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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘেট টিকা প্রদার্ সাইট এখর্ ঘখালা রম্বেম্বে  
  

জ্োকি ঘক. জ্োবভটস ঘসন্টার, ওম্বেেম্বেোর কাউবন্ট ঘসন্টার এিং বর্উ ইেকন  ঘেট ঘেোর 
এক্সম্ব া ঘসন্টাম্বরর টিকা প্রদার্ সাইট 13 জ্ারু্োবর ঘখালা হম্বেম্বে  

  
ঘজ্ান্স বিে সাইট 14 জ্ারু্োবর এিং SUNY আলিাবর্ 15 জ্ারু্োবর ঘখালা হম্বি  

  
7 বমবলেম্বর্রও ঘিবে বর্উ ইেকন িাসী ির্ন মাম্বর্ ঘ াগে বকন্তু ঘেট ঘকিল ঘেডাম্বরল সরকার ঘেম্বক 

300K/সপ্তাহ  াম্বি  
  

সকল টিকা শুধুমাত্র সাক্ষাম্বর্ ঘদওো হে; বির্ীে ঘডাম্বজ্র জ্র্ে অো ম্বেন্টম্বমন্ট বেবডউবলং প্রেম 
ঘডাম্বজ্র  র  রই হম্বি  

  
প্রোসবর্ক সরিরাহকারীম্বদর সাম্বে ঘ াগের্া বর্ধনারণ করম্বর্ এিং অো ম্বেন্টম্বমম্বন্টর সমে ঠিক 

করম্বর্ এখাম্বর্ বিক করুর্  
  

েবির জ্র্ে এখাম্বর্ বিক করুর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে প্রথম তির্টি ঘেট পতরচাতিি টিকা সাইট 
এখর্ উন্মুক্ত এবং উপেকু্ত তর্উ ইয়কন বাসীমের COVID-19 ভাইরামসর তবরুমে টিকা প্রোর্ করা 
হমে। সাইট - জযাকব ঘক. জযাতভটস ঘসন্টার, ওময়েমচোর কাউতন্ট ঘসন্টার এবং তর্উ ইয়কন  ঘেট 
ঘেয়ার এক্সমপা ঘসন্টার - সব 13 জার্য়ুাতর সকাি 8টায় ঘখািা হয়। টিকা শুধুমাত্র সাক্ষামি প্রোর্ 
করা হয়। িামের প্রথম ঘ াজ পাওয়ার ঘোগযিা তর্ধনারণ এবং একটি অ্যাপময়ন্টমমন্ট তর্ধনারণ 
করমি, তর্উ ইয়কন বাসীগণ ঘেমটর 'আতম তক ঘোগয' (Am I Eligible) অ্যাপ বযবহার করমি 
পামরর্ অ্থবা তর্উ ইয়কন  ঘেট টিকাপ্রোর্ হটিাইমর্ 1-833-NYS-4VAX (1-833-697-4829) 
কি করমি পামরর্। এই সাইটগুতিমি তিিীয় ঘ াজ পাওয়ার জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রথম ঘ াজ 
পাওয়ার পর বযতক্তগিভামব তর্ধনাতরি হয়। তর্উ ইয়কন বাসীমের অ্র্িাইমর্ িামের তিিীয় 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট বুক করার ঘচষ্টা করা উতচি র্য়।  
  
ঘজান্স তবচ এবং SUNY আিবাতর্র সাইটগুমিা েথাক্রমম 14 এবং 15 জার্ুয়াতর ঘখািা হমব, আগামী 
তের্গুতিমি আমরা টিকা প্রোমর্র সাইট ঘ াষণা করা হমব।  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157717874279533
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


  
তর্উ ইয়কন  ঘেমটর টিকা সরবরাহ ঘে ামরি সরকার কিতন ক তর্ধনাতরি হয়। 7 তমতিয়মর্রও ঘবতি 
তর্উ ইয়কন বাসী এখর্ COVID টিকার জর্য ঘোগয, তকন্তু ঘেট ঘে ামরি সরকামরর কাে ঘথমক প্রতি 
সপ্তামহ মাত্র 300,000 ঘ াজ পায়। ঘে ামরি সরকামরর সীতমি বরামের কারমণ, অ্যাপময়ন্টমমন্টগুতি 
দ্রুি পূরণ হময়মে। অ্তিতরক্ত িমথযর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য অ্র্ুগ্রহ কমর আপর্ার স্থার্ীয় 
স্বাস্থয তবভাগ, োমমনতস,  াক্তার বা হাসপািামি কি করুর্।  
  
