
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এখর্ দেটি র্তুর্ রাষ্ট্র পবরচাবলত গণ টিকাকরণ সাইম্বে অোপম্ব়েন্টম্বমন্ট উপলভে 
থাকার কথা ঘ াষণা বদম্ব়েম্বের্  

  
বর্উ ই়েকন  বসটি, লং আইলোন্ড, হাডসর্ ভোবল, কোবপোল বরবি়ের্, সাউদার্ন টি়োর, ঘমাহক 
ভোবল এিং ওম্ব়েস্টার্ন বর্উ ই়েম্বকন র সাইম্বে অোপম্ব়েন্টম্বমন্ট আি িুবকং এর ির্ে উপলভে  

  
সকল সাইে শুক্রিার, 19 মাচন  ঘখালা হম্বি; সাইে দদবর্ক সকাল 8:00ো ঘথম্বক সন্ধ্ো 7:00 ো পর্নন্ত 

চলম্বি  
  

ঘর্াগে বর্উ ই়েকন িাসীরা বর্উ ই়েম্বকন র 'আবম বক ঘর্াগে (Am I Eligible)' ওম্ব়েিসাইে িেিহার কম্বর 
অথিা COVID-19 টিকা প্রদার্ হেলাইর্ 1-833-NYS-4-VAX এ কল কম্বর অোপম্ব়েন্টম্বমন্ট 

বেবডউল করম্বত পারম্বির্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয জমু়ে দশটি র্তুর্ রাষ্ট্র পররচারিত গণ 
টিকাকরণ সাইমে অ্যাপম়েন্টমমন্ট পাও়ো োমে। দশটি সাইমের সবগুরি শুক্রবার, 19 মাচন  ঘ ািা হমব 
এবং দদরর্ক সকাি 8:00ো ঘেমক সন্ধ্যা 7:00 ো পেনন্ত চিমব। প্ররতটি সাইে ঘেডামরি সরকামরর 
সরবরামহর উপর রর্ভন র কমর দদরর্ক এক হাজামররও ঘবরশ রর্উ ই়েকন বাসীমক টিকা ঘদও়োর ক্ষমতা 
োকমব। রর্উ ই়েকন  রসটি, িং আইিযান্ড, হাডসর্ ভযারি, কযারপোি রররজ়ের্, সাউদার্ন টি়োর, 
ঘমাহক ভযারি এবং ওম়েস্টার্ন রর্উ ই়েকন  অ্ঞ্চমি অ্বরিত সাইেগুমিামত অ্যাপম়েন্টমমন্ট আজ বুরকং 
ঘ়ের জর্য উপিভয এবং গভর্নমরর ঘসামবামরর ঘ াষণার অ্র্ুো়েী িং আইিযামন্ড র্তুর্ টিকা সাইে 
ঘ ািার সামে সামঞ্জসযপূণন।  
  
"আমামদর COVID টিকাকরণ সাইমের একটি রবসৃ্তত ঘর্েও়োকন  আমে এবং রাষ্ট্র আমরা ঘ ািার রদমক 
এরগম়ে োমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ই়েকন মক পরবতী সরবরাহ বৃরির জর্য প্রস্তুত োকমত 
হমব, এবং সারা রাজযজমু়ে অ্বরিত এই সাইেগুমিা বারসন্দা এবং তামদর পররবারমক মার্রসক শারন্ত 
আর্মত সাহােয করমব এবং COVID-19 মহামারীমক পরারজত করমত এবং স্বাভারবক অ্বিা রেররম়ে 
আর্মত আমামদর আরও এক ধাপ এরগম়ে রর্ম়ে োমব। এটি একটি অ্রবশ্বাসয কঠির্ বের এবং 
আমামদর আমরা কাজ বারক আমে, রকন্তু রাষ্ট্র রর্উ ই়েকন বাসীমদর টিকা প্রদার্ এবং আমামদর 
অ্েনর্ীরত পরু্রা়ে ঘ ািার অ্গ্রগরত করমে।"  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-additional-mass-vaccination-sites-open-long-island-week


 

 

ঘোগয রর্উ ই়েকন বাসীরা এ র্ রর্উ ই়েমকন র 'আরম রক ঘোগয' ওম়েবসাইে অ্েবা ঘস্টমের 
COVID-19 টিকা প্রদার্ হেিাইমর্ 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কি কমর 
অ্যাপম়েন্টমমন্ট রর্মত পারমবর্।  
  
প্ররতটি সাইে প্ররতরদর্ সকাি 8:00ো ঘেমক সন্ধ্যা 7:00 ো পেনন্ত ঘ ািা োকমব। রর্মচ অ্বিার্গুরি 
ঘদও়ো হি:  
  
LONG ISLAND  
Stony Brook - Southampton  
SUNY Stony Brook Southampton Campus  
70 Tuckahoe Road  
Southampton, NY  
  
Suffolk CCC - Brentwood  
Suffolk Federal Credit Union Arena  
1001 Crooked Hill Road  
Brentwood, NY  
  
SUNY Old Westbury  
Clark Center - Gate C  
Store Hill Road and Cherry Road  
Old Westbury, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bronx - Bay Eden Senior Center  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St.  
Bronx, NY  
  
HUDSON VALLEY  
SUNY Orange  
Diana Physical Education Center  
9 East Conkling Ave.  
Middletown, NY  
  
Ulster Fairgrounds in New Paltz  

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


 

 

Ulster County Fairgrounds  
249 Libertyville Road  
New Paltz, NY  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  
Queensbury, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
Alumni Fieldhouse  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
The Conference and Events Center - Niagara Falls  
101 Old Falls St.  
Niagara Falls, NY  
  
SOUTHERN TIER  
SUNY Corning Community College  
Gymnasium and Wellness Education Center  
1 Academic Drive  
Corning, NY  
  
এই 10টি সাইে প্ররতষ্ঠা ইমতামমধয রর্উ ই়েমকন র রবশাি টিকা রবতরণ ঘর্েও়োকন মক আমরা প্রসাররত 
কমরমে। রর্উ ই়েকন  আমগ ঘ ািা আরও 13টি রাষ্ট্র পররচারিত গণ টিকাকরণ সাইে িাপর্ কমরমে, 
রকন্তু এই টিকার র্যােয এবং সমার্ রবতরণ রর্রিত করমত গভর্নমরর আমদশ পূরমণর জর্য, 
অ্র্গ্রসর সম্প্রদাম়ে বসবাসকারী রর্উ ই়েকন বাসীমদর সরাসরর টিকা পাও়ো রর্রিত করার জর্য 
আরও অ্সং য সাইে িাপর্ করা হম়েমে। এর মমধয রম়েমে ে়েটি ঘেৌে রাষ্ট্র-রেমা সম্প্রদা়ে রভরিক 
টিকাকরণ সাইে, ই়োরি ঘস্টরড়োমমর গণ টিকাকরণ সাইে এবং পাবরিক হাউরজং ঘডমভিপমমন্ট, 
চাচন  এবং করমউরর্টি ঘসন্টামর 145টিরও ঘবরশ করমউরর্টি রভরিক পপ-আপ সাইে।  
  

###  
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