
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 12টি কবমউবর্টি-বভবিক পপ-আপ টিকাকরম্বের সাইট এই সপ্তাম্বে অর্লাইর্ েম্বি 
3,700 জম্বর্রও বর্উ ইয়কন িাসীম্বের টিকা প্রোর্ করার জর্ে িম্বল ঘ াষো কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
সাইটগুবল এই সপ্তাম্বে 3,700 এর ঘিেী ঘলাকম্বক টিকা ঘেম্বি এিং টিকা বিতরে প্রবিয়ায় র্োয্েতা 

এিং সমতা বর্বিত করম্বত রাম্বজের অঙ্গীকারিদ্ধতাম্বক ঘজারোর করম্বি  
  

সম্প্রোয় বভবিক 'পপ আপ' টিকাকরে সাইট প্রায় 46,000 বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকার প্রথম ঘ াজ 
ঘপম্বত সক্ষম কম্বরম্বে  

  
ঘোস্ট সাইট এিং অংেীোর প্রোর্কারীরা তাম্বের সম্প্রোম্বয়র মম্বযে আউটবরচ পবরচালর্া কম্বর 
এিং ঘয্াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সর্াক্ত করম্বত এিং টিকাকরম্বের অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্যনারে করম্বত 

সম্প্রোম্বয়র ঘর্তাম্বের এিং সংস্থাগুবলর সাম্বথ কাজ কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কমমউমর্টি সেন্টার, পাবমিক হাউমজিং কমমেক্স এবিং োিংসৃ্কমিক 
সকমে 12টি কমমউমর্টি-মভমিক পপ-আপ টিকাকরমের োইট অ্র্িাইর্ আোর কথা স াষো 
কমরমের্। আশা করা হমে এই োইটগুমিা োরা েপ্তাহ জমু়ে 3,700 জমর্রও সবশী মার্ুষমক টিকা 
মিমি পামর, এবিং প্রমি েপ্তামহ আমরা োইট অ্র্িাইর্ আেমে। 15 জার্ুয়ামর সথমক 100টি কমমউমর্টি 
মভমিক পপ-আপ োইটগুমিা প্রায় 46,000 জর্ মর্উ ইয়কন বােীমক িামির প্রথম COVID-19 টিকার 
স াজ সপমি েক্ষম কমরমে। পপ-আপ োইটগুমিামি সেমর্ সিখা মগময়মে, এই োইটগুমিা মিিীয় 
স াজ প্রিামর্র জর্য মির্ েপ্তামহর মমযয পুর্রায় স্থাপর্ করা হমব।  
  
ভমবেযমি, েখর্ সে ারাি টিকার েরবরাহ বা়েমব, মর্উ ইয়কন  এই োইটগুমি প্রমিষ্ঠা করা অ্বযাহি 
রাখমব 33টি মর্উ ইয়কন  মেটি হাউমজিং অ্থমরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) 
আবাের্ উন্নয়মর্র প্রমিটিমি, সেখামর্ 7600 এর সবমশ গমরষ্ঠরা বাে কমরর্। এো়োও সেটবযাপী 
অ্র্যার্য পাবমিক হাউমজিং কমমেমক্স এবিং িার োমথ 300টিরও সবমশ চাচন  ও োিংসৃ্কমিক সকমে পপ-
আপ অ্বস্থার্গুমি স্থাপর্ করা চিমি থাকমব, ো গভর্নর কুওমমার ভযাকমের্ ইকুইটি টাস্ক সোেন 
(Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই োইটগুমিা পমরচাির্ার জর্য সেোমেবক মহমেমব 
কাজ কমরমে।  
  
"কমমউমর্টি মভমিক টিকাকরে োইট মর্উ ইয়মকন র প্রমচষ্টার একটি প্রযার্ উপািার্ োমি েকি সোগয 
মর্উ ইয়কন বােীরা দ্রুি এবিং র্যােযভামব এই টিকা পাওয়ার েুমোগ পায়, ঠিক িামির েম্প্রিাময়র 



 

 

মমযয, িা মর্মিি করা োয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োমামজক েমিা এবিং র্যােযিা আমামির 
প্রমিমিয়ার সকমে রময়মে, মকন্তু এটি পুমরাপুমর প্রমবশামযকামরর মবষয় র্য়। আমামির প্রময়াজর্ মর্উ 
ইয়কন বােীরা সের্ এই টীকামক মবশ্বাে কমর এবিং প্রকৃিই এটা সর্য়। আমরা আমামির স্থার্ীয় 
অ্িংশীিামরত্ব এবিং পপ-আপ োইমটর মাযযমম েিংশয় এবিং অ্মবশ্বামের সমাকামবিা করমে এবিং এই 
মহামারীর িারা েব সচময় সবমশ ক্ষমিগ্রস্থ েম্প্রিায়গুমির মমযয েরােমর এই টিকা মর্ময় আেমে।"  
  
এই টিকার মকটগুমির স্থাপর্ ও একামযক েরকামর ও সবেরকামর োস্থযমেবা েরবরাহকারীমির োমথ 
অ্িংশীিামরমত্বর মাযযমম এই টিকা সিওয়ার অ্মর্কগুমি োইট প্রমিষ্ঠা করা েম্ভব হময়মেি। আময়াজক 
োইট এবিং অ্িংশীিার প্রিার্কারীরা িামির েম্প্রিাময়র মমযয আউটমরচ পমরচাির্া কমর এবিং সোগয 
মর্উ ইয়কন বােীমির মচমিি করমি এবিং টিকাকরমের অ্যাপময়ন্টমমন্ট মর্যনারে করমি েম্প্রিাময়র সর্িা 
এবিং েিংস্থাগুমির োমথ কাজ কমর। এই েপ্তামহ সে 12টি োইট স্থাপর্ করা হময়মে িা মর্মচর 
ঠিকার্ায় অ্বমস্থি:  
  
