
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  েহর, লং আইলোন্ড এিং ওম্বয়স্টম্বেস্টাম্বরর বগর্ন া ও সাংসৃ্কবিক 
ককন্দ্রগুবলম্বি আটটি কবমউবর্টি টিকাকরণ বকট কমািাম্বয়ম্বর্র ক াষণা করম্বলর্  

  
অোবিম্বসবর্য়ার্ িোপটিস্ট োম্বেন র মোর্হাটর্ সাইটটি রবিিার, 17ই র্ারু্য়ারীম্বি খুম্বলম্বে; অর্োর্ে 

সমস্ত সাইটগুবল কসামিার, 18ই র্ারু্য়ারীম্বি খুম্বলম্বে  
  

ঐবিহেিাহী স্বাস্থ্ে পবরম্বষিা প্রবিষ্ঠার্ দ্বারা িবিি সম্প্রদাম্বয় টীকা বিিরম্বণর র্র্ে গভর্নম্বরর 
বর্ম্বদন বেকাম্বক অগ্রসর কম্বর  

  
অোবিম্বসবর্য়ার্ িোপটিস্ট োেন  সাইম্বটর েবিগুবল এখাম্বর্ কদখুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  শহর, েং আইেযান্ড এবং 
ওময়স্টমেস্টামরর নগজন া এবং সাংসৃ্কনিক প্রনিষ্ঠার্গুনেমি আটটি কনমউনর্টি টিকাকরণ নকট ঘমািাময়র্ 
করা হময়মে। এই সাইটগুনে নর্উ ইয়কন  রামজযর প্রেনেি স্বাস্থ্যমসবা প্রনিষ্ঠার্গুনে দ্বারা অ্পেনাপ্ত 
পনরমষবা প্রদার্ করা বমণনর সম্প্রদায় এবং নর্ম্ন-আময়র সম্প্রদায়গুনেমি COVID-19 টিকা সমার্ভামব 
নবিরণ করার প্রমেষ্টা ঘজারদার কমর। অ্যানবমসনর্য়ার্ বযাপটিস্ট োমেন র মযার্হাটর্ সাইটটি গিকাে 
খুমেমে এবং বানক সাইটগুনে আজ, 18ই জার্যু়ারীমি খুমেমে। অ্যানবমসনর্য়ার্ বযাপটিস্ট োমেন র 
ঘরভামরন্ড ডঃ কযােনভর্ ও বাটস, িৃিীয়মক এই সাইমট প্রথম টিকা ঘদওয়া হময়মে। সাইটগুনে সকে 
ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য ঘখাো হময়মে। রাজয আপমস্টট সম্প্রদায়গুনেমি একই ধরমর্র পপ-
আপ টিকাকরণ সাইমটর পনরকল্পর্া করমে।  
  
ঘেমহিু ঘেডামরে সরবরাহ টিকা নবিরমণর ক্ষমিা মারাত্মকভামব সীনমি কমর, নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
ধধেন ধরমি উৎসানহি করা হমে এবং ঘকার্ অ্যাপয়ন্টমমন্ট োডা টিকাকরণ সাইমট র্া আসার 
পরামশন ঘদওয়া হমে। নর্উ ইয়মকন র নবশাে নবিরণ ঘর্টওয়াকন  এবং ঘোগয বযনিমদর বৃহৎ জর্সংখযা 
ঘেডামরে সরকার ঘথমক আসা টিকা সরবরামহর পনরমামণর ঘেময় অ্মর্ক ঘবনশ। এই সপ্তামহ, নর্উ 
ইয়কন  ঘেডামরে সরকামরর কাে ঘথমক মাত্র 250,000টি ঘডাজ পামব, 7 নমনেয়মর্রও ঘবনশ ঘোগয 
মার্ুমষর জর্য।  
  
"ঘেডামরে সরকামরর সরবরাহ কম থাকা সমেও েি দ্রুি এবং নর্রমপক্ষভামব সম্ভব ঘোগয নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর বাহু পেনন্ত সূে ঘপ ৌঁমে নদমি রাজয জমুড টিকাকরমণর সাইটগুনে ঘখাোর জর্য রাজয 
দ্রুি কাজ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকাকরণ প্রমেষ্টার প্রথম নদর্ ঘথমক আমরা বমেনে 
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ঘে COVID টিকাকরমণর প্রমেষ্টার ঘক্ষমত্র বমণনর সম্প্রদায়গুনে এবং স্বাস্থ্যমসবা মরুভূনমমি নর্ম্ন-আময়র 
এোকাগুনেমক আমরা নপনেময় ঘেমি ঘদব র্া। নগজন া এবং সাংসৃ্কনিক প্রনিষ্ঠার্গুনে এই প্রমেষ্টার 
গুরুত্বপূণন অ্ংশীদার, এবং এই আটটি সাইট আরও ঘবনশ সংখযক ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমদর দ্রুি 
টিকা ঘপমি সাহােয করমব, আমরা ঘেডামরে সরকামরর সরবরাহ  াটনির সামথ েডাই করা 
সমেও।"  
  
