
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা চারটি অবিবরক্ত FEMA ও রাম্বযের অংেীদাবরম্বে টিকাকরণ সাইট বর্উ ইয়ম্বকন  
খ ালার কথা খ াষণা কম্বরম্বের্, যার লক্ষ্ে হল সমিাপণূন টিকাকরম্বণর প্রম্বিোবিকার িৃবি করা  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র িাইম্বর অিবিি সাইটগুম্বলা সুবিিািবিি সম্প্রদায়গুবলম্বক িাম্বদর লক্ষ্ে করম্বি, 
কুওম্বমা ও িাইম্বের্ প্রোসম্বর্র সমিাপণূন ও দক্ষ্িার সাম্বথ টিকা বিিরম্বণর প্রম্বচষ্টার অংে  

  
িাম্বেম্বলা, খরাম্বচস্টার, আলিাবর্ এিং ইয়ঙ্কাম্বসন সাইটগুম্বলা প্রবিবিি হম্বি এিং প্রবি বদর্ এর 

প্রম্বিেকটি 1,000 যর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা খদম্বি, মাম্বচন র প্রথম সপ্তাহ খথম্বক  ুম্বল  
  

ব্রুকবলম্বর্র খমেগার এভারস কম্বলয এিং কুইম্বের ইয়কন  কম্বলম্বয একই িরম্বর্র সাইম্বটর খ াষণা, 
যা পম্বরর সপ্তাহ খথম্বক শুরু কম্বর প্রবিবদর্ 3,000 যর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা প্রদার্ কম্বি, পম্বরই 

এই খ াষণা করা হয়  
  

সাইটগুবল টিকার র্োয়সঙ্গি বিিরম্বণর যর্ে যািীয় মম্বেল বহম্বসম্বি কায কম্বর  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে গভর্নমরর অ্র্ুমরামে ঘেডামরল ইমামজন ন্সি 
মযামর্জমমন্ট এমজন্সি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) বামেমলা, ঘরামেস্টার, 
আলবান্সর্ এবং ইয়ঙ্কামর োরটি অ্ন্সিন্সরক্ত কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক টিকাকরণ সাইট স্থাপর্ করমব। ন্সর্উ 
ইয়কন  ন্সসটির বাইমর এই োরটি প্রোর্ টিকাকরণ সাইট মামেন র প্রথম সপ্তাহ ঘথমক শুরু কমর প্রন্সিন্সির্ 
আর্ুমান্সর্ক় 1,000 জর্ ন্সর্উ ইয়কন বাসীমক টিকা ঘিমব, এবং ঘে সব সম্প্রিাময়র মমেয সাইটগুমলা 
অ্বন্সস্থি িামির জর্য প্রাথন্সমকভামব অ্যাপময়ন্টমমন্ট সংরন্সিি থাকমব। এই সাইটগুন্সলর এই স্থাপর্া 
ঘেব্রুয়ান্সর 10, বুেবার গভর্নর কুওমমার করা ঘ াষণামক অ্র্ুসরণ কমর, েখর্ ন্সিন্সর্ ঘহায়াইট হাউস 
COVID-19 ঘরসপি ঘকা-অ্ন্সডন মর্টর ঘজন্সি ন্সজময়ন্টস এবং ঘহায়াইট হাউস COVID-19 স্বাস্থয ইকুইটি 
টাস্ক ঘোসন (White House COVID-19 Health Equity Task Force)-এর সভাপন্সি ডাাঃ মামসনলা 
র্ুমর্জ-ন্সিমথর সামথ ব্রুকন্সলমর্র ঘমডগার ইভাসন কমলজ (Medgar Evers College) এবং কুইমির 
ইয়কন  কমলমজ (York College) অ্র্ুরূপ সাইটগুন্সলর ঘ াষণা কমরর্।  
  
এই সাইটগুমলা FEMA এবং ঘরাগ প্রন্সিমরাে এবং ন্সর্য়ন্ত্রণ ঘকমের (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) সামথ ঘেৌথভামব ন্সর্বনাের্ করা হময়মে, সামান্সজকভামব অ্সুরন্সিি 
সম্প্রিায়গুন্সলমি টিকার প্রমবশান্সেকার উন্নি করার উপর মমর্ামোগ ন্সিমি। এই সাইটগুমলা 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-biden-administration-announce-mass-vaccination-sites-open-new-york-state


 

 

ঐন্সিহান্সসকভামব ঐন্সিহযবাহী স্বাস্থয ঘসবা বযবস্থা দ্বারা স্বল্প পন্সরমষবা প্রিার্ করা সম্প্রিায় ও 
জর্মগাষ্ঠীমক িামির লিয করমব ো COVID-19 দ্বারা অ্সমার্ুপান্সিকভামব প্রভান্সবি হময়মে। ঘে সব 
সম্প্রিায়গুন্সলমি টিকার অ্যামেমসর সুমোগ বনৃ্সি করা হময়মে ঘসখামর্ টিকা ও টিকা প্রিামর্র হার 
ঘস্টমটর অ্র্যার্য অ্ংমশর িুলর্ায় কম, এই সাইটগুমলা েি ঘবন্সশ সম্ভব মার্ুষমক টিকা ঘিয়ার জর্য 
ন্সর্উ ইয়কন  ঘস্টট ও বাইমডর্ প্রশাসমর্র ঘোকামস গমে িুলমব, োমি মার্ুষ সম্প্রিাময়র ঘর্িা ও 
সংগঠমর্র সামথ অ্ংশীিান্সরমের মােযমম ন্সবশ্বাস কমর এমর্ ঘসটিংমস টিকা প্রিামর্র ঘভর্ুয তিন্সর কমর। 
গভর্নর স্থার্ীয় সরকারগুন্সলমক প্রস্তাব ন্সিময়মের্ ঘে টিকাকরণ প্রশাসমর্র তবষময িরূ করমি সাহােয 
করার জর্য রাজয িামির কাউন্সন্টমি অ্ন্সিন্সরক্ত গণ টিকাকরণ সাইট স্থাপর্ করার জর্য িামিরসামথ 
অ্ংশীিান্সরে করমব।  
  
