
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

েীতকালীর্ সংক্রমণ িদৃ্ধির বিরুম্বি লড়াই করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর হেটিোপী 

40টটরও হিবে র্তুর্ ভোকবসর্ পপ-আপ চালুর হ াষণা  

  

একাবিক-সপ্তা িোপী চলমার্ প্রম্বচষ্টার অংে ব ম্বসম্বি বর্বদনষ্ট বকছু সাইট আগামীকাল 

হিম্বক চাল ু ম্বি  

  

টটকাগ্র ম্বণর বর্ম্ন  ার িাকা কবমউবর্টটগুম্বলাম্বক টাম্বগ নট করার হেম্বে কাউবিগুম্বলার 

স ায়তার অর্ুম্বরাম্বি হেম্বটর সাড়া প্রদার্  

  

এছাড়াও বিং োমটর্ ও কুইন্সম্বিবর সাইম্বট বির্ামূম্বলে পরীোর সমু্ব াগ িাকম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ শীতক্ালীর্ সংক্রমণ বদৃ্ধি এবং দ্রুত থবস্তার লাভ ক্রতত িাক্া 

ওথমক্রর্ ভযাথরতেতের থবরুতি লড়াই ক্রতত থর্উ ইেক্ন হেটবযাপী 40টটরও হবথশ র্তুর্ 

ভযাক্থসর্ পপ-আপ চালরু হ াষণা থিতেতের্।  

  

এসব সাইট আগামীক্াল হিতক্ চাল ু ওো শুরু  তব এবং স্থার্ীে ক্াউথের স্বাস্থয থবভাগ ও 

ক্থমউথর্টট অংশীিারতির সতে অংশীিার  তে সব থর্উ ইেক্নবাসীতক্ পুতরাপুথরভাতব টটক্াপ্রাপ্ত 

ও বুোর হ াজপ্রাপ্ত ক্রার জর্য হেতটর প্রচারণা প্রতচষ্টাতক্ আতরা এথগতে হর্োর উতেতশয 

এক্াথিক্ সপ্তা বযাপী চলমার্ প্রতচষ্টার অংশ  তত যাতে।  

  

"শীতক্ালীর্ সংক্রমণ বদৃ্ধি পুতরা শদ্ধি থর্তে ক্ায নক্র রতেতে, থক্ন্তু আমরাও প্রথতরক্ষা ীর্ র্ই। 

আমাতির ক্াতে এই ভাইরাস ও এর ভযাথরতেতের থবরুতি লড়াই ক্রার মততা  াথতোর আতে: 

টটক্া থর্র্, বুোর হ াজ থর্র্ এবং মাস্ক পরুর্," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর কোবি হ াকল। "যত শীঘ্র 

সম্ভব টটক্া, বুোর হ াজ ও পরীক্ষা ক্রার বযবস্থা বযাপক্ভাতব লভয ক্রার জর্য আমরা স্থার্ীে 

অংশীিারতির সাতি অবযা তভাতব ক্াজ ক্তর যাতবা, যাতত সব থর্উ ইেক্নবাসী থর্তজতিরতক্ ও 

তাতির থপ্রেজর্তির সুরথক্ষত রাখতত সক্ষম  র্।"  

  

"আথম প্রততযক্তক্ েুটটর থিতর্র আতগই, পুতরাপুথরভাতব টটক্া গ্র তণর জর্য এবং এখর্ বুোর 

হ াজ হর্োর জর্য সথর্ব নন্ধ অর্ুতরাি জার্াদ্ধে, ক্ারণ এই ভাইরাস ও এটটর ভযাথরতেেগুতলার 

থবরুতি এটাই আমাতির হসরা প্রথতরক্ষা," িম্বলম্বছর্ ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. মোবর টট. 



িোম্বসট। "আপর্ার এবং আপর্ার পথরবাতরর জর্য সুথবিাজর্ক্  ে এমর্ এক্টট পপ-আপ 

থভদ্ধজট ক্রার পথরক্ল্পর্া ততথরর মািযতম আপথর্ আপর্ার পথরবারতক্ এবং সব থর্উ 

ইেক্নবাসীতক্ থর্রাপি রাখতত সা াযয ক্রতের্। মতর্ রাখতবর্, আমাতির পথরবার ও 

ক্থমউথর্টটগুতলার সবতচতে অরথক্ষত বযদ্ধিতির থর্রাপি রাখতত আমাতির সািযমততা সব থক্েু 

ক্রার মািযতম আমাতির েুটটর থির্গুতলার জর্য প্রস্তুথত হর্ো উথচত।"  

  

হেটবযাপী হক্াথভ -19 আক্রাতের সংখযা বদৃ্ধি হপতত িাক্াে, কু্ইন্সতবথর ও থবং যামটতর্ 

হেতটর পথরচালর্ািীর্ িইুটট টটক্ািার্ হক্তে থবর্ামূতলয হক্াথভ -19 পরীক্ষার সুতযাগও প্রিার্ 

