
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আলিাবর্, িাম্বেম্বলা, ররাম্বেস্টার এিং ইয়ঙ্কাম্বসন রাজ্ে-FEMA গণ টিকাকরণ সাইট 
র ালার কথা র াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রবিটি সাইট প্রবিবির্ 1,000 জ্র্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা রিম্বি; টীকার র্োয্ে িন্টম্বর্র জ্র্ে 

জ্ািীয় মম্বেল বিম্বসম্বি কাজ্ করম্বি  
  

রয্াগে বর্উ ইয়কন িাসীরা অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করম্বি পাম্বরর্ বর্উ ইয়ম্বকন র 'আবম বক রয্াগে ' 
ওম্বয়িসাইম্বটর মাধ্েম্বম, 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) র্েম্বর কল কম্বর অথিা 

সাইটটিম্বি বগম্বয়  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট - FEMA গণ টির্ার্রণ সাইট স্ট ালার র্থা 
স্ট াষণা র্মরমের্ অ্যালমেনর্, োমেমলা, রমেোর এেং ইয়ঙ্কামসন। এই সাইটগুমলা নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর 
টির্া সংক্রান্ত নিধা-িমের নেরুমে লডাই এেং ঐনিহ্যোহ্ী স্বাস্থ্য পনরমষো প্রনিষ্ঠার্গুমলার অ্ধীমর্ 
থার্া সম্প্রদায়গুনলমি টির্া নর্ময় আসার প্রমেষ্টার অ্ংশ। স্ট াগয নর্উ ইয়র্ন োসীরা এ র্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মি পারমের্ নর্উ ইয়মর্ন র 'আনম নর্ স্ট াগয' ('Am I Eligible') ওময়েসাইট 
েযেহ্ার র্মর অ্থো রামজযর COVID-19 টির্ার্রণ হ্টলাইর্, 1-833-NYS-4-VAX  
(1-833-697-4829) এ র্ল র্মর। আময়াজর্ র্াউনন্টর মমধয স্ট াগয নর্উ ইয়র্ন োসীমদর জর্য 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট উপলব্ধ, অ্যালমেনর্ সাইট েযনিমরমর্,  া স্টরর্মসলার এেং স্টশমর্র্টানি র্াউনন্টর 
োনসন্দামদরও পনরমষো প্রদার্ র্মর। সরেরাহ্ অ্র্ু ায়ী সাইটগুমলামি নগময়ও অ্যাপময়ন্টমমন্ট র্রা 
স্ট মি পামর।  
  
"আমরা টির্ার সরেরাহ্ পাওয়ার সামথ সামথ আমরা নর্উ ইয়র্ন োসীমদর জর্য র্যা য েন্টর্ এেং 
প্রমেশানধর্ারমর্ অ্গ্রানধর্ার স্টদওয়া অ্েযাহ্ি স্টরম নে এেং এই সম্প্রদায়-নভনির্ গণ টির্ার্রণ 
সাইটগুমলা আমামদর এই মহ্ামারীর েমল সে স্টেময় স্টেনশ ক্ষনিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুনলর র্ামে স্টপ ৌঁোমি 
সাহ্া য র্রমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টীর্া র্াজ র্মর, নর্ন্তু স্টর্েল ি র্ই   র্ আমরা এটা 
নর্ই। আনম সর্ল স্ট াগয নর্উ ইয়র্ন োসীমর্ এর্টি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য সাইর্ আপ র্রমি এেং 
 ি দ্রুি সম্ভে শট স্টপমি উৎসানহ্ি র্রনে  ামি আমরা অ্েমশমষ সুডমের স্টশমষ আমলামি স্টপ ৌঁোমি 
পানর।"  
  
স্টেিারাল এমামজন নি মযামর্জমমন্ট এমজনি, মানর্ন র্  কু্তরামের স্বাস্থ্য ও মার্ে স্টসো নেভাগ (U.S. 
Department of Health and Human Services), প্রনিরক্ষা নেভাগ (Department of Defense) 



 

 

ও অ্র্যার্য স্টেিামরল এমজনির সহ্ায়িায়, এই সাইটগুমলা স্টেিামরল নিনর্র্যাল ও র্র্-নিনর্র্যাল 
োে এেং ঠির্াদারমদর এর্নিি র্রমে  ারা র্যাশর্াল গািন  (National Guard), নর্উ ইয়র্ন  
স্টেট, স্থ্ার্ীয় স্টর্িা ও র্নমউনর্টি নভনির্ সংস্থ্ার সামথ র্াজ র্রমে এই সাইটগুনল প্রনিষ্ঠা র্রমি 
এেং স্টসগুনল পনরোলর্া র্রমি। প্রনিটি অ্েস্থ্ার্ এটি স্ট  নর্নদনষ্ট সম্প্রদায়টি পনরমেশর্ র্রমে িার 
োনহ্দা পূরমণর জর্য তিনর র্রা হ্মে।  
  