"প্রথম ন্সির্ ঘথমক ন্সর্উ ইয়কন  COVID দ্বারা সব ঘেময় ঘবন্সশ িন্সিগ্রস্ত সম্প্রিায়গুন্সলর কামে 
ঘপৌৌঁোমর্ার লমিয আক্রমর্াত্মক প্রমেষ্টার মােযমম সমিাপূণন টিকার প্রমবশান্সেকারমক অ্গ্রান্সেকার প্রিার্ 
কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ন্সর্উ ইয়কন  ন্সসটির বাইমর সামান্সজকভামব ঝুৌঁ ন্সকপূণন 
সম্প্রিায়গুন্সলমি োরটি র্িুর্ টিকার সাইট স্থাপর্ করন্সে ঘেখামর্ আমরা উচ্চ ইন্সিবােকিার হার 
এবং কম টিকাকরমণর হার ঘিমখন্সে। এই সাইটগুমলা বন্সেনি সময় কাজ করমব - প্রমিযকটি প্রন্সিন্সির্ 
1000টি টিকার ঘডাজ প্রিার্ করমব - এবং ঘকার্ সমেহ ঘর্ই ঘে িারা সব ঘেময় ঘবন্সশ কােনকর 
উপায় হমব এই টিকা ঘসই সকল সম্প্রিাময় োমির িা সব ঘেময় ঘবন্সশ প্রময়াজর্, িামির কামে েি 
দ্রুি এবং র্যােযভামব ঘপৌৌঁোমর্ার এবং COVID এর ন্সবরুমি েুমি ঘজিার লমি আরও এক োপ 
অ্গ্রসর হওয়ার।"  
  
এই সপ্তামহ ঘে োরটি সাইট স্থাপর্ করা হমে ঘসগুন্সল ন্সর্মের ঠিকার্ায় অ্বন্সস্থি:  
  
িাম্বেম্বলা, ইবর কাউবি  
ঘডলাভার্-ন্সগ্রডার কন্সমউন্সর্টি ঘসন্টার (Delavan-Grider Community Center)  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
খরাম্বচস্টার, মর্ম্বরা কাউবি  
এন্সভন্সর্উমি ই-ঘি সামবক ঘকাডাক হকআই পান্সকন ং লট  
1345 St Paul Blvd.  
Rochester New York, 14621  
  
অোলিাবর্, অোলিাবর্ কাউবি  
Washington Ave. Armory  
195 Washington Ave.  
Albany, NY 12210  
  
ইয়ঙ্কারস, ওম্বয়স্টম্বচস্টার কাউবি  



 

 

ন্সর্উ ইয়কন  র্যাশার্াল গাডন  আমনন্সর (New York National Guard Armory)  
2 Quincy Place  
Yonkers, NY 10701  
  
সাইটগুমলা বিন মামর্ উন্নয়মর্র আওিায় রময়মে। FEMA-NYS এর অ্ংশীিারীমের সাইমট 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুন্সল প্রাথন্সমকভামব সংরন্সিি হমব ঘসই সব সম্প্রিাময়র সিসযমির জর্য ঘেখামর্ 
সাইটগুমলা অ্বন্সস্থি, এবং কন্সমউন্সর্টি এর্মগজমমন্ট প্রমেষ্টা কন্সমউন্সর্টির সিসযমির সািাৎকামরর জর্য 
সাইর্ আপ করমি সাহােয করমি এবং উৎসান্সহি করার জর্য বযবহার করা হমব। সময়সেূীর িথয, 
ঘখালার িান্সরখ এবং পন্সরোলর্ার সময় আগামী ন্সির্গুন্সলমি উপলব্ধ করা হমব।  
  
েন্সিও COVID-19 জান্সির উপর িন্সিকর প্রভাব ঘেমলমে, িন্সরদ্র সম্প্রিায় ও বমণনর সম্প্রিায় এই 
ভাইরামসর দ্বারা ন্সবমশষভামব ন্সবধ্বস্ত হময়মে, ঘেখামর্ কৃষ্ণাঙ্গ ও লযাটিমর্া র্াগন্সরকরা ঘশ্বিাঙ্গমির 
িুলর্ায় ঘবন্সশ হামর মারা োমে। টিকা ন্সবিরণ প্রন্সক্রয়ার শুরু ঘথমক, আমরকটি উমদ্বগপূণন প্রবণিা 
আন্সবভূন ি হময়মে - এই টিকার প্রন্সি ন্সদ্বো, ন্সবমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রিাময়র মমেয। ন্সবপুল সংখযক 
জরুন্সর কমী ন্সবন্সভন্ন বমণনর সম্প্রিায় ঘথমক আসমে, এই ন্সর্উ ইয়কন বাসীরা শুেুমাত্র িামির কামজর 
প্রকৃন্সির কারমণ এই ভাইরামস আক্রান্ত হওয়ার ঝুৌঁ ন্সকর মুমখামনু্সখ হমে। এর েমল এটা আমরা গুরুেপূণন 
হময় উমঠমে ঘে শুেু এই টিকার প্রন্সি আস্থা রাখার জর্য কাজ োন্সলময় োওয়া র্য়, অ্যামেমসর 
বাোগুন্সলও ঘভমে ঘেলা এবং এটি সরাসন্সর এই সম্প্রিাময়র মমেয উপলভয রময়মে িা ন্সর্ন্সিিকরমণ 
আমরা গুরুেপূণন কমর িুমলমে।  
  
