
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা NYCHA হাউব িং ডেম্বভলপম্বমম্বে প্রথম পাাঁচটি কবমউবর্টি টিকাকরণ বকট 
ডমাতাম্ব়েম্বর্র ড াষণা কম্বরম্বের্  

  
ঐবতহেিাহী স্বাস্থ্ে পবরম্বষিা প্রবতষ্ঠার্ দ্বারা িবিত সম্প্রদাম্ব়ে টীকা বিতরম্বণর  র্ে গভর্নম্বরর 

বর্ম্বদন বেকাম্বক অগ্রসর কম্বর  
  

সাইটগুবল কম্ব ারভাম্বি ড াগে NYCHA িাবসন্দাম্বদর  র্ে সীমািদ্ধ; 1-833-SOMOSNY কল কম্বর 
একটি অোপম্ব়েেম্বমে বর্র্  

  
রা ে বর্উ ই়েকন িাসীম্বদর অোপম্ব়েেম্বমে করার সম়ে ধৈ ন ৈরম্বত িলম্বের্; 7 বমবল়েম্বর্রও ডিবে 
বর্উ ই়েকন িাসী িতন মাম্বর্ ড াগে বকন্তু ডেট ডকিল ডেোম্বরল সরকাম্বরর ডথম্বক 300K/সপ্তাহ পা়ে  

  
েবির  র্ে এখাম্বর্ বিক করুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  নিটি জমু়ে নর্উ ইয়কন  নিটি 
হাউনজিং অ্ম ানরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) আবািমর্ উন্নয়মর্ প্র ম 
পাাঁচটি কনমউনর্টি টিকাকরণ নকট ঘমাতাময়র্ করা হময়মে। এই িাইটগুম া নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
ঐনতহযবাহী স্বাস্থ্যমিবা প্রনতষ্ঠার্ দ্বারা িুনবধা বনিত িম্প্রদাময়র মমধয COVID-19 টীকা নবতরমণর 
প্রমচষ্টামক শনিশা ী কমর। িাইটগুম া কম ারভামব ঘোগয NYCHA বানিন্দামদর মমধয িীমাবদ্ধ। 
বানিন্দারা 1-833-SOMOSNY ক  কমর রামের িহমোগী িিংস্থ্া ঘিামমামির িাম  ঘোগামোগ কমর 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট করমত পামরর্।  
  
নর্উ ইয়কন বািীমদর টিকা পাওয়ার অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘর্ওয়ার িময় ধধেন ধরমত অ্র্ুমরাধ করা হমে। 
রামজযর টিকা িরবরাহ ঘেডারা  িরকার নর্ধনারর্ কমর, এবিং েনদও 7 নমন য়মর্রও ঘবনশ নর্উ 
ইয়কন বািী এখর্ COVID টিকার জর্য ঘোগয, রাজয ঘেডামর  িরকামরর কাে ঘ মক প্রনত িপ্তামহ 
মাত্র 300,000 ঘডাজ পায়। ঘেডামর  িরকামরর িীনমত বরামের কারমণ, অ্যাপময়ন্টমমন্টগুন  দ্রুত 
পূরণ হময়মে। অ্নতনরি তম যর জর্য এবিং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য অ্র্ুগ্রহ কমর আপর্ার স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য 
নবভাগ, োমমননি, ডািার বা হািপাতাম  ক  করুর্।  
  
"আমামদর একটি অ্গ্রানধকার আমে এবিং একটিই অ্গ্রানধকার আমে - হামত ইমেকশর্ ঘর্ওয়া - 
এবিং েখর্ আমরা টিকাকরণ িাইমটর ঘর্টওয়াকন  িম্প্রিারমণর জর্য আমামদর কাজ চান ময় োনে, 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157717899081326


