
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/9/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 11টি কবমউবর্টি বভবিক পপ-আপ টিকাকরম্বের সাইট এই সপ্তাম্বে অর্লাইম্বর্ 
আসম্বে 3,100 বর্উ ইয়কন িাসীম্বের প্রথম ড াজ প্রোর্ করার জর্ে িম্বল ড াষো কম্বরম্বের্  

  
সাইটগুবল এই সপ্তাম্বে 3,100 এর ডিেী ডলাকম্বক টিকা ডেম্বি এিং টিকা বিতরে প্রবিয়ায় র্োয্েতা 

এিং সমতা বর্বিত করম্বত রাম্বজের অঙ্গীকার ডজারোর করম্বি  
 

কবমউবর্টি বভবিক 'পপ আপ' টিকাকরে সাইট প্রায় 30,000 বর্উ ইয়কন িাসী ডক প্রথম ড াজ টিকা 
ডপম্বত সক্ষম কম্বরম্বে  

  
টিকা শুধ ুঅোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর মাধেম্বম সম্ভি; সময়সূচী বর্ধনারে সরাসবর ডোস্ট সাইট িা পাটন র্ার 
ডপ্রাভাই াম্বরর মাধেম্বম পবরচাবলত েয় য্ারা সাম্প্রোবয়ক ডর্তাম্বের এিং সংস্থাসমূম্বের সাম্বথ কাজ 

কম্বর প্রবতটি বর্বেন ষ্ট কবমউবর্টিম্বত ডয্াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বচবিত করম্বত 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কমমউমর্টি সেন্টার, পাবমিক হাউমজিং কমমেক্স এবিং োিংসৃ্কমিক 
সকমে 11টি কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ টিকাকরমের োইট অ্র্িাইর্ আোর স াষো কমরমের্। 
আশা করা হমে এই োইটগুমিা োরা েপ্তাহ জমু়ে 3100 জমর্রও সবশী মার্ুষমক টিকা মিমি পামর, 
এবিং প্রমি েপ্তামহ আমরা োইট অ্র্িাইমর্ আেমে। 15 জার্যুামর সেমক কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ 
োইটগুমিা প্রায 30000 মর্উ ইযকন বােীমক িামির প্রেম COVID-19 টীকার স াজ সপমি েক্ষম 
কমরমে। আমগর পপ-আপ োইটগুমিামি সেমর্ সিখা মগমযমে, এই োইটগুমিা মিিীয স াজ প্রিামর্র 
জর্য মির্ েপ্তামহর মমযয পুর্রায স্থাপর্ করা হমব।  
  
ভমবেযমি, েখর্ সে ারাি টিকার েরবরাহ বা়েমব, মর্উ ইযকন  এই োইটগুমি প্রমিষ্ঠা করা অ্বযাহি 
রাখমব 33টি মর্উ ইযকন  মেটি হাউমজিং অ্েমরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) 
আবাের্ উন্নযমর্র প্রমিটিমি, সেখামর্ 7600 এর সবমশ গমরষ্ঠরা বাে কমরর্। এো়োও রাজযবযাপী 
অ্র্যার্য পাবমিক হাউমজিং কমমেমক্স পপ-আপ স্থার্ স্থাপর্ করা চিমি োকমব এবিং িার োমে 
300টিরও সবমশ চাচন  এবিং োিংসৃ্কমিক সকমে, োরা গভর্নর কুওমমার ভযাকমের্ ইকুইটি টাস্ক সোেন 
(Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই োইটগুমিা পমরচাির্ার জর্য সেোমেবক মহমেমব 
কাজ কমরমে।  
  
"এই টিকা হমে সেই অ্স্ত্র ো COVID এর মবরুমে েুমে জযিাভ করমব, িমব প্রকৃি অ্মেন কােনকর 
হমি হমি, আমামির মর্মিি করমি হমব সে এটি র্যােয এবিং র্যাযেঙ্গিভামব মবিরে করা হমব," 



 

 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ি:ুখজর্ক েিয হমে সে COVID শুযু কৃষ্ণাঙ্গ েম্প্রিাযমক ধ্বিংে কমরমে 
সেিাঙ্গমির িুির্ায, িাই র্য, মকন্তু এই টীকার প্রমি েমেহ রমযই সগমে, মবমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ 
েমামজ। এই কারমে এই প্রমচষ্টা আমামির োেমিযর জর্য এি গুরুত্বপূেন - এই োইটগুমিা স্থাপর্ 
কমর এবিং এই েম্প্রিামযর মবেস্ত সর্িা এবিং েিংগঠমর্র োমে েরােমর অ্িংশীিামরত্ব কমর, আমরা 
একই োমে এই টিকার প্রমবশামযকার মর্মিি করমি পামর, এবিং িার োমে এর প্রমি আস্থাও বমৃে 
করমি পামর।"  
  