ঘেডারাল এমামজন ন্সি মযামর্জমমন্ট এমজন্সি (FEMA), মান্সকন র্ েুক্তরামের স্বাস্থয ও মার্ব ঘসবা 
ন্সবভাগ (U.S. Department of Health and Human Services), প্রন্সিরিা ন্সবভাগ (Department 
of Defense) ও অ্র্যার্য ঘেডামরল এমজন্সির সহায়িায়, এই সাইটগুমলা ঘেডামরল ন্সিন্সর্কযাল ও 
র্র্-ন্সিন্সর্কযাল স্টাে এবং ঠিকািারমির একন্সত্রি করমব োরা র্যাশর্াল গাডন  (National Guard), 
ন্সর্উ ইয়কন  ঘস্টট, স্থার্ীয় ঘর্িা ও কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক সংস্থার সামথ কাজ করমব এই সাইটগুন্সল 
প্রন্সিষ্ঠা করমি এবং ঘসগুন্সল পন্সরোলর্া করমি। প্রন্সিটি অ্বস্থার্ এটি ঘে ন্সর্ন্সিনষ্ট সম্প্রিায়টি পন্সরমবশর্ 
করমে িার োন্সহিা পূরমণর জর্য তিন্সর করা হমব।  
  
ভারপ্রাপ্ত FEMA অিল 2 এর প্রোসক খেবভে মাউরস্টাে িম্বলর্, "এম্পায়ার ঘস্টট জমুে এই 
োরটি সংস্থার দ্বারা অ্থনান্সয়ি সম্প্রিাময়র টিকাকরমণর সাইটগুন্সল COVID-19 স্বামস্থযর তবষমযগুন্সলর 
ঘমাকামবলা এবং প্রন্সিমরাে করমি এবং মহামারীটির জর্য একটি সমিাপূণন প্রন্সিন্সক্রয়া ন্সর্ন্সিি করার 
জর্য ঘেডামরল, রাজয এবং স্থার্ীয় সরকামরর প্রমেষ্টার অ্ংশ। প্রন্সিটি বযন্সক্ত ন্সেন্সর্ টিকা োর্ ন্সিন্সর্ 
োমি িা ঘপমি পামরর্ িা ন্সর্ন্সিি করার জর্য টিকাগুন্সলর প্রন্সি ঝুৌঁ ন্সকপূণন এবং স্বল্প পন্সরমষবাপ্রাপ্ত 
জর্সংখযার অ্যামেস থাকা, আমামির অ্ন্সঙ্গকারবিিার এক অ্ংশ।"  
  
কংম্বেসমোর্ পল টংম্বকা িম্বলর্, "এই অ্ঞ্চমলর জর্য এটা একটা স্বাগি সংবাি। আরও টিকাকরণ 
সাইট হওয়ার অ্থন হল এই মহামারীটিমক হারামি এবং আমামির সম্প্রিায়গুন্সলমক ও অ্থনর্ীন্সিমক 
পুর্ন্সর্নমনাণ করার জর্য সব ঘেময় গুরুেপূণন সরঞ্জামটি আমামির সম্প্রিাময়র আরও সিসযরা অ্যামেস 



 

 

করমি পারমবর্। এই কাজটি দ্রুিভামব, কােনকরভামব এবং ন্সর্রাপিভামব করার জর্য আমামির ঘে 
সমস্ত সংস্থার্, প্রন্সিরিামূলক সরঞ্জাম এবং টিকাগুন্সল প্রময়াজর্ ঘসগুন্সল রময়মে ন্সর্ন্সিি করার জর্য 
আন্সম কংমগ্রমস কাজ োন্সলময় োন্সে।"  
  
কংম্বেসমোর্ খযা মম্বরল িম্বলম্বের্, "COVID-19 টিকাটি আমামির এই মহামারী ঘথমক ঘবন্সরময় 
আসার পথ — এবং এটি েি িাোিান্সে আমরা এটি আমমন্সরকাবাসীমির বাহুমি প্রমবশ করামি 
পারব, িি িাোিান্সে আমরা আমামির সম্প্রিায়গুন্সলর পরু্রুিার, পুর্ন্সর্নমনাণ এবং পুর্রুজ্জীবর্ শুরু 
করমি পারব। এই গণ টিকাকরমণর সাইটটি আমামির ঘসই লমিযর ন্সিমক আরও এক োপ এন্সগময় 
ন্সর্ময় আসমব এবং িার সামথ ঘসই সব স্বল্প পন্সরমষবা প্রিার্ করা অ্ঞ্চলগুন্সলর জর্য সমিা ন্সর্ন্সিি 
করমব, ঘেগুন্সল এই স্বাস্থয সঙ্কট দ্বারা অ্সমার্পুান্সিকভামব প্রভান্সবি হময়মে। আন্সম এই েযামলন্সঞ্জং 
সমময় িামির ঘর্িৃমের জর্য ঘপ্রন্সসমডন্ট বাইমডর্ এবং গভর্নর কুওমমার কামে কৃিজ্ঞ এবং টিকাকরণ 
প্রন্সক্রয়াটি েরান্সিি করার জর্য এবং আমমন্সরকার জর্গমণর ঘে স্বন্সস্ত এবং সমথনর্ প্রাপয িা ন্সর্ন্সিি 
করার জর্য এক সামথ আমামির কাজ োন্সলময় োওয়ার জর্য আমরা উন্মুখ।"  
  
