
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা জর্সর্ অোন্ড জর্সর্ টীকার রাম্বজে বিতরণ সম্প্রসারম্বণর জর্ে বতর্টি র্তুর্ 
স্বল্পম্বমযাদী গণ টিকাকরণ সাইম্বের কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ডাম্বেস, ঘজম্বর্বস এিং কোোরাগাস কাউবির সাইেগুবল শুক্রিার, 5 মােন  খুলম্বি; প্রবতটি সাইে 

জর্সর্ এিং জর্সর্ টীকার 3,500টি ঘডাজ প্রদার্ করম্বি  
  

ঘ াগে বর্উ ইযকন িাসীরা এখর্ অোপম্বযিম্বমি বর্ম্বত পারম্বির্ বর্উ ইযম্বকন র 'আবম বক ঘ াগে' ('Am 
I Eligible') ওম্বযিসাইে িেিহার কম্বর অথিা রাম্বজের COVID-19 টিকাকরণ হেলাইর্,  

1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কল কম্বর।  
  

বর্উ ইযকন  এই সপ্তাম্বহ জর্সর্ এিং জর্সর্ টিকার আর্ুমাবর্ক 164,800 ঘডাজ সরিরাহ করা হম্বি 
িম্বল আো করম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তির্টি র্িুর্ স্বল্পমমযাদী গণ টিকাকরণ সাইমের কথা ঘ াষণা 
কমরমের্ যা তর্উ ইযমকন র র্িুর্ টীকার সম্প্রসারমণ জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & 
Johnson) টীকা ব্যব্হার করমব্। ভতব্ষযি টিকার ব্রাদ্দকরমণ, যখর্ ঘসগুতি সরব্রাহ করা হমব্, 
িখর্ ঘসগুতি রাজয জমু়ে অ্তিতরক্ত সাইে স্থাপর্ করমি ব্যব্হার করা হমব্। সাইেগুমিা ডামেস 
কাউতির ঘপাগতকপতসর মযাতরস্ট কমিজ (Marist College), ঘজমর্তস কাউতি ব্াোতভযার ঘস্টে 
ইউতর্ভাতসনটি অ্ফ তর্উ ইযকন  (SUNY) ঘজমর্তস, এব্ং কযাোরাগাস কাউতির ওতিযামর্র 
ঘজমসোউর্ কতমউতর্টি কমিমজ (Jamestown Community College) অ্ব্তস্থি হমব্। িারা 
শুক্রব্ার খুিমব্ এব্ং রামজযর ঘয সব্ এিাকায ব্াতসন্দামদর জর্য অ্তিতরক্ত তব্কল্প প্রমযাজর্, ঘসই 
সব্ এিাকায টিকা তব্িরণ করমি ঘেষ্টা করমব্। প্রতিটি সাইে 3,500টি জর্সর্ এব্ং জর্সর্ টীকা 
প্রদার্ করমব্। তর্উ ইযকন  এই সাইেগুতি পতরোির্া করমি স্থার্ীয তেতকৎসা প্রদার্কারীমদর সামথ 
অ্ংশীদাতরত্ব করমব্।  
  
"জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার অ্র্ুমমাদর্ আমামদর সকি তর্উ ইযকন ব্াসীমক COVID-19 এর জর্য 
টিকা ঘদওযার প্রমেষ্টার একটি গুরুত্বপূণন র্িুর্ অ্ধ্যায খুমি তদমযমে, এব্ং আমরা এমক আমরা 
ব্াত়েময িুিতে সরব্রামহর একটি ব্ৃহৎ প্রাথতমক প্রব্ামহর কারমণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
তির্টি র্িুর্ সাইে রামজযর সঙ্কেজর্ক অ্ংমশ এক ব়্ে মামপ ব্াহুমি শে প্রমব্শ করমব্, এব্ং এই 
টিকার সংরক্ষণ এব্ং প্রদার্ করার স্বাচ্ছন্দয আমামদর রাজযব্যাপী এই প্রতক্রযা সহজ করমি সাহাযয 
করমব্। যি ঘব্তশ সম্ভব্ তর্উ ইযকন ব্াসীমক টিকা ঘদওযা জর্স্বাস্থয রক্ষা এব্ং পতরমশমষ ভাইরাসমক 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

পরাতজি করার জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন, এব্ং এই সাইেগুমিা েিমার্ প্রমেষ্টায আমরা এক ধ্াপ 
অ্গ্রসর হমি সাহাযয কমর।"  
  
ঘযাগয তর্উ ইযকন ব্াসীরা এখর্ অ্যাপমযিমমি তর্মি পারমব্র্ তর্উ ইযমকন র 'আতম তক ঘযাগয' ('Am I 
Eligible') ওমযব্সাইে ব্যব্হার কমর অ্থব্া রামজযর COVID-19 টিকাকরণ হেিাইর্,  
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কি কমর।  
  
