
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

4,500 জম্বর্রও বর্উ ইয়কন িাসীম্বের টিকা প্রোর্ করার জর্ে 16টি কবমউবর্টি-বভবিক পপ-আপ 
টিকাকরম্বের সাইট আগামী সপ্তাম্বে অর্লাইর্ েম্বি িম্বল গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
টিকা বিতরে প্রবিয়ায় বর্রম্বপক্ষতা ও র্োয়বিচার বর্বিত করম্বত ঘেম্বটর অঙ্গীকার ঘজারোম্বর 

কম্বর  
  

কবমউবর্টি বভবিক 'পপ আপ' টিকাকরে সাইট 55,000 এর ঘিবে 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 ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পমরর সপ্তামে চাচন , পাবলিক োউলজিং 
কমমেক্স এবিং কলমউলর্টি ঘসন্টামর 16টি কলমউলর্টি লভলিক পপ-আপ টিকাকরণ সাইট অ্র্িাইমর্ 
আসমে। এই সাইটগুমিা সারা সপ্তাে জমু়ে 4,500 এর ঘবশী বযলিমক টিকা লিমে পামর বমি আশা 
করা েমে। 15 জার্ুয়ালর ঘেমক 145টির ঘবলশ কলমউলর্টি-লভলিক পপ-আপ সাইট 55,000 
জমর্রও ঘবলশ লর্উ ইয়কন বাসীমক োমির প্রেম COVID-19 টিকার ঘ াজ ঘপমে সক্ষম কমরমে। 
পপ-আপ সাইটগুমিামে ঘেমর্ ঘিখা লগময়মে, এই সাইটগুমিা লিেীয় ঘ াজ প্রিামর্র জর্য লের্ 
সপ্তামের মমযয পুর্রায় স্থাপর্ করা েমব।  
  
ভলবসযমে, েখর্ ঘে ারাি টিকার সরবরাে বা়েমব, লর্উ ইয়কন  এই সাইটগুলি প্রলেষ্ঠা করা 
অ্বযােে রাখমব 33টি লর্উ ইয়কন  লসটি োউলজিং অ্েলরটি (New York City Housing Authority, 
NYCHA) আবাসর্ উন্নয়মর্র প্রলেটিমে, ঘেখামর্ 7600 এর ঘবলশ গলরষ্ঠরা বাস কমরর্। এো়োও 
ঘেটবযাপী অ্র্যার্য পাবলিক োউলজিং কমমেমক্স এবিং োর সামে 300টিরও ঘবলশ চাচন  ও কলমউলর্টি 
ঘসন্টামর পপ-আপ সাইট স্থাপর্ করা চিমে োকমব, ো গভর্নর কুওমমার ভযাকলসর্ ইকুইটি টাস্ক 
ঘোসন (Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই সাইটগুমিা পলরচাির্ার জর্য ঘেোমসবক 
লেমসমব কাজ কমরমে।  
  



 

 

"ঘকার্ রাষ্ট্র লর্উ ইয়মকন র ঘচময় লর্রাপি, কােনকর, র্যােয টিকা বন্টমর্ ভামিা কাজ করমে র্া, 
এবিং আমরা প্রলেলির্ অ্ক্লান্ত পলরশ্রম করলে োমে টিকা লিমে এবিং ঘিমশর প্রেম COVID মুি রাষ্ট্র 
েময় ওঠার জর্য," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা আমামির টিকা লবেরণ বযবস্থামক সরবরাে 
বৃলির সামে ঘমিামে এলগময় লর্ময় োমে, লকন্তু একটি লবেরণ বযবস্থা শুযু বলৃি ঘপমে পামর র্া- 
এটামক র্যায়সঙ্গেভামব বৃলি করমে েমব। এই কারমণ আমরা শুরু ঘেমকই এই টিকার র্যােয এবিং 
সমার্ুপাে লবেরণমক অ্গ্রালযকার লিময়লে লবমশষ প্রমচষ্টার মাযযমম, ঘেমর্ COVID িারা সবমচময় 
ঘবলশ ক্ষলেগ্রস্ত েওয়া এিাকায় পপ-আপ সাইট স্থাপর্ ো লর্লিে করমব োমে সুলবযাবলিে লর্উ 
ইয়কন বাসীরা লবেরণ প্রলিয়ায় লপলেময় র্া পম়ে।"  
  
