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উন্নয়ম্বর্ গভর্নর কুওম্বমা ইয়াবি স্টেবিয়াম্বম গণ টিকাদার্ সাইম্বের স্ট াষণা কম্বরর্  

  
ব্রিম্বস উম্বেগজর্কভাম্বি আক্রাম্বে হার ির্ন মাম্বর্ 7.6 ের্াাংে, সাইে ব্রিস িাবসন্দাম্বদর জর্ে 

সাংরবির্ থাকম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি, SOMOS কবমউবর্টি স্টকয়ার এিাং বর্উ ইয়কন  র্োের্াল গাম্বিন র সাম্বথ 
অাংেীদাবরম্বের মাধ্েম্বম সাইম্বের উন্নয়র্ সম্ভি হম্বয়ম্বে  

  
টিকা বির্রণ প্রবক্রয়ায় বর্রম্বেির্া ও র্োয়বিচার বর্বির্ করম্বর্ স্টেম্বের অঙ্গীকার স্টজারদাম্বর 

ইয়াবি স্টেবিয়াম সাইে  
  

এই সপ্তাহাম্বে 3,800 জম্বর্র স্টিবে স্টলাকম্বক টিকা বদম্বর্ NYCHA বসবর্য়র হাউবজাং স্টিভলেম্বমন্টস, 
রম্বচোর ও হোম্পম্বেম্বি োিবলক হাউবজাং সাইেগুবলম্বর্ ব্রিস ও ব্রুকবলম্বর্ বগজন া এিাং 
কবমউবর্টি স্টসন্টাম্বর অবর্বরক্ত দেটি সম্প্রদাম্বয় টিকাদার্ বকে স্টমার্াম্বয়র্ রম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট, নর্উ ইয়কন  নিটি, 
SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার, নর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল গার্ন  ও নর্উ ইয়কন  ইয়ানিমের মমযয 
অ্ংশীোনরমের মাযযমম ইয়ানি ঘেনর্য়ামম একটি গণ টিকাোর্ িাইট উন্নয়র্ করা হমে। ব্রিি 
আক্রামের বর্ন মামর্ উমেগজর্কভামব প্রায় 7.6 শর্াংশ, এই িাইট নবমশষভামব ব্রিি বানিন্দামের 
জর্য িংরনির্ হমব। িুনবযাটি ঘ ালার এবং িময় নর্যনারমণর প্রনক্রয়া িংক্রাে র্থ্য আগামী নেমর্ 
প্রকাশ করা হমব।  
  
উপরন্তু, গভর্নর অ্র্গ্রির িম্প্রোময়র জর্য আমরা েশটি কনমউনর্টি টিকাোর্ নকট ঘমার্াময়মর্র 
ঘ াষণা নেময়মের্। নবমশষ কমর, চারটি NYCHA নিনর্য়র হাউনজং ঘর্মভলপমমন্টি, ঘরামচোর ও 
ঘহম্পনেমর্র পাবনলক হাউনজং িাইমট 2টি এবং ব্রিি ও ব্রুকনলমর্র নগজন া ও কনমউনর্টি ঘিন্টামরর 
অ্বস্থামর্ নর্র্টি নকট ঘমার্াময়র্ করা হমে। ইয়নি ঘেনর্য়াম িাইট স্থাপমর্র পাশাপানশ এই েশটি 
কনমউনর্টি টিকাোর্ নকট ঘমার্াময়মর্র মাযযমম, নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রচনলর্ স্বাস্থযমিবা 
প্রনর্ষ্ঠার্িমূমহর আওর্াযীর্ িুনবযাবনির্ িম্প্রোময়র মমযয COVID-19 ভযাকনির্মক িমার্ভামব 
নবর্রণ করার প্রমচষ্টা ঘজারোর কমরমে।  
  



 

 

এই িপ্তাহামে ঘমার্াময়র্ ও ঘের্ামরল টিকা িরবরাহ বৃনির পর, নর্উ ইয়কন  এই নকটগুমলা 
ঘমার্াময়র্ করমর্ থ্াকমব ের্িণ র্া 33টি NYCHA নিনর্য়র হাউনজং ঘর্মভলপমমমন্ট পপ-আপ 
িাইট স্থাপর্ করা হয়, ঘে ামর্ 7,600 জমর্রও ঘবনশ নিনর্য়র রময়মে। এোড়াও িারা ঘেটজমুড় 
অ্র্যার্য পাবনলক হাউনজং কমমেমে ক্রমান্বময় পপ-আপ ঘলামকশর্ স্থাপর্ করা হমব, পাশাপানশ 
300টিরও ঘবনশ নগজন া ও িাংসৃ্কনর্ক ঘকমে োরা গভর্নর কুওমমার ভযাকনির্ ইকুইটি টাস্ক ঘোমিনর 
মাযযমম এই িাইটগুমলা স্থাপর্ করমর্ ঘস্বোমিবক নহমিমব কাজ কমরমে।  
  
