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গভর্নর কুওম্বমা রাজ্েিোপী স্টেট-বিমা টিকা সাইট স্ট ালার তাবর  এিং সময়সূচীর তথ্ে 
স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের সাইটগুম্বলা 24স্টিব্রুয়াবর স্ট ালা হম্বি- স্ট াগে বর্উ ইয়কন িাসীরা 20 
স্টিব্রুয়াবর েবর্িার রাত 8টায় ব্রুকবলর্ এিং কুইে স্টেট-বিমা টিকাকরণ সাইম্বটর জ্র্ে 

অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করা শুরু করম্বত পারম্বির্  
  

িাম্বিম্বলা, স্টরাম্বচোর, আলিাবর্ এিং ইয়ঙ্কারস-এর সাইটগুম্বলা 3 মাচন  স্ট ালা হম্বি- স্ট াগে বর্উ 
ইয়কন িাসীরা 24 স্টিব্রুয়াবর, িুধিার সকাল 8টায় িাম্বিম্বলা, স্টরাম্বচোর, আলিাবর্ এিং ইয়ঙ্কার 

স্টেট-বিমা টিকা সাইম্বটর জ্র্ে অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট ততবর শুরু করম্বত পারম্বির্  
  

এক সপ্তাম্বহর জ্র্ে কম টিকা হার সম্পন্ন এলাকার বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জ্র্ে প্রাথ্বমকভাম্বি 
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বেবিউবলং বরজ্াভন  করা আম্বে; অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট তারপর প্রবতটি সাইম্বটর স্টহাে 

িম্বরা িা কাউবন্টর সকল িাবসন্দাম্বের জ্র্ে উনু্মক্ত হম্বি  
  
েয়টি সাইম্বটর সিগুম্বলা সুবিধািবিত সম্প্রোয়ম্বক টাম্বগনট কম্বর,  া কুওম্বমা ও িাইম্বির্ প্রোসম্বর্র 

র্ো ে ও েক্ষতার সাম্বথ্ টিকা বিতরম্বণর প্রম্বচষ্টার অংে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফেডামরল ইমামজন ন্সি মযামর্জমমন্ট এমজন্সির সামে অ্ংশীদান্সরমের 
মাধ্যমম ছয়টি কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক টিকাকরণ সাইমের উমবাধ্মর্র তান্সরখ এবং সময়সূচীর তেয 
ফ াষণা কমরমছর্। ন্সবমশষ কমর, ব্রুকন্সলর্ এবং কুইমি অ্বন্সিত সাইেগুমলা 24 ফেব্রুয়ান্সর বুধ্বার 
ফেমক টিকা দার্ শুরু করমব, ফেখামর্ বামেমলা, ফরামচস্টার, আলবান্সর্ এবং ইয়ঙ্কার সাইেগুমলা 3 
মাচন  ফেমক টিকা দার্ শুরু করমব। কুইি এবং ব্রুকন্সলমর্র সাইেগুন্সল প্রন্সতন্সদর্ সকাল 8ো ফেমক 
রাত 8োর মমধ্য চলমব। ব্রুকন্সলর্ এবং কুইমির সাইেগুন্সল প্রন্সতটির প্রন্সতন্সদর্ 3,000 টিকা দার্ 
করার ক্ষমতা আমছ, েখর্ বামেমলা, ফরামচস্টার, আলবান্সর্ এবং ইয়ঙ্কার সাইেগুন্সলর প্রন্সতন্সদর্ 
1,000 ফডাজ টিকা দার্ করার ক্ষমতা আমছ।  
  
ফোগয ন্সর্উ ইয়কন বাসীরা 20 ফেব্রুয়ান্সর শন্সর্বার, সকাল 8োয় ব্রুকন্সলর্ এবং কুইি সাইমের জর্য 
অ্যপয়ন্টমমন্ট শুরু করমত পারমবর্ ন্সর্উ ইয়মকন র 'আন্সম ন্সক ফোগয' ওময়বসাইে অ্েবা রামজযর 
COVID-19 টিকাকরণ হেলাইমর্ 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) কল কমর। 

