
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা কুইম্বের ইয়কন  কম্বলজ এিং ব্রুকবলম্বর্র মমডগার এভারস কম্বলম্বজ মেট-বিমা গণ 

টিকা সাইট উম্ববাধম্বর্র ম াষণা বিম্বয়ম্বের্ এিং  
 

MTA 1 মার্ন  মেম্বক NYCHA এিং কবমউবর্টি মসন্টারসমূহ মেম্বক ইয়কন  কম্বলজ এিং মমডগার 
এভারস কম্বলম্বজ িাস মসিা িৃবি করার জর্ে পাইলট মপ্রাগ্রাম র্াল ুকরম্বি 

  
সাইটগুবল প্রবিবির্ 3,000 বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা মিম্বি; টিকার র্োয্ে বিিরম্বণর জর্ে জািীয় 

মম্বডল বহম্বসম্বি কাজ কম্বর  
  
ময্াগে বর্উ ইয়কন িাসীরা মমডগার এভারস কম্বলজ এিং ইয়কন  কম্বলজ মেট-বিমা টিকা সাইম্বটর 
জর্ে অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করম্বি পাম্বরর্ বর্উ ইয়ম্বকন র 'আবম বক ময্াগে (Am I Eligible)' ওম্বয়িসাইম্বটর 

মাধেম্বম, 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)অেিা সাইট পবরিেনম্বর্র মাধেম্বম  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কুইমের ইয়র্ন  র্মেজ এবং ব্রুর্লেমর্র মমডগার এভারস র্মেমজ 
লর্উ ইয়র্ন  মেট-লিমা গণ টির্ার্রণ সাইট ম াোর র্থা ম াষণা র্মরমের্। এই সাইটগুমো প্রলিলির্ 
3,000 লর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ টির্া মিমব। সাক্ষাৎর্ামরর প্রথম সপ্তামের জর্য, টির্া ব্রুর্লের্ এবং 
কুইমের মমযয ম াগয লজপ মর্ামডর বালসন্দামির জর্য সংরলক্ষি,  া 27 মিব্রুয়ালর পুমরা বমরাগুমোর 
জর্য উন্মুক্ত র্রা েমব। এই সাইটগুলের এই স্থাপর্া মিব্রুয়ালর 10, বুযবার গভর্নর কুওমমার র্রা 
ম াষণামর্ অ্র্ুসরণ র্মর,   র্ লিলর্ মোয়াইট োউস COVID-19 মরসপে মর্া-অ্লডন মর্টর মজলি 
লজময়ন্টস এবং মোয়াইট োউস COVID-19 স্বাস্থয ইকুইটি টাস্ক মিাসন (White House COVID-19 
Health Equity Task Force)-এর সভাপলি ডাাঃ মামসনো র্ুমর্জ-লিমথর সামথ ব্রুর্লেমর্র মমডগার 
ইভাসন র্মেজ (Medgar Evers College) এবং কুইমের ইয়র্ন  র্মেমজ (York College) অ্র্ুরূপ 
সাইটগুলের ম াষণা র্মরর্।  
  
1 মার্ন  মথমর্ MTA ব্রুর্লেমর্র কুইে এবং লপংর্ োউস মথমর্ সর্াে 6:30টা মথমর্ রাি 9টা 
প নন্ত টির্া র্রণ সাইমট বাস মসবা বাডামর্ার জর্য এর্টি পাইেট র্ােু র্রমব এবং ইয়র্ন  র্মেমজর 
টির্া সাইট সংেগ্ন র্িুর্ বাস েপ ম াগ র্রমব।  
  
