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গভর্নর কুওম্বমা আগামীকাল থেম্বক থেম্বে টিকা সাইে চাল ুকরার থ াষণা বিম্বেম্বের্  
  

জ্োকি থক. জ্োবভেস থসন্টার, ওম্বেেম্বচোর কাউবন্ট থসন্টার এিং বর্উ ইেম্বকন র থেে থেোর 
এক্সম্ব া থসন্টাম্বর চালু করা টিকা সাইেগুবল 13 জ্ার্ুোরী, থজ্ার্স বিচ 14 জ্ারু্োবরর সাম্বে থ ালা 

হম্বি এিং 15 জ্ারু্োবর SUNY আলিাবর্র উম্ববাধর্ হম্বি  
  

থেডাম্বরম্বলর সীবমত িরাম্বের কারম্বণ সাক্ষাৎকাম্বরর জ্র্ে 14 সপ্তাহ  র্নন্ত সমে লাগম্বত  াম্বর  
  

সকল টিকা শুধুমাত্র সাক্ষাৎকাম্বরর মাধেম্বম হে  
  

প্রোসবর্ক সরিরাহকারীম্বির সাম্বে থর্াগেতা বর্ধনারণ করম্বত এিং অো ম্বেন্টম্বমম্বন্টর সমে ঠিক 
করম্বত এ াম্বর্ বিক করুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘেট পররচারিত ঘে পাাঁচটি টিকাদামর্র স্থামর্ 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা শুরু কমরমে এবং এই সপ্তামহ ঘ ািার কথা রমেমে। সাইটসমূহ হমে জযাকব 
ঘক. জারভটস ঘসন্টার (Jacob K. Javits Center), ওমেেমচোর কাউরন্ট ঘসন্টার (Westchester 
County Center) ও রর্উ ইেকন  ঘেট ঘেোর এক্সমপা ঘসন্টার (New York State Fair Expo 
Center) - সব সাইট 13 জার্ুোরর সকাি 8টাে ঘজান্স রবচ (Jones Beach) এ চািু হমব এবং 
SUNY অ্যািবারর্ েথাক্রমম 14 ও 15 জার্ুোররমত চািু হমব, আগামী রদর্গুরিমত আমরা টিকা 
ঘদওোর স্থার্গুরি ঘ াষণা করা হমব।  
  
ঘেমহতু ঘেডামরি সরবরাহ টিকা রবতরমণর ক্ষমতা মারাত্মকভামব সীরমত কমর, রর্উ ইেকন বাসীমদর 
ধৈেনয ৈরমত উৎসারহত করা হমে এবং ঘকামর্া অ্যাপমেন্টমমন্ট োডা টিকাদার্ সাইমট র্া আসার 
পরামর্ন ঘদওো হমে। রর্উ ইেমকন র রবর্াি রবতরণ ঘর্টওোকন  এবং ঘোগয বযরিমদর রবর্াি 
জর্সং যা ঘেডামরি সরকার ঘথমক আসা ভযাকরসর্ সরবরামহর ঘচমে অ্মর্ক ঘবরর্, ো প্ররত সপ্তামহ 
আর্ুমারর্ক 300,000 ঘডামজর হামর আসমে। এভামব, ঘোগয রর্উ ইেকন বাসীমদর ভরবষযমত 14 সপ্তাহ 
পেনন্ত বা ভরবষযমত পমর একটি অ্যাপমেন্টমমমন্টর তারর  পাওোর জর্য প্রস্তুত থাকমত হমব।  
  
"রর্উ ইেকন  ঘেট েত দ্রুত সম্ভব রর্উ ইেকন বাসীমদর টিকা ঘদওোর জর্য দ্রুত আমামদর ঘর্টওোকন  
ও সামথনযমক প্রসাররত করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সারা ঘেটজমুড র্তুর্ টিকা সাইটগুমিা 
আমামদর সবমচমে অ্সুররক্ষত রর্উ ইেকন বাসীমদর দক্ষতার সামথ টিকা ঘদওোর জর্য আমামদর 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


রবতরণ ত্বরারিত করমব। আমামদর সবমচমে বড বাৈা হমে অ্রবরত েুিরাষ্ট্রীে রর্রিেতা। 
ঘেডামরি সরকামরর অ্পেনাপ্ত টিকা সরবরামহর কারমণ আমরা আমামদর প্রমচষ্টাে রপরেমে ঘথমক 
অ্মর্ক দমূর এমসরে। আরম রর্উ ইেকন বাসীমদর এই প্ররক্রো জমুড ধৈেনয ৈরমত উৎসারহত কররে এবং 
ঘেট জমুড সরবরাহ বাডামত আমামদর ঘেডামরি সরকারমক অ্র্ুমরাৈ কররে।"  
  
অ্গ্রারৈকার স্বাস্থয ঘসবা কমীমদর টিকা হার আমরা ত্বরারিত করা, এবং র্তুর্ ঘোগয রর্উ 
ইেকন বাসীমদর টিকাদার্ শুরু করা। রর্উ ইেকন  রডরিরবউর্র্ সাইটগুরির একটি ঘর্টওোকন  স্থাপর্ 
কমরমে ো হাসপাতামি করা কামজর পররপূরক হমব োমত ঘকার্ একটি হাসপাতাি অ্রতররি চাপ র্া 
 মট। এই ঘর্টওোমকন র মমৈয রমেমে এই সপ্তামহ ঘেট পররচারিত পাাঁচটি সাইট ঘ ািা, ঘসই সামথ 
আমরা 15টি সাইট ো আগামী রদমর্ ঘ াষণা করা হমব। এই র্তুর্ ঘর্টওোকন  ঘোগয রর্উ 
ইেকন বাসীমদর হামত ঘডাজ প্রমবর্ করামত ডািারমদর অ্রেস, ঘেডামরি-ঘোগযতাসম্পন্ন স্বাস্থয ঘকন্দ্র, 
কাউরন্ট স্বাস্থয রবভাগ, অ্যাম্বুমিন্স ঘসন্টার ও োমমনসী বযবহার করমব। 1,200 এরও ঘবরর্ োমমনসী 
ইরতমমৈয এই ঘর্টওোমকন  অ্ংর্গ্রহণ করমত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ হমেমে, এবং এই সপ্তামহ প্রাে 400 জমর্র 
মত োমমনসীমত ঘোগ ঘদওোর জর্য রর্ৈনাররত। 65 বের বা তার ঘবর্ী বেসী রর্উ ইেকন বাসীমদর 
জর্য োমমনরসগুরিমক টিকা প্রদার্ করা হমব, অ্র্যরদমক হাসপাতািগুমিা 1a স্বাস্থযমসবা কমীমদর টিকা 
রদমত থাকমব, এবং স্থার্ীে স্বাস্থয রবভাগ এবং ইউরর্ের্ সংগঠিত প্রমচষ্টাগুরি 1b-ঘত অ্পররহােন 
কমীমদর ঘসবা প্রদার্ করমব।  
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