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গভর্ নর কুওম্বমা চলবি িোবি হ্রাম্বের অংে বিম্বেম্বি চারটি গণ টিকাকরণ ককম্বের 

কার্ নকলাপ িন্ধ করার কথা ক াষণা কম্বরম্বের্  

   

কর্ফাম্বরন্স অোন্ড্ ইম্বভন্ট কেন্টার র্ায়াগ্রা ফলর্ে, প্ল্োিেিাগ ন আন্তর্নাবিক বিমার্িন্দর, 

SUNY পবলম্বিকবর্ক ইর্বিটিউি - ইউটিকা (Utica), এিং কর্ান্স িীচ-এর ককেগুবল 19 

র্ুলাই এ কার্ িন্ধ কম্বর কেওয়ার র্র্ে েূবচিদ্ধ আম্বে  

   

বর্উ ইয়কন কিি কফয়ারগ্রাউন্ড্ে-এর ককেটি 14 র্ুলাই কথম্বক অর্েত্র স্থার্ান্তবরি িম্বি  

   

স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাগ, কপ্রাভাইডার এিং কবমউবর্টি বলডারম্বের মাধ্েম্বম টিকাকরম্বণর কম 

িার কর্খাম্বর্ আম্বে কেই কবমউবর্টিগুবলম্বি রাম্বর্ের িরফ কথম্বক র্র্রোবর চলম্বি 

থাকম্বি   

   

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে চলতি ব্যাতি হ্রামের অ্ংশ তিমেমব্ চারটি 

গণ টিকাকরণ ঘকন্দ্র কাে নকলাপ ব্ন্ধ কমর ঘেমব্, ো ঘেিমক স্থার্ীয় টিকাকরমণর প্রমচষ্টার ওপমর 

মমর্ামোগ তেমি ঘেমব্। ঘে মাইলফলকগুতল অ্র্জনি িওয়ার ফমল ঘেি ঘকাতভড-19 (19-COVID  )

েংক্রান্ত েীমাব্দ্ধিাগুতল িুমল তর্মি েক্ষম িময়তেল, িার পরব্িী ব্যাতি হ্রামের অ্ংশ তিমেমব্, 

কর্ফামরন্স অ্যান্ড্ ইমভন্ট ঘেন্টার র্ায়াগ্রা ফলর্ে, প্ল্যািেব্াগ ন আন্তজনাতিক তব্মার্ব্ন্দর, SUNY 

পতলমিকতর্ক ইর্তেটিউি - ইউটিকা (Utica), এব্ং ঘজান্স ব্ীচ-এর ঘকন্দ্রগুতল ঘোমব্ার, 19 জলুাই 

এ টিকাকরমণর পমর িামের কাজকম ন ব্ন্ধ কমর ঘেমব্। এোড়াও, গভর্ নর ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তর্উ 

ইয়কন ঘেি ঘফয়ারগ্রাউন্ড্ে-এর গণ টিকাকরণ ঘকন্দ্রটি ব্ুধব্ার, 14 জলুাইময় এক্সমপা ঘেন্টার 

ঘেমক আিনে অ্যান্ড্ ঘিাম ঘেন্টামর স্থার্ান্ততরি িমব্।   
   

চাতিো অ্র্ুোয়ী, টিকাকরণ োইমির নর্কিয এব্ং অ্র্যার্য স্থার্ীয়ভামব্ গুুত্ব ঘেওয়া প্রমচষ্টাগি 

ঘকৌশমলর অ্ংশ তিোমব্ আগামী ঘব্শ তকেু েিাি এব্ং মাে ধমর অ্তিতরক্ত অ্মর্ক োইি ঘভমে 

ঘফলা িমব্। এই ট্রার্র্জশমর্র মাধযমম জার্া োয় স্থার্ীয় ঘেকমিাল্ডার, কতমউতর্টির েেেয এব্ং 

পািনর্ারমের েিমোতগিার মাধযমম রাজযব্যাপী গমড়র ঘচময় ঘেখামর্ টিকাকরমণর িার কম, ঘেই 

