
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের য াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের িুধিার য ালা হম্বি য  রাজ্ে-
FEMA টিকাকরণ সাইট, যস াম্বর্ একটি অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর সময়সূচী বর্ধনারণ করম্বে উৎসাবহে 

কম্বরম্বের্  
  

ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের সাইটগুবল য ালা হম্বি িুধিার 24 যেব্রুয়াবর - য াগে বর্উ ইয়কন িাসীরা 
বর্উ ইয়ম্বকন র 'আবম বক য াগে' ওম্বয়িসাইম্বটর মাধেম্বম অথিা 1-833-NYS-4-VAX  

(1-833-697-4829) এর মাধেম্বমব্রুকবলর্ এিং কুইে যেট-FEMA টিকাকরণ সাইম্বটর জ্র্ে 
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করম্বে পাম্বরর্  

  
MTA এই যিাম্বরাগুবলম্বে NYCHA এিং কবমউবর্টি যসন্টার যথম্বক রাজ্ে-FEMA টিকাকরণ সাইম্বট 

িাস পবরম্বেিা িৃবির জ্র্ে পাইলট যপ্রাগ্রাম চাল ুকরম্বি  
  

যেট ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের বিশ্বাস-বভবিক যর্োম্বের সাম্বথ অংেীোর হম্বি টিকাকরণ অবভ ার্ 
চালু করার জ্র্ে  ার লক্ষ্ে আম্বরা কবমউবর্টির সেসেম্বের টিকাকরম্বণর অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর জ্র্ে 

সাইর্ আপ করম্বে উৎসাবহে করা  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলির্ এবং কুইমের য াগয লর্উ ইয়কন বাসীমের বুধবার য ািা 
হমব যমডগার এভারস (Medgar Evers) এবং ইয়কন  কমিমজর (York Colleges) েটুি রাজয-
যেডারাি এমামজন লে মযামর্জমমন্ট এমজলের (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) কলমউলর্টি লভলিক টিকার সাইট, যস ামর্ COVID-19 টিকা গ্রহমের জর্য একটি 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূচী লর্ধনারে করমে উৎসালহে কমরমের্। কুইে এবং ব্রুকলির্ সাইট প্রলেলের্ 
সকাি 8টা যেমক রাে 8টা প নন্ত কাজ করমব এবং প্রলেটি সাইমটর প্রলেলের্ 3,000 যডাজ প্রোর্ 
করার ক্ষমো আমে। এই সাইটগুমিামে প্রমবশালধকার আরও বাডামে গভর্নমরর প্রমচষ্টার অ্ংশ লহমসমব 
MTA ব্রুকলির্ এবং কুইমে বাস সালভন স বাডামর্ার জর্য একটি পাইিট যপ্রাগ্রাম চাি ুকরমে  ামে 
এই যবামরাগুলিমে োকা লর্উ ইয়কন বাসীমের এই েটুি টিকাকরে সাইমটর সামে সং ুক্ত করা  ায়। 
লর্উ ইয়কন  উভয় যবামরার লবশ্বাস-লভলিক যর্োমের সামে একটি টিকাকরে অ্লভ ার্ শুরু করমে, 
 ার উমেশয হমে প্রলেটি সম্প্রোময়র আরও যবলশ সং যক সেসযমক যোর্ বযালকং বযবহার কমর এই 
সাইটগুমিামে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য সাইর্ আপ করমে উৎসালহে করা। এই র্েুর্ 
উমেযাগগুমিা লর্উ ইয়কন  যেমটর টিকা সংক্রান্ত লিধা-িমের লবরুমে িডাই এবং ঐলেহযগেভামব স্বাস্থ্য 
যসবা প্রলেষ্ঠার্গুমিার িারা স্বল্প পলরমেবা প্রাপ্ত সম্প্রোয়গুলির কামে টিকা যপ ৌঁমে যেওয়ার প্রমচষ্টার 
অ্ংশ।  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=sXwZuufhzgvTr3eUII7qaL-ETkvVD6HJMR9db0mv6kwy6TSNKtTYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj0yNGNkUldQWTdZeFFvYnRZYjMtVjFKUGVPbXNiZDVFNUZfTElOVXFGS0pVRjhlclFzZFBZQ0FGb2RIUndjem92TDJGdExXa3RaV3hwWjJsaWJHVXVZMjkyYVdReE9YWmhZMk5wYm1VdWFHVmhiSFJvTG01NUxtZHZkaTgu#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-efforts-expand-access-state-fema-vaccination-sites-brooklyn


