
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 21টি র্তুর্ #ভোক্সিসু্কল পপ-আপ সাইম্বির  হ াষণা কম্বরর্  

সু্কম্বল যাওয়া িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের মম্বযে টিকা হেওয়ার  ার িাডাম্বর্ার জর্ে 12 

সপ্তাম্ব র মম্বযে 120-টি সাইি রাজেিোপী প্রবতষ্ঠা করা  ম্বি  

12 সপ্তাম্ব র হময়াম্বে সাপ্তাব কভাম্বি র্তুর্ সাইি হ াষণা করা  ম্বি; সাপ্তাব ক আপম্বেি 

করা সাইিগুবলর সম্পূণ ন তাবলকা এখাম্বর্  

#VaxtoSchool িাম্বসর ফম্বিা  এখাম্বর্ আম্বে  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ সু্কলল যাওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীলের মলযয টিক্ার  ার বাডালর্ার 

জর্য 21-টি র্তুর্ #VaxtoSchool পপ-আপ টিক্াক্রণ সাইলতর হ াষণা ক্লরলের্। 21 

হসলেম্বর, গভর্ নর হ াচুল হ াষণা ক্লরলের্ হয রাজযবযাপী 12 সপ্তাল র হময়ালে হমাি 120 টি 

সাইি  লব। স্বাস্থ্য েপ্তর স্থ্ার্ীয় ক্াউথির স্বাস্থ্য থবভাগ, ক্থমউথর্টি থভথিক্ সংগঠর্ এবং 

স্বাস্থ্যলসবা হক্লের সালি রালজযর সমস্ত অঞ্চলল অকু্স্থ্লল এই সাইিগুথল স্থ্াপলর্র জর্য ক্াজ 

ক্রলে। অংশীোর, হ াস্ট সাইি, এবং আউিথরচ প্রলচষ্টাগুথল হসই সব সম্প্রোলয়র জর্য ততথর 

ক্রা  লয়লে যালের হসগুথল পথরলষবা প্রোর্ ক্লর। র্তুর্ অবস্থ্ার্গুথল  ূণ নায়মার্ থভথিলত 

প্রথতটিত  য় স্থ্ার্ীয় ক্তৃপলের সালি অংশীোথরলে এবং 12 সপ্তাল র সময়ক্ালল প্রথত সপ্তাল  

আরও সাইি হ াষণা ক্রা  লব।  

 "হক্াথভড-19 টিক্া সব বয়লসর হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীলের জর্য ভাইরালসর থবরুলে আমালের 

সব নলেি সুরো থ সালব অবযা ত রলয়লে" িম্বলর্ গভর্ নর কোবি হ াচুল। "ক্থমউথর্টি থভথিক্ 

অংশীোরলের স লযাথগতায়, আমালের র্তুর্ #VaxtoSchool পপ-আপ সাইিগুথল আলরা হবথশ 

সু্কলল যাওয়া বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীলের এক্ সলে টিক্া থেলত সা াযয ক্রলব, যালত আমরা 

আমালের সু্কল সম্প্রোয়গুথললক্ থর্রাপে রাখলত পাথর। আথম থর্উ ইয়লক্নর বাবা -মা, অথভভাবক্ 

এবং সু্কললর হর্তালের অর্ুলরায ক্রথে যালত তালের সম্প্রোলয়র হযাগয থক্লশার -থক্লশারীরা যত 

তাডাতাথড সম্ভব টিক্া গ্র ণ ক্লর তা থর্শ্চিত ক্রলত সা াযয ক্লরর্।"  

সু্কলল যাওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীলের বাবা-মা এবং অথভভাবক্লের হয হক্ালর্া প্রলের উির 

থেলত প্রথতটি সাইলি এক্টি সাম্প্রোথয়ক্-থভথিক্ থচথক্ৎসা হপশাোর পাওয়া যালব। টিক্া প্রচালরর 