কংম্বেসমোর্ যামাল খিামোর্ িম্বলর্, "আমরা গন্সবনি ঘে আমামির িল আমামির ঘজলায় একটি 
গণ টিকাকরণ সাইট ন্সর্ময় আসমি গভর্নমরর সামথ কাজ করমি সিম হময়মে। আমামির সকল 
সংসি এলাকার সিসযমির জর্য এক সমিাপূণন টিকাকরণ োলু করা ন্সর্ন্সিি করমি আমরা জরুরী 
ন্সভন্সিমি কাজ করব। আমামির ঘজলা ন্সেল COVID-19 প্রািভুন ামবর মূল ঘকে এবং এখমর্া িার 
ধ্বংসাত্মক প্রভামবর ঘমাকামবলা কমর েমলমে, ো প্রবীণমির পাশাপান্সশ কৃষ্ণাঙ্গ এবং লযাটিমর্া 
সম্প্রিায়গুন্সলমক প্রভান্সবি কমরমে। ওময়স্টমেস্টার কাউন্সন্টমি, 100,000 জর্ কৃষ্ণাঙ্গ বান্সসোমির মমেয 
171 জর্ মারা ঘগমের্, সামন্সগ্রকভামব কাউন্সন্ট জমুে প্রন্সি 100,000 জমর্র মমেয 89 জমর্র 
িুলর্ায়। ব্রঙ্কস 3,726 জর্ প্রবীণমির মৃিুয ঘিমখমে ো প্রবীণমির মমেয সমবনাচ্চ। আজমকর ঘ াষণা 
ভাইরাসমক পরান্সজি করার বহু গুরুেপূণন পিমিমপর মমে একটি।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির ক্লাকন  এোম খিম্বলা িম্বলর্, "ঘসন্ট পল বুমলভামডন র সামবক ইস্টমযার্ ঘকাডাক 
হকআই প্ল্যামন্ট এই গণ COVID-19 কন্সমউন্সর্টি টিকাকরণ সাইট ন্সর্মনামণর অ্ংশীিার হওয়ার জর্য 
আন্সম গভর্নর কুওমমা এবং ঘপ্রন্সসমডন্ট বাইমডর্মক ের্যবাি জার্াই। এটা পন্সরষ্কার ঘে COVID-19 
সংকট আমামির কৃষ্ণাঙ্গ এবং বািান্সম সম্প্রিাময়র সিসযমির অ্সমার্ুপান্সিকভামব িন্সিগ্রস্ত কমরমে, 
এবং এটা ন্সবমশষভামব গুরুেপূণন ঘে সব ঘেময় প্রবলভামব প্রভান্সবি এবং সব ঘেময় কঠির্ ঘে 
এলাকাগুন্সলমি ঘপৌৌঁেমর্া, ঘসখার্কার মার্ুষমির জর্য টিকাকরমণর প্রমবশান্সেকার বৃন্সি করার প্রমেষ্টা 
করা। আন্সম আমামির রাজয এবং ঘেডামরল অ্ংশীিারমির সামথ কাজ োন্সলময় োওয়ার জর্য উিগ্রীব, 
োমি এই জীবর্ বাৌঁোমর্ার শটগুমলা র্যােযভামব এবং সমিাপণূনভামব েি সম্ভব মার্ুমষর বাহুমি প্রমবশ 
করামর্া োয়, টিকার সরবরাহ বাোর সামথ সামথ।"  
  
ওম্বয়স্টম্বচস্টার কাউবির বর্িনাহী যযন  লোটিমার িম্বলর্, "ইয়ঙ্কামরর এই গণ টিকাকরণ সাইমটর 
অ্েীমর্ থাকা কন্সমউন্সর্টিগুমলা হমে ঘসই একই বান্সসোরা োরা এই মারাত্মক ভাইরামসর আক্রমমণর 
ন্সসংহভাগ বহর্ কমরমে েখর্ এটি আমামির জান্সি, রাজয এবং কাউন্সন্টমি িার িান্ডব োন্সলময়মে। 
একই সম্প্রিায়গুন্সল োরা সব ঘেময় ঘবন্সশ িন্সিগ্রস্ত হয় েখর্ ঐ জান্সির প্রথম কমরার্াভাইরামসর 



 

 

এন্সপমসন্টার ওময়স্টমেস্টামর আমস। র্িুর্ বাইমডর্ প্রশাসমর্র সামথ, সরকামর আমরা আন্সে সাহােয 
করমি। টিকাকরণ প্রন্সক্রয়া জমুে ঘে তবষময  মটমে িা গ্রহণমোগয র্য় এবং এই সাইট তিন্সর করমি 
িামির সাহামেযর জর্য আন্সম ঘপ্রন্সসমডন্ট বাইমডর্ এবং গভর্নর কুওমমামক ের্যবাি জার্াই। এই গণ 
টিকাকরণ সাইটগুমলা সন্সিযই সুেমঙ্গর ঘশমষর আমলা।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবি এবিবকউটিভ েোবর্ম্বয়ল বপ. মোকয় িম্বলম্বের্। "আমামির সুন্সবোবন্সঞ্চি 
সম্প্রিায়গুন্সলর সিসযমির এই ভাইরামসর ন্সবরুমি টিকা ঘিওয়ার জর্য আমামির অ্বযাহি প্রমেষ্টায় এটি 
একটি উমেখমোগয পন্সরবিন র্। ের্যবাি, ঘপ্রন্সসমডন্ট বাইমডর্ এবং গভর্নর কুওমমা আমামির কথা 
ঘশার্ার জর্য েখর্ আমরা বমলন্সেলাম ঘে আমরা আমামির কৃষ্ণাঙ্গ এবং বািামী সম্প্রিায়গুন্সলর কামে 
আমরা শট ন্সর্ময় আসমি অ্ংশীিান্সরে করন্সেলাম এবং আমামির টিকার বৃহির সরবরাহ প্রময়াজর্ 
ন্সেল। ঝুৌঁ ন্সকপূণন সম্প্রিায়গুন্সলর কামে ঘমাবাইল টিকা আর্ার জর্য আমামির অ্ংশীিান্সরে সেল হময়মে 
এবং আমরা কন্সমউন্সর্টি ঘস্টকমহাল্ডারমির কামে আমামির প্রসার অ্বযাহি রাখমব। আলবান্সর্র 
শহরিলীমি ঘকেস্থমল একটি কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক গণ-টিকাকরণ স্থাপর্ কমর আমরা সমিা অ্জন র্ 
করমি সিম হব এবং আমরা দ্রুি বাহুমি আরও ঘবন্সশ শট প্রমবশ করামি সিম হব।"  
  