সাইমটর অ্েস্থ্ার্গুমলা নর্ম্নরূপ:  
  
আলিাবর্, রেম্বর্কম্বটবে, ট্রয়: ওয়াবেংটর্ অোবভবর্উ আমনাবর (Washington Avenue Armory)  
195 Washington Avenue  
Albany, NY  
  
র্ামজর সময়: সর্াল 8 টা - সন্ধ্যা 8টা  
  
িাোম্বলাোঃ রেলাভার্ বিোর কবমউবর্টি রসন্টার (Delavan Grider Community Center)  
877 East Delavan Avenue  
Buffalo, NY 
  
র্ামজর সময়: সর্াল 8 টা - সন্ধ্যা 8টা  
  
রম্বেস্টারোঃ সাম্বিক রকাোক িকআই পাবকন ং লট (Former Kodak Hawkeye Parking Lot) 
1345 St. Paul Street  
Rochester, NY  
 
র্ামজর সময়: সর্াল 8 টা - সন্ধ্যা 8টা  
  
ইয়ঙ্কারস এিং মাউন্ট ভার্নর্: বর্উ ইয়কন  র্োের্াল গােন  আমনাবর (New York National Guard 
Amory)  
2 Quincy Place 
Yonkers, NY  
 
র্ামজর সময়: সর্াল 8 টা - সন্ধ্যা 8টা  
  
2020 সামলর স্টশমষর নদমর্, গভর্নর স্টসমক্রটানর অ্ে স্টেট স্টরাসার্া স্টরাসামদা, র্যাশর্াল আরোর্ 
লীমগর স্টপ্রনসমিন্ট ও প্রধার্ নর্েনাহ্ী র্মনর্িন া মার্ন  মনরয়াল ও স্টহ্লথোমেন র স্টপ্রনসমিন্ট ও প্রধার্ 
নর্েনাহ্ী র্মনর্িন া পযাট ওয়াং এর সভাপনিমে নর্উ ইয়মর্ন র ভযার্নসর্ ইকুইটি টাস্ক স্টোসন (Vaccine 
Equity Task Force) োলু র্রার স্ট াষণা স্টদর্। প্রনিষ্ঠার পর স্টথমর্ টাস্ক স্টোসন টির্া স্টদওয়ার 
স্টক্ষমি োধা স্টভমে এেং স্টেট জমুড ভযার্নসমর্র র্যায়সেি েন্টর্ রময়মে নর্র্া িা নর্নিি র্মর 



 

 

এেং দেুনল ও নর্ম্ননেি সম্প্রদায়গুনল  ামি নপনেময় র্া পমড িা নর্নিি র্রার লমক্ষয র্াজ অ্েযাহ্ি 
স্টরম মে।  
  
উপরন্তু, নর্উ ইয়র্ন  ঐনিহ্যগিভামে স্বাস্থ্য স্টসো েযেস্থ্ার িারা অ্প নাপ্তভামে পনরমষো প্রাপ্ত 
সম্প্রদায়গুনলর মমধয সরাসনর োেন , র্নমউনর্টি স্টসন্টার ও পােনলর্ হ্াউনজং র্মমেমে অ্স্থ্ায়ী 
সম্প্রদায়-নভনির্ 'পপ আপ' টির্ার্রণ সাইট স্থ্াপর্ র্মরমে রাজয জমুড। 15 জার্ুয়ানর স্টথমর্ 120টি 
সম্প্রদায়-নভনির্ পপ-আপ সাইট 50,000 জমর্রও নর্উ ইয়র্ন োসীমর্ িামদর প্রথম COVID-19 
টির্ার স্টিাজ স্টপমি সক্ষম র্মরমে। প্রথম স্টিাজ প্রদামর্র পর, সাইটগুনল িারপর নিিীয় স্টিাজ 
প্রদার্ র্রার জর্য নির্ সপ্তাহ্ পমর পুর্রায় প্রনিনষ্ঠি হ্য়।  
  
নর্উ ইয়র্ন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুনল প্রনিষ্ঠা অ্েযাহ্ি রা মে  িক্ষণ র্া এগুনলমর্ সমস্ত 33 
NYCHA নসনর্য়র হ্াউনজং স্টিভলপমমমন্ট স্থ্াপর্ র্রা হ্য়, স্ট  ামর্ 7,600 জমর্র স্টেনশ েয়স্ক 
রময়মে। এোডাও স্টেটেযাপী অ্র্যার্য পােনলর্ হ্াউনজং র্মমেমে পপ-আপ স্থ্ার্ স্থ্াপর্ র্রার 
পাশাপানশ 300টিরও স্টেনশ োেন  ও সাংসৃ্কনির্ স্টর্মে  ারা গভর্নর কুওমমার ভযার্নসর্ ইকুইটি টাস্ক 
স্টোসন-এর মাধযমম এই সাইটগুমলা পনরোলর্ার জর্য স্টস্বচ্ছামসের্ নহ্মসমে র্াজ র্মরমে।  
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