ক্রা  তে।  

  

আগামী সপ্তা গুতলাতত থর্ম্নথলথখত ক্াউথেগুতলাতত টটক্ািাতর্র ইতভে আতোজর্ ক্রা  তব:  

  

অোবলগাবর্ কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 5+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  

12/18: অযাথলগাথর্ ক্াউথে অথিস ভবর্, 7 Court St, Belmont, NY 14813 (সক্াল 9:00 টা - 

সক্াল 11:00 টা)  

  

হচৌতাউকা কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর 

12/18: র্ি নওতেে এতরর্া, 319 W. 3rd St, Jamestown, NY 14701 (থবক্াল 4:00 টা - রাত 8:00 

টা)  

  

  

বির্টর্ কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 5+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  

12/16: থির্টর্ ক্থমউথর্টট ক্তলজ (Clinton Community College), 158 Clinton Point Drive, 

Plattsburgh, NY 12901 (সক্াল 10:00 টা - থবক্াল 5:00 টা)  

12/18: র্িনার্ অযাথ রর্ যাক্ থম ল/ াই সু্কল (Northern Adirondack Middle/High School), 

5586 Route 11, Ellenburg Depot, NY 12935 (সক্াল 10:00 টা - িুপরু 1:00 টা)  

12/18: থসটট থরদ্ধক্রতেশর্ হসোর (City Recreation Center), 52 US Oval, Plattsburgh, NY 

12903 (সক্াল 11:00 টা - থবক্াল 3:00 টা)  

  

এবর কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 5+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, জোর্ম্বসর্/J&J 

12/21: িযা হবল হসোর (The Belle Center), 104 Maryland St., Buffalo, NY 14201 (সক্াল 

11:00 টা - থবক্াল 5:00 টা)  



12/22: হ লাভার্ গ্রাই ার ক্থমউথর্টট হসোর (Delavan Grider Community Center), 877 E. 

Delavan Ave., Buffalo, NY 14215 (সক্াল 11:00 টা - সন্ধযা 6:00 টা)  

  

মর্ম্বরা কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  

12/18: হসে মাইতক্ল'স পযাথরশ  ল (St. Michael's Parish Hall), 821 N Clinton Ave, 

Rochester, NY 14605 (িুপুর 12:00 টা - থবক্াল 4:30 টা)  

  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর  

12/25: িযা ভাইর্ইো ন িাম নস এন্ড আউটত ার হসোর ির এদ্ধিতলন্স (The Vineyard Farms & 

Outdoor Center for Excellence), 126 Sander St, Rochester, NY 14065 (িুপুর 12:00 টা - 

থবক্াল 5:00 টা)  

  

বর্উ ইয়কন বসটট - ব্রুকবলর্  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর 

12/18: ক্রাইে হিতলাথশপ বযাথপে চাচন (Christ Fellowship Baptist Church), 11 Sumpter St, 

Brooklyn, NY 11233 (সক্াল 10:00 টা - িুপরু 2:00 টা)  

12/19: ক্র্ নারতোর্ বযাথপে চাচন (Cornerstone Baptist Church), 574 Madison St, Brooklyn, 

NY 11221 (সক্াল 11:00 টা - থবক্াল 4 টা)  

12/22: িযাথমথল সাথভনতসস হর্টওোক্ন অব থর্উ ইেক্ন, ইর্ক্. (Family Services Network of 

New York Inc.), 1721 Pitkin Avenue, Brooklyn, NY 11212 (সক্াল 11:00 টা - রাত 8:00 টা)  

  

বর্উ ইয়কন বসটট - ব্রঙ্কস  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর,  

12/21: ইউদ্ধজথর্ও মাথরো থ   েস ক্থমউথর্টট ক্তলজ (Eugenio María de Hostos 

Community College), 500 Grand Concourse, Bronx, NY 10451 (শুি ুথশক্ষািী, িযাক্াথি ও 

ক্মীতির মতিয সীমাবি, সক্াল 9:00 টা - থবক্াল 4:00 টা)  

12/23: ইউদ্ধজথর্ও মাথরো থ   েস ক্থমউথর্টট ক্তলজ, 500 Grand Concourse, Bronx, NY 

10451 (শুি ুথশক্ষািী, িযাক্াথি ও ক্মীতির মতিয সীমাবি, সক্াল 9:00 টা - থবক্াল 4:00 টা)  

12/28 ইউদ্ধজথর্ও মাথরো থ   েস ক্থমউথর্টট ক্তলজ, 500 Grand Concourse, Bronx, NY 

10451 (শুি ুথশক্ষািী, িযাক্াথি ও ক্মীতির মতিয সীমাবি, সক্াল 9:00 টা - থবক্াল 4:00 টা)  