এটা নর্নিত করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে টিকা র্যােয এবিং র্যায়িঙ্গতভামব নবতরণ করা 
হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঐনতহযবাহী স্বাস্থ্য ঘিবা প্রনতষ্ঠার্ দ্বারা োরা বনিত ঘিই িব নর্উ 
ইয়কন বািীমদর বা োরা স্বাস্থ্যমিবা মরুভূনমমত বাি কমরর্ তামদর কামে এই টিকা ঘপ াঁেমর্া একটি 
িমবনাচ্চ অ্গ্রানধকার, এবিং NYCHA আবািমর্র এই িাইটগুম া আমামদর ঘিই  মযযর আরও এক ধাপ 
কামে নর্ময় আমি। নর্উ ইয়কন  দ্রুত এবিং র্যােযভামব এই টিকা নবতরমণ তার ভূনমকা পা র্ করমে, 
নকন্তু আমামদর প্রময়াজর্ ঘেডামর  িরকামরর এনগময় আিা এবিং িরবরাহ বা়োমর্া। আমরা অ্মর্ক 
দরূ এমিনে এবিং অ্বমশমষ িু়েমঙ্গর ঘশমষ আম া ঘদখমত পানে, এই িমময় ঘকব  একটি মন্থর গনতর 
ঘেডামর  বন্টর্ প্রনিয়া আমামদর পম র বাাঁধা হময় দাাঁন়েময়মে।"  
  
অ্যাপময়ন্টমমন্ট িহ ঘোগয NYCHA বানিন্দামদর জর্য পাাঁচটি িাইট নর্মচর ঠিকার্াগুন মত অ্বনস্থ্ত:  
  

• Bronx  
o West Tremont Avenue-Sedgwick Avenue Area, 200 West Tremont 

Ave., Bronx, NY 10453  
  

• Brooklyn  
o Stuyvesant Gardens II, 150 Malcolm X Blvd. Brooklyn, NY 11221  

  
• পিূন হারম্বলম  

o 307 East 116 St., New York, NY 10029  
  

• Queens  
o International Tower 90-20 170 St., Queens, NY 11432  

  
• Staten Island  

o 230 Broad St., Staten Island, NY 10304  
  
SOMOS কবমউবর্টি ডক়োম্বরর (SOMOS Community Care) ডপ্রবসম্বেে ে. ডহর্বর ডচর্ িম্বলর্, 
"আমরা এই মহামারীর প্র ম নদর্ ঘ মক কাজ কমরনে বনিত নর্উ ইয়কন বািীমদর জর্য র্যােয এবিং 
িািংসৃ্কনতকভামব প্রনতনিয়াশী  পনরচেনা নর্ময় আিার জর্য, এবিং আমরা কাজ চান ময় োব েতযণ 
র্া িবাইমক টিকা ঘদওয়া হয় - এর মামর্ হমে অ্পনরহােন কমী এবিং ঝুাঁ নকপণূন নর্উ ইয়কন বািীরা, 
োরা এখামর্ করনি হাউমজ বাি কমর। ধর্যবাদ, ঘিমিটানর ঘরািামডা এবিং গভর্নর কুওমমা, 
আমামদর মত কনমউনর্টি নচনকৎিকমদর উপর ভরিা করার জর্য োমত কৃষ্ণাঙ্গ মার্ুষরা - নবমশষ 
কমর ঝুাঁ নকপূণন এবিং বয়স্করা - িুমোগ ঘ মক বনিত র্া হর্ তা নর্নিত করার জর্য। এই মহামারীর 
ঘমাকামব া এবিং টিকাকরণ প্রনিয়া জমু়ে নবশ্বামির উপর নভনি কমর বনিত িম্প্রদাময়র িাম  িম্পকন  
গম়ে তু মত শহর এবিং SOMOS-এর মমতা িিংস্থ্ার মমধয অ্বযাহত িহমোনগতা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। 
আমরা এখামর্ আনে েতনদর্ আপর্ার এবিং করনি হাউি এবিং এই রকম স্থ্ামর্র বানিন্দামদর 
আমামদর প্রময়াজর্।"  