"ব্রিমি COVID আক্রাে অ্মর্ক ঘবনশ এবং এটিমক নর্য়ন্ত্রমণ নেনরময় আর্মর্ িাহােয করার জর্য 
আমরা নর্উ ইয়কন  নিটি, SOMOS, নর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল গার্ন  এবং নর্উ ইয়কন  ইয়ানিমের িামথ্ 
ঘেৌথ্ভামব ইয়ানি ঘেনর্য়ামম একটি গণ টিকাোর্ িাইট স্থাপর্ করব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"অ্নবশ্বািয ির্যটি হমলা ঘে COVID ঘশ্বর্াঙ্গ িম্প্রোময়র রু্লর্ায় কৃষ্ণাঙ্গ ও ব্রাউর্ িম্প্রোয়মক 
আমরা ঘবনশ হামর হর্যা কমরমে এবং ব্রিিও নর্রাপে নেল র্া। COVID োরা িবমচময় ঘবনশ 
িনর্গ্রস্ত িম্প্রোময়র টিকার র্যােযর্া ও িুরিা আমামের শীষনস্থার্ীয় অ্গ্রানযকার নহমিমব রময় ঘগমে। 
ইয়ানি ঘেনর্য়ামম একটি গণ টিকাোর্ িাইট ঘ ালার মাযযমম আমরা ব্রিমির বানিন্দামের কামে 
একটি পনরষ্কার িংমকর্ পাঠানে: এটা নর্রাপে, এটা কােনকর এবং এই অ্স্ত্রই েুমি জয়লাভ করমব, 
নকন্তু েনে িবাই ঘবামর্ন  থ্ামক র্মবই আমরা িেল হব।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি স্টময়র বিল বি ব্লাবসও িম্বলম্বের্, "COVID-ঘক পরানজর্ করমর্ এবং নর্উ ইয়কন  
নিটিমর্ আমামের িবার জর্য পুর্রুিার তর্নর করমর্ এটাই লাগমব। শহমরর আমশপামশর এলাকায় 
আমামের টিকাোমর্র অ্বকাঠামমা িম্প্রিারণ অ্বযাহর্ রা ার জর্য আনম এ ামর্ প্রেনশনর্ ঘেট ও 
টিম ওয়ামকন  পেমিপ বৃনির জর্য ইয়ানির বানিন্দামেরমক যর্যবাে জার্ামর্ চাই। আমামের িকল 
প্রচারণার জর্য আমামের টিকা ইকুইটি ফ্রন্ট এবং ঘিন্টার স্থাপর্ কমর, এবং একমচটিয়াভামব ব্রিমির 
ঘিবা করার জর্য এই র্রু্র্ িাইটটি একটি িনর্যকামরর বযাপক িেলর্া হমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ইয়াবিিাসীগণ িম্বলম্বে, "নর্উ ইয়কন  ইয়ানিরা ব্রিমির জর্গণমক টিকা প্রোমর্র জর্য 
ইয়ানি ঘেনর্য়াম ঘ ালার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, নর্উ ইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর ঘময়র নবল নর্ ব্লানিও, 
নিটি অ্ব নর্উ ইয়কন  এবং SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ামরর িামথ্ এই অ্ংশীোনরমে অ্ংশগ্রহণ করমর্ 
ঘপমর িম্মানর্র্। ইয়ানিরা COVID-19 এর নবরুমি লড়াই করার জর্য র্ামের িামথ্নয অ্র্ুোয়ী 
িবনকেু করমর্ প্রনর্শ্রুনর্বি।"  
  
SOMOS কবমউবর্টি স্টকয়াম্বরর স্টচয়ারমোর্ ি. রামর্ র্ালাজ িম্বলর্, "শুযু ব্রিমির জর্য র্য়, 
নর্উ ইয়মকন র িবার জর্য ইয়ানি ঘেনর্য়ামটি িম্প্রোময়র জর্য বিবামির স্থার্। এটা এমর্ একটা 
জায়গা ঘে ামর্ আমরা বীরমের তর্নর হমর্ ঘেন । আর এ র্, ে র্ আমরা আমামের বীরমের 
টিকা ঘেবার প্রস্তুনর্ নর্মবা, োরা বমরামর্ িমবনাচ্চ COVID আক্রামের হার নর্ময় বাি করমে, র্ারাও 
আশার জর্য োাঁনড়ময় আমে। এই স্থার্ীয় লযান্ডমামকন  ব্রিমির বানিন্দামের টিকা নেমর্ শহর ও 
ঘেমটর িামথ্ কাজ করা একটি অ্নবশ্বািয িম্মার্। আমামের বেমরর পর বের যমর নর্উ 
ইয়কন বািীমের প্রনর্মরাযমূলক েমের উপর ঘজার নেময় এবং এই চলমার্ মহামারীর িময় পরীিা ও 
টিকাোমর্র মাযযমম, আমার ঘর্টওয়াকন  িাংসৃ্কনর্কভামব িিম, িম্প্রোয়নভনিক স্বামস্থযর জর্য 