 

 

  
য াগয লর্উ ইয়কন বাসীরা এ র্ ব্রুকলির্ এবং কুইে সাইমটর জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট লর্মে পারমবর্ লর্উ 
ইয়মকন র 'আলম লক য াগয' ওময়বসাইট বযবহার কমর অ্েবা রামজযর COVID-19 টিকাকরে হটিাইর্ 
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কি কমর। বুধবার য ািার সময় যেমক শুরু 
কমর সাইটগুমিামে লগময়ও অ্যাপময়ন্টমমন্ট করা য মে পামর। সময়সচূী লর্ধনারমর্র প্রেম সপ্তামহর জর্য, 
এই েটুি সাইমের অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রােলমকভামব যসই সব লর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য লর্লেনষ্টভামব 
সংরলক্ষে  ারা বেন মামর্ কাউলন্ট এবং যবামরাগুলির কম টিকা যেওয়ার হার সম্পন্ন এিাকায় 
বসবাসরে এবং টিকা যেওয়ার জর্য বেন মামর্ য াগয। এক সপ্তাহ পমর, প্রলেটি সাইমট 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর বযবস্থ্া সাইমটর যহাে যবামরার সকি য াগয আবালসকমের জর্য উপিব্ধ করা হমব।  
  
"রাজয সকি লর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা লেমে প্রলেশ্রুলেবে, এবং এর মামর্ ঐলেহযবাহী স্বাস্থ্য যসবা 
বযবস্থ্ার িারা স্বল্প পলরমেবা প্রাপ্ত সম্প্রোয়গুলির কামে যপ ৌঁোমর্ার জর্য একটি সমলিে প্রমচষ্টা 
করা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " লে আমামের সলেযই এই  ুমে লচরেমর লজেমে সেি হমে হয়, 
োহমি আমামের লর্লিে করমে হমব য  সব জায়গায় বাহুমে শটগুলি য র্ প্রমবশ করামর্া হয়, 
জালে, পিােপট বা আয় লর্লবনমশমে, এবং এই সাইটগুমিা যসই প্রমচষ্টার গুরুত্বপূেন উপাোর্। আলম 
ব্রুকলির্ এবং কুইমের সকি য াগয লর্উ ইয়কন বাসীমের উৎসালহে করলে  ে োডাোলড সম্ভব 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট করমে, এবং আলম বযলক্তগেভামব োমের আশ্বস্ত করমে চাই য  এই টিকা লর্রাপে 
এবং কা নকর।"  
  
 লেও COVID-19 জালের উপর ক্ষলেকর প্রভাব যেমিমে, েলরদ্র সম্প্রোয় ও বমেনর সম্প্রোয় এই 
ভাইরামসর িারা লবমশেভামব লবধ্বস্ত হময়মে, য  ামর্ কৃষ্ণাঙ্গ ও িযাটিমর্া র্াগলরকরা যশ্বোঙ্গমের 
েুির্ায় যবলশ হামর মারা  ামে। টিকা লবেরে প্রলক্রয়ার শুরু যেমক, আমরকটি প্রবেো আলবভূন ে 
হময়মে - এই টিকার প্রলে লিধা, লবমশে কমর কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রোময়র মমধয। লবপিু সং যক জরুলর কমী 
লবলভন্ন বমেনর সম্প্রোয় যেমক আসমে, এই লর্উ ইয়কন বাসীরা শুধুমাত্র োমের কামজর প্রকৃলের কারমে 
এই ভাইরামস আক্রান্ত হওয়ার ঝুৌঁ লকর মুম ামলু  হমে। এর েমি এটা আমরা গুরুত্বপূেন হময় উমেমে য  
শুধু এই টিকার প্রলে আস্থ্া রা ার জর্য কাজ চালিময়  াওয়া র্য়, অ্যামেমসর বাধাগুলিও যভমে 
যেিা এবং এটি সরাসলর এই সম্প্রোময়র মমধয উপিভয রময়মে ো লর্লিেকরমে আমরা গুরুত্বপূেন 
কমর েুমিমে।  
  