এই আটটি সাইট প্রনিষ্ঠা করা সম্ভব হময়মে ঘসামমাস (SOMOS) এবং র্থনওময়ে ঘহেথ (Northwell 
Health) উভময়র সামথ অ্ংশীদানরমত্বর মাধযমম। আটটি সাইট নর্মের ঠিকার্াগুনেমি অ্বনস্থ্ি:  
  
ঘখাো হময়মে জার্ুয়ারী 17  

• মোর্হাটর্ Abyssinian Baptist Church, 132 W 138th St., New York, NY 10030  
  
ঘখাো হময়মে জার্ুয়ারী 18  

• ব্রুকবলর্ Christian Cultural Center, 12020 Flatlands Ave., Brooklyn, 11207  
• িঙ্কস Community Protestant Church 1659 E Gun Hill Rd, The Bronx, NY 10469  
• কুইন্স Queens Baptist Church, 93-23 217th St., Queens Village, NY 1142  
• র্াসাউ কাউবি: Grace Cathedral International, 886 Jerusalem Ave., Uniondale 

NY, 11554.  
• সাম্ব াক কাউবি: Prayer Tabernacle COGIC, 3550 Great Neck Rd., Amityville, 

NY 11701  
• স্টোম্বটর্ আইলোন্ড Mt. Sinai Center for Community Enrichment, 382 Jersey St., 

Staten Island, NY 10301  
• ওম্বয়স্টম্বেস্টার কাউবি: Calvary Baptist Church, 188 Orawaupum St., White Plains, 

NY 10606  
  
SOMOS কবমউবর্টির কেয়ারমোর্ ড. রামর্ িালার্ িম্বলর্, "মহামারীর প্রথম িরমের সময়, এবং 
নর্ম্ন আময়র বমণনর সম্প্রদায়গুনের নেনকৎসায় আমামদর বহু বেমরর কামজর মাধযমম - োরা 
ঐনিহানসকভামব োটমের মমধয পমড - আমার ঘর্টওয়াকন  মানকন র্ েুিরামের সবমেময় অ্র্গ্রসর 
সম্প্রদায়গুনের পক্ষ ঘথমক গুণগি মামর্র, প্রনিমরাধমেূক স্বাস্থ্যমসবার একটি জািীয় মমডে ধিনর 
কমরমে- সাংসৃ্কনিক দক্ষিা, বনধনি অ্যামেস, সামযিা এবং, সম্প্রদায়নভনিক ওষুমধর স্বাস্থ্য সম্পনকন ি 
সামানজক নর্ধনারকগুনের সেেভামব ঘমাকামবো করার দক্ষিা নভনিক একটি মমডে। এখর্, অ্নবশ্বাস, 
অ্ভাব এবং জরুরী অ্বস্থ্া দ্বারা নেনিি একটি COVID 19 টীকা ঘরাে-আউমটর মমধয, এই জািীয় 
মমডেটি আমগ কখর্ও এিটা গুরুত্বপূণন নেে র্া - নর্উ ইয়মকন  এবং জািীয়ভামব একই ধরমর্র 
সম্প্রদায়গুনেমি আমামদর জর্গণমক রক্ষা করার জর্য। গভর্নর কুওমমার মমিা শহর ও রামজযর 
ঘর্িৃত্ব এবং ঘরভামরন্ড বাটমসর মমিা নবশ্বাসী ধমন ঘর্িারা এবং রুথ হযামসে থম্পসমর্র মমিা 
সম্প্রদায় আইকর্সমূমহর সমথনর্ সহ - এবং অ্নবনেন্ন টিকার ঘডামজর বরাদ্দ সহ, আমার ঘর্টওয়াকন  



 

 

একাই এক মামসর মমধয 1 নমনেয়মর্রও ঘবনশ উচ্চ-োনহদাসম্পন্ন নর্উ ইয়কন বাসীমদর কামে ঘপ ৌঁোমি 
পামর। এরা ঘসই নর্উ ইয়কন বাসীরা োরা কখমর্াই টিকাকরমণর জর্য হাসপািামে োর্ র্া। নকন্তু 
িারা নর্মজমদর পনরবামরর নেনকৎসকমদর সামথ ঘদখা করমি আসমবর্। এবং এটাই হোম আমরা। 
নকন্তু ঘসই প্রনিশ্রুনি পূরমণর জর্য আমামদর ধারাবানহকভামব ঘডামজর প্রময়াজর্ হমব। আনম এই 
নবষময় েিই ঘজার ঘদই িা েমথষ্ট হমব র্া: আমামদর হামি ঘডামজর অ্থন নর্উ ইয়কন বাসীমদর বাহুমি 
ঘডাজ। গভর্নর কুওমমার সামথ আমামদর েেমার্ সহমোনগিার জর্য আমরা কৃিজ্ঞ, নেনর্ এই জরুরী 
অ্বস্থ্া এবং ো আমরা সবমেময় ভােভামব কনর িামি আমামদর ঘর্টওয়ামকন র দক্ষিা স্বীকার কমরর্: 
অ্র্গ্রসরমদর ঘসবা করা, আমামদর নর্মজমদর পাশ্বনবিী এোকার নেনকৎসা করা, এবং আমামদর 
সবমেময় ক্ষনিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুনের সদসযমদর টিকাকরণ করা।"  
  
