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গভর্নর কুওম্বমা আসন্ন েীতকালীর্ ঝম্ব়ের কারম্বে অবতবরক্ত ডাউর্ম্বেট COVID-19 পরীক্ষা এিং 
কবমউবর্টি বভবিক টিকাদার্ সাইটগুবল স্থবগত ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ঘরাম্বেম্বলর ঘের্ দ্বীম্বপ ঘেট পবরচাবলত পরীক্ষা ঘকন্দ্র, কুইম্বের অোকুইডাক্ট ঘরসট্র্োক, 
ব্রঙ্কম্বসর ব্রঙ্কস ঘি প্লাজা এিং ঘলহমার্ কম্বলজ, ঘজাে বিচ এিং লং আইলোম্বের ঘোবর্ ব্রুক, 
ঘেম্বটর্ আইলোম্বের বসবভউ এবভবর্উ এিং ব্রুকবলম্বর্র ফাউম্বের্ এবভবর্উম্বত ঘেব্রুয়াবর 7 

রবিিার কার্নক্রম পবরচালর্া স্থবগত রম্বয়ম্বে  
  

আটটি কবমউবর্টি বভবিক পপ আপ টিকাদার্ সাইটগুবল পম্বরর সপ্তাম্বহর ঘেষ পর্নন্ত স্থবগত করা 
হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর কুওম্বমা এর আম্বগ ঘ াষো কম্বরবেম্বলর্ ঘর্ ঘজাে বিচ এিং ঘোবর্ ব্রুম্বকর ঘেটপবরচাবলত 
গে টিকাদার্ সাইট ঘেব্রুয়াবর 7 তাবরখ রবিিাম্বরর কার্নক্রম স্থবগত কম্বরম্বে; আগামী সপ্তাম্বহর 

জর্ে অোপম্বয়েম্বমে পরু্ঃবর্র্নারে করা হম্বয়ম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওম া আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আসন্ন শীতকালীর্ ঝম়ের কারমণ 7 ঘেব্রুয়ারর 
ররিিার রর্উ ইয়কন  জমু়ে অ্রতররক্ত COVID-19 পরীক্ষা এিং টিকাদার্ সাইট িন্ধ থাকমি। এর 
আমগ ঘজান্স রিচ এিং ঘটারর্ ব্রুমকর ঘটট পররচারলত গণ টিকাদার্ সাইট পররচালর্া স্থরগত করার 
ঘ াষণা ঘদয়া হময়মে। এই সাইটগুমলামত পরীক্ষা িা টিকাদার্ অ্যাপময়ন্টম ন্টসহ রর্উ ইয়কন িাসীরা 
ঘটক্সট ঘ মসজ এিং ঘটরলমোমর্র  াধ্যম  এই স্থরগতকরমণর রিজ্ঞরি পামির্। সিামহর ঘশমষর রদমক 
অ্যাপময়ন্টম ন্ট পুর্রায় রর্ধ্নারণ করা হমি।  
  
"রর্উ ইয়মকন র ঘিশীরভাগ অ্ংমশ ভারী তুষারপাত এিং শরক্তশালী িাতাস অ্র্ুভূত হমি িমল আশা 
করা হমে, ো ররিিামর রিপজ্জর্ক ভ্র ণ পরররস্থরতর সম্ভাির্া ততরর করমি। ঘেমহতু আ রা ইমতা মধ্য 
ঘিশ কময়কটি ঘটট পররচারলত গণ টিকাদার্ সাইমট কাজ কমররে, আ রা পরীক্ষা ূলক সাইট এিং 
কর উরর্টি রভরিক 'পপ আপ' টিকাদার্ সাইমট কােনক্র  স্থরগত করি োরা কাজ কমর এিং এই সি 
স্থামর্ অ্যাপময়ন্টম ন্ট আমে তামদর রর্রাপিা রক্ষার জর্য," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োমদর 
অ্যাপময়ন্টম ন্ট আমে তারা রর্রিত হমত পামরর্ ঘে তারা তামদর স্থার্টি হারামির্ র্া - সিামহর 
ঘশমষর রদমক সকল অ্যাপময়ন্টম ন্ট পরু্রায় রর্ধ্নারণ করা হমি এিং সিাই এই স য়সূরচ পররিতন মর্র 
সরাসরর রিজ্ঞরি পামির্।"  



 

 

  
ঘটট পররচারলত COVID-19 ঘটট সাইটগুমলা  
আসন্ন শীতকালীর্ ঝম়ের কারমণ রর্ম্নরলরিত ঘটট পররচারলত COVID-19 পরীক্ষা ূলক সাইটগুমলার 
কােনক্র  7 ঘেব্রুয়ারর তাররমি স্থরগত করা হমি:  

• রর্উ ঘরামশমলর ঘের্ দ্বীপ;  
• কুইমন্স অ্যাকুইডাক্ট ঘরসট্র্যাক;  
• ব্রঙ্কমসর ব্রঙ্কস ঘি প্লাজা;  
• ব্রঙ্কমসর ঘলহ ার্ কমলজ;  
• লং আইলযামের ঘজান্স রিচ;  
• লং আইলযামের ঘটারর্ ব্রুক;  
• ঘটমটর্ আইলযামের রসরভউ এরভরর্উ এিং  
• ব্রুকরলমর্র োউমন্টর্ এরভরর্উ।  