বসম্বর্ম্বটর সং োগবরি খর্িা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবযে িম্বলর্, "িন্সিণ-পন্সিম ইয়ঙ্কামরর অ্স্ত্রাগামর 
এই র্িুর্ COVID-19 টিকাকরণ সাইটটি FEMA-র দ্বারা সমন্সথনি এবং ন্সর্উ ইয়কন  ঘস্টট দ্বারা 
পন্সরোন্সলি, এবং আমামির সম্প্রিাময়র জর্য একটি গুরুেপূণন পিমিপ োর জর্য আন্সম ঘজারামলাভামব 
প্রোর করন্সেলাম। এটি শুেুমাত্র োোইকৃি ইয়ঙ্কার এবং মাউন্ট ভার্নমর্র বান্সসোমির ন্সিমর্ 1000টি 
কমর টিকা প্রিামর্র মােযমম আমরা সমিাপূণন স্থার্ীয় টিকাকরণ ঘকৌশল ন্সর্ন্সিি করমব। আন্সম 
আমামির স্থার্ীয়, রাজয এবং ঘেডামরল অ্ংশীিারমির ের্যবাি জার্াই এটি সম্ভব করার জর্য িামির 
প্রমেষ্টার জর্য।"  
  
বসম্বর্টর বর্ল খেযবলর্ িম্বলর্, "আন্সম ন্সর্উ ইয়কন  জমুে োরটি অ্ন্সিন্সরক্ত কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক গণ 
টিকাকরণ সাইট স্থাপমর্র জর্য গভর্নর কুওমমা এবং বাইমডর্ প্রশাসমর্র প্রশংসা করন্সে। আলবান্সর্ 
অ্স্ত্রাগামরর টিকা সাইটটি শহমরর ঘকেস্থলমক ন্সিমর্ 1000টি টিকা ন্সবিরণ কমর টিকার প্রমবশান্সেকার 
প্রিার্ করমব ো আমামির মহামারীর সমান্সপ্তর কাোকান্সে ন্সর্ময় আসমব।"  
  
বসম্বর্টর খযম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "56িম ন্সসমর্ট ঘজলার এই র্িুর্ টিকার সাইট এবং ঘেডামরল ঘডাজ 
বরাদ্দকরণ আমামির সম্প্রিাময়র জর্য উৎসাহবযঞ্জক। আন্সম গভর্নর কুওমমামক ের্যবাি জার্াই CDC-
র সামথ িার এডমভামকন্সসর জর্য োমি কম প্রন্সিন্সর্ন্সেেকারী থাকা সম্প্রিায়গুন্সল এই র্িুর্ সরবরামহ 
প্রমবশান্সেকার পায়। ঘরামেস্টান্সরয়ার্মির কামে এই জীবর্রিাকারী টীকা ন্সবিরমণর ঘিমত্র আমামির 
সমিা ন্সর্ন্সিি করা অ্িযন্ত গুরুেপূণন।"  
  
বসম্বর্টর টিম খকম্বর্বে িম্বলর্, "ন্সর্উ ইয়কন  জমুে বহু বমণনর সম্প্রিাময়র জর্য COVID-19 মহামারীর 
র্ৃশংস প্রভাব বন্সেনি হময়মে, োরা ইন্সিমমেযই উমেখমোগয স্বাস্থয তবষময এবং িশমকর পর িশক েমর 
স্বাস্থযমসবায় প্রমবশান্সেকামরর অ্ভামবর ন্সবরুমি লোই করমে। এই সব জর্সংখযার জর্য টিকা 
ন্সবিরণমক অ্গ্রান্সেকার ন্সিমি হমব োরা এই ভাইরামসর দ্বারা অ্সমার্ুপান্সিকভামব প্রভান্সবি হময়মে। 



 

 

আন্সম আর্ন্সেি ঘে ন্সর্উ ইয়কন  এই প্রন্সক্রয়া জমুে সমিা এবং প্রমবশান্সেকার ন্সর্ন্সিি করমি সঠিক 
ন্সিমক একটি পিমিপ গ্রহণ কমরমে।"  
  