আলরক্টি  াথতয়ার থ লসলব এবং থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রোয় জলুড অযালেস থর্শ্চিত ক্রা 

#VaxtoSchool buses - হমাবাইল টিক্াক্রণ প্রলচষ্টা - সুথবযাজর্ক্ যুব এবং সু্কল হক্শ্চেক্ 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/nys-vaxtoschool-pop-locations
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=78a2dcf0-2739e5b1-78a025c5-000babda0106-701db8fe930385b1&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmWVv3Q3
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-120-pop-vaccination-sites-over-12-weeks-part-states-vaxtoschool
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7a424140-25d97801-7a40b875-000babda0106-38826de7144d01ba&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmWVv3Q3


এলক্গুথললত রাজযবযাপী চাল ুক্রা  লে। 16 অলটাবলর, #VaxtoSchool বাসটি রাজযার্ী 

হজলার বার্ ন-র্ে-ওলয়স্টালল না  াই সু্কল পপ-আপ সাইলি িাক্লব।  

  

এই হ াষণা থশোিীলের, থশেক্লের এবং পথরবারগুথলর স্বাস্থ্য ও ক্লযাণলক্ সলব নাচ্চ অগ্রাথযক্ার 

হেওয়ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টলির অেীক্ারবেতার উপর থভথি ক্লর গলড হতালল। অলটাবর 12 

এর থ লসলব, 62.2 শতাংশ 12 হিলক্ 15 বের বয়সী এবং 71.7 শতাংশ 16 হিলক্ 25 বের বয়সীরা 

অন্তত এক্টি টিক্ার হডাজ হপলয়লের্  

সু্কলল যাওয়া বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীলের জর্য #VaxtoSchool পপ-আপ টিক্া সাইিগুথলর 

প্রলতযক্টির জর্য ক্ম নথেবস থর্লচ হেওয়া  ল। #VaxtoSchool সাইলির সম্পূণ ন তাথলক্া পাওয়া 

যালব এখালর্ এবং 12 সপ্তাল র সময়ক্ালল সাপ্তাথ ক্ভালব আপলডি ক্রা  লব যখর্ র্তুর্ 

সাইিগুথল হ াষণা ক্রা  লব। র্তুর্ অবস্থ্ার্গুথল  ূণ নায়মার্ থভথিলত প্রথতটিত  য় এবং 12 

সপ্তাল র সময়ক্ালল প্রথত সপ্তাল  আরও সাইি হ াষণা ক্রা  লব।  

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন  

হচৌতাউক্া হলক্ হসন্ট্রাল সু্কল বালসর গযালরজ  

100 র্ি ন এথর থিি  

হমথভল, NY 14757  

হখালা: মেলবার, 12 অলটাবর; থবলক্ল 4:30-িা - থবলক্ল 6:30-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্, মডার্ না, এবং জযার্লসর্/J&J  

ইলভলির অংশীোর: চাউিাউকু্য়া ক্াউথি  

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন  

হক্ন্ডাল প্রািথমক্ থবেযাললয়র ক্যালফলিথরয়া  

1932 হক্ন্ডাল হরাড  

হক্ন্ডাল, NY 14476  

হখালা: বুযবার, 13 অলটাবর; েুপুর 2:30-িা - সন্ধ্যা 6:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্ এবং ইর্ফ্ললুয়ঞ্জা 

ইলভলির অংশীোর: অরথলন্স ক্াউথি:  

মযে- ােসর্  

ওয়াথশংির্  াই সু্কল  

54 W. হমইর্ থিি,  

ওয়াথশংির্থভল, NY 10992  

হখালা: বুযবার, 13 অলটাবর; েুপুর 2:00-িা - থবলক্ল 5:00-িা   

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/nys-vaxtoschool-pop-locations


টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: অলরঞ্জ ক্াউথি:  

মযে- ােসর্  

সাথলভার্ ক্াউথি পাবথলক্ হ লি সাথভনলসস (Sullivan County Public Health Services)  