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=sXwZuufhzgvTr3eUII7qaL-ETkvVD6HJMR9db0mv6kwy6TSNKtTYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj0yNGNkUldQWTdZeFFvYnRZYjMtVjFKUGVPbXNiZDVFNUZfTElOVXFGS0pVRjhlclFzZFBZQ0FGb2RIUndjem92TDJGdExXa3RaV3hwWjJsaWJHVXVZMjkyYVdReE9YWmhZMk5wYm1VdWFHVmhiSFJvTG01NUxtZHZkaTgu#_blank


এরপর 24 ফেব্রুয়ান্সর বুধ্বার সকাল 8োয় বামেমলা, ফরামচস্টার, ইয়ঙ্কার এবং আলবান্সর্ সাইমের 
জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট ন্সশন্সডউল ফখালা হমব। ন্সর্ধ্নান্সরত সময়সূচীর প্রেম সপ্তামহর জর্য, রাজযবযাপী এই 
ছয়টি সাইমে ন্সর্ময়াগ প্রােন্সমকভামব ঐসব ন্সর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য ন্সবমশষভামব সংরন্সক্ষত, োরা 
বতন মামর্ কাউন্সন্ট এবং বমরামত কম টিকা ফদওয়ার হার সম্পন্ন এলাকায় বসবাসরত এবং টিকা 
ফদওয়ার জর্য ফোগয। এক সপ্তাহ পমর, প্রন্সতটি সাইমে অ্যাপময়ন্টমমন্ট সাইমের ফহাস্ট কাউন্সন্ট, বমরা 
বা ন্সর্ন্সদনষ্ট োমগনে অ্ঞ্চমলর সকল বান্সসন্দামদর জর্য উপলভয করা হমব।  
  
"COVID আমমন্সরকায় কম ফজায়ার সৃন্সষ্ট কমরমছ এবং ভূপৃমের ন্সর্মচ লুন্সকময় োকা সমস্ত কুৎন্সসত, 
কাঠামমাগত বণনবাদ, অ্ন্সবচার এবং ববষময উমমান্সচত কমরমছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
জান্সর্ ফে বমণনর সম্প্রদায়গুন্সল সবমচময় ফবন্সশ ক্ষন্সতগ্রস্ত হময়মছ এবং প্রেম ন্সদর্ ফেমক আমরা এই 
টিকার সুেু ও র্যায়সঙ্গত বন্টর্মক অ্গ্রান্সধ্কার ন্সদময়ন্সছ। এই সাইেগুমলা ফখালার সামে সামে, আমরা 
আমামদর ন্সকছু সবমচময় ক্ষন্সতগ্রস্ত সম্প্রদাময়র উপর র্ােকীয় প্রভাব ন্সবস্তার করমবা োমত হামত টিকা 
ন্সদমত আমামদর মাঠ পেনাময়র কাজ আরও শন্সিশালী হমব। এই িার্গুমলামক বাস্তমব পন্সরণত করার 
জর্য তামদর অ্ংশীদান্সরমের জর্য আন্সম বাইমডর্ প্রশাসর্মক ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
  