এতরয়ামি রামজযর পতরকল্পর্া।   
    

"পুমরা ঘেি জমুড় আমামের টিকাকরমণর প্রমচষ্টা চলমি োকার োমে, আমরা ঘেই েকল 

জর্েমাজগুতলর ওপমর মমর্ামোগ ঘেওয়া অ্ব্যািি রাখতে োমের টিকাকরমণর িার িুলর্ায় কম 

এব্ং প্রমিযক তর্উ ইয়কনব্ােীর কামে টিকামক েিজলভয কমর ঘিালার জর্য আমামের কামে 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-mass-vaccination-sites-begin-downscaling


োকা প্রতিটি েরঞ্জাম ব্যব্িার করতে," গভর্ নর কুওমমা ব্মলতেমলর্। "এই কাে নমকৌশমলর োমে 

োমঞ্জেয ঘরমখ, পতরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আমামের গণ টিকাকরণ ঘকন্দ্রগুতলর েংখযা কমামর্া িমে, 

এব্ং আমরা েংস্থার্গুতলমক ঘেই েকল স্থামর্ স্থার্ান্ততরি করতে ঘেখামর্ এগুতল েব্মচময় ঘব্তশ 

প্রময়াজর্, োমি আমরা আরও ঘব্তশ মার্ুমষর িামি ইমঞ্জকশর্ তেমি পাতর এব্ং এই ভাইরােটিমক 

তচরকামলর জর্য পরার্জি করমি পাতর।"   
 

তর্উ ইয়কনব্ােীমের উৎোি ঘেওয়া িমে িারা ঘের্ Am I Eligible (আতম কী ঘোগয) িুমলর 

ব্যব্িার চাতলময় োর্, রাজযব্যাপী গণ টিকাের্ োইিগুমলামি টিকার উপলভযিা ঘচক করমি 

এব্ং অ্যাপময়ন্টমমন্ট করমি। েমস্ত ঘখালা োইমি ঘোগয ব্যর্ক্তমেরমক ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর 

েুমোগ ঘেওয়া জাতর োকমব্।  
   

েয ঘকাতভড-19 টিকা ট্রযাকার ডযাশমব্াডন ঘকাতভড-19 টিকা তব্িরণ েম্পমকন তর্উ ইয়কনব্ােীমের 

িালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয এব্ং এমি র্জপ ঘকাড অ্র্ুোয়ী টিকাকরমণর ঘডিা রময়মে। 
তর্উ ইয়কন ঘেি স্বাস্থয তব্ভাগ (New York State Department of Health) 24  ণ্টার মমধয েকল 

ঘকাতভড-19 টিকা প্রোমর্র িেয তরমপািন করা ব্াধযিামূলক কমর টিকাোর্ ঘফতেতলটিগুতলর জর্য; 

ঘেমির টিকাোর্ প্রমচষ্টার েব্ ঘচময় িালর্াগােকৃি ঘমটট্রক্স প্রতিফতলি করমি ডযাশমব্ামডন 

টিকাোমর্র িেয প্রতিতের্ আপমডি করা িয়।  
 

ঘে তর্উ ইয়কনব্ােীরা টিকা তব্িরণ প্রর্ক্রয়ায় জাতলয়াতি েমন্দি কমরর্ িারা এখর্ 833-VAX-SCAM 

(833-829-7226) ঘিাল-তি র্ম্বমর কল করমি পামরর্ ব্া STOPVAXFRAUD@health.ny.gov-এ 

ঘেমির স্বাস্থয তব্ভাগমক ইমমইল করমি পামরর্। ঘেি পুমরাপুতর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার 

জর্য কাজ কমর ব্মল তর্উ ইয়কনকারীমের েুতব্ধা ঘর্ওয়া িমে র্া িা তর্র্িি করার জর্য 

িিলাইমর্র কমীরা উপেুক্ত িেন্তকারী এমজর্ন্সগুতলমি অ্তভমোমগর তেমক র্জর রাখমব্র্।  
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