"প্রমিযর্ ম াগয লর্উ ইয়র্ন বাসী  ামি এই টির্ায় প্রমবশালযর্ার পায় িা লর্লিি র্রমি লর্উ ইয়মর্ন  
টির্া প্রিার্র্ারীমির এর্টি লবশাে মর্টওয়ার্ন  আমে। মমডগার এভারস র্মেজ এবং ইয়র্ন  র্মেমজর 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=604b360b-3fd00f1a-6049cf3e-000babd9fe9f-22c7bac56a9bc642&q=1&e=f9f050fb-451c-4712-8b10-2cddb98f0740&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-cuomo-biden-administration-announce-mass-vaccination-sites-open-new-york-state%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C9da1990308d84f56e70f08d8d8bc064a%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637497649387451421%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D0UMVOKv4cCjaK3GKYHR943sPpEktgGLCO%252BO1AzKOWhg%253D%26reserved%3D0


 

 

মি র্লমউলর্টি লভলির্ গণ টির্ার্রণ সাইট ম াোর সামথ সামথ আমরা মসই েমক্ষয মপ ৌঁোমর্ার 
আরও র্াোর্ালে মপ ৌঁমে মগলে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সাইটগুমো ঐলিেযগিভামব অ্র্গ্রসর 
সম্প্রিাময়র মমযয অ্বলস্থি  া মোমারী দ্বারা সবমর্ময় মবলশ ক্ষলিগ্রস্ত েময়মে, লর্ন্তু MTA বাস 
সালভন স বৃলির র্েযামণ, আমরা এই জীবর্ রক্ষার্ারী টির্া পাওয়া আরও সেজ র্মর লিলি। সামমর্ 
এলগময়  াওয়ার সময়, আমরা সামালজর্ র্যায়লবর্ার এবং র্যা যিামর্ অ্গ্রালযর্ার লিমি থার্ব এবং 
জালি, মপ্রক্ষাপট বা িারা ম  ামর্ই থাকুর্ র্া মর্র্ িা লর্লবনমশমষ, প্রলিটি লর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ টির্া 
মিওয়া লর্লিি র্রার জর্য আমরা  থাসাযয মর্ষ্টা র্রব।"  
  
কুইে ইয়কন  কম্বলজ  
160-2 লেবাটিন  এলভলর্উ  
জযামাইর্া, NY 11451  
সময়: সর্াে 8টা - রাি 8টা, 24 মিব্রুয়ালর মথমর্ শুরু  
ম াগয লজপ মর্াড: 11418, 11419, 11420, 11430, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 
11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 
11693  
  
MTA বাস শাটে এজমময়ার োউস মথমর্ ইয়র্ন  র্মেজ প নন্ত প্রলি 30 লমলর্ট অ্ন্তর র্েমব:  
  
উিরগামী Q98V বাস েপ  

• Beach 41st St এ Beach Channel Dr  
• Beach 54th St এ Beach Channel Dr  
• Rockaway Fwy এ Beach 59 St  
• Beach 73rd St এ Rockaway Beach Bl   
• Beach 84 St এ Rockaway Beach Bl   
• 122nd St এ Rockaway Bl   
• Union Hall এ Liberty Av (ইয়র্ন  র্মেজ)  

  
 িলক্ষণগামী Q98V বাস েপ  

• Union Hall এ Liberty Av (ইয়র্ন  র্মেজ)  
• 122 St এ Rockaway Bl  
• Beach 84 St এ Rockaway Beach Bl  
• Beach 75th St এ Rockaway Beach Bl  
• Rockaway Fwy এ Beach 59 St  
• Beach 54 St এ Beach Channel Dr   
• Beach 41st St এ Beach Channel Dr  

  
MTA ইয়র্ন  র্মেমজ টির্া মর্ন্দ্র আমরা ভামোভামব মসবা প্রিার্ র্রার জর্য লবিযমার্ িলক্ষণ-পূবন 
কুইে রুমট র্িুর্ বাস েপ স্থাপর্ র্রমব। 



 

 

  
মমডগার এভারস কম্বলজ (Medgar Evers College) - কোরল বিবডং 
231 Crown Street 
Brooklyn, NY 11225  
সময়: সর্াে 8টা - রাি 8টা, 24 মিব্রুয়ালর মথমর্ শুরু  
ম াগয লজপ মর্াড: 11206, 11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 11208, 
11236, 11212, 11203, 11226, 11210  
  
