
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা টিকাদার্ প্রবিয়ায় বর্রম্বেক্ষতা ও সমতা জ ারদার করম্বত কবমউবর্টি টিকাদার্ 
বকম্বের ম দু িৃবির জ াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
জ াগে িয়স্ক িাবসন্দাম্বদর টিকা োওয়া বর্বিত করম্বত সকল 33 NYCHA বসবর্য়র হাউব িং 

জেম্বভলেম্বমম্বে কবমউবর্টি টিকাদার্ বকে ম দু করা হম্বি  
  

কবমউবর্টি টিকাদার্ কমনসূবি জেেিোেী োিবলক হাউব িং কমম্বেক্স এিিং 300টিরও জিবে িাম্বিন  
সম্প্রসাবরত হম্বয়ম্বে 

  
1,000-এরও জিবে িয়স্ক িাবসন্দাম্বদর প্রথম জো  জদওয়ার  র্ে েবর্িার িারটি NYCHA সাইম্বে 
বকে ম দু করা হম্বয়ম্বে; এোড়াও আেটি বকে প্রায় 4,000 জ াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা বদম্বত 

িাম্বিন  ম দু করা হম্বয়ম্বে  
  

গত সপ্তাম্বহর সফল ম মু্বদর েম্বর  া প্রায় 1,200 িয়স্ক NYCHA িাবসন্দা এিিং িাম্বিন র 
অিস্থার্কারী প্রায় 4,000 জ াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বক প্রথম জো  প্রদার্ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  টিকাদার্ প্রনিয়ায় নর্রমেক্ষতা 
এবং সমতামক আমরা শনিশালী করার জর্য কনমউনর্টি টিকাদার্ নকমের মজদু বৃনি করমে। গত 
সপ্তামে, নর্উ ইয়কন  োাঁচটি নর্উ ইয়কন  নসটি োউনজং অ্থনরটি (New York City Housing 
Authority, NYCHA) নসনর্য়র োউনজং ঘেমভলেমমন্ট, আেটি চাচন  এবং সাংসৃ্কনতক ঘকমে নকমের 
মজদু সফলভামব েনরচালর্া কমরমে ঘেখামর্ প্রায় 4,200 বয়স্ক এবং ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসী তামদর 
COVID-19 টিকার প্রথম ঘোজ ঘেময়মে। এই অ্গ্রগনত আমরা দঢ়ৃভামব ধমর রাখার জর্য চারটি 
অ্নতনরি NYCHA সাইমে এবং আমরা আেটি চামচন  নকে েরু্রায় মজদু করা েমে। সব নমনলময়, 
এই উমদযাগ মঙ্গলবামরর মমধয অ্নতনরি 3,000 বয়স্ক এবং ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমদর টিকার প্রথম 
ঘোজ প্রদার্ করমব বমল আশা করা েমে। গত সপ্তামে স্থানেত েে-আে সাইেগুমলার মমতা, এই 
সাইেগুমলা নিতীয় ঘোজ প্রদামর্র জর্য নতর্ সপ্তামের মমধয েুর্রায় স্থাের্ করা েমব।  
  
এই সপ্তাোমে মজদু এবং ঘফোমরল টিকা সরবরাে বৃনির ের, নর্উ ইয়কন  এই নকেগুমলা মজদু করা 
অ্বযােত রাখমব েতক্ষণ েেনে র্া সকল 33 NYCHA নসনর্য়র োউনজং ঘেমভলেমমমন্ট েে-আে 
সাইে স্থাের্ করা েয়, ঘেখামর্ 7,600 জমর্রও ঘবনশ বয়স্ক বযনি রময়মে। এোড়াও ঘেেবযােী 



অ্র্যার্য োবনলক োউনজং কমমেমে েে-আে স্থার্ স্থাের্ করার োশাোনশ 300টিরও ঘবনশ চাচন  
এবং সাংসৃ্কনতক ঘকমে োরা গভর্নর কুওমমার ভযাকনসর্ ইকুইটি োস্ক ঘফাসন (Vaccine Equity 
Task Force)-এর মাধযমম এই সাইেগুমলা েনরচালর্ার জর্য ঘেোমসবক নেমসমব কাজ কমরমে।  
  