50 ক্থমউথর্টি হলর্,  

থলবাটিন, NY  12754  

হখালা: বুযবার, 13 অলটাবর; েুপুর 2:00-িা - সন্ধ্যা 6:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: সুথলভার্ ক্াউথি  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

UHS  

4417 হভস্টাল পাক্নওলয় ইস্ট,  

হভস্টাল, NY 13850  

হখালা: বুযবার, 13 অলটাবর; েুপুর 1:00-িা - সন্ধ্যা 6:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: UHS  

থিতীয় হডালজর ইলভি  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

হুইিথর্ পলয়ি সু্কল  

10 হক্ইলবল হরাড 

হুইিথর্ পলয়ি, NY 13862  

হখালা: ব ৃস্পথতবার, অলটাবর 14; সক্াল 8:00-িা - রাত 11:00-িা  

(হুইিথর্ পলয়ি সু্কললর সেসযলের জর্য।)  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্; থিতীয় হডালজর ইলভি  

ইলভলির অংশীোর: ব্রুম ক্াউথি  

র্ি ন ক্াউথি  

ওগসলডর্ থি অযাক্ালডমী  

1100 হস্টি থিি  

ওগসলের্বাগ ন, NY 13669  

হখালা: ব ৃস্পথতবার, 14 অলটাবর; েুপুর 2:00-িা - থবলক্ল 5:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: হসইি ললরন্স ক্াউথি  



এখালর্ থর্বন্ধ্র্ ক্রুর্: প্রিম হডালজর অযাপলয়িলমিগুথল এখালর্; থিতীয় হডালজর 

অযাপলয়িলমিগুথল এখালর্; হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীলের জর্য বুস্টার হডাজগুথল এখালর্।  

থর্উ ইয়ক্ন থসটি  

লাইফ অফ হ াপ 

1377 ব্রুক্থলর্ অযালভথর্উ,  

ব্রুক্থলর্, NY 11203  

হখালা: ব ৃস্পথতবার, অলটাবর 14; সক্াল 11:00-িা - েুপরু 5:30-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্ এবং জযার্লসর্/J&J  

ইলভলির অংশীোর: লাইফ অফ হ াপ  

  

লং আইলোন্ড 

হক্লর্থড হমলমাথরয়াল পাক্ন  

335 থগ্রর্ থিি  

হ ম্পথস্টড, NY 11550  

হখালা: ব ৃস্পথতবার, 14 অলটাবর; েুপুর 12:00-িা - রাত 8:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভি অংশীোররা: র্াসাউ ক্াউথি এবং র্ি নওলয়ল  

 হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

হমইর্ এন্ডওলয়ল সু্কল হজলা  

1119 ফাম ন িু মালক্নি হরাড  

এন্ডওলয়ল, NY 13760  

হখালা: শুক্রবার, অলটাবর 15; েুপুর 12:00 -িা - েুপুর 2:00-িা  

(হমইর্ এন্ডওলয়ল সু্কল হজলার সেসযলের জর্য।)  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্; থিতীয় হডালজর ইলভি  

ইলভলির অংশীোর: ব্রুম ক্াউথি  

বফঙ্গার হলকস  

লায়ন্স হসন্ট্রাল সু্কল হজলা  

10 ক্লাইড হরাড  

লায়ন্স, NY 14489  

হখালা: বুযবার, 15 অলটাবর; থবলক্ল 4:00-িা - সন্ধ্যা 6:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: ওলয়ইর্ ক্াউথি  

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCCAB9F4D10416E0530A6C7C169C54
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCDD884D2D0306E0530A6C7C1674D6
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CD117E4495C4038CE0530A6C7C166EBE


 বফঙ্গার হলকস  

ওলয়র্ ক্াউথি ইউথর্টি হফথস্টভাল  

পারথক্ন্স পাক্ন  

311 1/2 ওয়াথশংির্ থিি  

হর্ওয়াক্ন, NY 14513  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 11:00-িা - েুপুর 1:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: ওলয়ইর্ ক্াউথি  