এমটিএ বাস শাটে লপংর্ োউস মথমর্ মমডগার এভারস র্মেজ প নন্ত প্রলি 30 লমলর্ট অ্ন্তর র্েমব:  
  
পলিমগামী B98V বাস েপ  

• Stanley Av/Sheridan Av  
• Eldert La/Loring Av  
• Linden Bl/Sheridan Av  
• Linden Bl/Euclid Av  
• Van Siclen Av/Wortman Av  
• Flatlands Av/Louisiana Av  
• Williams Av / Flatlands Av  
• Rockaway Av/Dumont Av  
• Rockaway Av/Sutter Av  
• Rockaway Av/E New York Av  
• Eastern Pkwy/Saratoga Av  
• Nostrand Av/Carroll St  

  
পূবনগামী B98V বাস েপ  

• Nostrand Av/Carroll St  
• Eastern Pkwy/Saratoga Av  
• Rockaway Av/Prospect Pl  
• Rockaway Av/Sutter Av  
• Rockaway Av/Dumont Av  
• Williams Av/Glenwood Rd  
• Flatlands Av/Louisiana Av  
• Van Siclen Av/Wortman Av  
• Linden Bl/Euclid Av  
• Linden Bl/Autumn Av  
• Linden Bl/Eldert La  
• Stanley Av/Eldert La  

  



 

 

মিডারাে এমামজন লে মযামর্জমমন্ট এমজলে, মালর্ন র্  কু্তরামের স্বাস্থয ও মার্ব মসবা লবভাগ (U.S. 
Department of Health and Human Services), প্রলিরক্ষা লবভাগ (Department of Defense) 
ও অ্র্যার্য মিডামরে এমজলের সোয়িায়, এই সাইটগুমো মিডামরে লিলর্র্যাে ও র্র্-লিলর্র্যাে 
োি এবং ঠির্ািারমির এর্লিি র্রমব  ারা র্যাশর্াে গাডন  (National Guard), লর্উ ইয়র্ন  
মেট, স্থার্ীয় মর্িা ও র্লমউলর্টি লভলির্ সংস্থার সামথ র্াজ র্রমব এই সাইটগুলে প্রলিষ্ঠা র্রমি 
এবং মসগুলে পলরর্াের্া র্রমি। প্রলিটি অ্বস্থার্ এটি ম  লর্লিনষ্ট সম্প্রিায়টি পলরমবশর্ র্রমে িার 
র্ালেিা পূরমণর জর্য তিলর র্রা েমব।  
  
MTA-এর মর্য়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া পোবিক মজ. মিাবয় িম্বলর্, "MTA মমডগার 
এভারস র্মেজ এবং ইয়র্ন  র্মেমজ পাবলের্ োউলজং এবং র্লমউলর্টি মসন্টার মথমর্ উন্নি ট্রার্লজট 
অ্যামেস প্রিামর্র মাযযমম টির্া সমিা লর্লিি র্রার জর্য  থাসাযয মর্ষ্টা র্রমে। আমরা লর্লিি 
র্রমি র্াই ম   ারা শের জমুড সবনলর্ম্ন টির্া োর সম্পন্ন লজপ মর্ামড বাস র্মর িামির এই 
সাইটগুমোমি  াওয়ার জর্য সব যরমর্র লবর্ল্প আমে।"  
  
MTA বর্উ ইয়কন  বসটি িার্বজম্বটর িার্বজট (MTA New York City Transit) অন্তিনিীকালীর্ 
মপ্রবসম্বডন্ট সারাহ মিইর্িাগন িম্বলম্বের্, "লর্উ ইয়র্ন বাসীমির িামির টির্া মপমি  িটা সম্ভব ভ্রমণ 
লবর্মল্পর  সুম াগ আমে িা লর্লিি র্রমি, 1 মার্ন  মথমর্ আমরা বাস রুমট মসবা বৃলি র্রব  া 
মূে লজপ মর্াড মথমর্ এই লবমশষ টির্ার্রণ সাইমট মসবা প্রিার্ র্রমব। লর্উ ইয়র্ন মর্ টির্া 
মিওয়ার জর্য আমামির  থাসাযয মর্ষ্টা র্রমি েমব। আমরা লর্উ ইয়র্ন বাসীমির উৎসালেি র্রলে 
mta.info এ MTA-এর লট্রপ প্ল্যার্ার বযবোর র্মর টির্া মিওয়ার জর্য ভ্রমমণর পলরর্ল্পর্া র্রমি।"  
  