 

 

গুরুেপূণন প্রময়াজর্ীয়র্ার পনরচয় নেময়মে - আপনর্ জামর্র্ এবং নবশ্বাি কমরর্ এমর্ নচনকৎিকমের 
কাে ঘথ্মক গুরুেপূণন েে ঘর্ওয়ার গুরুে, আপর্ার ভাষায় কথ্া বলার জর্য, আপর্ার গল্পগুনল 
ঘশয়ার কমর ঘর্ওয়ার জর্য এবং আপর্ার িংসৃ্কনর্ ঘবাঝার জর্য নচনকৎিকরা। ইয়ানি ঘেনর্য়াম 
একই স্বােন্দয ও পনরনচনর্ প্রোর্ কমর ঘেমর্ একজর্ র্াক্তামরর কাে ঘথ্মক েে গ্রহণ করা, নেনর্ 
প্রজমের পর প্রজে যমর স্থার্ীয় পনরবামরর নচনকৎিা কমর আিমে। এবং হািপার্াল, োমমনিী ও 
ভযাকনির্গুনল নর্মজরাই অ্নবশ্বামির োরা ঘরাল আউটমট বাযাগ্রস্ত হয় এবং নর্মজরাই ভযাকনির্ ঘেয়, 
আমরা কৃর্জ্ঞ ঘে গভর্নর কুওমমা ও ঘময়র নর্ ব্লানিও আমামের মমর্া কনমউনর্টি নচনকৎিকমের 
একটি র্যােয ভযাকনির্ কমনিূনচ পনরকল্পর্া করার জর্য প্রময়াজর্ীয়র্াটি স্বীকৃনর্ নেময়মের্ ো স্বল্প 
আময়র, বমণনর অ্নভবািী িম্প্রোময়র িুরিা ঘেয়, োরা COVID এর েন্ত্রণা বহর্ কমরমে।"  
  
স্টমজর স্টজর্াম্বরল স্টর েীল্ডস, বর্উ ইয়ম্বকন র অোিজমু্বেন্ট স্টজর্াম্বরল িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল 
গামর্ন র পুরুষ ও মনহলারা 2020 িামলর মাচন  ঘথ্মক আমামের িহকমী নর্উ ইয়কন বািীমের COVID 
মহামানরর নবরুমি লড়াইময় িাহােয কমর আিমের্। ঘেমটর বযাপক টিকাোমর্র লমিয িহায়র্া 
করমর্ ঘপমর আমরা অ্র্যে গনবনর্। বর্ন মামর্ আমামের 2,500 এর ও ঘবনশ নর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল 
গার্ন  তির্য এবং নবমার্ কমী ঘেট জমুড় োনয়ে পালর্ করমে মহামারী প্রনর্মরাময এবং আমামের 
িম্প্রোয়মক স্বাভানবক অ্বস্থায় নেনরময় আর্মর্ িাহােয করমে।"  
  
নর্উ ইয়মকন র কনমউনর্টি টিকাোর্ নকট বযবহার কমর এই টিকাোর্ িাইটগুনলর স্থাপর্া SOMOS, 
র্থ্নওময়ল ঘহলথ্, িানর্ েনর্ ব্রুক এবং নিনলয়াম ঘহলমথ্র অ্ংশীোনরমের মাযযমম িম্ভব হময়নেল। 
েশটি িাইট নর্মচর ঠিকার্াগুনলমর্ অ্বনস্থর্:  
  
ব্রুকলিন 
Carey Gardens  
2315 Surf Avenue  
Brooklyn, NY  
30 জার্ুয়ানর শনর্বার ও 31 জার্য়ুানর রনববার - িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
Kingsborough Extension  
447 Kingsborough 4th Walk  
Brooklyn, NY  
31 জার্য়ুানর রনববার, িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
Cornerstone Baptist Church  
574 Madison Street  
Brooklyn, NY  
1 ঘেব্রুয়ানর ঘিামবার - িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
Gods Battalion of Prayer  



 

 