খসম্বর্টর খেলী খময়ার িম্বলর্, "আন্সম খুবই আর্ন্সেি ঘে এখর্ র্যাশর্াল গাডন  আমনান্সরমি, 
ওময়স্টমেস্টামরর বৃহিম শহর ইয়ঙ্কারমসর শহরিলীমি টিকা পাওয়া োমব। এই র্িুর্ সাইট 
ভাইরাসমক পরান্সজি করমি এবং COVID-19 টিকার র্যােয বন্টর্ ন্সর্ন্সিি করমি আমামির 
প্রমেষ্টামক শন্সক্তশালী কমর। আন্সম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমামক ের্যবাি জার্াই এই র্িুর্ সাইমটর 
অ্বস্থামর্র জর্য ইয়ঙ্কারমক ঘবমে ঘর্ওয়ার জর্য, ো প্রন্সিন্সির্ 1000 টিকার ঘডাজ ঘিওয়ার 
পন্সরকল্পর্া কমরমে। প্রন্সিন্সির্, আমার অ্ন্সেস সংসি এলাকার সিসযমির হিাশার কথা ঘশামর্ োরা 
ঘকার্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট খুৌঁজমি িান্ত ন্সকন্তু ঘকার্ সুেল পার্ন্সর্। এই র্িুর্ সাইমটর সংমোজর্ আমামির 
টিকা প্রিামর্র স্থার্ীয় োন্সহিা পূরমণর জর্য এক োপ ন্সর্কমট ন্সর্ময় োয়।"  
  
অোম্বসেবল খমোর হোবর ের্সর্ িম্বলর্, “ঘরামেস্টার অ্ঞ্চমলর অ্বস্থার্গুন্সলর সামথ ঘকাডাক হকআই 
মাস ভযাে (Kodak Hawkeye Mass Vax) অ্বস্থার্ েুক্ত কমর আজমকর ঘ াষণাটি, আমামির 
সম্প্রিাময়র সবমেময় িন্সিগ্রস্থ, বািামী এবং কৃষ্ণবণন পন্সরবারগুন্সলর হামি এই টিকা ঘপৌৌঁমে ঘিয়। এই 
অ্ঞ্চলটিমক টিকাকরমণর একটি লমিয পন্সরণি করার গভর্নমরর ন্সসিান্তটি, টিকাগুন্সল োমি 
র্যায়সঙ্গিভামব ন্সবিরণ করা হয় িা ন্সর্ন্সিি করার জর্য আমামির প্রন্সিশ্রুন্সিবিিার সামথ 
সঙ্গন্সিপূণন। হকআই সাইট সব ঘেময় িন্সিগ্রস্ত পন্সরবামরর কামে এই টিকা ঘপৌৌঁমে ঘিওয়ার আমরকটি 
পিমিপ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে পোবিবসয়া োবহ িম্বলর্, "আরও ঘবন্সশ ন্সর্উ ইয়কন াবাসীরা COVID-19 টিকা 
গ্রহমণর জর্য এবং িামির অ্যাপময়ন্টমমন্টগুন্সলর সময়সনূ্সে ন্সর্েনারণ করার জর্য উপেুক্ত হময় ওঠার 
সামথ, জর্সাোরমণর কামে সহমজই প্রমবশান্সেকারমোগয আরও ঘবন্সশ টিকাকরমণর সাইটগুন্সল ঘখালা েি 
ঘবন্সশ সম্ভব বাহুমি টিকাগুন্সল ঘপৌৌঁমে ঘিওয়ার জর্য অ্িযন্ত গুরুেপূণন। ঘকবল রাজোর্ী অ্ঞ্চল এবং 
ন্সর্উ ইয়কন  রামজযর সমস্ত অ্ঞ্চমলর উচ্চ োন্সহিা ন্সবমবের্া কমর, ওয়ান্সশংটর্ অ্যান্সভন্সর্উ আমনন্সর একটি 
গণ টিকাকরমণর সাইট ন্সহমসমব কাজ করমব এমর্ সংবািমক সহমজই স্বাগি জার্ামর্া হয়। এই র্িুর্ 
সাইটটি ঘখালার ঘিমত্র িামির অ্ংশীিান্সরমের জর্য এবং ন্সবমশষি বমণনর সম্প্রিায়গুন্সল োমি ন্সর্উ 
ইয়মকন র টিকা ন্সবিরমণ ন্সপেমর্ র্া ঘথমক োয় িা ন্সর্ন্সিি করার জর্য আন্সম গভর্নর কুওমমা, 
ঘেডামরল জরুরী পন্সরোলর্া সংস্থা FEMA এবং বাইমডর্ প্রশাসমর্র প্রশংসা করন্সে।"  
  
অোম্বসেবল খমোর যর্ টি. মোকম্বোর্াল্ড III িম্বলর্, "জর্গণমক রিা করার জর্য এবং COVID-
19 এর ন্সবস্তার বন্ধ করার জর্য টিকা ঘিওয়া গুরুেপূণন। আন্সম ন্সর্উ ইয়কন  ঘস্টট এবং গভর্নর 
কুওমমার প্রমেষ্টায় উৎসান্সহি হময়ন্সে োমি সামান্সজক এবং অ্থননর্ন্সিক অ্ন্সবোর এই প্রমেষ্টামক বাোগ্রস্ত 
র্া কমর। কৃষ্ণাঙ্গ, লযাটিমর্া, এন্সশয়ার্ এবং িন্সরদ্র সম্প্রিায়গুন্সল সংক্রমমণর হার অ্মর্ক ঘবন্সশ ঘিমখমে 
এবং আমরা ন্সপ্রয়জমর্র হারামর্ার সম্মুখীর্ হময়মের্। এই র্িুর্ সাইটগুমলা ঘসই সব সম্প্রিায়মক 
COVID টীকা প্রিার্ কমর োরা সবমেময় ঘবন্সশ িন্সিগ্রস্ত হময়মে, িামির সবার জর্য আশা এবং 
একটি উজ্জ্বল ভন্সবষযৎ ন্সর্ময় এমসমে।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে খয. গোবর খপ্রটম্বলা িম্বলর্, "জর্ টিকািামর্র সাইটগুন্সল প্রন্সিটি ন্সর্উ ইয়কন ারমক েি 
দ্রুিভামব এবং র্যােযভামব সম্ভব টিকা ঘিওয়ার লমিয রাজযমক গুরুেপূণন উন্নন্সি করমি সাহােয 
কমরমে। রাজয জমুে এই র্িুর্ সাইটগুন্সল ঘসই অ্গ্রগন্সিমক গমে িুলমব, ন্সবমশষ কমর ঘসই অ্সহায় 
জর্সংখযা সহ োরা COVID ভাইরাস দ্বারা সবমেময় ঘবন্সশ িন্সিগ্রস্্থ হময়ন্সেল। এই সংকমটর শুরু 
ঘথমকই আমামির রামজযর সমস্ত অ্ঞ্চমল টিকা সরবরাহ করার এই প্রোর্ উমিযামগর মােযমম অ্সাোরণ 
ঘর্িৃমের প্রিশনমর্র জর্য আন্সম গভর্নর কুওমমামক ের্যবাি জার্াই।"  
  