"র্থনওময়ে (Northwell) আজ ইউনর্য়র্মডমের ঘগ্রস কযানথড্রাে ইন্টারর্যাশর্াে (Grace Cathedral 
International) এবং অ্যানমটিনভমের ঘপ্রয়ার টযাবারর্াকে োমেন  (Prayer Tabernacle Church) ঘে 
COVID-19 টিকাগুনে প্রদার্ করমে িা কমরার্াভাইরাস মহামারী দ্বারা সবমেময় ঘবনশ ক্ষনিগ্রস্ত বমণনর 
সম্প্রদায়গুনের জর্য আমামদর প্রসার প্রমেষ্টায় একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ," র্র্নম্বওল কহলর্ (Northwell 
Health)-এর কপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া মাইম্বকল ডাউবলং িম্বলর্। "গভর্নর কুওমমার 
রাজযবযাপী প্রনিনষ্ঠি ঘহল্থ ইকুইটি টাস্ক ঘোমসনর (Health Equity Task Forces) অ্ংশ নহমসমব, 
র্থনওময়ে েং আইেযামন্ড ঘর্িৃত্ব নদমে, কীভামব এই টিকার প্রাপযিা, কােনকানরিা এবং নর্রাপিা 
সম্পমকন  বানসন্দামদর অ্বনহি করা োয় এবং নশনক্ষি করা োয় ঘস নবষময় নবনভন্ন সম্প্রদাময়র 
ঘর্িামদর সামথ কাজ কমর।"  
  
রাজয কনমউনর্টি টিকাকরণ নকট নর্মনাণ অ্বযাহি ঘরমখমে এবং এই প্রমেষ্টামক সহায়িা এবং েথােথ 
স্থ্ামর্ নকট ঘমািাময়র্ করার জর্য সরকানর আবাসমর্র কমনকিন া, নগজন া ও কনমউনর্টি ঘসন্টামরর সামথ 
কাজ শুরু কমরমে। প্রনিটি নকট ধামপ ধামপ নর্মদনশর্া অ্ন্তভুন ি কমর নকভামব একটি সাইট স্থ্াপর্ 
করমি হয় এবং গুরুত্বপূণন সরবরাহ এবং সরঞ্জাম ঘপমি হয় িা সম্পমকন , ঘেমর্:  
  

• অ্নেস সরবরাহ  
• ওয়াকন মস্টশর্ সরঞ্জাম  
• ঘোগামোগ সরঞ্জাম  
• পনরষ্কারকরণ সরবরাহ  
• আমোকসজ্জা সরঞ্জাম  
• PPE  
• জর্িা/ট্রানেক নর্য়ন্ত্রণ সরঞ্জাম  
• নশনশ  
• নসনরঞ্জ  
• রুম নডভাইডার  
• ঘগাপর্ীয়িার পদন া 

  



 

 

এই সাইটগুমোর ঘখাো গভর্নর কুওমমার COVID-19 টিকার র্যােয ও র্যােয নবিরমণর েক্ষযমক 
অ্গ্রসর কমর। 2020 সামের ঘশমষর নদমক, গভর্নর আমরা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  
ঘসমেটানর অ্ব ঘস্টট ঘরাজার্া ঘরাজামডা, অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরে ঘেটিনশয়া ঘজমস, র্যাশর্াে আরবার্ 
নেমগর (National Urban League) ঘপ্রনসমডন্ট ও প্রধার্ নর্বনাহী কমনকিন া মাকন  ঘমানরয়াে ও 
ঘহেথোমস্টন র (Healthfirst) ঘপ্রনসমডন্ট ও প্রধার্ নর্বনাহী কমনকিন া পযাট ওয়াং এর সভাপনিমত্ব নর্উ 
ইয়কন  ভযাকনসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন (Vaccine Equity Task Force) োেু হময়মে। বাধা গুমো 
ঘভমে ঘেমে এবং রাজয জমুড এই টিকার র্যােয বন্টর্ নর্নিি করার মাধযমম এই টাস্ক ঘোসন কাজ 
করমে ঝুৌঁ নকপণূন এবং অ্র্গ্রসর সম্প্রদায়গুমো টিকাকরণ ঘথমক বনিি র্া হওয়া নর্নিি করমি।  
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