661 Linden Boulevard  
Brooklyn, NY  
1 ঘেব্রুয়ানর ঘিামবার - িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
ব্রংক্স  
Latino Pastoral Action Center  
14 West 170th Street  
Bronx, NY  
29 জার্য়ুানর শুক্রবার 30 জার্ুয়ানর শনর্বার এবং 1 ঘেব্রুয়ানর ঘিামবার - িকাল 9টা ঘথ্মক - 
নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
Edenwald Houses  
1145 East 229th Street  
Bronx, NY  
29 জার্য়ুানর শনর্বার ও 31 জার্য়ুানর রনববার - িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
Bronx River Addition  
1350 Manor Avenue  
Bronx, NY  
29 জার্য়ুানর শনর্বার ঘথ্মক 1 ঘেব্রুয়ানর ঘিামবার - িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে 
ঘ ালা  
  
Bartow Community Center  
2049 Bartow Avenue  
Bronx, NY  
29 জার্য়ুানর শনর্বার ঘথ্মক 1 ঘেব্রুয়ানর ঘিামবার - িকাল 9টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে 
ঘ ালা  
  
স্টহম্পবেি  
Kennedy Memorial Park Senior Housing  
335 Greenwich Street  
Hempstead, NY  
শনর্বার, 30 জার্ুয়ানর - িকাল 10টা ঘথ্মক - েপূুর 2টা পেনে ঘ ালা  
  
রম্বচোম্বর  
Seneca Towers Housing Complex  
200 Seth Green Drive  
Rochester, NY  



 

 

30 জার্ুয়ানর শনর্বার - িকাল 10টা ঘথ্মক - নবমকল 5টা পেনে ঘ ালা  
  
কনমউনর্টি টিকাোর্ নকটগুনলর এই বনযনর্ স্থাপর্া COVID-19 ভযাকনিমর্র িুষু্ঠ ও র্যায়িঙ্গর্ বন্টর্ 
নর্নির্ করার জর্য গভর্নর কুওমমার লিযমক আমরা প্রশস্ত কমর। 2020 িামলর ঘশষ নেমক গভর্নর 
ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘিমক্রটানর অ্ব ঘেট ঘরাজার্া ঘরাজামর্া, অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরল 
ঘলটিনশয়া ঘজমি, র্যাশর্াল আরবার্ নলমগর ঘপ্রনিমর্ন্ট এবং প্রযার্ নর্বনাহী কমনকর্ন া মাকন  ঘমানরয়াল 
এবং ঘহলথ্োেন  ঘপ্রনিমর্ন্ট এবং প্রযার্ নর্বনাহী কমনকর্ন া পযাট ওয়াং এর িভাপনর্মে ভযাকনির্ 
ইকুইটি টাস্ক ঘোিন (Vaccine Equity Task Force) চাল ুকমরমে। প্রনর্ষ্ঠার পর ঘথ্মক টাস্ক ঘোিন 
টিকা ঘেওয়ার ঘিমে বাযা ঘভমঙ্গ এবং ঘেট জমুড় ভযাকনিমর্র র্যায়িঙ্গর্ বন্টর্ রময়মে নকর্া র্া 
নর্নির্ কমর এবং েবুনল ও নর্ম্ননবি িম্প্রোয়গুনল োমর্ নপনেময় র্া পমড় র্া নর্নির্ করার লমিয 
কাজ অ্বযাহর্ ঘরম মে।  
  
এই প্রমচষ্টামক িহজর্র করমর্, নর্উ ইয়কন  এই প্রমচষ্টামক িমথ্নর্ ও েথ্ােথ্ স্থামর্ নকট ঘমার্াময়র্ 
করার জর্য পাবনলক হাউনজং কমনকর্ন া, নগজন া এবং কনমউনর্টি ঘিন্টামরর িামথ্ নকট নর্মনাণ এবং 
কাজ অ্বযাহর্ ঘরম মে। প্রনর্টি নকমট নকভামব একটি িাইট স্থাপর্ করমর্ হয় এবং গুরুেপূণন 
িরবরাহ এবং িরঞ্জাম ঘপমর্ হয় ঘি িম্পমকন  যামপ যামপ নর্মেনশর্া অ্েভুন ক্ত রময়মে, ঘেমর্:  
  

• অ্নেি িরবরাহ  
• ওয়াকন মেশর্ িরঞ্জাম  
• ঘোগামোগ িরঞ্জাম  
• পনরষ্কারকরণ িরবরাহ  
• আমলাকিজ্জা িরঞ্জাম  
• বযনক্তগর্ প্রনর্রিামূলক িরঞ্জাম (PPE)  
• জর্র্া/িানেক নর্য়ন্ত্রণ িরঞ্জাম  
• নশনশ  
• নিনরঞ্জ  
• রুম নর্ভাইর্ার  
• ঘগাপর্ীয়র্া পেন া  

  
  

###  
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