
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম টিকাকরম্বের হার সহ অঞ্চলগুবলম্বক পবরম্বেিা প্রদার্ করার জর্ে 12-টি র্তুর্ 
পপ-আপ টিকাকরে সাইম্বের ঘ ােো কম্বরম্বের্  

  
সাইেগুবল এমর্ সম্প্রদায়ম্বক লক্ষ্ে কম্বর ঘেখাম্বর্ টিকাকরম্বের হার রাম্বজের গম্ব়ের ঘেম্বয় অম্বর্ক 

কম  
  

বজপ ঘকাড টিকাকরে বজপ ঘকাড দ্বারা টিকাকরে ঘডো এখর্ ডোেম্বিাম্বডন  লাইভ  
  

সমস্ত সাইে প্রথম আসা, প্রথম পবরম্বিবেত বভবিম্বত ওয়াক-ইর্ টিকাকরম্বের জর্ে ঘখালা  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 12-টি র্তুর্ পপ-আপ টিকাকরমণর সাইট 
এমর্ এলাকায় খুলমে ঘেখামর্ জজপ ঘকাড ঘডটা ঘেখায় ঘে টিকাকরমণর হার রাজযেযাপী গম়ের ঘেময় 
উমেখমোগযভামে কম।  
  
"COVID ভাইরামসর জেরুমে আমামের উমেখমোগয অ্গ্রগজতমক ধর্যোে, আমরা প্রায় সমস্ত COVID 
সংক্রান্ত জেজধজর্মষধ তুমল জর্মত এেং জীের্ েলমত আমরা ো েজুি তামত জিমর আসমত সক্ষম 
হময়জে, জকন্তু আমামের কাজ এখর্ও ঘেষ হয়জর্ কারণ আমামের এখর্ও আরও জর্উ ইয়কন োসীমের 
টিকা ঘেওয়া েরকার," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ঘসই সে জজপ ঘকাডগুজলমক আমামের লক্ষয 
করা জিগুণ করজে ঘেখামর্ টিকাকরমণর হার এখর্ও খুে কম, এেং এই র্তুর্ পপ-আপ সাইটগুজল 
টিকাটি োমত উপলব্ধ হয় এেং প্রজতটি সম্প্রোময়র র্াগামলর মমধয থামক তা জর্জিত করার জর্য 
আমামের েলমার্ অ্জিকারেেতার একটি প্রমাণ।"  
  
আজমকর ঘ াষণাটি পপ-আপ টিকাকরমণর সাইটগুজলর মাধযমম রাজয জমু়ে সম্প্রোয়গুজলমত টিকা 
ঘপ ৌঁেমর্ার জর্য জর্উ ইয়মকন র প্রজতশ্রুজতর উপর জভজি কমর ততজর হময়মে। 15 জার্ুয়াজর ঘথমক 
250টির ঘেজে কজমউজর্টি-জভজিক পপ-আপ সাইট 90,000 জমর্রও ঘেজে জর্উ ইয়কন োসীমক তামের 
প্রথম COVID-19 টিকার ঘডাজ ঘপমত সক্ষম কমরমে।  
  
11 টি সাইমটর প্রজতটির পজরোলর্ার জের্গুজল র্ীমে উপলব্ধ:  
  
NEW YORK CITY  
Mt. Ararat Baptist Church  

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


 

 

425 Howard Avenue  
Brooklyn, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 18 জরু্  
  
Williamsburg Hatzalah Garage  
320 Penn Street  
Brooklyn, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 17 জরু্  
  
Fordham Bedford Housing West Farms  
999 East Tremont Avenue  
Bronx, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, জরু্ 17 ঘথমক শুক্রোর, জরু্ 18  
  
LONG ISLAND  
Northwell Health  
1 Marcus Avenue  
New Hyde Park, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 18 জরু্  
  
CAPITAL REGION  
Fort Ann Fire Department  
11289 NY-149  
Fort Ann, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 17 জরু্  
  
FINGER LAKES  
Monroe County Mobile Vaccine Unit  
This site is mobile and will move to different parts of Monroe County  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 17 জরু্  
  
CENTRAL NEW YORK  
Town of Richland Fire Department  
30 Phillips Street  
Richland, NY  
ঘখালা: েজর্োর, 19 জরু্  
  
Victory Fire Department  



 

 

12009 NY-38  
Cato, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 17 জরু্  
  
MOHAWK VALLEY  
Beekman 1802 Mercantile  
187 Main Street  
Sharon Springs, NY  
ঘখালা: েজর্োর, 19 জরু্  
  
NORTH COUNTRY  
LaFargeville Central Schools  
20414 Sunrise Avenue  
La Fargeville, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 18 জরু্  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway  
Buffalo, NY  
ঘখালা: েৃহস্পজতোর, 17 জরু্  
  
Cuba Memorial Hospital  
140 West Main Street  
Cuba, NY  
ঘখালা: শুক্রোর, 18 জরু্  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযােমোডন  COVID-19 টিকা জেতরণ সম্পমকন  জর্উ ইয়কন োসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। জর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থ্য জেভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথয জরমপাটন  করা োধযতামূলক 
কমর টিকাোর্ সজুেধাগুজলর জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমেষ্টার সে ঘেময় হালর্াগােকৃত ঘমজট্র্ক্স 
প্রজতিজলত করমত ডযােমোমডন  টিকাোমর্র তথয প্রজতজের্ আপমডট করা হয়।  
  
ঘে জর্উ ইয়কন োসীরা টিকা জেতরণ প্রজক্রয়ায় জাজলয়াজত সমেহ কমরর্ তারা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটাল-জি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থ্য জেভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা েথােথ তেন্তকারী সংস্থ্ার 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
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