
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রারবিক ভভাটদাম্বর্র স্থাম্বর্ র্য়টি র্তুর্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইট ভ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
সাইটগুবল এমর্ সম্প্রদায়গুবলম্বক লক্ষ্ে কম্বর ভেখাম্বর্ টিকাকরম্বণর হার রাম্বযের গম্ব়ের ভেম্বয় কম 

বযপ ভকাড বযপ ভকাড দ্বারা টিকাকরণ ভডটা এখর্ ডোেম্বিাম্বডন  লাইভ 
  

সমস্ত সাইট গুবল ওয়াক-ইর্ টিকাকরম্বণর যর্ে ভখালা, প্রথম আসুর্, প্রথম্বম পবরম্বষিা পার্বভবিম্বত  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্য়টি র্তুর্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইট 
প্রারম্ভিক ঘভাটদামর্র স্থামর্ বা তার কাোকাম্ভে খুলমব, ঘেখামর্ ম্ভজপ ঘকাড ঘডটা ঘদখায় ঘে 
টিকাকরমণর হার রাজযবযাপী গম়ের ঘেময় কম। এই সাইটগুম্ভল স্থার্ীয় সরকার এবং ম্ভেম্ভকৎসার 
অ্ংশীদারমদর সামে অ্ংশীদাম্ভরমের মাধ্যমম সিব করা হয় এবং টিকাটিমক সব ঘেময় ঘবম্ভশ প্রময়াজর্ 
এমর্ অ্ঞ্চলগুম্ভলমত সমু্ভবধ্াজর্ক এবং অ্যামেসমোগয করার লক্ষ্য ম্ভর্ময় করা রময়মে।  
 
"আমরা প্রম্ভতটি সম্প্রদাময় টিকাটি অ্যামেসমোগয করার ম্ভদমক তীক্ষ্ণ র্জর ঘরমখম্ভে, এবং ম্ভর্উ 
ইয়কন বাসীরা ঘেখামর্ই োমবর্ আমরাওমসখামর্ োমবা োমত তামদর কামে ঘপ ৌঁোমর্ার জর্য," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জাম্ভর্ ম্ভকেু এলাকা এখর্ও মার্ুষমক টিকা ঘদওয়ার ঘক্ষ্মে ম্ভপম্ভেময় আমে, 
এবং প্রারম্ভিক ঘভাটদামর্র স্থার্গুম্ভলমত এই র্তুর্ পপ-আপ সাইটগুম্ভল ম্ভর্উ ইয়কন বাসীমদর এক সামে 
দটুি র্াগম্ভরক দাম্ভয়ে পালর্ করমত ঘদমব - তামদর ঘভাটদার্ করমত এবং তামদর হাতা গুটিময় ম্ভর্মত 
ঘদমব।"   
 
আজমকর ঘ াষণাটি পপ-আপ টিকাকরমণর সাইটগুম্ভলর মাধ্যমম রাজয জমু়ে সম্প্রদায়গুম্ভলমত টিকা 
ঘপ ৌঁেমর্ার জর্য ম্ভর্উ ইয়মকন র প্রম্ভতশ্রুম্ভতর উপর ম্ভভম্ভি কমর ততম্ভর হময়মে। 15 জার্ুয়াম্ভর ঘেমক 
250টির ঘবম্ভশ কম্ভমউম্ভর্টি-ম্ভভম্ভিক পপ-আপ সাইট 90,000 জমর্রও ঘবম্ভশ ম্ভর্উ ইয়কন বাসীমক তামদর 
প্রেম COVID-19 টিকার ঘডাজ ঘপমত সক্ষ্ম কমরমে।  
 
11 টি সাইমটর প্রম্ভতটির পম্ভরোলর্ার ম্ভদর্গুম্ভল র্ীমে উপলব্ধ:  
 
NEW YORK CITY  
Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  
1150 St. Nicholas Avenue,  

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


 

 

New York, NY  
ঘখালা: শম্ভর্বার, 19 জরু্  
 
SUNY Downstate Medical Center  
450 Clarkson Avenue  
Brooklyn, NY  
ঘখালা: শম্ভর্বার, জরু্ 19  
  
Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  
Bronx, NY  
ঘখালা: শম্ভর্বার, জরু্ 19  
  
Rochdale Village Community Center  
169-65 137th Avenue  
Queens, NY  
ঘখালা: শম্ভর্বার, জরু্ 19  
  
Gerard Carter Center  
230 Broad Street  
Staten Island, NY  
ঘখালা: শম্ভর্বার, 19 জরু্  
 
LONG ISLAND  
Huntington Public Library (Station Branch)  
1335 New York Avenue  
Huntington Station, NY  
ঘখালা: শম্ভর্বার, 19 জরু্  
 
CAPITAL REGION  
Karen B. Johnson Library  
99 Clinton Street  
Schenectady, NY  
ঘখালা: রম্ভববার, 20 জরু্  
 
FINGER LAKES  
Edgerton Recreational Center  
41 Backus Street  



 

 

Rochester, NY  
ঘখালা: রম্ভববার, 20 জরু্  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway, Buffalo NY  
ঘখালা: শুক্রবার, 18 জরু্  
 
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমবাডন  COVID-19 টিকা ম্ভবতরণ সম্পমকন  ম্ভর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলভয। ম্ভর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয ম্ভবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধ্য সকল COVID-19 টিকা প্রদামর্র তেয ম্ভরমপাটন  করা বাধ্যতামূলক 
কমর টিকাদার্ সমু্ভবধ্াগুম্ভলর জর্য; ঘেমটর টিকাদার্ প্রমেষ্টার সব ঘেময় হালর্াগাদকৃত ঘমম্ভট্র্ে 
প্রম্ভতফম্ভলত করমত ডযাশমবামডন  টিকাদামর্র তেয প্রম্ভতম্ভদর্ আপমডট করা হয়।  
 
ঘে ম্ভর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা ম্ভবতরণ প্রম্ভক্রয়ায় জাম্ভলয়াম্ভত সমেহ কমরর্ তারা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটাল-ম্ভি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্েবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয ম্ভবভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা েোেে তদন্তকারী সংস্থার কামে অ্ম্ভভমোগ পাঠামব োমত ম্ভর্উ ইয়কন বাসীমদর ঠকামর্া র্া হয় 
তা ম্ভর্ম্ভিত করা োয় েখর্ রাজয সমূ্পণন ঘোগয জর্সংখযামক টিকা ঘদওয়ার জর্য কাজ করমে।  
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