
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 12টি কবমউবর্টি-বভবিক পপ-আপ টিকাকরম্বের সাইট এই সপ্তাম্বে অর্লাইর্ েম্বি 
4,000 জম্বর্রও বর্উ ইয়কন িাসীম্বের টিকা প্রোর্ করার জর্ে িম্বল ঘ াষো কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
টিকা বিতরে প্রবিয়ায় বর্রম্বপক্ষতা ও র্োয়বিচার বর্বিত করম্বত ঘেম্বটর অঙ্গীকার ঘজারোম্বর 

কম্বর  
  

সম্প্রোয় বভবিক 'পপ আপ' টিকাকরে সাইট প্রায় 50,000 বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকার প্রথম ঘ াজ 
ঘপম্বত সক্ষম কম্বরম্বে  

  
ঘোে সাইট এিং অংেীোর প্রোর্কারীরা তাম্বের সম্প্রোম্বয়র মম্বযে আউটবরচ পবরচালর্া কম্বর 
এিং ঘ াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সর্াক্ত করম্বত এিং টিকাকরম্বের অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্যনারে করম্বত 

সম্প্রোম্বয়র ঘর্তাম্বের এিং সংস্থাগুবলর সাম্বথ কাজ কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পাবলিক হাউলজিং কমমেক্স, চাচন , কলমউলর্টি সেন্টার, সু্কি এবিং 
ফায়ার সেশমর্ 12টি কলমউলর্টি-লভলিক পপ-আপ টিকাকরমের োইট অ্র্িাইর্ আোর কথা স াষো 
কমরমের্। এই োইটগুমিা োরা েপ্তাহ জমু়ে 4,000 এর সবশী বযলিমক টিকা লিমে পামর বমি আশা 
করা হমে। 15 জার্ুয়ালর সথমক 120টি েম্প্রিায়-লভলিক পপ-আপ োইট 50,000 জমর্রও লর্উ 
ইয়কন বােীমক োমির প্রথম COVID-19 টিকার স াজ সপমে েক্ষম কমরমে। পপ-আপ োইটগুমিামে 
সেমর্ সিখা লগময়মে, এই োইটগুমিা লিেীয় স াজ প্রিামর্র জর্য লের্ েপ্তামহর মমযয পুর্রায় স্থাপর্ 
করা হমব।  
  
ভলবেযমে, েখর্ সফ ারাি টিকার েরবরাহ বা়েমব, লর্উ ইয়কন  এই োইটগুলি প্রলেষ্ঠা করা অ্বযাহে 
রাখমব 33টি লর্উ ইয়কন  লেটি হাউলজিং অ্থলরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) 
আবাের্ উন্নয়মর্র প্রলেটিমে, সেখামর্ 7600 এর সবলশ গলরষ্ঠরা বাে কমরর্। এো়োও সেটবযাপী 
অ্র্যার্য পাবলিক হাউলজিং কমমেমক্স এবিং োর োমথ 300টিরও সবলশ চাচন  ও োিংসৃ্কলেক সকমে পপ-
আপ অ্বস্থার্গুলি স্থাপর্ করা চিমে থাকমব, ো গভর্নর কুওমমার ভযাকলের্ ইকুইটি টাস্ক সফােন 
(Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই োইটগুমিা পলরচাির্ার জর্য সেোমেবক লহমেমব 
কাজ কমরমে।  
  
"োরা রাজযজমু়ে অ্র্গ্রের েম্প্রিাময়র কামে সপ ৌঁোমর্া একটি টিকা সক শমির জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপূেন 
ো েকি লর্উ ইয়কন বােীমির সেবা প্রিার্ কমর, এবিং কলমউলর্টি লভলিক পপ-আপ োইটগুমিা 



 

 

েরােলর এই টিকা লর্ময় আমে োমির কামে োরা এই ভাইরামে েবমচময় সবলশ ক্ষলেগ্রস্ত 
হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সেমহেু আমরা প্রমবশালযকার েম্প্রোরে চালিময় োলে, টিকা 
েম্পমকন  েিংশয় িরূ করার জর্য আমরা কলমউলর্টি লি ারমির োমথ অ্িংশীিালরত্ব করলে ো অ্র্গ্রের 
েম্প্রিাময়র মমযয একটি ব়ে েমেযা রময় সগমে। টিকা বন্টর্ প্রলিয়ায় লর্রমপক্ষো এবিং র্যায়লবচার 
আমামির েমবনাচ্চ অ্গ্রালযকার এবিং COVID লচরেমর পরালজে র্া হওয়া পেনন্ত আমরা লবশ্রাম সর্ব 
র্া।"  
  
একালযক েরকালর ও সবেরকালর োস্থযমেবা েরবরাহকারীমির োমথ অ্িংশীিালরমত্বর মাযযমম এই টিকা 
সিওয়ার অ্মর্কগুলি োইট প্রলেষ্ঠা করা েম্ভব হময়লেি। আময়াজক োইট এবিং অ্িংশীিার প্রিার্কারীরা 
োমির েম্প্রিাময়র মমযয আউটলরচ পলরচাির্া কমর এবিং সোগয লর্উ ইয়কন বােীমির লচলিে করমে 
এবিং টিকাকরমের অ্যাপময়ন্টমমন্ট লর্যনারে করমে েম্প্রিাময়র সর্ো এবিং েিংস্থাগুলির োমথ কাজ 
কমর। এই েপ্তামহ সে 12টি োইট স্থাপর্ করা হময়মে ো লর্মচর ঠিকার্ায় অ্বলস্থে:  
  