মর্উ ইয়কন  মেটি 
বম লটাউর্ প্লাজা NYCHA 
3033 মম িটাউর্ সরা  
ব্রঙ্কে, NY 10461  
সখািা: সেব্রুয়ামর 25, 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
  
ওম্বয়সাই  িোপটিস্ট চাচন  (Wayside Baptist Church)  
1746 Broadway  
Brooklyn, NY 11207 
সখািা: সেব্রুয়ামর 25, 2021-সেব্রুয়ারী 26, 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 6:00  
  
কর্ম্বভন্ট এবভবর্উ িোপটিস্ট চাচন  (Convent Avenue Baptist Church) 
420 W 145th St  
New York, NY 10031  
সখািা: সেব্রুয়ামর 26, 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
  
িিং আইিযান্ড  
বিম্বপাটন  বরবিম্বয়ের্ ঘসন্টার  
130 East Merrick Road  
Freeport, NY11520  
সখািা: সেব্রুয়ামর 25, 2021; েকাি 8:00 - েন্ধ্যা 12:00  
  
লা এসবপগুইতা সকার (La Espiguita Soccer)  
1795 Brentwood Road  
Brentwood, NY 11717  



 

 

সখািা: সেব্রুয়ামর 26, 2021; েকাি 8:00 - েন্ধ্যা 12:00  
  
সেন্ট্রাি মর্উ ইয়কন   
িম্বয়জ ও গালনস ক্লাি - ইস্ট (Boys & Girls Club - East)  
2100 E Fayette Street  
Syracuse, NY 13224  
সখািা: সেব্রুয়ামর 26, 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
  
হা ের্ ভযামি  
মালম্বিবর োউস বসবর্য়র ঘসন্টার (Mulberry House Senior Center)  
62-70 West Main Street  
Middletown, NY 10940  
সখািা: সেব্রুয়ামর 27, 2021; েকাি 9:00 - মবমকি 4:00  
**েকি োক্ষাৎকার ইমিমমযযই পূরে করা হময় সগমে** 
 
বর্উিাগন আমনাবর ইউবর্টি ঘসন্টার (Newburgh Armory Unity Center)  
321 William Street  
Newburgh, NY 12550  
সখািা: সেব্রুয়ামর 26, 2021; েকাি 9:00 - িপুরু 3:00  
**েকি োক্ষাৎকার ইমিমমযযই পূরে করা হময় সগমে**  
  
মাউন্ট বকম্বকা বসবর্য়র ঘসন্টার (Mt. Kisco Senior Center) 
198 Carpenter Avenue 
Mt. Kisco, NY 10549  
সখািা: সেব্রুয়ামর 27, 2021; েকাি 9:00 - মবমকি 5:00  
**েকি োক্ষাৎকার ইমিমমযযই পূরে করা হময় সগমে**  
  
োউিার্ন টিয়ার  
আম্বমবরকার্ বসবভক এম্বসাবসম্বয়ের্ (American Civic Association)  
131 Front St  
Binghamton, NY 13905  
সখািা: সেব্রুয়ামর 26, 2021; েকাি 9:00 - মবমকি 4:30  
  
মেঙ্গার সিকে  
বলবভংস্টর্ কাউবন্ট সামাবজক পবরম্বষিা বিভাগ  
1 Murray Hill Campus  
Mt. Morris, NY 14510  
সখািা: সেব্রুয়ামর 27, 2021; েকাি 9:00 - িপুরু 12:00  



 

 

**েকি োক্ষাৎকার ইমিমমযযই পূরে করা হময় সগমে**  
  
মমহাক ভযামি  
বরভারিন্ট ঘসন্টার (Riverfront Center)  
1290 Riverfront Center  
Amsterdam, NY 12010  
সখািা: 27 সেব্রুয়ারী 2021, েকাি 10:00 - িপুরু 2:00  
  
এই কমমউমর্টি-মভমিক 'পপ আপ' টিকািার্ োইমটর অ্বযাহি উন্নয়র্ COVID-19 টিকা মবিরমে 
মর্রমপক্ষিা ও েমিা মর্মিি করমি গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রের কমর। 2020 োমির সশমষর 
মিমক, সেমিটামর অ্ব সেট সরাজার্া সরাজাম া, অ্যাটমর্ন সজর্ামরি সিটিমশয়া সজমে, র্যাশর্াি 
আরবার্ মিমগর সপ্রমেম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনাহী কমনকিন া মাকন  সমামরয়াি ও সহিথোমেন র সপ্রমেম ন্ট ও 
প্রযার্ মর্বনাহী কমনকিন া পযাট ওয়ািং এর েভাপমিমত্ব মর্উ ইয়কন  ভযাকমের্ ইকুইটি টাস্ক সোেন (New 
York's Vaccine Equity Task Force) চািু হময়মে বমি গভর্নর স াষো কমরমের্। প্রমিষ্ঠার পর 
সথমক টাস্ক সোেন টিকা সিওয়ার সক্ষমে বাযা সভমঙ্গ এবিং সেট জমু়ে ভযাকমেমর্র র্যায়েঙ্গি বন্টর্ 
রময়মে মকর্া িা মর্মিি কমর এবিং িবুনি ও মর্ম্নমবি েম্প্রিায়গুমি োমি মপমেময় র্া পম়ে িা 
মর্মিি করার িমক্ষয কাজ অ্বযাহি সরমখমে।  
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