
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাজ্ে পবরচাবলত গণ টিকাকরণ সাইম্বে জ্র্সর্ অোন্ড জ্র্সর্ COVID-19 টিকা 
প্রদার্ শুরু করার জ্র্ে পাইলে প্প্রাগ্রাম প্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ইযাবি প্েবিযাম, জ্াবভেস প্সন্টার এিং বর্উ ইযকন  প্েে প্েযাম্বর গণ টিকাকরণ সাইেগুবল 

অবতবরক্ত অোপম্বযন্টম্বমন্ট প্ াগ করম্বি এিং 24/7 পবরচালর্া করম্বি  
  

প্ ৌথভাম্বি পবরচাবলত বর্উ ইযকন  প্েে/বর্উ ইযকন  বসটি ইযাবি প্েবিযাম সাইে 4 মাচন , 
িৃহস্পবতিার রাত 8ো প্থম্বক সকাল 7োর মম্বযে জ্র্সর্ অোন্ড জ্র্সর্ ভোকবসর্ প্রদার্ করা 

শুরু করম্বি; অোপম্বযন্টম্বমন্টগুবল লাইভ হম্বি সকাল 11োয িুযিার, 3 মাচন   
  

জ্াবভেস প্সন্টার সাইে শুক্রিার, 5 মাচন , শুক্রিার রাত 9ো প্থম্বক 6ো প নন্ত প্রদার্ করা শুরু 
করম্বি; অোপম্বযন্টম্বমন্টগুবল লাইভ হম্বি সকাল 8ো প্থম্বক িৃহস্পবতিার, 4 মাচন   

  
প্েে প্েযার সাইে শুক্রিার, 5 মাচন , শুক্রিার, রাত 10ো প্থম্বক 6োর মম্বযে জ্র্সর্ অোন্ড 
জ্র্সর্ টীকা পবরচালর্া শুরু করম্বি; অোপম্বযন্টম্বমন্টগুবল লাইভ হম্বি সকাল 8ো প্থম্বক 

িৃহস্পবতিার, 4 মাচন   
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ইয়ানি ঘেনিয়াম 
(Yankee Stadium), জানভটস ঘসন্টার (Javits Center) এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার (New 
York State Fair) গণ টিকাকরণ সাইমট রামের সময় নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য জর্সর্ অ্যান্ড 
জর্সমর্র (Johnson & Johnson) একক ঘিামজর টিকা প্রোর্ শুরু করার জর্য একটি র্েুর্ 
পাইলট ঘপ্রাগ্রাম চালু করমে। ঘ ায়াইট  াউস COVID-19 টাস্ক ঘোমসনর (White House COVID-
19 Task Force) সামে আমলাচর্ার পর, নর্উ ইয়কন  েে দ্রুে সম্ভব জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টীকা 
নবেরমণর জর্য বযবস্থা গ্র ণ করমে, ঘেম েু রাজযগুনলমক জার্ামর্া  ময়মে ঘে আগামী সপ্তাম র 
বরামে নকেু নবলম্ব  মব। এই প্রমচষ্টার অ্ংশ ন মসমব আগামী নের্গুনলমে নের্টি সাইমটর প্রনেটিমে 
 াজার  াজার র্েুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট উপলব্ধ করা  মব। কাউনন্ট, োমমননস, এবং ঘেিামরল 
ঘোগযোসম্পন্ন স্বাস্থয ঘকন্দ্রও এই সপ্তাম  জর্সর্ এবং জর্সমর্র বরােকরণ পামব।  
  
নর্উ ইয়কন  আশা করমে ঘে এই সপ্তাম  জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার আর্ুমানর্ক 164,800 ঘিাজ 
পামব। এই র্েুর্ টিকার ঘকন্দ্রীয় সরবরা  বৃনির সামে সামে, রাজয জমু়ে অ্র্যার্য সাইমট এই 



 

 

প্রমচষ্টা অ্নভমোনজে  মব এবং প্রসানরে করা  মব। নর্উ ইয়কন  োর পমরর জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ 
টীকার বরােকরণ আর্ুমানর্ক 10 নেমর্র মমযয পামব বমল আশা করমে।  
  
"ঘ ায়াইট  াউস অ্নেনরক্ত জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টীকা পাওয়ার  ম ার্ প্রনিয়া কমরমে, এবং নর্উ 
ইয়কন  ঘেট আগামী সপ্তাম  োর একটি বৃ ৎ প্রােনমক বরােকরণ প্রাপ্ত  মব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "োরপর জর্সর্ এবং জর্সমর্র উৎপাের্ হ্রাস পামব েেক্ষণ র্া ঘমাটামুটি েইু সপ্তা  পমর 
এর ঘবগ আবার বা়েমব। এই পাইলট প্ল্যার্ জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার প্রােনমক ঘিাজ সবনানযক 
করমব এবং েে ঘবনশ সম্ভব বাহুমে শট প্রমবশ করামব।"  
  