"COVID এই ঘদমশ একটি নভন্নধমী গনতেথ সৃনি কমরমে -- আনম এটিমক আমমনরকায় কম 
ঘজায়ার প্রবণ স্থামর্র সামথ তুলর্া কনর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আেনর্ েনদ নবস্ময়কর শানলন 
নচশলম োকন  (Shirley Chisholm Park)-এ োর্ এবং উচ্চ ঘজায়ামরর সময় উেসাগমরর নদমক 
তাকার্, তােমল ঘসটি ঘদখমত সুন্দর লামগ নকন্তু আেনর্ েনদ কম ঘজায়ার প্রবণ স্থামর্ োর্, তােমল 
আেনর্ নর্মচর সব বীভৎসতা ঘদখমত োমবর্। আমমনরকার নর্ম্ন ঘজায়ামরর সময় গত বেরজমুড়ই 
আমরা এোই ঘদমখনে - বণনবাদ, ববষময, অ্সমতা - এবং COVID এই সমসযামক আমরা বানড়ময় 
তুমলমে। অ্র্েীকােন বাস্তবতা েমে ঘে COVID ঘেতাঙ্গ কনমউনর্টির ঘচময় ঘবনশ োমর কৃষ্ণাঙ্গ এবং 
লযাটিমর্া কনমউনর্টিমক েতযা কমরমে। এর আমশোমশ ঘকামর্া লাভ ঘর্ই এবং এ কারমণই নর্উ ইয়কন  
টিকা বন্টমর্ নর্রমেক্ষতা এবং র্যায়নবচার নর্নিত কমরমে। আনম বুঝমত োরনে ঘে এই টিকা 
আমগর প্রশাসর্ নকভামব েনরচালর্া কমরমে তা নর্ম  সংশময়র একটি কারণ রময়মে য় এজর্যই নর্উ 
ইয়কন  তার নর্জে েেনামলাচর্া সম্পন্ন কমরমে। এটি নর্রােদ, কােনকর এবং এই অ্স্ত্রই েুমি জয়লাভ 
করমব, নকন্তু সবাই জাোমজ থাকমল তমবই আমরা সফল েব।"  
  
SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ামরর সামথ একটি অ্ংশীদানরমের মাধযমম এই চারটি NYCHA সাইে স্থাের্ 
করা সম্ভব েময়মে ো সময়সূনচ প্রনিয়া অ্র্সুরণ কমর এবং অ্যােময়ন্টমমমন্টর মাধযমম ঘোগয নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর টিকাদামর্র জর্য োস্থয কমী নর্ময়াগ কমর। এই সপ্তাোমে ঘখালা সাইেগুমলা নর্ম্নরূে:  
  
ব্রিংক্স  
রান্ডাল এনভনর্উ-বালকম এনভনর্উ োউনজং (Randall Avenue-Balcom Avenue Housing)  
2705 Schley Avenue  
Bronx, NY 10465  
  
ইউনর্য়র্ এনভনর্উ-ইে 163 নিে োউনজং (Union Avenue-East 163 Street Housing)  
950 Union Avenue  
Bronx, NY 10459  

  
ব্রুকবলর্  
উইনলয়াম নরে অ্যাোেন মমন্ট (William Reid Apartments)  
720 East New York Avenue  
Brooklyn, NY 11203  
  
ভান্ডানলয়া এনভনর্উ োউনজং (Vandalia Avenue Housing)  
17 Vandalia Avenue  
Brooklyn, NY 11239  



  
চাচন -নভনিক আেটি সাইে এই সপ্তাোমে নর্ম্ননলনখত স্থামর্ ঘখালা েমে:  
  
অোলিাবর্  
সুইে নেলনগ্রম বযােটিে চাচন  (Sweet Pilgrim Baptist Church) 
24 Ten Broeck St.  
Albany NY 12210  
সময়: ঘসামবার, 25 জার্য়ুানর, সকাল 10ো- সন্ধ্যা 6ো 
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: হুইেনর্ এম. ইয়ং জনুর্য়র ঘেলথ ঘসন্টার (Whitney M. Young Jr. 
Health Center)  
  
বসরাবকউস  
নেেলস এ.এম.ই জায়র্ চাচন  (People's AME Zion Church) 
2306 S Salina St.  
Syracuse, NY 13205  
সময়: ঘসামবার, 25 জার্য়ুারী দেুরু 1ো - নবমকল 4ো 
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: অ্র্র্োগা কাউনন্ট  
  