  
SOMOS কবমউবর্টি ডক়োম্বরর ডচ়োরমোর্ ে. রামর্ তালা  িম্বলর্, "শুরু ঘ মক, SOMOS 
প্রনতনদর্ এই নবশ্বামির প্রনত অ্ঙ্গীকারবদ্ধ ঘ মকমে ঘে একটি িম্প্রদায় তার নর্জস্ব পানরবানরক 
ডািারমদর দ্বারাই িব ঘচময় ভাম া নচনকৎিা প্রাপ্ত হয়- ঘে িব ডািাররা ঘরাগীমদর ভাষা, িিংসৃ্কনত 
এবিং অ্নভজ্ঞতা প্রনতেন ত কমরর্ এবিং ঘরাগীমদর গুণগত মামর্র প্রনতমরাধমূ ক পনরচেনা এবিং 
নচনকৎিার জর্য ঘরাগীমদর নেনরময় আর্মত পামরর্ েখর্ তামদর তার প্রময়াজর্ হয়, তামদর নবশ্বাি 
অ্জন র্ কমর এবিং িম্পকন  গম়ে ঘতা ার মাধযমম। আমামদর জানতর িব ঘচময় ব়ে িমমবতকরণ 
প্রমচষ্টার িময় এই অ্পনরহােনতা অ্মর্ক ঘবনশ - আমামদর জর্গণমক টিকা ঘদওয়া এবিং পনরমশমষ 
মহামারীর অ্বিার্  টামর্া ো আমামদর নপ্রয়জর্মদর ঘকম়ে নর্ময়মে এবিং অ্িমার্ুপানতকভামব নর্ম্ন 
আময়র, অ্নভবািী, কৃষ্ণাঙ্গ িম্প্রদায়মক নবপেনস্ত কমরমে। আনম ঘিমিটানর ঘরািামডা এবিং গভর্নর 
কুওমমার কামে কৃতজ্ঞ আমামদর শহর এবিং এর িক  বানিন্দামদর রযার জর্য ঘে   প্রমচষ্টায় 
িহমোনগতা করার জর্য, নবমশষ কমর NYCHA-ঘত, ঘেখামর্ অ্মর্ক ঝুাঁ নকপণূন অ্পনরহােন কমী এবিং 
বয়স্ক নর্উ ইয়কন বািী বাি কমরর্। এখামর্ এবিং িবনত্র, আমরা ো িব ঘচময় ভাম াভামব কনর তা 
চান ময় ঘেমত এবিং পনরচেনার একটি মার্ প্রদার্ করমত প্রস্তুত ো িসু্বাস্থ্য এবিং কােনকর নচনকৎিার 
মতই স্বােন্দ এবিং আস্থ্া প্রদার্ কমর।"  
  
নর্উ ইয়কন  নবমশষভামব নর্ম্ননবি িম্প্রদাময়র মমধয এবিং স্বাস্থ্য পনরমষবার মরুভূনমগুন মত বযাপকভামব 
টিকা ঘদওয়ার িুনবধার জর্য িিংস্থ্ার্ ব বত  াকা নর্নিত করার জর্য নবনভন্ন নবমশষ প্রমচষ্টা নর্ময় 
অ্গ্রির হওয়া অ্বযাহত ঘরমখমে। রাজয কনমউনর্টি টিকাকরণ নকট নর্মনাণ অ্বযাহত ঘরমখমে এবিং এই 
প্রমচষ্টামক িহায়তা এবিং ে াে  স্থ্ামর্ নকট ঘমাতাময়র্ করার জর্য িরকানর আবাির্ কমনকতন া, নগজন া 
ও কনমউনর্টি ঘিন্টামরর িাম  কাজ শুরু কমরমে। প্রনতটি নকট ধামপ ধামপ নর্মদনশর্া অ্ন্তভুন ি কমর 
নকভামব একটি িাইট স্থ্াপর্ করমত হয় এবিং গুরুত্বপূণন িরবরাহ এবিং িরোম ঘপমত হয় তা 
িম্পমকন , ঘেমর্:  
  