12/30 ইউদ্ধজথর্ও মাথরো থ   েস ক্থমউথর্টট ক্তলজ, 500 Grand Concourse, Bronx, NY 

10451 (শুি ুথশক্ষািী, িযাক্াথি ও ক্মীতির মতিয সীমাবি, সক্াল 9:00 টা - থবক্াল 4:00 টা)  

  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না িুোর  

1/6: পাটন অব িযা সলুযশর্ (Part of the Solution, POTS) 2759 Webster Ave, Bronx (সক্াল 

8:00 টা - থবক্াল 3:00 টা)  

  



বর্উ ইয়কন বসটট - মোর্ াটর্  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 18+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর  

12/19: মাউে থিতজে দ্ধক্রথেোর্ এক্াত থম (Mt. Pleasant Christian Academy), 2009 Adam 

Clayton Powell Jr. Blvd, New York, NY 10027 (সক্াল 9:00 টা - সন্ধযা 6:00 টা)  

12/21: ওোথশংটর্  াইটস ক্র্ নার প্রক্ল্প (Washington Heights Corner Project), 500 W 180th 

Street, New York, NY 10033 (সক্াল 11:30টা - সন্ধযা 6:00 টা)  

12/21: থর্উ ইেক্ন  াম ন থর াক্শর্ এ ুতক্টস ন (New York Harm Reduction Educators), 104 E 

126th Street - 1A, New York, NY 10035 (সক্াল 10:30টা - থবক্াল 5:00 টা)  

12/28: NY  াম ন থর াক্শর্ এ ুতক্টস ন, 104 E 126th Street - 1A, New York, NY 10035 (সক্াল 

10:30টা - থবক্াল 5:00 টা)  

12/28: ওোথশংটর্  াইটস ক্র্ নার প্রক্ল্প, 500 W 180th Street, New York, NY (সক্াল 11:30টা 

- সন্ধযা 6:00 টা)  

বর্উ ইয়কন বসটট - কুইন্স  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  

12/17: কু্ইন্স বতরা  ল (Queens Borough Hall),120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 

(িুপুর 2:00 টা - সন্ধযা 6 টা)  

12/21: কু্ইন্স বতরা  ল, 120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 

6:00 টা)  

12/23: কু্ইন্স বতরা  ল, 120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 

6:00 টা)  

12/28: কু্ইন্স বতরা  ল, 120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 

6:00 টা)  

12/30: কু্ইন্স বতরা  ল, 120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 

6:00 টা)  

1/4: কু্ইন্স বতরা  ল, 120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 6:00 

টা)  

1/6: কু্ইন্স বতরা  ল, 120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 6:00 

টা)  

  

সাম্বফাক কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক ও মডার্ না িুোর  

12/20: িােন বযাথপে চাচন অব থরভারত   (First Baptist Church of Riverhead), 1018 

Northville Turnpike, Riverhead, NY 11901 (িপুুর 1 টা - সন্ধযা 7 টা)  

  

টটওগা কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 5+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  



12/18: ক্যান্ডর হসোর সু্কল থ থিক্ট (Candor Central School District), 1 Academy Street, 

Candor, NY 13743 (প্রাপ্তবেস্ক: সক্াল 9:30টা - িুপুর 12:00 টা; 12 বের ও তারতবথশ বেসী 

থশশু: িুপুর 12:30টা - থবক্াল 5:00 টা)  

  

ওয়াবেংটর্ কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  

12/23:  া সর্ িলস থসথর্ের  াই সু্কল (Hudson Falls Senior High School), 80 East LaBarge 

St, Hudson Falls, NY 12839 (িুপুর 2:30টা - সন্ধযা 7:30টা) 

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবি  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না িুোর  

12/19: হগ্রস বযাথপে চাচন (Grace Baptist Church), 52 S 6th Ave, Mount Vernon, NY 10550 

(িুপুর 1:00 টা - থবক্াল 4:00 টা)  

  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 12+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, মডার্ না 18+, মডার্ না 

িুোর  

12/29: হগ্রটার হসতেথর্োল এ.এম.ই. জাের্ চাচন (Greater Centennial A.M.E. Zion Church), 

312 S. 8th Ave, Mount Vernon, NY 10550 (সক্াল 9:00 টা - িুপুর 2:00 টা)  

1/8: থগ্রের্ আই. উইল লাইতেথর (Grinton I. Will Library) - 1500 Central Park Ave, Yonkers, 

NY 10710 (সক্াল 11:00 টা - থবক্াল 5:00 টা)  

1/29: থগ্রের্ আই. উইল লাইতেথর - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710 (সক্াল 

11:00 টা - থবক্াল 5:00 টা)  

  

