
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 3,850 জর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বক প্রথম ঘ াজ প্রদার্ করম্বে 13টি 
কবমউবর্টি বভবিক পপ-আপ টিকা সাইট এই সপ্তাম্বে অর্লাইম্বর্ আসম্বে  

  
সাইটগুবল এই সপ্তাম্বে 3,850 জর্ মার্ুষম্বক টিকা প্রদার্ করম্বি এিং টিকা বিেরণ প্রবিয়ায় 

বর্রম্বপক্ষো ও সমো বর্বিে করম্বে ঘেম্বটর অঙ্গীকার ঘজারদার করম্বি  
 

কবমউবর্টি বভবিক 'পপ-আপ' টিকাদার্ সাইটগুবল প্রায় 42,500 জর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বক প্রথম 
ঘ াজ টিকা ঘপম্বে সক্ষম কম্বরম্বে  

  
টিকা শুধ ুঅোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর মাধেম্বম সম্ভি; সময়সূবি সরাসবর ঘোে সাইট িা অংেীদার 

সরিরােকারীর মাধেম্বম পবরিাবলে েয় ো প্রবেটি বর্বদন ষ্ট সম্প্রদাম্বয়র ঘোগে বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বদরম্বক ঘপ ৌঁোম্বে কবমউবর্টি ঘর্েৃিৃন্দ ও সংস্থাগুবলর সাম্বথ কাজ কম্বর 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কমমউমর্টি সেন্টার, পাবমিক হাউমজিং কমমেক্স ও োিংসৃ্কমিক সকমে 
13টি কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ টিকা প্রদামর্র োইট অ্র্িাইমর্ আোর স াষণা কমরমের্। আশা 
করা হমে এই োইটগুমিা পুমরা েপ্তাহ জমুে 3,850 জমর্র সবমশ মার্ষুমক টিকা মদমি পারমব, 
সেখামর্ প্রমি েপ্তামহ আমরা োইট অ্র্িাইমর্ আেমে। 15 জার্ুয়ামর সেমক 90টি কমমউমর্টি মভমিক 
পপ-আপ োইটগুমিা প্রায় 42,500 জর্ মর্উ ইয়কন বােীমক িামদর প্রেম COVID-19 টিকার স াজ 
সপমি েক্ষম কমরমে। আমগর পপ-আপ োইটগুমির সক্ষমে সেমর্ সদখা মগময়মে, এই োইটগুমিা মিিীয় 
স াজ প্রদামর্র জর্য মির্ েপ্তামহর মমযয পুর্রায় স্থাপর্ করা হমব।  
  
ভমবষযমি, েখর্ সে ারাি টিকার েরবরাহ বােমব, মর্উ ইয়কন  েকি 33টি মর্উ ইয়কন  মেটি 
হাউমজিং অ্েমরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) মেমর্য়র হাউমজিং 
স মভিপমমন্টগুমিমি এই োইটগুমি স্থাপর্ করা অ্বযাহি রাখমব সেখামর্ 7,600 জমর্রও সবমশ প্রবীণ 
বাে কমরর্। এোোও সেটবযাপী অ্র্যার্য পাবমিক হাউমজিং কমমেমক্স এবিং িার োমে 300টিরও 
সবমশ চাচন  ও োিংসৃ্কমিক সকমে পপ-আপ অ্বস্থার্গুমি স্থাপর্ করা চিমি োকমব, ো গভর্নর 
কুওমমার ভযাকমের্ ইকুইটি টাস্ক সোেন (Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই 
োইটগুমিা পমরচাির্ার জর্য সেোমেবক মহমেমব কাজ কমরমে।  
  
"COVID রমের েম্প্রদায়মক অ্মর্ক উচ্চ হামর প্রভামবি কমরমে এবিং এটি দশমকর পর দশক যমর 
আমামদর সদমশর োস্থয সেবা বযবস্থায় মবদযমার্ ববষমযমক উমমামচি কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা 



 

 