সংসদ সদসে র্াম্বদর সাম্বয়  িম্বলর্, "ইয়ঙ্কামরর বান্সসোরা, ন্সবমশষ কমর োরা সামান্সজকভামব ঝুৌঁ ন্সকপূণন 
এলাকায় বাস কমর এবং কাজ কমর, িারা এই মহামারীর সময় বযাপকভামব কষ্ট ঘপময়মের্। 
ইয়ঙ্কামসনর র্যাশর্াল গাডন  আমনন্সর ন্সবন্সল্ডংময় (National Guard Armory Building) একন্সিমর্ 1000টি 
COVID-19 টিকািামর্র ঘ াষণাটি হমে ঘসই সংবািটি োর জর্য আমরা আশা এবং প্রাথনর্া কমর 
এমসন্সে এবং আন্সম আমার সমস্ত সঙ্গী ইয়ঙ্কাসনমির অ্র্ুমরাে করন্সে টিকা ঘর্ওয়ার জর্য। আন্সম 
আমামির গভর্নর এবং ঘপ্রন্সসমডন্ট ঘজা বাইমডর্মক ের্যবাি জার্াই আমামির শহরমক সাহামেয আসার 
জর্য।"  
  
আলিাবর্ খময়র কোবথ বেহার্ িম্বলর্, "আমামির ঐন্সিহান্সসকভামব ন্সর্ম্ন-পন্সরমবন্সশি বান্সসোমির জর্য 
টিকাগুন্সল আর্া োন্সলময় োওয়ার জর্য আমামির প্রোর্ অ্গ্রান্সেকারটি অ্বযাহি থাকমে, এবং 
ঘশন্সরডার্ হমলা, ডাউর্টাউর্ অ্যালবার্ী এবং ওময়স্ট ন্সহমলর প্রমবশদ্বামর এই প্রমেষ্টাটি িামির 
প্রময়াজর্গুন্সলর আরও ভামলাভামব পন্সরমবশর্ করার জর্য সুমোগগুন্সল সরবরাহ কমর। আমামির 
বান্সসোমির কামে আমরা হাজার হাজার টিকা ন্সর্ময় আসার জর্য ঘপ্রন্সসমডন্ট বাইমডর্ এবং গভর্নর 
কুওমমামক ের্যবাি।"  
  
ইয়ঙ্কাম্বসনর খময়র মাইক স্প্োম্বর্া িম্বলর্, "আমামির সম্প্রিাময়র ঘে অ্ংশগুন্সল COVID-19 দ্বারা 
অ্র্ুপািহীর্ভামব প্রভান্সবি হময়মে ঘসগুন্সলমক আরও ভামলাভামব পন্সরমষবা প্রিার্ করার জর্য আমামির 
িী নন্সির্ েমর ইয়ঙ্কামসন একটি টিকািামর্র হাব প্রময়াজর্ ন্সেল। COVID-19 দ্বারা অ্সমার্ুপান্সিকভামব 
প্রভান্সবি আমামির সম্প্রিাময়র অ্ংশমক আমরা ভামলাভামব পন্সরমষবা প্রিামর্র জর্য ইয়ঙ্কারমস আমামির 
িী নন্সির্ েমর একটি টিকাকরণ হাব প্রময়াজর্ ন্সেল। এই ভাইরাস প্রন্সিমরাে করমি এবং আমরা 
শন্সক্তশালী, আমরা ন্সস্থন্সিশীল ইয়ঙ্কারস তিন্সর করমি এই টিকা এবং েথােথ স্বাস্থয পন্সরমষবার র্যােয 
প্রমবশান্সেকার অ্পন্সরহােন।"  
  
খরাম্বচস্টাম্বরর খময়র লাভবল ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "উির-পূবন ঘরামেস্টামর অ্বন্সস্থি একটি গণ টিকাকরণ 
সাইট, একটি সুখবর এবং অ্গ্রগন্সিমক স্বাগি জার্াই। আন্সম ঘপ্রন্সসমডন্ট বাইমডর্ এবং গভর্নর 
কুওমমার কামে কৃিজ্ঞ র্যায়ন্সবোমরর উমদ্দমশয এই গুরুেপূণন পিমিমপর জর্য। এখর্, এক সামথ, 
আমামির ন্সর্ন্সিি করা উন্সেৎ ঘে আমামির সুন্সবোবন্সঞ্চি জর্মগাষ্ঠীর COVID টীকায় সমার্ 
প্রমবশান্সেকার আমে। আন্সম গভর্নমরর এবং িার িমলর সামথ এই লমির উমদ্দমশয কাজ করার জর্য 
আগ্রহী।"  
  



 

 

