
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/5/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পম্বরর সপ্তাম্বে 10-টি সাইম্বে 'ভোক্স অোন্ড স্ক্র্োচ' প্প্রাগ্রাম প্রসাবরত করা েম্বি িম্বল 
প্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
এই সাইেগুবলর একটিম্বত টিকা প্র্ওয়া িেবিরা বির্ামূম্বলে 20 মাবকন র্ ডলার মূম্বলের NYS লোবর 

স্ক্র্োচ-অফ টিবকে পাম্বির্  
  

সাইেগুবল ওয়াক-ইর্ এিং অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর জর্ে প্ ালা থাকম্বি জরু্ 7 প্থম্বক জরু্ 11 অিবি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 'ভযাক্স অ্যান্ড স্ক্র্যাচ' ঘরাগ্রামটি ('Vax and 
Scratch' program) - ো 18 বের বা তার ঘবশি বয়সী বযশিমের শবর্ামূমযয একটি NYS 
যটাশর স্ক্র্যাচ-অ্ফ টিশকট রোর্ কমর োর গ্রযান্ড রাইজ 5 শমশযয়র্ মাশকন র্ ডযার - তা আগামী 
সপ্তাহ অ্বশি রসাশরত করা হমব 10-টি র্তুর্ রামজযর গণ টিকাকরণ সাইটগুশযমত। অ্ংিগ্রহণকারী 
সাইটগুশয ঘসামবার, 7 জরু্ ঘেমক শুক্রবার 11 জরু্ পেনন্ত ঘ াযা োকমব। ঘরাগ্রামটি শিক্ষার 
তহশবযমক রভাশবত করমব র্া।  
  
"একটি িশিিাযী টিকাকরণ কমনসূশচ আমামের অ্েনর্ীশত পুর্গনঠমর্র জর্য শর্উ ইয়মকন র রমচষ্টার 
একটি গুরুত্বপূণন শভশি, এবং রাজয বাশসন্দামের এবং পশরবারগুশযমক COVID-19 এর টিকা শর্মত 
রাশজ করামর্ার জর্য সৃজর্িীয ঘকৌিয বাস্তবায়র্ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকা ঘর্ওয়ার 
জর্য এই সম্ভাবয 5 শমশযয়র্ মাশকন র্ ডযামরর গ্রযান্ড রাইজ শর্উ ইয়কন বাসীমের িট শর্মত রাশজ 
করামর্ার জর্য আমামের রচারণার সবনমিষ রময়াগ, এবং আমরা এটি বাশ়িময় শেশি োমত আরও 
ঘবশি মার্ুষমক শবজয়ী টিশকট পাওয়ার সুমোগ ঘেওয়া োয়।"  
  
এই ঘগমমর জর্য পুরষ্কার রোর্ শর্মচ উপযভয:  
  
1ম  $5,000,000  
2য়  $50,000  
3য়  $20,000  
4ে  $5,000  
5ম  $2,000  
6ঠ  $500  



 

 

7তম  $400  
8ম  $200  
9ম  $100  
10ম  $50  
11তম  $40  
12তম  $30  
13তম  $20  
  
টিশকটটি, ো সারা রামজযর  ুচরা শবমক্রতারা 20 মাশকন র্ ডযামর শবশক্র কমরর্, তা 18+ বযশি 
োরা তামের টিকার রেম ফাইজামরর ঘডাজ বা জর্সর্ অ্যান্ড জর্সমর্র একক ঘডাজ গ্রহণ কমর 
সাইটগুশযর একটিমত, তামের শবর্ামূমযয রোর্ করা হমব। সাইটগুশয ওয়াক-ইর্ এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট 
উভময়র জর্য ঘ াযা আমে।  
  
পমরর সপ্তামহ ঘরাগ্রামম অ্ংিগ্রহণকারী সাইটগুশয হয:  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  
Queensbury, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
LONG ISLAND  
Jones Beach - Field 3  
1 Ocean Pkwy  
Wantagh, NY  
  
Suffolk CCC - Brentwood  
1001 Crooked Hill Rd  
Brentwood, NY  
  
MID-HUDSON  
SUNY Orange  
9 East Conkling Ave  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

Middletown, NY  
  
Ulster Fairgrounds  
249 Libertyville Rd  
New Paltz, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  
Bronx, NY  
  
NORTH COUNTRY  
SUNY Potsdam  
44 Pierrepont Ave  
Potsdam, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
27 এশরয গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 29 এশরয ঘেমক সমস্ত রামজযর গণ টিকাকরণ সাইট 
ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য উন্মিু, ো শর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়া সহজ করার রমচষ্টা 
অ্বযাহত রা ার জর্য এক পেমক্ষপ। উপরন্তু, সমস্ত টিকা রোর্কারীমের ঘোগয শর্উ ইয়কন বাসীমের 
জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমশত শেমত ও টিকা গ্রহমণর অ্র্যার্য রশতবন্ধকতা অ্পসারণ 
করার জর্য উৎসাশহত করা হমি।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযািমবাডন  COVID-19 টিকা শবতরণ সম্পমকন  শর্উ ইয়কন বাসীমের 
হাযর্াগাে রোমর্র জর্য উপযভয। শর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থ্য শবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমিয সকয COVID-19 টিকা রোমর্র তেয শরমপাটন  করা 
বািযতামূযক কমর টিকাোর্ ঘফশসশযটিগুশযর জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ রমচষ্টার সব ঘচময় 
হাযর্াগােকৃত ঘমশট্র্ক্স রশতফশযত করমত ডযািমবামডন  টিকাোমর্র তেয রশতশের্ আপমডট করা হয়।  

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
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