িম্বলর্। "প্রেম মদর্ সেমকই আমরা এই টিকার েুষু্ঠ ও র্যায়েঙ্গি বন্টর্মক েমবনাচ্চ অ্গ্রামযকার 
মদময়মে, মকন্তু এখমর্া দটুি মবষয় সেমর্ অ্যামক্সেমোগযিা ও েিংশয়বাদ মবমশষ কমর আমামদর কৃষ্ণাঙ্গ 
ও ব্রাউর্ েম্প্রদায়গুমিমি মবদযমার্। োরা COVID িারা েবমচময় সবমশ ক্ষমিগ্রস্ত হময়মেি এই পপ-
আপ োইটগুমিা আমামদর সেেব স্থার্ীয় সর্িা ও মবশ্বস্ত কণ্ঠেমরর োমে কাজ করার অ্র্ুমমি সদয়, 
এটি টিকার অ্যামক্সে মর্মিি করমি এবিং আত্মমবশ্বাে জাগামি েহায়িা কমর একই োমে প্রমিযক 
মর্উ ইয়কন বােীমক টিকা সদওয়ার িমক্ষয আমামদর উমদযশযমক এমগময় মর্ময় সেমি োহােয করমব।"  
  
এই টিকার মকট স্থাপর্ ও একামযক েরকামর ও সবেরকামর োস্থযমেবা েরবরাহকারীমদর োমে 
অ্িংশীদামরমের মাযযমম এই টিকা সদওয়ার অ্মর্কগুমি োইট প্রমিষ্ঠা েম্ভব হময়মেি। োক্ষাৎকার 
েরােমর সহাে োইট বা পাটন র্ার সপ্রাভাই ামরর োমে মর্যনামরি হয় োরা েম্প্রদাময়র েিংস্থা ও 
েম্প্রদাময়র সর্িামদর োমে কাজ কমর সেই মর্মদনষ্ট েম্প্রদায় সেমক মর্উ ইয়কন বােীমদর মচমিি করমি 
োরা টিকা পাওয়ার সোগয। এই েপ্তামহ সে 13টি োইট স্থাপর্ করা হময়মে িা র্ীমচর ঠিকার্ায় 
অ্বমস্থি:  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি  
  
ক্রাউর্ হাইটমের প্রেম বযাপটিে চাচন  (First Baptist Church of Crown Heights) 
 
450 Eastern Parkway  
Brooklyn, NY 
 
20 সেব্রুয়ামর শমর্বার সখািা;  ণ্টার 10AM-6PM  
  
হারমভে মেল্ডে কমমউমর্টি চাচন  (Harvest Fields Community Church) 
 
2626 E. Tremont Avenue  
Bronx, NY  
20 সেব্রুয়ামর শমর্বার সখািা;  ণ্টা: 9AM-5PM  
  
অ্যামির্ কমমউমর্টি মেমর্য়র সেন্টার (Allen Community Senior Center) 
166-01 Linden Blvd  
Jamaica, NY  
20 সেব্রুয়ামর শমর্বার সখািা;  ণ্টা: 10AM-6PM  
  
NYCHA সোটন  ওয়ামশিংটর্ হাউে (NYCHA Fort Washington Houses) 
99 Fort Washington Avenue  
New York, NY  
20 সেব্রুয়ামর শমর্বার সখািা;  ণ্টা: 9AM-5PM  



 

 

  
সেন্ট্রাি েযামমমি িাইে সেন্টার (Central Family Life Center) 
59 Wright Street  
Staten Island, NY 
20 সেব্রুয়ামর শমর্বার সখািা;  ণ্টা: 9AM-5PM  
  
লং আইলোন্ড  
  
সমাে মিমর্টি পযামরশ (Most Holy Trinity Parish) 
79 Buell Lane  
East Hampton, NY 
19 সেব্রুয়ামর শুক্রবার সখািা;  ণ্টা: 10AM-2PM  
  
ো সর্ ভোবল  
  
হাভাস্ট্র কমমউমর্টি সেন্টার (Haverstraw Community Center) 
50 W. Broad Street  
Haverstraw, NY 
19 সেব্রুয়ামর শুক্রবার সখািা;  ণ্টা: েকাি 9টা সেমক মবমকি 5টা পেনন্ত **েকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট 
ইমিামমযযই পূরণ করা হময়মে**  
  