  
7 ঘেব্রুয়ারর ররিিার রর্ধ্নাররত রর্উ ইয়কন িাসীরা ঘটক্সট ঘ মসজ এিং ঘটরলমোমর্র  াধ্যম  িমন্ধর 
ঘর্াটিশ পামির্। সিামহর ঘশমষর রদমক অ্যাপময়ন্টম ন্ট পুর্রায় রর্ধ্নারণ করা হমি।  
  
কর উরর্টি রভরিক 'পপ আপ' টিকাদার্ সাইটগুমলা  
সাতটি কর উরর্টি রভরিক 'পপ আপ' টিকাদার্ সাইটও ঝম়ের কারমণ স্থরগত করা হমি এিং সিামহর 
ঘশমষর রদমক পুর্রায় পররকল্পর্া করা হমি। এই আটটি সাইমটর  মধ্য রময়মে:  

• Abyssinian Baptist Church, 132 W 138th New York, NY 10030  
• BronxWorks, 1130 Grand Concourse, BX, 10456  
• Mt. Carmel Baptist Church, 1376 Prospect Ave, Bronx, NY 10459  
• Castle Hill Houses, 625 Castle Hill Ave, The Bronx, NY 10473  
• Marble Hill Houses, 5365 Broadway, Bronx, NY 10463  
• First Baptist Church of Corona, 100-10 Astoria Blvd., East Elmhurst, NY 11369  
• United Revival Mennonite Church, 390 Melrose St, Brooklyn, NY 11237  

  
এই কর উরর্টি রভরিক 'পপ আপ' টিকাদার্ সাইমট অ্যাপময়ন্টম ন্ট সরাসরর ঘহাট সাইট িা পাটন র্ার 
ঘরাভাইডার SOMOS কর উরর্টি ঘকয়ার এিং র্থনওময়ল ঘহলমথর সামথ রর্ধ্নারণ করা হয়। এই 
সংস্থাগুমলা 7 ঘেব্রুয়ারর ররিিামর রর্ধ্নাররত অ্যাপময়ন্টম মন্টর  াধ্যম  রর্উ ইয়কন িাসীমদর অ্িরহত 
করমে এিং ঘটক্সট ঘ মসজ এিং ঘটরলমোমর্র  াধ্যম  অ্পামরশমর্র র্তুর্ তাররি জার্ামে।  
  
উপরন্তু, রিটার্ কালচারাল ঘসন্টামরর সাইটটি ররিিামরর কােনক্র  িারতল করমে কারণ তারা 
 ণ্টার পর  ণ্টা িা়োমত সক্ষ  হময়মে এিং শরর্িার সকল অ্যাপময়ন্টম ন্ট পরূণ করমত সক্ষ  
হময়মে।  
  
ঘটট পররচারলত গণ টিকাদর্ সাইটগুমলা  



 

 

গভর্নর কুওম া এর আমগ ঘ াষণা কমররেমলর্, লং আইলযামের ঘজান্স রিচ এিং ঘটারর্ ব্রুমকর ঘটট 
পররচারলত গণ টিকাদার্ সাইটগুমলা ও 7 ঘেব্রুয়ারর ররিিার শীতকালীর্ আিহাওয়ার কারমণ 
কােনক্র  স্থরগত রািমি। এই সাইমটর অ্যাপময়ন্টম মন্টর সামথ রর্উ ইয়কন িাসীরা এই সিামহর ঘশমষর 
রদমক তামদর টিকা পুর্ঃরর্ধ্নারমণর জর্য একটি ইম ইল িা ঘটক্সট ঘ মসজ পামির্। পুর্ঃরর্ধ্নারণ 
ররক্রয়ার অ্ংশ রহমসমি এিং েতটা সম্ভি, র্তুর্ অ্যাপময়ন্টম মন্টর স য়  ূল অ্যাপময়ন্টম ন্ট স ময়র 
সামথ সা ঞ্জসয ঘরমি রর্ধ্নাররত হমি। েরদ ঘসই র্তুর্ অ্যাপময়ন্টম মন্টর স য় রদমর্র পররিতন মর্র 
কারমণ ঘকামর্া িযরক্তর জর্য কাজ র্া কমর, তাহমল তামদর একটি ঘোগামোগ র্ম্বর রদার্ করা হমি 
ো িযরক্তর জর্য ভামলা কাজ করমত পামর।  
  
ওময়টমচটার কাউরন্ট ঘসন্টার, ইয়ারঙ্ক ঘটরডয়া , জারভটস ঘসন্টার এিং অ্যাকুইডাক্ট ঘরসট্র্যাক গণ 
টিকাদার্ সাইটগুমলা ঘে র্ রর্ধ্নাররত স য়সূরচ অ্র্ুোয়ী অ্িযাহত থাকমি এিং অ্যাপময়ন্টম ন্ট সমে 
রর্উ ইয়কন িাসীমদর রর্রাপমদ রমিশ এিং রস্থার্ রর্রিত করার জর্য অ্িকাঠাম া এিং সরঞ্জা  
আমে। আপমটট রর্উ ইয়কন  জমুয় অ্িরশষ্ট ঘটট পররচারলত গণ টিকাদার্ সাইটগুমলামতও ঘকামর্া 
রভাি ঘর্ই।  
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