**আগামী সপ্তা গুতলাতত অযাথলগাথর্, থির্টর্, হক্াটনলযান্ড, হ লাওোর ও ইতেটস ক্াউথের 

জর্য বাড়থত ইতভে হ াষণা ক্রা  তব।  

  

**হেতটর পথরচালর্ািীর্ িুইটট টটক্ািাতর্র সাইতট থবর্ামূতলয হক্াথভ -19 পরীক্ষার সুতযাগও 

প্রিার্ ক্রা  তে:  

বিং োমটর্ টটকাদার্ ও পরীোর সাইট  

সাতবক্  যাথভস ক্তলজ-রব অযাথক্টথভটট হসোর (Former Davis College-Robb Activity 

Center), 400 Riverside Drive, Johnson City, NY  

প্রথতথির্: সক্াল 8টা হিতক্ সন্ধযা 7টা  

পরীক্ষা হসা/ব/ুশু; টটক্ািার্ মে/ব ৃ/শথর্  

  

 কুইন্সম্বিবর টটকাদার্ ও পরীো হকন্দ্র  

ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক 5+, ফাইজার-িাম্বয়াএর্ম্বটক িুোর, জোর্ম্বসর্/J&J 

সাতবক্ এথভতেশর্ মল (Former Aviation Mall), 578 Aviation Road, Queensbury  

প্রথতথির্: সক্াল 8:00 টা - সন্ধযা 7:00 টা  

পরীক্ষা হসা/ব/ুশু; টটক্ািার্ মে/ব ৃ/শথর্  



  

এই েুটটর হমৌসুতম আপর্ার থর্তজর জর্য পুতরাপুথরভাতব টটক্াপ্রাপ্ত বা বুোর হ াজপ্রাপ্ত  তে 

উঠার পথরক্ল্পর্া ততথরর পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াক্ল ও হেতটর স্বাস্থয থবভাগ (Department of 

Health) সব থর্উ ইেক্নবাসীতক্ েুটটর থিতর্ সুস্থতার সতে এক্দ্ধিত  ওোর উতেশযতক্ সামতর্ 

হরতখ এই গুরুত্বপূণ ন তিয অর্ুসরণ ক্রতত এবং অর্যতির সাতি হশোর ক্রতত উৎসাথ ত 

ক্রতের্:  

• 5 বের এবং তার হবথশ বেসী সব থর্উ ইেক্নবাসী টটক্া হর্ো উথচত।  

• 18 বের এবং তার হবথশ বেসী থর্উ ইেক্নবাসীতির মতিয যারা িুই মাস আতগ Johnson 

& Johnson টটকা অিবা 6 মাস আতগ Pfizer-BioNTech বা Moderna-এর প্রািথমক্ 

টটক্ার থসথরজ গ্র ণ ক্তরতের্ তাতির বুোর হ াজ গ্র ণ ক্রা উথচত।  

• 16-17 বের বেসী সব থর্উ ইেক্নবাসী যারা েে মাস আতগ তাতির িাইজার-

বাতোএর্তটক্ টটক্ার থসথরজ সম্পন্ন ক্তরতের্, তাতির বুোর হ াজ গ্র ণ ক্রা উথচত।  

• 6 মাস এবং তার হবথশ বেসী থর্উ ইেক্নবাসীরা তাতির ি্লু এর শটও হর্ো উথচত।  

• থর্উ ইেক্নবাসীরা ভ্রমতণর পতর তাতির পথরবাতরর সাতি সাক্ষাততর আতগ পরীক্ষা ক্রা 

উথচত।  

• হিতশর ও থবতিতশর সব ভ্রমণক্ারীর CDC-এর ভ্রমণ সংক্রাে শতনাবথল অর্ুসরণ ক্রা 

অবযা ত রাখা উথচত।  

• হযসব থর্উ ইেক্নবাসী সুস্থ হবাি ক্রতের্ র্া তারা বাথড়তত অবস্থার্ ক্রা উথচত  

• জর্সািারতণর জর্য উন্মিু ইর্ত ার জােগাগুতলাতত মাস্ক পথরিার্ ক্রুর্ এবং থর্েথমত 

 াত িুতে থর্র্।  

হক্াথভ -19 এর টটক্া সম্পতক্ন আতরা ততিযর জর্য এখাতর্ থভদ্ধজট ক্রুর্।  
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আতরা সংবাি পাওো যাতব এখাতর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইেক্ন হেট | এদ্ধিথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377582482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LqUCDBCPZYghYXSRup0oKPnQSCrfpnZXDoxP%2FZNF0KY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Finternational-travel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377592439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xleCabaHKhbTSbkpce%2F1Cb1M1CclQOOCxSl8jVMdW%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377602401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NnLJn0e9RgKa5QPoDTmDRU3wMfM9FuOO7mQVfNXTBOE%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

