
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/1/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ েীতকালীর্ ঝড় রাষ্ট্র পবরচাবলত সাইটগুম্বলাম্বত মঙ্গলিাম্বরর 
টিকা অোপম্ব়েন্টম্বমম্বন্ট প্রভাি ঘেলম্বি  

  
ডাউর্ম্বেট ঘেট পবরচাবলত গণ টিকাকরণ সাইট SUNYঘোবর্ ব্রুক, ঘ ান্স বিচ, অোকুইডাক্ট 
ঘরসট্র্োক, দ্ে  াবভটস ঘসন্টার এিং ওম্ব়েেম্বচোর কাউবন্ট ঘসন্টার মঙ্গলিার, 2 ঘেব্রু়োবর িন্ধ 

থাকম্বি এিং সি অোপম্ব়েন্টম্বমম্বন্টর পরু্রা়ে সম়ে ঘদ্ও়ো হম্বি  
  

আপম্বেম্বটর বিংহোমটর্, আলিাবর্, প্ল্োটসিাগন, পটসডাম, উটিকা, বসরাবকউস এিং ঘরাম্বচোম্বর 
রা ে পবরচাবলত গণ টিকাকরণ সাইট মঙ্গলিার, 2 ঘেব্রু়োবর সকাল 10টা়ে ঘদ্বর কম্বর শুরু হম্বি 

- বদ্ম্বর্র পরিতীভাম্বগ অোপম্ব়েন্টম্বমম্বন্টর পরু্রা়ে সম়ে ঘদ্ও়ো হম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2 ঘেব্রুযারর, মঙ্গলবার, রর্উ ইযকন  জমু়ে 
একারিক রাষ্ট্র পররচারলত সাইমে টিকা প্রদার্ স্থরগত করা হমব শীতকালীর্ ঝম়ের কারমণ ো ঘেমে 
আ াত হার্মে। ডাউর্মেে ঘেে পররচারলত গণ টিকাকরণ সাইে ঘেে ইউরর্ভারসনটি অ্ে রর্উ 
ইযকন  (State University of New York, SUNY) ঘোরর্ ব্রুক, ঘজান্স রবচ, অ্যাকুইডাক্ট 
ঘরসট্র্যাক, দয জারভেস ঘসন্টার এবং ওমযেমচোর কাউরন্ট ঘসন্টার মঙ্গলবার, 2 ঘেব্রুযারর বন্ধ 
থাকমব।  
  
রবংহযামের্, আলবারর্, প্ল্যােসবাগন, পেসডাম, উটিকা, রসরারকউস এবং ঘরামচোমর রাষ্ট্রীয রাষ্ট্র 
পররচারলত গণ টিকাকরণ সাইে 2 ঘেব্রুযারর মঙ্গলবার সকাল 10োয শুরু হমব। এই সাইেগুমলামত 
সকাল 10োর আমগ রর্িনাররত অ্যাপমযন্টমমন্টগুমলা রদমর্র ঘশমষ পুর্রায রর্িনারণ করা হমব। বাোমলা 
রবশ্বরবদযালমযর রাষ্ট্রীয টিকা সাইে রর্যরমত সমময ঘ ালা থাকমব ঘে ামর্ রর্িনাররত অ্যাপমযন্টমমমন্টর 
ঘকার্ পররবতন র্ হমব র্া।  
  
মঙ্গলবার এই সাইেগুমলামত অ্যপযন্টমমমন্টর জর্য রর্িনাররত রর্উ ইযকন বাসীরা একটি ইমমইল বা ঘেক্সে 
ঘমমসজ পামবর্ োমত তামদর পুর্রায টিকার ঘদওযার সময রর্িনাররত থাকমব।  
  
"এই শীতকালীর্ ঝ়ে ইমতামমিয রবপুল পররমাণ তুষারপাত উৎপাদর্ করমে এবং রবপজ্জর্ক ভ্রমণ 
পরররস্থরত ততরর করমে, এবং আশা করা হমে আগামীকাল তা অ্বযাহত থাকমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "টিকা পাওযার জর্য রর্িনাররত কমী এবং বযরি উভমযর রর্রাপত্তার জর্য আমরা 



 

 

আগামীকামলর জর্য ঘবশ কমযকটি টিকা সাইমে ঐ সকল বযরির অ্যাপমযন্টমমন্ট স্থরগত করমবা 
োমদর ঐ রদর্ টিকা পাওযার কথা রেল ো এই ঝম়ে ক্ষরতগ্রস্ত হমে। পররষ্কার ভামব বলমত ঘগমল- 
ঘকউ ঘকার্ অ্যপযন্টমমন্ট হারামে র্া- পরররস্থরত রর্রাপদ হমল তামদর সবাইমক পুর্রায অ্যপযন্টমমন্ট 
ঘদওযা হমব।"  
  
পুর্ঃরর্িনারণ প্ররিযার অ্ংশ রহমসমব এবং েতো সম্ভব, র্তুর্ অ্যাপমযন্টমমমন্টর সময মূল 
অ্যাপমযন্টমমন্ট সমমযর সামথ সামঞ্জসয ঘরম  রর্িনাররত হমব। েরদ ঘসই র্তুর্ অ্যাপমযন্টমমমন্টর সময 
রদমর্র পররবতন মর্র কারমণ ঘকামর্া বযরির জর্য কাজ র্া কমর, তাহমল তামদর একটি ঘোগামোগ 
র্ম্বর প্রদার্ করা হমব ো বযরির জর্য ভামলা কাজ করমত পামর।  
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