েন্সদও COVID-19 জান্সতর উপর ক্ষন্সতকর প্রভাব ফেমলমছ, দন্সরদ্র সম্প্রদায় ও বমণনর সম্প্রদায় এই 
ভাইরামসর বারা ন্সবমশষভামব ন্সবধ্বস্ত হময়মছ, ফেখামর্ কৃষ্ণাঙ্গ ও লযাটিমর্া র্াগন্সরকরা ফেতাঙ্গমদর 
তুলর্ায় ফবন্সশ হামর মারা োমে। টিকা ন্সবতরণ প্রন্সিয়ার শুরু ফেমক, আমরকটি প্রবণতা আন্সবভূন ত 
হময়মছ - এই টিকার প্রন্সত ন্সবধ্া, ন্সবমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাময়র মমধ্য। ন্সবপলু সংখযক জরুন্সর কমী 
ন্সবন্সভন্ন বমণনর সম্প্রদায় ফেমক আসমছ, এই ন্সর্উ ইয়কন বাসীরা শুধ্ুমাত্র তামদর কামজর প্রকৃন্সতর 
কারমণ এই ভাইরামস আিান্ত হওয়ার ঝুুঁ ন্সকর মুমখামনু্সখ হমে। এর েমল এো আমরা গুরুেপূণন হময় 
উমঠমছ ফে শুধ্ু এই টিকার প্রন্সত আিা রাখার জর্য কাজ চান্সলময় োওয়া র্য়, অ্যামেমসর 
বাধ্াগুন্সলও ফভমে ফেলা এবং এটি সরাসন্সর এই সম্প্রদাময়র মমধ্য উপলভয রময়মছ তা ন্সর্ন্সিতকরমণ 
আমরা গুরুেপূণন কমর তুমলমছ।  
  
ছয়টি সাইমের জর্য অ্বিামর্র তেয এবং সময়সূচী ন্সর্মচ ফদওয়া হল:  
  
ব্রুকবলর্ স্টমিগার এভারস কম্বলজ্  
1650 Bedford Avenue  
Brooklyn, NY 11225  
সময়: 24 ফেব্রুয়ান্সর ফেমক শুরু কমর সকাল 8ো ফেমক রাত 8ো  
ফোগয ন্সজপ ফকাড: 11206, 11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 11208, 
11236, 11212, 11203, 11226, 11210  
  
কুইে ইয়কন  কম্বলজ্  
94-20 Guy R Brewer Boulevard  
Jamaica, NY 11451  
সময়: 24 ফেব্রুয়ান্সর ফেমক শুরু কমর সকাল 8ো ফেমক রাত 8ো  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-updates-new-yorkers-state-vaccination-program-10


ফোগয ন্সজপ ফকাড: 11418, 11419, 11420, 11430, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 
11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 
11693  
  
িািাম্বলাোঃ স্টিলাভার্-বিিার কবমউবর্টি স্টসন্টার  
877 East Delavan Avenue  
Buffalo, NY  
ফোগয ন্সজপ ফকাড: 14209, 14201, 14208, 14213, 14211, 14215, 14214, 14204, 14222, 
14212  
  
রম্বচোরোঃ প্রাক্তর্ স্টকািাক হকআই পাবকন ং লট  
1345 St. Paul Street  
Rochester, NY  
ফোগয ন্সজপ ফকাড: 14605, 14613, 14611, 14608, 14621, 14619, 14606, 14615, 14614, 
14609, 14604, 14603  
  
ইয়ঙ্কারস এিং মাউন্ট ভার্নর্: বর্উ ইয়কন  র্োোর্াল গািন  আমনাবর  
2 Quincy Place  
Yonkers, NY  
ফোগয ন্সজপ ফকাড: 10705, 10701, 10550, 10553, 10704, 10703, 10552  
  
আলিাবর্, স্টেম্বর্কম্বটবি, ট্রয়: ওয়াবেংটর্ এবভবর্উ আমনাবর  
195 Washington Avenue  
Albany, NY  
ফোগয ন্সজপ ফকাড: 12202, 12206, 12210, 12209, 12207, 12222, 12180, 12307, 
12308, 12305, 12304  
  
FEMA, েুিরামের স্বািয ও মার্ব ফসবা ন্সবভাগ (U.S. Department of Health and Human 
Services), প্রন্সতরক্ষা ন্সবভাগ (Department of Defense) ও অ্র্যার্য ফেডামরল এমজন্সির 
সহায়তায়, এই সাইেগুমলা ফেডামরল ন্সিন্সর্কযাল ও র্র্-ন্সিন্সর্কযাল স্টাে এবং ঠিকাদারমদর একন্সত্রত 
করমব োরা র্যাশর্াল গাডন , ন্সর্উ ইয়কন  ফস্টে, িার্ীয় ফর্তা ও কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক সংিার সামে 
কাজ করমব। প্রন্সতটি অ্বিার্ এটি ফে ন্সর্ন্সদনষ্ট সম্প্রদায়টি পন্সরমবশর্ করমছ তার চান্সহদা পূরমণর 
জর্য বতন্সর করা হমব।  
  