এই টিকার োইটগুমির অ্মর্কগুমির প্রমিষ্ঠা েম্ভব হমযমে এই টিকার মকট সমািামযর্ করার েমি 
এবিং একামযক েরকামর এবিং সবেরকামর োস্থয সেবা প্রিার্কারীর োমে অ্িংশীিামরমত্বর 
মাযযমম। োক্ষাৎকার েরােমর সহাস্ট োইট বা পাটন র্ার সপ্রাভাই ামরর োমে মর্যনামরি হয োরা 
েম্প্রিামযর েিংস্থা এবিং েম্প্রিামযর সর্িামির োমে কাজ কমর সেই মর্মিনষ্ট েম্প্রিায সেমক মর্উ 
ইযকন বােীমির মচমিি করমি োরা টিকা পাওযার সোগয। এই েপ্তামহ সে 11টি োইট স্থাপর্ করা 
হমযমে িা মর্মচর ঠিকার্ায অ্বমস্থি:  
  
Queens  
  
সকামরযার্ কমমউমর্টি োমভন মেে (Korean Community Services)  
203-05 32nd Avenue  
Bayside, NY  
সখািা বৃহস্পমিবার, 11 সেব্রুযামর এবিং শুক্রবার, 12 সেব্রুযামর; েকাি 9টা - মবকাি 5টা  
  
NYCHA সশল্টর্ হাউমজজ (NYCHA Shelton Houses)  
89-09 162nd Street  
Jamaica, NY  
শমর্বার, 13 সেব্রুযামর; েকাি 9 - মবমকি 5  
  
মশখ োিংসৃ্কমিক েমাজ (Sikh Cultural Society)  
95-30 118th Street  
South Richmond, NY  
শুক্রবার, 12 সেব্রুযামর; েকাি 9 - মবমকি 5  
  
Manhattan  
  
কর্েুমেযাে োজা কমমউমর্টি সেন্টার (Confucius Plaza Community Center)  
33 Bowery Street  
New York, NY  
শমর্বার, 13 সেব্রুযামর; েকাি 9টা - মবকাি 5টা  
  



 

 

হযামমিটর্ মযাম ের্ হাউে/NYCHA মিে হাউমেে (Hamilton Madison House/NYCHA Smith 
Houses)  
50 Madison Street  
New York, NY  
রমববার, সেব্রুযারী 14, েকাি 9 - েন্ধ্যা 6  
  
NYCHA মাশনাি োজা (NYCHA Marshall Plaza)  
1970 Amsterdam Avenue  
New York, NY  
রমববার, 14 সেব্রুযামর; েকাি 9 - মবকাি 3  
  
NYCHA বারুচ হাউে/গ্র্যান্ড মিট সেমটিমমন্ট  
80 Pitt Street  
New York, NY  
শমর্বার, 13 সেব্রুযামর; েকাি 9 - িপুুর 2.30  
  
 লং আইলোন্ড  
  
সজরাল্ড রাযার্ আউটমরচ সেন্টার (Gerald Ryan Outreach Center)  
1434 Straight Path  
Wyandanch, NY  
শুক্রবার, 12 সেব্রুযামর; েকাি 9 - িপুুর 2  
  
Magnolia Center  
700 Magnolia Blvd  
Long Beach, NY  
বৃহস্পমিবার, 11 সেব্রুযামর; েকাি 10 - মবকাি 3  
 
ো সর্ ভোবল (Hudson Valley)  
  
People's Place  
17 St. James Street  
Kingston, NY  
শুক্রবার, সেব্রুযামর 12 - েকাি 9 - মবমকি 5  
  
MLK Community Center (MLK Community Center)  
110 Bethune Blvd  
Spring Valley, NY  



 

 

বৃহস্পমিবার, সেব্রুযারী 11 - েকাি 9 - মবমকি 5  
  
এই কমমউমর্টি-মভমিক 'পপ আপ' টিকািার্ োইমটর অ্বযাহি উন্নযর্ COVID-19 টিকা মবিরমে 
মর্রমপক্ষিা ও েমিা মর্মিি করমি গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্র্ের কমর। 2020 োমির সশমষর 
মিমক, সেমক্রটামর অ্ব সস্টট সরাজার্া সরাজাম া, অ্যাটমর্ন সজর্ামরি সিটিমশযা সজমে, র্যাশর্াি 
আরবার্ মিমগর সপ্রমেম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনাহী কমনকিন া মাকন  সমামরযাি ও সহিেোমস্টন র সপ্রমেম ন্ট ও 
প্রযার্ মর্বনাহী কমনকিন া পযাট ওযািং এর েভাপমিমত্ব মর্উ ইযকন  ভযাকমের্ ইকুইটি টাস্ক সোেন (New 
York's Vaccine Equity Task Force) চািু হমযমে বমি গভর্নর স াষো কমরমের্। প্রমিষ্ঠার পর 
সেমক টাস্ক সোেন টিকা সিওযার সক্ষমে বাযা সভমঙ্গ এবিং সস্টট জমু়ে ভযাকমেমর্র র্যাযেঙ্গি বন্টর্ 
রমযমে মকর্া িা মর্মিি কমর এবিং িবুনি ও মর্ম্নমবি েম্প্রিাযগুমি োমি মপমেময র্া পম়ে িা 
মর্মিি করার িমক্ষয কাজ অ্বযাহি সরমখমে।  
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