সপাটন  সচোর মেমর্য়র সেন্টার (Port Chester Senior Center) 
222 Grace Church Street  
Port Chester, NY 
19 সেব্রুয়ামর শুক্রবার সখািা;  ণ্টা: েকাি 9টা সেমক মবমকি 5টা পেনন্ত **েকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট 
ইমিামমযযই পূরণ করা হময়মে**  
  
কোবপটাল বরবজয়র্  
  
সস্কমর্কটাম  মেটি মমশর্ (Schenectady City Mission) 
425 Hamilton Street  
Schenectady, NY 
19 সেব্রুয়ামর শুক্রবার সখািা;  ণ্টা: শুক্রবার 12টা সেমক রাি 8টা পেনন্ত এবিং শমর্বার েকাি 
9টা সেমক-মবমকি 5টা পেনন্ত** েকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট ইমিামমযয পূরণ করা হময়মে**  
  
পবিম বর্উ ইয়কন   
  
সর্টিভ আমমমরকার্ কমমউমর্টি োমভন ে (Native American Community Services) 



 

 

1005 Grant Street  
Buffalo, NY 
20 সেব্রুয়ামর শুক্রবার সখািা;  ণ্টা: েকাি 9টা সেমক দপুুর 2টা **েকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট 
ইমিামমযযই পূরণ করা হময়মে**  
  
বিঙ্গার ঘলকস  
  
সিন্টর্ ও পামমিা জযাকের্ আর-সেন্টার (Trenton and Pamela Jackson R-Center) 
485 N. Clinton Avenue  
Rochester, NY 
20 সেব্রুয়ামর শমরবার সখািা;  ণ্টা: 9AM-5PM  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
  
Boys & Girls Club (বময়জ অ্যান্ড গািনে ক্লাব) 
201 Shonnard Street 
Syracuse, NY 
18 সেব্রুয়ামর বৃহস্পমিবার সখািা;  ণ্টা: 12 সেমক মবকাি 3:30 পেনন্ত  
  
সাউদার্ন টায়ার  
  
Beverly J. Martin Elementary School (সবভারমি সজ মাটিন র্ এমিমমন্টামর সু্কি) 
302 W. Buffalo Street  
Ithaca, NY 
19 সেব্রুয়ামর শুক্রবার সখািা;  ণ্টা: 10AM-4PM  
  
এই কমমউমর্টি-মভমিক 'পপ আপ' টিকাদার্ োইমটর অ্বযাহি উন্নয়র্ COVID-19 টিকা মবিরমণ 
মর্রমপক্ষিা ও েমিা মর্মিি করমি গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রের কমর। 2020 োমির সশমষর 
মদমক, সেমক্রটামর অ্ব সেট সরাজার্া সরাজাম া, অ্যাটমর্ন সজর্ামরি সিটিমশয়া সজমে, র্যাশর্াি 
আরবার্ মিমগর সপ্রমেম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনাহী কমনকিন া মাকন  সমামরয়াি ও সহিেোমেন র সপ্রমেম ন্ট ও 
প্রযার্ মর্বনাহী কমনকিন া পযাট ওয়ািং এর েভাপমিমে মর্উ ইয়কন  ভযাকমের্ ইকুইটি টাস্ক সোেন (New 
York's Vaccine Equity Task Force) চািু হময়মে বমি গভর্নর স াষণা কমরমের্। প্রমিষ্ঠার পর 
সেমক টাস্ক সোেন টিকা সদওয়ার সক্ষমে বাযা সভমঙ্গ এবিং সেট জমুে টিকার র্যায়েঙ্গি বন্টর্ রময়মে 
মক র্া িা মর্মিি কমর এবিং দবুনি ও মর্ম্নমবি কমমউমর্টিগুমি োমি মপমেময় র্া পমে িা মর্মিি 
করার িমক্ষয কাজ অ্বযাহি সরমখমে।  

###  
 



 

 

আমরা েিংবাদ সপমি সদখুর্ www.governor.ny.gov 
মর্উ ইয়কন  সেট | এমক্সমকউটিভ সচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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