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টীকার একটি েক্ষ এবং নিমলাইর্ করা প্রোর্ নর্নিে করমে, এই 
ঘিাজগুনল এই সাইটগুনলমে োইজামরর টীকার ঘেমক পৃেকভামব ঘেওয়া  মব। ঘেখামর্ োইজামরর 
টীকার জর্য েটুি ঘিাজ প্রময়াজর্  য়, জর্সর্ এবং জর্সমর্র টীকার জর্য ঘকবল একটি প্রময়াজর্।  
  
এই পাইলট ঘপ্রাগ্রামমর অ্ংশ ন মসমব ইয়ানি ঘেনিয়ামম উপলব্ধ করা অ্যাপময়ন্টমমন্ট পাওয়ার জর্য 
ঘোগয ব্রিস বানসন্দামের Somosvaccinations.com ঘেমে  মব অ্েবা 1-833-SomosNY এ 
কল্করমে  মব, 3 মাচন  বুযবার সকাল 11টা ঘেমক শুরু কমর। ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীরা জানভটস 
ঘসন্টার বা নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ামরর সাইটগুনলমে অ্যাপময়ন্টমমন্ট চাইমের্, োরা ো করমে 
পারমবর্ নর্উ ইয়মকন র 'আনম নক ঘোগয' ওময়বসাইট বযব ার কমর অ্েবা রামজযর COVID-19 
টিকাকরণ  টলাইর্ 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কল কমর।    
  
এই পাইলট োইজার টিকা প্রোমর্র উপর মমর্ানর্মবশ করা চলমার্ অ্পামরশমর্র উপর ঘকার্ প্রভাব 
ঘেলমব র্া। প্রনেটি সাইমটর জর্য নর্নেনষ্ট পাইলট নববরণ নর্ম্নরূপ:  
  
ইযাবি প্েবিযাম (Yankee Stadium) (ঘকবল ব্রিমসর বানসন্দামের জর্য)  
ঠিকার্া: 1 E 161 St, The Bronx, NY 10451 
পাইলে শুরুর তাবরখ: বৃ স্পনেবার, মাচন  4  
পাইলে কাম্বজ্র সময: সকাল 8টা - সন্ধ্যা 7টা 
সাক্ষাৎকার:  

• অ্যাপময়ন্টমমন্ট লাইভ  মব সকাল 11টায় বুযবার, 3 মাচন   
• ঘোগয ব্রিমসর বানসন্দারা োরা অ্যাপময়ন্টমমন্ট চাইমের্ োমের 

Somosvaccinations.com ঘেখা উনচৎ বা 1-833-SomosNY র্ম্বমর কল করা 
উনচৎ  

  
জ্াবভেস প্সন্টাম্বর (Javits Center)  
ঠিকার্া: 429 11th Ave, New York, NY 10001 
পাইলে শুরুর তাবরখ: শুিবার, মাচন  5  
পাইলে কাম্বজ্র সময: রাে 9|টা ঘেমক সকাল 6টা 
অোপম্বযন্টম্বমন্ট:  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2069f34d-7ff2ca7f-206b0a78-000babd905ee-df618c0fc33fddd8&q=1&e=54dde1da-0ac7-4c81-93db-269dcd318c58&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=091711cd-568c28ff-0915e8f8-000babd905ee-cb2f8931acdea7c5&q=1&e=54dde1da-0ac7-4c81-93db-269dcd318c58&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0


 

 

• অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনল লাইভ  মব বৃ স্পনেবার, 4 মাচন   
• ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীরা োরা অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মে চার্, োরা নর্উ ইয়মকন র 'আনম 

নক ঘোগয'ওময়বসাইমট ঘেমে পামরর্ অ্েবা রামজযর COVID-19 টিকাকরণ  টলাইমর্ 
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কল করমে পামরর্।   

  
বর্উ ইযকন  প্েে প্েযার (New York State Fair) সাইে  
ঠিকার্া: 581 ঘেট ঘেয়ার বুমলভািন , সাইরানকউজ, NY 13209  
পাইলে শুরুর তাবরখ: শুিবার, মাচন  5  
পাইলে কাম্বজ্র সময: রাে 10|টা ঘেমক সকাল 6টা 
অোপম্বযন্টম্বমন্ট:  

• অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনল লাইভ  মব বৃ স্পনেবার, 4 মাচন   
• ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীরা োরা অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মে চার্, োরা নর্উ ইয়মকন র 'আনম 

নক ঘোগয' ওময়বসাইমট ঘেমে পামরর্ অ্েবা রামজযর COVID-19 টিকাকরণ 
 টলাইমর্ 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কল করমে পামরর্।   

  
ঘসামবামরর ঘ াষণারপর এই পাইলট ঘপ্রাগ্রাম প্রনেষ্ঠা করা  য় ো নর্উ ইয়কন  ঘেট নিনর্কযাল 
অ্যািভাইসনর টাস্ক ঘোসন (New York State Clinical Advisory Task Force) সবনসম্মনেিমম 
নর্উ ইয়কন  ঘেমট জর্সর্ অ্যান্ড জর্সমর্র COVID-19 টীকার বযব ার সুপানরশ কমরমে। এটি 
জরুরী বযব ামরর অ্র্ুমমােমর্র জর্য FDA-এর উপমেষ্টা কনমটির সুপানরশ অ্র্ুসরণ কমর।  
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