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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বিটিম্বে দটুি র্েুর্ টিকাকরণ িাইম্বের কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

এম্পায়ার ঘেে বিবডিং অিজারম্বভেবর শুক্রিার, জরু্ 11 ঘথম্বক রবিিার, 13 জরু্ পর্নন্ত টিকাকরণ 
িাইে ঘ াে করম্বি - টিকা প্রাপ্ত প্রথম 100 জর্ এম্পায়ার ঘেে অিজারম্বভেবরম্বে র্াওয়ার জর্ে 

বির্ামূম্বলে টিবকে পাম্বির্ 
  

কম্বলজ অফ েোম্বের্ আইলোন্ড শুক্রিার, জরু্ 11 ঘথম্বক িৃ স্পবেিার, 17 জরু্ পর্নন্ত িাইে ঘ াে 
করম্বি - িাইে 'ভোক্স অোন্ড স্ক্র্োচ' ঘপ্রাগ্রাম্বম অিংে ঘর্ম্বি 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত 

পরুষ্কাম্বরর জর্ে লোবরর টিবকে প্রদার্ কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 11 জরু্ নর্উ ইয়কন  নিটিমে দটুি র্েুর্ 
টিকাকরণ িাইট অ্র্লাইর্ হমে। SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ামরর (SOMOS Community Care) 
িামে অ্ংশীদানরমে প্রনেনিে এম্পায়ার ঘেট নেনডং অ্েজারমভটনর (Empire State Building 
Observatory) িাইটটি শুক্রোর, 11 জরু্ ঘেমক রনেোর, 13 জরু্ পেনন্ত কাজ করমে এেং প্রেম 
100 জর্ েযনি োরা এই িাইমট টিকা গ্রহণ কমরর্ োরা এম্পায়ার ঘেট অ্েজারমভটনরর জর্য 
একটি নের্ামূমলয টিনকট পামের্। উপরন্তু, র্েনওময়ল ঘহলমের (Northwell Health) িামে 
অ্ংশীদানরমে প্রনেনিে কমলজ অ্ফ ঘেটর্ আইলযান্ড (College of Staten Island) িাইটটি 
শুক্রোর, 11 জরু্ ঘেমক েৃহস্পনেোর, 17 জরু্ পেনন্ত কাজ করমে এেং রামজযর 'ভযাক্স অ্যান্ড স্ক্র্যাচ' 
ঘপ্রাগ্রামম (Vax & Scratch' Program) অ্ংশমর্মে। চানহদার নভনিমে, িাইটগুনল এই প্রােনমক 
িময়িীমার োইমর প্রিানরে হমে পামর।  
  
"আমামদর িৃজর্শীল টিকার িাইমটর অ্েস্থার্ এেং প্রমণাদর্ার ঘপ্রাগ্রামগুনল আরও নর্উ ইয়কন োিীমক 
আকৃষ্ট করমে এেং োমদর হাো গুটিময় নর্মে িফল হময়মে, এেং আমরা নর্উ ইয়কন  নিটির এই 
দটুি র্েুর্ িাইমটর িামে এই িৃজর্শীল পদ্ধনে চানলময় োনি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হামে প্রমেশ 
করা প্রনেটি শট আমামদর COVID-ঘক পরানজে করার এক ধাপ কাোকানে নর্ময় আমি, এেং েনদ 
আপর্ার এখর্ও টিকা ঘদওয়ার প্রময়াজর্ োমক োহমল আনম আপর্ামক েে দ্রুে িম্ভে এটি করমে 
উৎিানহে কনর োমে আমরা এই ভাইরামির নেরুমদ্ধ অ্গ্রগনে চানলময় ঘেমে পানর এেং এটিমক 
নচরেমর পরানজে করমে পানর।"   
 
এই িাইটগুনলর পনরচালর্ার নদর্ এেং িময় নর্মচ উপলব্ধ:  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million


 

 

 
Empire State Building Observatory  
20 West 34th Street  
New York, NY  
 
শুক্রোর, জরু্ 11: িকাল 7:30 - রাে 11:30  
শনর্োর, জরু্ 12: িকাল 7:30 - রাে 11:30 
রনেোর, জরু্ 13: িকাল 7:30 - রাে 11:30  
  
এম্পায়ার ঘেট নেনডংময়র (Empire State Building) প্রেীকমূলক অ্েজারমভটনর 13 জরু্ টিকাপ্রাপ্ত 
পৃিমপাষকমদর জর্য একটি একিত্র "এমক্সলনিওর পাি িার্রাইজ" (Excelsior Pass Sunrise) 
অ্র্ুিামর্র আময়াজর্ করমে, ো এমক্সলনিওর পাি নদময় COVID-19 টিকাকরমণর প্রমাণ োরা ঘপশ 
করমের্, োমদর জর্য ঘখালা। 10-26 জরু্ ঘেমক, এম্পায়ার ঘেট নেনডং এমক্সলনিওর পাি 
ঘহাডারমদর এেং টিকাপ্রাপ্ত পৃিমপাষকমদর একিত্র "এমক্সলনিওর ঘিনলমেশর্" (Excelsior 
Celebration) অ্যামক্সি প্রদার্ করমে োর নেশ্ব নেখযাে অ্েজামভন টনরর অ্নভজ্ঞো ঘপমে েৃহস্পনেোর 
রাে 10টা ঘেমক রাে 12-টা পেনন্ত, ঘিই িামে শুক্রোর ও শনর্োর রাে 11-টা ঘেমক রাে 1-টা 
পেনন্ত।  
 
College of Staten Island  
2800 Victory Blvd  
Staten Island, NY  
 
শুক্রোর, জরু্ 11: দপুুর - রাে 8-টা  
শনর্োর, জরু্ 12: িকাল 10-টা - নেকাল 4-টা  
রনেোর, জরু্ 13: িকাল 10-টা - নেকাল 4-টা  
ঘিামোর, জরু্ 14: দপুুর - রাে 8-টা  
মঙ্গলোর, জরু্ 15: দপুুর - রাে 8-টা  
েুধোর, জরু্ 16: দপুুর - রাে 8-টা  
েৃহস্পনেোর, জরু্ 17: দপুুর - রাে 8-টা  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ড্যাশমোড্ন  COVID-19 টিকা নেেরণ িম্পমকন  নর্উ ইয়কন োিীমদর 
হালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলব্ধ। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয নেভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধয িকল COVID-19 টিকা প্রদামর্র েেয নরমপাটন  করা োধযোমূলক 
কমর টিকাদার্ িনুেধাগুনলর জর্য; ঘেমটর টিকাদার্ প্রমচষ্টার িে ঘচময় হালর্াগাদকৃে ঘমনট্র্ক্স 
প্রনেফনলে করমে ড্যাশমোমড্ন  টিকাদামর্র েেয প্রনেনদর্ আপমড্ট করা হয়।  
 
ঘে নর্উ ইয়কন োিীরা টিকা নেেরণ প্রনক্রয়ায় জানলয়ানে িমেহ কমরর্ োরা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটাল-নি র্ম্বমর কল করমে পামরর্ অ্েো 

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


 

 

STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নেভাগমক ইমমইল করমে পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা েোেে েদন্তকারী িংস্থার কামে অ্নভমোগ পাঠামে োমে নর্উ ইয়কন োিীমদর ঠকামর্া র্া হয় 
ো নর্নিে করা োয় েখর্ রাজয িমূ্পণন ঘোগয জর্িংখযামক টিকা ঘদওয়ার জর্য কাজ করমে।  
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