2020 সামের মশমষর লিমর্, গভর্নর মসমেটালর অ্ব মেট মরাসার্া মরাসামিা, র্যাশর্াে আরবার্ 
েীমগর মপ্রলসমডন্ট ও প্রযার্ লর্বনােী র্মনর্িন া মার্ন  মলরয়াে ও মেেথিামেন র মপ্রলসমডন্ট ও প্রযার্ 
লর্বনােী র্মনর্িন া পযাট ওয়াং এর সভাপলিমে লর্উ ইয়মর্ন র ভযার্লসর্ ইকুইটি টাস্ক মিাসন (Vaccine 
Equity Task Force) র্ােু র্রার ম াষণা মির্। প্রলিষ্ঠার পর মথমর্ টাস্ক মিাসন টির্া মিওয়ার 
মক্ষমি বাযা মভমে এবং মেট জমুড ভযার্লসমর্র র্যায়সেি বন্টর্ রময়মে লর্র্া িা লর্লিি র্মর 
এবং িবুনে ও লর্ম্নলবি সম্প্রিায়গুলে  ামি লপলেময় র্া পমড িা লর্লিি র্রার েমক্ষয র্াজ অ্বযােি 
মরম মে।  
  
উপরন্তু, লর্উ ইয়র্ন  র্ার্ন , র্লমউলর্টি মসন্টার ও পাবলের্ োউলজং র্মমপ্ল্মে সরাসলর সম্প্রিায়গুলের 
লভিমর 90টিরও মবলশ অ্স্থায়ী র্লমউলর্টি লভলির্ 'পপ আপ' টির্া সাইট স্থাপর্ র্মরমে রাজয জমুড 
 া ঐলিেযগি স্বাস্থয মসবা বযবস্থার দ্বারা অ্প নাপ্ত পলরমষবা মিওয়া েময়মে। 15 জার্যু়ালর মথমর্ প্রায় 
45,000 লর্উ ইয়র্ন বাসী এই র্লমউলর্টি লভলির্ পপ-আপ সাইমট িামির প্রথম COVID-19 টির্া 
মডাজ মপময়মে। প্রথম মডাজ প্রশাসমর্র পর, সাইটগুলে িারপর লদ্বিীয় মডাজ পলরর্াের্া র্রার জর্য 
লির্ সপ্তাে পমর পুর্রায় প্রলিলষ্ঠি েয়।  
  
লর্উ ইয়র্ন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুলে প্রলিষ্ঠা অ্বযােি রা মব  িক্ষণ র্া এগুলেমর্ সমস্ত 33 
NYCHA লসলর্য়র োউলজং মডভেপমমমন্ট স্থাপর্ র্রা েয়, ম  ামর্ 7,600 জমর্র মবলশ বয়স্ক 



 

 

রময়মে। এোডাও মেটবযাপী অ্র্যার্য পাবলের্ োউলজং র্মমপ্ল্মে পপ-আপ স্থার্ স্থাপর্ র্রার 
পাশাপালশ 300টিরও মবলশ র্ার্ন  ও সাংসৃ্কলির্ মর্মন্দ্র  ারা গভর্নর কুওমমার ভযার্লসর্ ইকুইটি টাস্ক 
মিাসন-এর মাযযমম এই সাইটগুমো পলরর্াের্ার জর্য মস্বিামসবর্ লেমসমব র্াজ র্মরমে।  
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