
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম টিকাকরম্বের হার সহ অঞ্চলগুবলম্বক পবরম্বেিা প্রদার্ করার জর্ে 11-টি র্তুর্ 
পপ-আপ টিকাকরে সাইম্বের ঘ ােো কম্বরম্বের্  

  
ঘে সম্প্রদায়গুবলম্বত টিকাকরম্বের হার রাম্বজের গম্ব়ের ঘেম্বয় অম্বর্ক কম ঘসখাম্বর্ সাইেগুবল ঘখালা 

হম্বি  
  

সমস্ত সাইেগুবল প্রথম্বম আসা, প্রথম্বম পবরম্বিবেত বভবিম্বত ওয়াক-ইর্ টিকাকরম্বের জর্ে ঘখালা 
আম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 11টি র্তুর্ পপ-আপ টিকাকরমণর সাইট 
এমর্ এলাকায় খুলমে ঘেখামর্ জজপ ঘকাড ঘডটা ঘেখায় ঘে টিকাকরমণর হার রাজযেযাপী গম়ের ঘেময় 
উমেখমোগযভামে কম। জর্উ ইয়কন  রাজয ঘরাগ্রামম রসাজরত হমে এেং আগামী সপ্তাহগুজলমত আরও 
সাইট খুলমে।  
 
"টিকাকরমণর ঘেমে আমামের অ্গ্রগজত আমামের অ্র্নর্ীজতমক পুর্রায় োলু করা এেং অ্মর্ক 
জেজিজর্মষি তুমল ঘর্ওয়া সম্ভে করার ঘেমে সহায়ক হময়মে, জকন্তু টিকাকরমণর হার র্াটকীয়ভামে 
হ্রাস ঘপময়মে এেং আমামের ঘসই জায়গাগুজলমত মমর্াজর্মেশ করা রময়াজর্ ঘেখামর্ টিকাকরমণর হার 
কম আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পপ-আপ সাইটগুজল আমামের টিকা জর্ময় আরও জর্উ 
ইয়কন োসীমের কামে ঘপ ৌঁোমত সহায়তা করার জর্য গুরুত্বপূণন হময়মে, এেং এই 11টি র্তুর্ সাইট 
দ্বারা আমরা আমামের সংস্থার্গুজল পুর্রায় ঘমাতাময়র্ করজে এেং রাজয জমু়ে স্থার্ীয় স্বামস্থযর 
জেভামগর সামর্ কাজ করজে টিকাকরমণর ঘেমে জপজেময় র্াকা অ্ঞ্চলগুজলমক লেয করার জর্য। 
টিকাটি জর্রাপে এেং কােনকর -- এেং েজে আমরা এই ভাইরাসটিমক পরাজজত করমত োই, তাহমল 
আমামের েত দ্রুত সম্ভে আরও জর্উ ইয়কন োসীমের টিকা জেমত হমে।"  
 
আজমকর ঘ াষণাটি পপ-আপ টিকাকরমণর সাইটগুজলর মািযমম রাজয জমু়ে সম্প্রোয়গুজলমত টিকা 
ঘপ ৌঁেমর্ার জর্য জর্উ ইয়মকন র রজতশ্রুজতর উপর জভজি কমর ততজর হময়মে। 15 জার্ুয়াজর ঘর্মক 
250টির ঘেজশ কজমউজর্টি-জভজিক পপ-আপ সাইট 90,000 জমর্রও ঘেজশ জর্উ ইয়কন োসীমক তামের 
রর্ম COVID-19 টিকার ঘডাজ ঘপমত সেম কমরমে।  
 
11 টি সাইমটর রজতটির পজরোলর্ার জের্গুজল র্ীমে উপলব্ধ:  



 

 

 
NEW YORK CITY  
Prospect Plaza Community Center  
1835 Sterling Place  
Brooklyn, NY  
ঘখালা: শজর্োর, 12 জরু্  
  
Challenge Charter Middle School  
12-79 Redfern Avenue  
Far Rockaway, NY  
ঘখালা: শজর্োর, 12 জরু্  
  
SAGE Crotona Senior Center  
1794 Prospect Avenue  
Bronx, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 10 জরু্  
  
রাজিাজর্ অ্ঞ্চল 
Coeyman's Hollow Volunteer Fire House, 1290 NY-143  
Coeyman's Hollow, NY 
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 10 জরু্  
  
সাইোর্ন টিয়ার 
Windsor Fire Department  
4 Academy Street  
Windsor, NY  
ঘখালা: শজর্োর, 12 জরু্  
  
জিঙ্গার ঘলকস 
Greater Harvest Baptist Church  
12 Driving Park Avenue  
Rochester, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 11 জরু্  
  
ঘসন্ট্রাল জর্উ ইয়কন   
Assumption Church  
812 N Salina Street  



 

 

Syracuse, NY  
ঘখালা: েিুোর, 9 জরু্  
  
ওময়স্টার্ন জর্উ ইয়কন  
Northwest Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 11 জরু্  
 
লং আইলযান্ড 
Smith Point County Park  
1 William Floyd Parkway  
Shirley, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 11 জরু্  
  
Roosevelt Library  
27 West Fulton Avenue  
Roosevelt, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 10 জরু্  
  
জমড-হাডসর্ 
Martin Luther King Multi-Purpose Center  
110 Bethune Blvd  
Spring Valley, NY  
ঘখালা: শজর্োর, 12 জরু্  
 
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমোডন  COVID-19 টিকা জেতরণ সম্পমকন  জর্উ ইয়কন োসীমের 
হালর্াগাে রোমর্র জর্য উপলভয। জর্উ ইয়কন  ঘস্টট স্বাস্থয জেভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমিয সকল COVID-19 টিকা রোমর্র তর্য জরমপাটন  করা োিযতামূলক 
কমর টিকাোর্ সজুেিাগুজলর জর্য; ঘস্টমটর টিকাোর্ রমেষ্টার সে ঘেময় হালর্াগােকৃত ঘমজট্র্ক্স 
রজতিজলত করমত ডযাশমোমডন  টিকাোমর্র তর্য রজতজের্ আপমডট করা হয়।  
 
ঘে জর্উ ইয়কন োসীরা টিকা জেতরণ রজক্রয়ায় জাজলয়াজত সমেহ কমরর্ তারা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটাল-জি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্র্ো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘস্টমটর স্বাস্থয জেভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা ের্াের্ তেন্তকারী সংস্থার কামে অ্জভমোগ পাঠামে োমত জর্উ ইয়কন োসীমের ঠকামর্া র্া হয় 
তা জর্জিত করা োয় েখর্ রাজয সমূ্পণন ঘোগয জর্সংখযামক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ করমে।  

###  

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