• অ্নেি িরবরাহ  
• ওয়াকন মেশর্ িরোম  
• ঘোগামোগ িরোম  
• পনরষ্কারকরণ িরবরাহ  
• আম াকিজ্জা িরোম  
• PPE  
• জর্তা/ট্রানেক নর্য়ন্ত্রণ িরোম  
• নশনশ  
• নিনরে  
• রুম নডভাইডার  
• ঘগাপর্ীয়তা পদন া  

এই িাইটগুম ার ঘখা া গভর্নর কুওমমার COVID-19 টিকার র্যােয ও র্যােয নবতরমণর  যযমক 
অ্গ্রির কমর। 2020 িাম র ঘশষ নদমক গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘিমিটানর অ্ব ঘেট 
ঘরাজার্া ঘরাজামডা, অ্যাটনর্ন ঘজর্ামর  ঘ টিনশয়া ঘজমি, র্যাশর্া  আরবার্ ন মগর ঘপ্রনিমডন্ট এবিং 



প্রধার্ নর্বনাহী কমনকতন া মাকন  ঘমানরয়া  এবিং ঘহ  োেন  ঘপ্রনিমডন্ট এবিং প্রধার্ নর্বনাহী কমনকতন া পযাট 
ওয়ািং এর িভাপনতমত্ব ভযাকনির্ ইকুইটি টাস্ক ঘোিন (Vaccine Equity Task Force) চা  ুকমরমে 
। প্রনতষ্ঠা হওয়ার শুরু ঘ মকই, টাস্ক ঘোিনটি অ্িহায় এবিং অ্র্গ্রির িম্প্রদায়গুম া টিকাকরণ ঘ মক 
বনিত র্া হওয়া নর্নিত করমত টিকাকরমণর বাধাগুম া ঘভমঙ্গ ঘেম  এবিং রাজয জমু়ে এই টিকার 
র্যােয বন্টর্ নর্নিত করমত কাজ কমর চম মে। 
 
অ্গ্রানধকারেিু স্বাস্থ্য ঘিবা কমীমদর টিকাদামর্র হার আমরা ত্বরানিত করমত এবিং র্তুর্ ঘোগয নর্উ 
ইয়কন বািীমদর টিকাদার্ কােনিম শুরু করার জর্য রামজযর প্রমচষ্টার অ্িংশ হ  এই ঘমাতাময়র্। নর্উ 
ইয়কন  নবতরণ িাইটগুন র একটি ঘর্টওয়াকন  স্থ্াপর্ কমরমে ো হািপাতাম  করা কামজর পনরপূরক 
হমব োমত ঘকার্ একটি হািপাতা  অ্নতনরি চামপ র্া পমর। এই র্তুর্ ঘর্টওয়াকন  ঘোগয নর্উ 
ইয়কন বািীমদর হামত ঘডাজ প্রমবশ করামত ডািারমদর অ্নেি, ঘেডামর -ঘোগযতািম্পন্ন স্বাস্থ্য ঘকন্দ্র, 
কাউনন্ট স্বাস্থ্য নবভাগ, অ্যাম্বুম ন্স ঘিন্টার ও োমমনিী বযবহার করমব। 1,200 এরও ঘবনশ োমমনিী 
ইমতামমধয এই ঘর্টওয়ামকন  অ্িংশগ্রহণ করমত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হময়মে, এবিং এই িপ্তামহ প্রায় 400 জমর্র 
মমতা োমমনিীমত ঘোগ ঘদওয়ার জর্য নর্ধনানরত। 65 বের বা তার ঘবশী বয়িী নর্উ ইয়কন বািীমদর 
জর্য োমমননিগুন মক টিকা প্রদার্ করা হমব, অ্র্যনদমক হািপাতা গুম া 1a স্বাস্থ্যমিবা কমীমদর টিকা 
নদমত  াকমব এবিং স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ এবিং ইউনর্য়র্ িিংগঠিত প্রমচষ্টাগুন  1b-ঘত অ্পনরহােন 
কমীমদর ঘিবা প্রদার্ করমব।  
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