2020 সামলর ফশমষর ন্সদমক, গভর্নর ফসমিোন্সর অ্ব ফস্টে ফরাসার্া ফরাসামদা, র্যাশর্াল আরবার্ 
লীমগর ফপ্রন্সসমডন্ট ও প্রধ্ার্ ন্সর্বনাহী কমনকতন া মাকন  মন্সরয়াল ও ফহলেোমস্টন র ফপ্রন্সসমডন্ট ও প্রধ্ার্ 
ন্সর্বনাহী কমনকতন া পযাে ওয়াং এর সভাপন্সতমে ন্সর্উ ইয়মকন র ভযাকন্সসর্ ইকুইটি োস্ক ফোসন (Vaccine 
Equity Task Force) চালু করার ফ াষণা ফদর্। প্রন্সতোর পর ফেমক োস্ক ফোসন টিকা ফদওয়ার 



ফক্ষমত্র বাধ্া ফভমঙ্গ এবং ফস্টে জমুে ভযাকন্সসমর্র র্যায়সঙ্গত বন্টর্ রময়মছ ন্সকর্া তা ন্সর্ন্সিত কমর 
এবং দবুনল ও ন্সর্ম্নন্সবি সম্প্রদায়গুন্সল োমত ন্সপন্সছময় র্া পমে তা ন্সর্ন্সিত করার লমক্ষয কাজ অ্বযাহত 
ফরমখমছ।  
   
উপরন্তু, ন্সর্উ ইয়কন  চাচন , কন্সমউন্সর্টি ফসন্টার ও পাবন্সলক হাউন্সজং কমমেমে সরাসন্সর সম্প্রদায়গুন্সলর 
ন্সভতমর 90টিরও ফবন্সশ অ্িায়ী কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক 'পপ আপ' টিকা সাইে িাপর্ কমরমছ রাজয জমুে 
ো ঐন্সতহযগত স্বািয ফসবা বযবিার বারা অ্পেনাপ্ত পন্সরমষবা ফদওয়া হময়মছ। 15 জার্যু়ান্সর ফেমক 
প্রায় 42,500 ন্সর্উ ইয়কন বাসী এই কন্সমউন্সর্টি ন্সভন্সিক পপ-আপ সাইমে তামদর প্রেম COVID-19 
টিকা ফডাজ ফপময়মছ। প্রেম ফডাজ প্রদামর্র পর, সাইেগুন্সল তারপর ন্সবতীয় ফডাজ প্রদার্ করার জর্য 
ন্সতর্ সপ্তাহ পমর পুর্রায় প্রন্সতন্সেত হয়।  
  
ন্সর্উ ইয়কন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইেগুন্সল প্রন্সতো অ্বযাহত রাখমব েতক্ষণ র্া এগুন্সলমক সমস্ত 33 
NYCHA ন্সসন্সর্য়র হাউন্সজং ফডভলপমমমন্ট িাপর্ করা হয়, ফেখামর্ 7,600 জমর্র ফবন্সশ বয়স্ক 
রময়মছ। এছাোও ফস্টেবযাপী অ্র্যার্য পাবন্সলক হাউন্সজং কমমেমে পপ-আপ িার্ িাপর্ করার 
পাশাপান্সশ 300টিরও ফবন্সশ চাচন  ও সাংসৃ্কন্সতক ফকমে োরা গভর্নর কুওমমার ভযাকন্সসর্ ইকুইটি োস্ক 
ফোসন-এর মাধ্যমম এই সাইেগুমলা পন্সরচালর্ার জর্য ফস্বোমসবক ন্সহমসমব কাজ কমরমছ।  
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