জরাম্বিোর 
মাউন্ট অ্নলমভে বযােটিে চাচন  (Mt. Olivet Baptist Church ) 
141 Adams St  
Rochester, NY 14606  
সময়: ঘসামবার, 25 জার্য়ুানর, সকাল 10ো- সন্ধ্যা 6ো 
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: মর্মরা কাউনন্ট  
  
িাফাম্বলা  
ঘসন্ট জর্ বযােটিে চাচন  (St. John Baptist Church) 
184 Goodell St  
Buffalo NY 14204  
সময়: ঘসামবার, 25 জার্য়ুানর, সকাল 10ো - নবমকল 5ো 
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: কনমউনর্টি ঘেলথ ঘসন্টার অ্ব বাফামলা/এনর কাউনন্ট ঘমনেমকল ঘসন্টার  
  
ব্রিংক্স  
ঘসন্ট লকু'স এনেমস্কাোল চাচন   
777 East 222nd St. Bronx, NY 10467  
সময়: মঙ্গলবার, 26 জার্য়ুানর সকাল 9ো - নবমকল 5ো  
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার  
  



ব্রুকবলর্  
ঘবথানর্ বযােটিে চাচন  (Bethany Baptist Church)  
460 Marcus Garvey Blvd Brooklyn NY 11216  
সময়: মঙ্গলবার, 26 জার্য়ুানর সকাল 9ো - নবমকল 5ো  
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার  
  
র্াসাউ  
ঘমমনরয়াল ঘপ্রসবাইমেনরয়ার্ (Memorial Presbyterian)  
189 Babylon Turnpike #1  
Roosevelt, NY 11552"  
সময়: মঙ্গলবার, 26 জার্য়ুানর দেুরু 2ো - সন্ধ্যা 6ো 
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: র্থনওময়ল োসোতাল  
  
সাম্বফাক  
ঘসন্ট নেউ অ্ব নলঙ্কর্ চাচন  (St. Hugh of Lincoln Church)  
21 E 9th Street  
Huntington Station, NY 11746"  
সময়: মঙ্গলবার, 26 জার্য়ুানর দেুরু 2ো - সন্ধ্যা 6ো 
ঘমনেমকল োেন র্ারনশে: র্থনওময়ল োসোতাল  
  
চাচন -নভনিক সাইমে অ্যােময়ন্টমমন্ট প্রনতটি েতন্ত্র চাচন  িারা োধীর্ভামব নর্ধনানরত েয়।  
  
প্রবতবর্বি হাবকম জ ফবরস িম্বলর্, "Covid-19 মোমানর সারা ঘদমশ দুুঃখ, কি এবং মৃতুয নর্ময় 
এমসমে, নবমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ এবং ব্রাউর্ কনমউনর্টির মার্ুষমদর, োমদরমক ঐনতেযগতভামব কম 
ঘসবা প্রদার্ করা েময়মে। আমরা বতন মামর্ একটি অ্সাধারণ েনরনস্থনতমত আনে এবং আমামদর মমধয 
সবমচময় অ্বমেনলতমদর র্যায়সঙ্গতভামব টিকা ঘদওয়া নর্নিত করার জর্য সরকামরর প্রনতটি েেনাময় 
একটি অ্ল-েযান্ড-অ্র্ ঘেক েিনত গ্রেণ করমত েমব। ঘসন্ট্রাল ব্রুকনলমর্র জর্গমণর ঘদারমগাড়ায় 
সরাসনর টিকা ঘে াঁমে নদমত একসামথ কাজ করার জর্য কংমগ্রমসর মনেলা ক্লাকন , SOMOS এবং 
NYCHA ঘেমর্ন্ট ঘর্তৃেসে আনম গভর্নর কুওমমামক তার অ্সাধারণ ঘর্তৃমের জর্য ধর্যবাদ 
জার্াই।"  
  