লর্উ ইয়কন  লেটি  
কার্ার্ িোপটিে চাচন   
132 W 116th St  
New York, NY 10026  
সখািা:  5 মাচন , 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
  
NYCHA ঘচলবস অোব ের্  
436 West 27 Drive  
New York, NY 10001  
সখািা: 5 মাচন , 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
  
জোকি বরস ঘসম্বটলম্বমন্ট  
10-25 41st Ave  
Queens, NY 11101  
সখািা: 7 মাচন , 2021; েকাি 8:00 - েন্ধ্যা 12:00  
  
বরং বিক টাওয়ার কবমউবর্টি ঘসন্টার  
1540 Van Siclen Avenue  
Brooklyn, NY 11239  
সখািা: 6 মাচন , 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
  
িিং আইিযান্ড  
ইউবর্য়র্ম্ব ল োই সু্কল  
933 Goodrich Street  
Uniondale, NY 11553  



 

 

সখািা: 4 মাচন , 2021; েকাি 8:00 - িপুরু 12:00  
  
বি.এ.বপ.এস স্বামীর্ারায়ে বেন্দ ুমবন্দর  
2 Deshon Drive  
Melville, NY 11747  
সখািা: 5 মাচন , 2021; েকাি 8:00 - িপুরু 12:00  
  
হা ের্ ভযালি  
ওম্বপর্ ঘ ার ফ্োবমবল ঘমব ম্বকল ঘসন্টার  
Village of Ossining Ambulance Corps and Neighbors Link  
165 Main St  
Ossining, NY 10562  
সখািা: 6 মাচন , 2021; েকাি 9:00 - েন্ধ্যা 5:00  
**েকি োক্ষাৎকার ইলেমমযযই পূরে করা হময় সগমে**  
  
কযালপটাি লরলজয়র্  
ো সর্ ঘসন্ট্রাল ফ্ায়ারোউস  
77 North 7th Street  
Hudson, NY 12534  
সখািা: 6 মাচন , 2021; েকাি 10:00 - িপুুর 1:00  
**েকি োক্ষাৎকার ইলেমমযযই পূরে করা হময় সগমে**  
  
সমাহক ভযালি  
ঘসইন্ট পলস িোপটিে চাচন   
219 Leah St  
Utica, NY 13501  
সখািা: 4 মাচন , 2021; েকাি 9:30 - িপুরু 1:30  
  
োউিার্ন টিয়ার  
ঘেন্ডবেপ িোপটিে চাচন   
120 Pearl St  
Corning, NY 14830  
সখািা: 5 মাচন , 2021; িপুুর 1:00 - িপুরু 4:00  
  
সেন্ট্রাি লর্উ ইয়কন   
টাকার বমের্াবর িোপটিে চাচন   
515 Oakwood Avenue  
Syracuse, NY 13205  



 

 

সখািা: 5 মাচন , 2021; িপুুর 12:00 - িপুুর 3:30  
  
লফঙ্গার সিকে  
কোম্পম্বিল বিট আর-ঘসন্টার  
524 Campbell St  
Rochester, NY 14611  
সখািা: 6 মাচন , 2021; েকাি 9:00 - িপুরু 1:00  
  
এই কলমউলর্টি-লভলিক 'পপ আপ' টিকািার্ োইমটর অ্বযাহে উন্নয়র্ COVID-19 টিকা লবেরমে 
লর্রমপক্ষো ও েমো লর্লিে করমে গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রের কমর। 2020 োমির সশমষর 
লিমক, সেমিটালর অ্ব সেট সরাজার্া সরাজাম া, অ্যাটলর্ন সজর্ামরি সিটিলশয়া সজমে, র্যাশর্াি 
আরবার্ লিমগর সপ্রলেম ন্ট ও প্রযার্ লর্বনাহী কমনকেন া মাকন  সমালরয়াি ও সহিথফামেন র সপ্রলেম ন্ট ও 
প্রযার্ লর্বনাহী কমনকেন া পযাট ওয়ািং এর েভাপলেমত্ব লর্উ ইয়কন  ভযাকলের্ ইকুইটি টাস্ক সফােন (New 
York's Vaccine Equity Task Force) চািু হময়মে বমি গভর্নর স াষো কমরমের্। প্রলেষ্ঠার পর 
সথমক টাস্ক সফােন টিকা সিওয়ার সক্ষমে বাযা সভমঙ্গ এবিং সেট জমু়ে ভযাকলেমর্র র্যায়েঙ্গে বন্টর্ 
রময়মে লকর্া ো লর্লিে কমর এবিং িবুনি ও লর্ম্নলবি েম্প্রিায়গুলি োমে লপলেময় র্া পম়ে ো 
লর্লিে করার িমক্ষয কাজ অ্বযাহে সরমখমে।  
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