সাইমটর অ্বস্থ্ার্ এবং য াগয লজপ যকাডগুলি লর্ম্নরূপ:  
  
ব্রুকবলর্ যমডগার এভারস কম্বলজ্ (Medgar Evers College)  
231 Crown Street  
Brooklyn, NY 11225  
সময়: সকাি 8টা - রাে 8টা, 24 যেব্রুয়ালর যেমক শুরু  
য াগয লজপ যকাডগুলি: 11206, 11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 11208, 
11236, 11212, 11203, 11226, 11210  

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


 

 

  
কুইে ইয়কন  কম্বলজ্ (York College) 
160-2 লিবাটিন  এলভলর্উ  
জযামাইকা, এর্ওয়াই 11451 
সময়: সকাি 8টা - রাে 8টা, 24 যেব্রুয়ালর যেমক শুরু  
য াগয লজপ যকাডগুলি: 11418, 11419, 11420, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 
11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 
11693  
  
যেডারাি এমামজন লে মযামর্জমমন্ট এমজলে, মালকন র্  কু্তরামের স্বাস্থ্য ও মার্ব যসবা লবভাগ (U.S. 
Department of Health and Human Services), প্রলেরক্ষা লবভাগ (Department of Defense) 
ও অ্র্যার্য যেডামরি এমজলের সহায়োয়, এই সাইটগুমিা যেডামরি লিলর্কযাি ও র্র্-লিলর্কযাি 
োে এবং ঠিকাোরমের একলত্রে করমব  ারা র্যাশর্াি গাডন  (National Guard), লর্উ ইয়কন  
যেট, স্থ্ার্ীয় যর্ো ও কলমউলর্টি লভলিক সংস্থ্ার সামে কাজ করমব এই সাইটগুলি প্রলেষ্ঠা করমে 
এবং যসগুলি পলরচাির্া করমে। প্রলেটি অ্বস্থ্ার্ এটি য  লর্লেনষ্ট সম্প্রোয়টি পলরমবশর্ করমে োর 
চালহো পূরমের জর্য তেলর করা হমব।  
  
এই রােীয়- ুক্তরােীয় অ্ংশীোলরমত্বর অ্ংশ লহমসমব বামেমিা, যরামচোর, আিবালর্ এবং ইয়কামর 
চারটি অ্লেলরক্ত কলমউলর্টি-লভলিক টিকাকরে সাইট স্থ্াপর্ করা হমে। এই চারটি সাইট 3 মাচন  
যেমক শুরু কমর ব্রুকলির্ এবং কুইে সাইমটর মে প্রলেলের্ প্রায় 1,000 জর্ লর্উ ইয়কন বাসীমক 
টিকা যেমব। 24 যেব্রুয়ালর, বুধবার সকাি 8টায় বামেমিা, যরামচোর, ইয়কারস এবং আিবালর্ 
সাইমটর জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট লর্ধনারর্ করা শুরু করা হমব। ব্রুকলির্ এবং কুইে সাইমটর মেই, 
প্রােলমকভামব, রাজযবযাপী এই চারটি সাইমটর অ্যাপময়ন্টমমন্ট সংরলক্ষে োকমব যসই সব লর্উ 
ইয়কন বাসীমের জর্য  ারা টিকা যর্ওয়ার জর্য য াগযএবং বেন মামর্ কাউলন্ট এবং যবামরাগুলির কম 
টিকাকরমের হার সম্পন্ন এিাকাগুলিমে বসবাস কমরর্। এক সপ্তাহ পমর, প্রলেটি সাইমট 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট সাইমটর যহাে কাউলন্ট, বমরা বা লর্লেনষ্ট টামগনট অ্ঞ্চমির সকি বালসন্দামের জর্য 
উপিভয করা হমব।  
 