প্রবতবর্বি ইয়ম্বভম্বে ক্লাকন  িম্বলর্, "ব্রুকনলর্ একটি কনমউনর্টি। আমরা এমক অ্েরমক নচনর্ ও 
ভালবানস এবং আমরা জানর্ নকভামব একটি বাতন া প্রচার করমত েয়। বাতন াটি েনরষ্কার, আমরা 
নবজ্ঞামর্ নবোস কনর, এই টিকা জীবর্ বাাঁচামব। বয়স্ক এবং উচ্চ ঝুাঁ নকেূণন কনমউনর্টিগুমলামক 
অ্নবলমে টিকা নদমত েমব। ফুল েে। ব্রুকনলর্, আমামদর কনমউনর্টিমত একটি টিকা সাইে থাকা 
কতো গুরুেেূণন এবং আের্ার ও আের্ার নপ্রয়জর্মদর জীবর্ বাাঁচামত টিকা ঘদওয়া কতো 
গুরুেেূণন তা বুঝমত আনম আের্ামক এই মুেূতন টিমক গুরুমের সামথ নর্মত বলনে। আনম গভর্নর 
কুওমমার ঘর্তৃমের প্রনত কৃতজ্ঞ এবং এই মোমারীজমুড় বণন ববষমমযর নশকার েওয়া কনমউনর্টিমক 



সমথনর্ করার উের মমর্ামোগ প্রদার্ করনে। সকল নর্উ ইয়কন বাসী জীবর্ রক্ষাকারী এই টিকায় 
অ্যামেস োয় তা নর্নিত করমত কনমউনর্টি টিকাদার্ নকমের মজদু বনৃির জর্য আজমকর 
কােনিমটি একটি গুরুেেূণন েদমক্ষে। আমরা একসামথ এর মাধযমম এটি ঘেমত োনর।"  
  
NYCHA জেম্বর্েস গ্রুে বসটিওয়াইে কাউবিল অি জপ্রবসম্বেেস এর জপ্রবসম্বেে েোবর্ িারিার 
িম্বলর্, "COVID-19 আমামদর কনমউনর্টির উের মারাত্মক প্রভাব ঘফমলমে এবং আমামদর বয়স্ক 
বানসন্দারা োমত এই টিকাগুমলা ঘেমত োমর তা নর্নিত করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা 
করনে। আমরা জানর্ এই টিকা নর্ময় NYCHA-এর বানসন্দামদর কামে ঘে াঁোমর্ার সবমচময় ভামলা 
উোয় েমে তামদর েনরনচত এবং নবোস করা মার্ষুমদর সামথ ঘর্ওয়া োরা এই ভয়াবে ভাইরাসমক 
েরানজত করমত সাোেয কমর। নর্উ ইয়কন  ঘেমে একটি র্তুর্ নদর্ আসমতমে এবং আমামদর 
কনমউনর্টির প্রনত অ্ঙ্গীকার সফল েমত ঘদমখ আনম গনবনত।"  
  
বসম্বর্ের জ লর্র মাইবর িম্বলর্, "এই মোমানরজমুড়, কৃষ্ণাঙ্গ এবং ব্রাউর্ কনমউনর্টিগুমলা েরীক্ষার 
জর্য অ্মেক্ষা কমরমে, অ্সসু্থ েময় েমড়মে এবং COVID-19-এর কারমণ তামদর মৃতুযর োরও ঘবনশ। 
NYCHA-ঘত আমামদর বয়স্কমদর জর্য এই জীবর্রক্ষাকারী টিকা আর্ার জর্য আনম গভর্নমরর 
ইকুইটি োস্ক ঘফামসনর কামে কৃতজ্ঞ। এই টিকা নর্রােদ ও কােনকর এবং বযােক েনরমামণ টিকাদার্ 
আমামদর জীবর্ রক্ষা করমব, আমামদর সু্কল, বযবসা এবং চাচন  েুর্রায় খুলমত সাোেয করমব এবং 
আমামদর েনরবার ও বনু্ধ্মদর সামথ আমামদর েুর্রায় একনিত করমব।"  
  
SOMOS ভাইস জিয়ারমোর্ জহর্বর আর মুম্বর্া , III িম্বলর্, "সবমচময় চানেদাসম্পন্নমদর কামে 
ঘে াঁোমর্া, ঘে ভাষায় তারা কথা বমল এবং োনরবানরক োিারমদর িারা তারা জামর্ ঘে আমরা 
আমামদর সম্প্রদাময়র দী নমময়াদী োস্থয আর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্মস্ত্রর ঘগালাবারুদ ঘেমত োনে। 
এবং এটি শুধুমাি গভর্নর কুওমমা, কংমগ্রসমযার্ ঘজনিস, কংমগ্রসওমযার্ ক্লাকন  এবং তামদর মমতা 
কমনকতন ামদর সামথ অ্ংশীদানরমের মাধযমম ঘে আমামদর সম্প্রদাময়র নচনকৎসক নেমসমব আমামদর 
সমথনর্ এবং সরবরাে আমে োরা আমামদর প্রময়াজর্ তামদর রক্ষা করমত এবং আমামদর সম্প্রদাময়র 
েত্ন নর্নিত করার জর্য।"  
  