গভর্নর কুওমমা এই প্রন্সক্রয়ার শুরু ঘথমকই COVID-19 টিকার সুষু্ঠ ও র্যায়সঙ্গি ন্সবিরণমক সমবনাচ্চ 
অ্গ্রান্সেকার ন্সিময়মের্। 2020 সামলর ঘশমষর ন্সিমক, গভর্নর ঘসমক্রটান্সর অ্ব ঘস্টট ঘরাসার্া ঘরাসামিা, 
র্যাশর্াল আরবার্ লীমগর ঘপ্রন্সসমডন্ট ও প্রোর্ ন্সর্বনাহী কমনকিন া মাকন  মন্সরয়াল ও ঘহলথোমস্টন র 
ঘপ্রন্সসমডন্ট ও প্রোর্ ন্সর্বনাহী কমনকিন া পযাট ওয়াং এর সভাপন্সিমে ন্সর্উ ইয়মকন র ভযাকন্সসর্ ইকুইটি 
টাস্ক ঘোসন (Vaccine Equity Task Force) োলু করার ঘ াষণা ঘির্। প্রন্সিষ্ঠার পর ঘথমক টাস্ক 
ঘোসন টিকা ঘিওয়ার ঘিমত্র বাো ঘভমঙ্গ এবং ঘস্টট জমুে ভযাকন্সসমর্র র্যায়সঙ্গি বন্টর্ রময়মে ন্সকর্া 
িা ন্সর্ন্সিি কমর এবং িবুনল ও ন্সর্ম্নন্সবি সম্প্রিায়গুন্সল োমি ন্সপন্সেময় র্া পমে িা ন্সর্ন্সিি করার 
লমিয কাজ অ্বযাহি ঘরমখমে।  
  
অ্ন্সি সাম্প্রন্সি, গভর্নর কুওমমা এবং বাইমডর্ প্রশাসর্ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ব্রুকন্সলমর্র ঘমডগার ইভাসন 
কমলজ এবং কুইমির ইয়কন  কমলমজ িটুি সম্প্রিায় ন্সভন্সিক গণ-টিকাকরমণর সাইট স্থাপর্ করা হমব, 
ঘেখামর্ প্রন্সিটি সাইট আগামী সপ্তাহ ঘথমক শুরু কমর প্রন্সিন্সির্ 3,000 ন্সর্উ ইয়কন বাসীর টিকাকরণ 
করমব। ন্সর্উ ইয়কন  ন্সসটি, ন্সর্উ ইয়কন  ইয়ান্সঙ্কস (New York Yankees), SOMOS কন্সমউন্সর্টি 
ঘকয়ার (SOMOS Community Care), ন্সর্উ ইয়কন  ন্সসটি এবং ন্সর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল গাডন  এর 
সামথ ঘেৌথভামব ইয়ান্সঙ্ক ঘস্টন্সডয়ামম একটি গণ টিকািার্ সাইমটর উন্নয়মর্ ঘর্িৃে ঘিয় ন্সর্উ ইয়কন , 
ন্সবমশষি ব্রঙ্কমসর বান্সসোমির জর্য, ো ঘকবল ন্সর্উ ইয়কন  ন্সসটিমি সবনান্সেক COVID-19 আক্রামন্তর 
হার বজায় ঘরমখমে িাই র্য়, পাশাপান্সশ অ্মর্কগুন্সল এলাকাও এর অ্ন্তভুন ক্ত ো 'স্বাস্থয পন্সরমষবার 
মরুভূন্সম' ন্সহমসমব ন্সবমবন্সেি হয়।  
  
উপরন্তু, ন্সর্উ ইয়কন  োেন , কন্সমউন্সর্টি ঘসন্টার ও পাবন্সলক হাউন্সজং কমমপ্ল্মে সরাসন্সর সম্প্রিায়গুন্সলর 
ন্সভিমর 90টিরও ঘবন্সশ অ্স্থায়ী কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক 'পপ আপ' টিকা সাইট স্থাপর্ কমরমে রাজয জমুে 
ো ঐন্সিহযগি স্বাস্থয ঘসবা বযবস্থার দ্বারা অ্পেনাপ্ত পন্সরমষবা ঘিওয়া হময়মে। 15 জার্যু়ান্সর ঘথমক এই 
সাইটগুমলা প্রায় 43,000 ন্সর্উ ইয়কন বাসীমক িামির প্রথম COVID-19 টীকার ঘডাজ ঘপমি সিম 
কমরমে। প্রথম ঘডাজ প্রিামর্র পর, সাইটগুন্সল িারপর ন্সদ্বিীয় ঘডাজ প্রিার্ করার জর্য ন্সির্ সপ্তাহ 
পমর পুর্রায় প্রন্সিন্সষ্ঠি হয়।  
  
ন্সর্উ ইয়কন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুন্সল প্রন্সিষ্ঠা অ্বযাহি রাখমব েিিণ র্া এগুন্সলমক সমস্ত 33 
NYCHA ন্সসন্সর্য়র হাউন্সজং ঘডভলপমমমন্ট স্থাপর্ করা হয়, ঘেখামর্ 7,600 জমর্র ঘবন্সশ বয়স্ক 
রময়মে। এোোও ঘস্টটবযাপী অ্র্যার্য পাবন্সলক হাউন্সজং কমমপ্ল্মে পপ-আপ স্থার্ স্থাপর্ করার 
পাশাপান্সশ 300টিরও ঘবন্সশ োেন  ও সাংসৃ্কন্সিক ঘকমে োরা গভর্নর কুওমমার ভযাকন্সসর্ ইকুইটি টাস্ক 
ঘোসন-এর মােযমম এই সাইটগুমলা পন্সরোলর্ার জর্য ঘস্বোমসবক ন্সহমসমব কাজ কমরমে।  
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