"আমামের একক ঘোকাস হমে প্রাণবন্ত করা এবং আজমক ঘেট পতরচাতিি সাইটগুমিা ঘখািার সামথ 
সামথ, আমরা ঠিক ঘসটাই করতে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ঘে ামরি তর্মেন তিকার উপর 
তভতি কমর এই টিকা সরবরাহ করতে এবং দ্রুি ও েক্ষিার সামথ েরজা তেময় প্রোর্ করতে, তকন্তু 
ঘে ামরি সরকামরর সীতমি বরামের কারমণ, অ্যাপময়ন্টমমন্ট দ্রুি পূরণ হমে। তেমর্র ঘিমষ, এটি 
একটি সরবরাহ ইসুয এবং আমামের ঘে ামরি সরকারমক েি দ্রুি সম্ভব আমরা টিকা সরবরাহ 
করমি হমব কারণ পেনাপ্ত পতরমাণ সরবরাহ ঘর্ই এবং এই অ্স্ত্রই েুমে জয়িাভ করমব।"  
  
ঘেমহিু ঘে ামরি সরবরাহ টিকা তবিরমণর ক্ষমিা মারাত্মকভামব সীতমি কমর, তর্উ ইয়কন বাসীমের 
ধধেন ধরমি উৎসাতহি করা হমে এবং ঘকামর্া অ্যাপময়ন্টমমন্ট োড়া টিকাোর্ সাইমট র্া আসার 
পরামিন ঘেওয়া হমে। তর্উ ইয়মকন র তবিাি ত তিতবউির্ ঘর্টওয়াকন  এবং ঘোগয বযতক্তমের বতহৎ 
জর্সংখযা ঘে ামরি সরকামরর কাে ঘথমক আসা টিকার সরবরাহমক কু্ষদ্র পতরমামণ পেনবতসি কমর, 
ো প্রতি সপ্তামহ আর্ুমাতর্ক 300,000 ঘ ামজর হামর আসমে। ঘসই তহমসমব, ঘোগয তর্উ ইকন বাসীমের 
ভতবষযমি 14 সপ্তাহ িারও ঘবতি সময় পমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িাতরখ পাওয়ার জর্য প্রস্তুি 
থাকমি হমব।য়  
  
অ্গ্রাতধকার স্বাস্থয ঘসবা কমীমের টিকাোমর্র হার আমরা ত্বরাতিি করমি হমব এবং র্িুর্ ঘোগয তর্উ 
ইয়কন বাসীমের টিকাোর্ কােনক্রম শুরু করমি হমব। তর্উ ইয়কন  ত তিতবউির্ সাইটগুতির একটি 
ঘর্টওয়াকন  স্থাপর্ কমরমে ো হাসপািামির কামজর পতরপূরক হমব োমি হাসপািামি অ্তিতরক্ত চাপ 
র্া হয়। এই ঘর্টওয়ামকন র মমধয রময়মে এই সপ্তামহ পাাঁচটি ঘেট পতরচাতিি সাইট ঘখািা, ঘসই সামথ 
আরও 15টি সাইট ো আগামী তেমর্ ঘ াষণা করা হমব। এই র্িুর্ ঘর্টওয়াকন   াক্তারমের অ্তেস, 
ঘে ামরি-ঘোগযিাসম্পন্ন স্বাস্থয ঘকন্দ্র, কাউতন্ট স্বাস্থয তবভাগ, অ্যাম্বুমিন্স ঘসন্টার এবং োমমনতস 
বযবহার করমব োমি ঘোগয তর্উ ইয়কন বাসীগণ ঘ াজ পায়। 1,200 এরও ঘবতি োমমনসী ইমিামমধয 
এই ঘর্টওয়ামকন  অ্ংিগ্রহণ করমি প্রতিশ্রুতিবে হময়মে, এবং এই সপ্তামহ প্রায় 400 জমর্র মমিা 
োমমনসীমি ঘোগ ঘেওয়ার জর্য তর্ধনাতরি। 65 বের বা িার ঘবিী বয়সী তর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য 
োমমনতসগুতিমক টিকা প্রোর্ করা হমব, অ্র্যতেমক হাসপািািগুমিা 1a স্বাস্থযমসবা কমীমের টিকা তেমি 
থাকমব এবং স্থার্ীয় স্বাস্থয তবভাগ এবং ইউতর্য়র্ সংগঠিি প্রমচষ্টাগুতি 1b-ঘি অ্পতরহােন কমীমের 
ঘসবা প্রোর্ করমব।  
  

###  
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