2020 সামির যশমের লেমক, গভর্নর যসমক্রটালর অ্ব যেট যরাসার্া যরাসামো, র্যাশর্াি আরবার্ 
িীমগর (National Urban League) যপ্রলসমডন্ট ও প্রধার্ লর্বনাহী কমনকেন া মাকন  মলরয়াি ও 
যহিেোমেন র (Healthfirst) যপ্রলসমডন্ট ও প্রধার্ লর্বনাহী কমনকেন া পযাট ওয়াং এর সভাপলেমত্ব লর্উ 
ইয়মকন র ভযাকলসর্ ইকুইটি টাস্ক যোসন (Vaccine Equity Task Force) চািু করার য ােো কমরর্। 
প্রলেষ্ঠার পর যেমক টাস্ক যোসন টিকা যেওয়ার যক্ষমত্র বাধা যভমঙ্গ এবং যেট জমুড টিকার র্যায়সঙ্গে 
বন্টর্ আমে লক র্া ো লর্লিে কমর এবং েবুনি ও লর্ম্নলবি কলমউলর্টিগুলি  ামে লপলেময় র্া পমড 
ো লর্লিে করার িমক্ষয কাজ অ্বযাহে যরম মে।  
  
উপরন্তু, লর্উ ইয়কন  চাচন , কলমউলর্টি যসন্টার ও পাবলিক হাউলজং কমমেমে সরাসলর সম্প্রোয়গুলির 
লভেমর 104টিরও যবলশ অ্স্থ্ায়ী কলমউলর্টি লভলিক 'পপ আপ' টিকার সাইট স্থ্াপর্ কমরমে রাজয 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-dates-and-scheduling-information-state-fema-vaccination-sites


 

 

জমুড য গুলি ঐলেহযগে স্বাস্থ্য যসবা বযবস্থ্ার িারা অ্প নাপ্ত পলরমেবা যপময়মে। 15 জার্ুয়ালর যেমক 
এই সাইটগুলি আর্ুমালর্ক 45,000 লর্উ ইয়কন বাসীমক এই কলমউলর্টি লভলিক পপ-আপ সাইমট 
োমের প্রেম COVID-19 টিকা যপমে সক্ষম কমরমে। প্রেম যডাজ প্রশাসমর্র পর, সাইটগুলি োরপর 
লিেীয় যডাজ পলরচাির্া করার জর্য লের্ সপ্তাহ পমর পুর্রায় প্রলেলষ্ঠে হয়।  
  
লর্উ ইয়কন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুলি প্রলেষ্ঠা করা অ্বযাহে রা মব  েক্ষে র্া এগুলিমক সমস্ত 
33টি লর্উ ইয়কন  লসটি হাউলজং অ্েলরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) 
লসলর্য়র হাউলজং যডভিপমমমন্ট (NYCHA Senior Housing Developments) স্থ্াপর্ করা হয়, 
য  ামর্ 7,600 জমর্রও যবলশ বয়স্করা বাস কমরর্। এোডাও যেটবযাপী অ্র্যার্য পাবলিক হাউলজং 
কমমেমে এবং োর সামে 300টিরও যবলশ চাচন  ও সাংসৃ্কলেক যকমে পপ-আপ অ্বস্থ্ার্গুলি স্থ্াপর্ 
করা চিমে োকমব,  া গভর্নর কুওমমার ভযাকলসর্ ইকুইটি টাস্ক যোমসনর মাধযমম এই সাইটগুমিা 
পলরচাির্ার জর্য যস্বোমসবক লহমসমব কাজ কমরমে।  
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