বর্উ ইয়কন বসটি  

হফললাথশপ থমশর্াথর বযাপটিস্ট চাচন  

509 ভযার্ থসক্ললর্ অযালভথর্উ  

ব্রুক্থলর্, NY 11207  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 9:00-িা - েপুুর 1:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্, মডার্ না, এবং জযার্লসর্/J&J 

ইলভলির অংশীোর: হফললাথশপ থমশর্াথর বযাপটিস্ট চাচন  

 মযে- ােসর্  

সাউগারটিস  াই সু্কল  

310 ওয়াথশংির্ অযালভথর্উ,  

সাউগারটিস, NY 12477  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 10:00-িা - থবলক্ল 5:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: আলস্টার ক্াউথি  

কোবপিাল বেবিক্ট  

বার্ ন-র্ে-ওলয়স্টালল না  াই সু্কল (Berne-Knox-Westerlo High School)  

1738 হ ল্ডারবাগ ন হেইল,  

বার্ ন, NY 12023  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 10:00-িা - েুপুর 12:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্ এবং জযার্লসর্/J&J; ইলভলির মলযয আলে #VaxtoSchool 

বাস  

ইলভি অংশীোররা: বার্ ন-র্ে-ওলয়স্টালল না হসন্ট্রাল সু্কল হজলা, আললবথর্ ক্াউথি স্বাস্থ্য থবভাগ 

(Albany County Department of Health), আললবথর্ ক্াউথি এক্শ্চজথক্উটিভস অথফস 

(Albany County Executive's Office), এবং আললবথর্ ক্াউথি হশথরফস অথফস (Albany 

County Sheriff's Office)  



ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন  

বালফললার পাক্ন সু্কল  

4625  ারললম হরাড  

আম াস্টন, NY 14226  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 10:30-িা - েুপুর 3:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্ এবং মডারর্া  

ইলভলির অংশীোর: এথর ক্াউথি  

www.erie.gov/vax এ থর্বন্ধ্র্ ক্রুর্  

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন  

ভাইর্ইয়াডন ফাম নস  

126 সযান্ডাস ন হসি  

রলচষ্টার, NY 14605  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 10:00-িা - থবলক্ল 5:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: মর্লরা ক্াউথি  

লং আইলযান্ড 

1 মাক্নাস  

1 মাক্নাস অযালভথর্উ  

থর্উ  াইড পাক্ন, NY 11042  

হখালা: ব ৃস্পথতবার, অলটাবর 16; সক্াল 9:00-িা - রাত 9:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: র্ি নওলয়ল  

 হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

থফোরললে মল 

1579 ক্লাক্ন থিি  

অবার্ ন, NY 13022  

হখালা: শথর্বার, অলটাবর 16; সক্াল 10:00-িা - েুপুর 12:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্, মডার্ না, এবং জযার্লসর্/জর্সর্ অযান্ড জর্সর্  

ইলভলির অংশীোর: ক্ায়ুগা ক্াউথি  

www.cayugacounty.us/health এ থর্বন্ধ্র্ ক্রুর্  

মযে- ােসর্  

রর্ডাউি ভযাথল  াই সু্কল 

122 থক্লসরাইক্ হরাড  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e977b13-d10c4252-8e958226-000babda0106-422e51d87c7cff99&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=http%3A%2F%2Fwww.erie.gov%2Fvax
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=02715810-5dea6151-0273a125-000babda0106-d0acdafe0402eb57&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=http%3A%2F%2Fwww.cayugacounty.us%2Fhealth


অযাক্ডন, NY 12404  

হখালা: রথববার, 17 অলটাবর; সক্াল 10:00-িা - থবলক্ল 5:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্  