বসটি কাউবিম্বলর সদসে এিিং োিবলক হাউব িং কবমটির জিয়ারমোর্ আবলকা আম্প্রী-সোমুম্বয়ল 
িম্বলর্, "মোমারী জমুড় সবমচময় অ্সুরনক্ষত NYCHA ঘেমভলেমমমন্ট আমার বয়স্করা। তারা সমাজ 
ঘথমক নবনেন্ন েময় েমড়মে এবং িমাগত নবনেন্ন েময় ঘগমে। আনম আর্নন্দত ঘে গভর্নর কুওমমা 
আজ নরে োউমসর বয়স্কমদর কামে সরাসনর োওয়ার নসিাে নর্ময়মের্, োমত তারা এই গুরুেেূণন 
টিকা গ্রেমণর সুমোগ োয়। বয়স্কমক তামদর আবানসক ভবমর্র নসনর্য়র ঘসন্টামর এই টিকা প্রদার্ 
করা একটি সাধারণ েিনত ো সবমচময় ঘবনশ আিাে কনমউনর্টির এই মারাত্মক ভাইরাসটি 
ঘমাকামবলা করার একটি সাধারণ েিনত।"  
এই কনমউনর্টি টিকাদার্ নকমের মজদু বৃনিকরণ COVID-19 টিকা নবতরমণ নর্রমেক্ষতা ও সমতা 
নর্নিত করমত গভর্নর কুওমমার লক্ষযমক অ্গ্রসর কমর। 2020 সামলর ঘশমষর নদমক, গভর্নর 
ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘসমিোনর অ্ব ঘেে ঘরাজার্া ঘরাজামো, অ্যােনর্ন ঘজর্ামরল ঘলটিনশয়া ঘজমস, 
র্যাশর্াল আরবার্ নলমগর ঘপ্রনসমেন্ট ও প্রধার্ নর্বনােী কমনকতন া মাকন  ঘমানরয়াল ও ঘেলথফামেন র 



ঘপ্রনসমেন্ট ও প্রধার্ নর্বনােী কমনকতন া েযাে ওয়াং এর সভােনতমে নর্উ ইয়কন  ভযাকনসর্ ইকুইটি োস্ক 
ঘফাসন চাল ুেময়মে। প্রনতষ্ঠার ের ঘথমক োস্ক ঘফাসন টিকা ঘদওয়ার ঘক্ষমি বাধা ঘভমঙ্গ এবং ঘেে 
জমুড় ভযাকনসমর্র র্যায়সঙ্গত বন্টর্ রময়মে নকর্া তা নর্নিত কমর এবং দবুনল ও নর্ম্ননবি 
সম্প্রদায়গুনল োমত নেনেময় র্া েমড় তা নর্নিত করার লমক্ষয কাজ অ্বযােত ঘরমখমে।  
  
এই প্রমচিা সেজতর করমত, নর্উ ইয়কন  নকে প্রস্তুত অ্বযােত ঘরমখমে এবং এই প্রমচিামক সোয়তা 
এবং েথাস্থামর্ নকে মজদু করার জর্য সরকানর আবাসমর্র কমনকতন া, চাজন  ও কনমউনর্টি ঘসন্টামরর 
সামথ কাজ শুরু কমরমে। নকভামব একটি সাইে স্থাের্ করমত েয় এবং গুরুেেূণন সরবরাে ও 
সরঞ্জাম ঘেমত েয় তা সম্পমকন  প্রনতটি নকমে ধামে ধামে নর্মদনশর্া রময়মে, ঘেমর্:  
  

• অ্নফস সরবরাে  
• ওয়াকন মেশর্ সরঞ্জাম  
• ঘোগামোগ সরঞ্জাম  
• েনরষ্কারকরণ সরবরাে  
• আমলাকসজ্জা সরঞ্জাম  
• বযনিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)  
• জর্তা/ট্রানফক নর্য়ন্ত্রণ সরঞ্জাম  
• নশনশ  
• নসনরঞ্জ  
• রুম নেভাইোর  
• ঘগাের্ীয়তা েদন া  
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