Marist College  
51 Fulton Street        
Poughkeepsie, NY 12601  
  
শুক্রিার: সকাি 08.00 - তব্কাি 05.00  
েবর্িার: সকাি 08.00 - সন্ধ্যা 08.00  
রবিিার: সকাি 08.00 - সন্ধ্যা 08.00  
ঘসামিার: সকাি 08.00 - তব্কাি 05.00  
মঙ্গলিার: সকাি 08.00 - তব্কাি 05.00  
িুধিার: সকাি 08.00 - তব্কাি 05.00  
  
SUNY ঘজম্বর্বস কবমউবর্টি কম্বলজ (SUNY Genesee Community College)      
1 College Rd               
Batavia, NY 14020  
  
শুক্রিার: সকাি 12.00 - তব্কাি 04.00  
েবর্িার: সকাি 08.00 - তব্কাি 04.00  
রবিিার: সকাি 08.00 - তব্কাি 04.00  
ঘসামিার: সকাি 09.00 - দপুুর 1.00  
মঙ্গলিার: সকাি 09.00 - দপুুর 1.00  
  
ঘজমসোউর্ কবমউবর্টি কম্বলজ - ওলার্ কোম্পাস (Jamestown Community College - Olean 
Campus)  
260 North Franklin Street          
Olean, NY 14760  
  
শুক্রিার: দপুুর 12.00 - সন্দযা 6.00  
েবর্িার: সকাি 08.00 - তব্কাি 05.00  
রবিিার: সকাি 08.00 - তব্কাি 05.00  
ঘসামিার: সকাি 09.00 - দপুুর 2.00  
মঙ্গলিার: সকাি 09.00 - দপুুর 2.00  



 

 

  
তর্উ ইযকন  আশা করমে ঘয এই সপ্তামহ জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার প্রায 164,800 ঘডাজ পামব্। 
এই র্িুর্ টিকার ঘকন্দ্রীয সরব্রাহ ব্তৃির সামথ সামথ, এই প্রমেষ্টাগুতি অ্তভমযাতজি হমব্ এব্ং রাজয 
জমু়ে অ্র্যার্য সাইমে প্রসাতরি করা হমব্।  
  
2 মােন  িাতরমখ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘয তর্উ ইযকন  ঘস্টে একটি র্িুর্ 
পাইিে ঘপ্রাগ্রাম শুরু করমে ইযাতঙ্ক ঘস্টতডযাম (Yankee Stadium), জাতভেস ঘসিার (Javits 
Center) এব্ং তর্উ ইযকন  ঘস্টে ঘফযার (New York State Fair) গণ টিকাকরণ সাইমে রামির 
সময তর্উ ইযকন ব্াসীমদর জর্য জর্সর্ অ্যান্ড জর্সমর্র (Johnson & Johnson) একক ঘডামজর 
টিকা প্রদার্ শুরু করার জর্য। ঘহাযাইে হাউস COVID-19 োস্ক ঘফামসনর (White House 
COVID-19 Task Force) সামথ আমিাের্ার পর, তর্উ ইযকন  যি দ্রুি সম্ভব্ জর্সর্ অ্যান্ড 
জর্সর্ টীকা তব্িরমণর জর্য ব্যব্স্থা গ্রহণ করমে, ঘযমহিু রাষ্ট্রগুমিামক জার্ামর্া হমযমে ঘয আগামী 
সপ্তামহর ব্রাদ্দকরণ ঘপমি তব্িম্ব হমব্। এই প্রমেষ্টার অ্ংশ তহমসমব্ আগামী তদর্গুতিমি তির্টি সাইমের 
প্রতিটিমি হাজার হাজার র্িুর্ অ্যাপমযিমমি উপিব্ধ করা হমব্। কাউতি, ফামমনতস, এব্ং ঘফডামরি 
ঘযাগযিাসম্পন্ন স্বাস্থয ঘকন্দ্রগুতিও (Federally Qualified Health Centers) এই সপ্তামহ জর্সর্ এব্ং 
জর্সমর্র ব্রাদ্দকরণ পামব্।  
  
1 মােন , গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘয তর্উ ইযকন  ঘস্টে তিতর্কযাি অ্যাডভাইসতর োস্ক ঘফাসন (New 
York State Clinical Advisory Task Force) সব্নসম্মতিক্রমম তর্উ ইযকন  ঘস্টমে জর্সর্ অ্যান্ড 
জর্সমর্র COVID-19 টীকা ব্যব্হামরর সুপাতরশ কমরমে। এটি জরুরী ব্যব্হামরর অ্র্ুমমাদমর্র জর্য 
ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডতমতর্মেশমর্র (Food and Drug Administration, FDA) উপমদষ্টা কতমটির 
সুপাতরশ অ্র্ুসরণ কমর।  
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