ইলভলির অংশীোর: আলস্টার ক্াউথি  

বর্উ ইয়কন বসটি  

হেথস িাওয়াস ন  

40 ডাবলু. হমাশুল ুপাক্নওলয় থবশ্চল্ডং #20 

ব্রঙ্কস, NY 10467  

হখালা: রথববার, 17 অলটাবর; সক্াল 8:30-িা - থবলক্ল 4:00-িা  

টিক্ার যরণ: ফাইজার-বালয়াএর্লিক্; থিতীয় হডালজর ইলভি  

ইলভলির অংশীোর: হেথস িাওয়ারস হিলর্ি অগ নার্াইলজশর্  

সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসী যারা 24 অলটাবলরর মলযয তালের প্রিম ভযাক্থসলর্র হডাজ পার্ তারা 

থর্উ ইয়ক্ন রালজযর #VaxandWin ফুিবল সুইপলস্টক্ এ প্রলবশ ক্রলত পালরর্ বালফললা থবলস, 

থর্উ ইয়ক্ন জায়ািস এবং থর্উ ইয়ক্ন হজিস হিলক্ পুরস্কার হজতার জর্য। হযাগয সন্তার্লের 

জর্য বাবা-মা বা অথভভাবক্রা প্রলবশ ক্রলত পালরর্। আলরা জার্লত, আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

সাইিটি থভশ্চজি ক্রলত পালরর্ এখালর্ এবং হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীরা সুইপলস্টক্লস প্রলবশ 

ক্রলত পারলবর্ এখালর্।  

12 হিলক্ 17 বের বয়সী থশশুরা Pfizer-BioNTech COVID-19 টিক্া থর্লত পালর, যা 12 হিলক্ 15 

বের বয়সী থশশুলের জর্য জরুথর বযব ালরর অর্ুলমােলর্র অযীলর্ উপলব্ধ এবং 16 বের বা 

তার হবথশ বয়সীলের জর্য সম্পূণ নভালব অর্ুলমাথেত। অর্যার্য হক্াথভড-19 টিক্া এখর্ও এই 

বয়লসর হগািীর জর্য অর্ুমথতপ্রাপ্ত বা অর্ুলমাথেত র্য়। আপথর্ যথে সু্কল-বয়সী থর্উ ইয়ক্নালরর 

এক্জর্ বাবা -মা বা অথভভাবক্  র্, তা লল আপথর্ও হেখলত পালরর্ vaccines.gov-এ, 

আপর্ার শ্চজপ হক্াডটি 438829 র্ম্বলর পাঠার্, অিবা 1-800-232-0233 এ ক্ল ক্রুর্ আপর্ার 

থর্ক্িতম এক্টি টিক্ার অবস্থ্ার্ খুুঁলজ হপলত। থর্শ্চিত ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী ফাইজার-

বালয়াএর্লিক্ হক্াথভড-19 টিক্া প্রোর্ ক্লর।  

  

হক্াথভড-19 এর টিক্া ও সু্কলল যাওয়া বয়লসর থশশুলের সম্পলক্ন আলরা তিয জার্লত, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আমালের থর্লবথেত ওলয়বসাইি  ny.gov/vaxtoschool এ হযলত পালরর্ অিবা 

ইর্স্টাগ্রালম  @VaccinateNY অর্ুসরণ ক্রলত পালরর্।  

অথভভাবক্লের তালের সন্তার্লের সমস্ত প্রস্তাথবত এবং প্রলয়াজর্ীয় টিক্া সম্পলক্ন  ালর্াগাে 

আলের্ তা থর্শ্চিত ক্রলত উৎসাথ ত ক্রা  য়। অর্ুগ্র  ক্লর স্বাস্থ্য েপ্তলরর ওলয়বসাইি এ যার্ 

সুপাথরশকৃ্ত তশশব এবং তক্লশালরর টিক্া সম্পলক্ন আরও তলিযর জর্য।  

### 

http://www.ny.gov/vaxandwin
http://www.ny.gov/vaxandwin
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://www.instagram.com/vaccinateny/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/childhood_and_adolescent.htm
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