একালযক সরকালর ও ঘবসরকালর োস্থযমসবা সরবরােকারীমির সামে অ্িংশীিালরমের মাযযমম এই টিকা 
ঘিওয়ার অ্মর্কগুলি সাইট প্রলেষ্ঠা করা সম্ভব েময়লেি। আময়াজক সাইট এবিং অ্িংশীিার 
প্রিার্কারীরা োমির সম্প্রিাময়র মমযয আউটলরচ পলরচাির্া কমর এবিং ঘোগয লর্উ ইয়কন বাসীমির 
লচলিে করমে এবিং টিকাকরমণর অ্যাপময়ন্টমমন্ট লর্যনারণ করমে সম্প্রিাময়র ঘর্ো এবিং সিংস্থাগুলির 
সামে কাজ কমর। এই সপ্তামে ঘে 16টি সাইট স্থাপর্ করা েময়মে ো লর্মচর ঠিকার্ায় অ্বলস্থে:  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি  
মাউন্ট ঘর্মবাে বযাপটিে চাচন  
1883 Adam Clayton Powell Jr Boulevard  
New York, NY 10026  
ঘখািা: বৃেস্পলেবার, 18 মাচন -শুিবার 19 মাচন , সকাি 9টা - লবকাি 5টা  
  
ঘসন্ট লেলিপস বযাপটিে চাচন   
77 Bennett Street  
Staten Island, NY 10302  
ঘখািা: মঙ্গিবার, 23 মাচন , সকাি 10টা - সন্ধ্যা 6টা  
  
এলিময়র্মো ঘি লভিা চাচন   
103-12 Roosevelt Avenue  
Corona, NY 11368  
ঘখািা: শলর্বার, 20 মাচন , সকাি 9টা - লবকাি 5টা  
  
ওয়াকার ঘমমমালরয়াি বযাপটিে চাচন   
120 East 169th Street  
Bronx, NY 10452  
ঘখািা: শলর্বার, 20 মাচন , সকাি 9টা - লবকাি 5টা  
  
মাউন্ট আরারাে বযাপটিে চাচন   
425 Howard Avenue  



 

 

Brooklyn, NY 11233  
ঘখািা: শুিবার, 19 মাচন  - সকাি 9টা - লবমকি 5টা  
  
NYCHA িাগুয়াল ন য়া  
200 Madison Street  
Manhattan, NY 10002  
ঘখািা: শুিবার, 19 মাচন  - সকাি 9টা - লবমকি 5টা  
  
NYCHA ঘমল্টজার  
189 Allen Street  
Manhattan, NY 10002  
ঘখািা: শলর্বার, 20 মাচন , সকাি 9টা - লবকাি 5টা  
  
NYCHA ঘবেুর্  
1970 Amsterdam Avenue  
Manhattan, NY 10032  
ঘখািা: বৃেস্পলেবার, 18 মাচন  - সকাি 9টা - লবমকি 5টা  
  
লং আইলোন্ড  
কিংলরমগশর্াি চাচন  অ্ে পামচাগ  
95 E Main Street  
Patchogue, NY 11772  
ঘখািা: শুিবার, 19 মাচন  - িপুুর 2টা - সন্ধ্যা 6টা  
  
ঘিকলভউ পাবলিক িাইমেলর  
1120 Woodfield Road  
Rockville Centre, NY 11570  
ঘখািা: বৃেস্পলেবার, 18 মাচন  - সকাি 9টা - লবমকি 5টা  
  
ো সর্ ভোবল  
েযাভারস্ট্র কলমউলর্টি ঘসন্টার  
50 W. Broad Street,  
Haverstraw, NY  
ঘখািা: বৃেস্পলেবার, 18 মাচন , সকাি 9টা - িপুুর 4টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ 
েময় লগময়মে  
  
ঘসন্ট টমাস এলপমস্কাপাি চাচন   
168 W Boston Post Road  



 

 

Mamaroneck, NY 10543  
ঘখািা: শলর্বার, 20 মাচন , সকাি 9টা - লবকাি 5টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
লগময়মে  
  
কোবপটাল বরবজয়র্  
সারামটাগা কাউলন্ট পাবলিক ঘেিে  
6012 County Farm Road  
Ballston Spa, NY 12020  
ঘখািা: শলর্বার, 20 মাচন , সকাি 9টা - িপুুর 1টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
লগময়মে  
  
বিঙ্গার ঘলকস  
মাউন্ট অ্লিভ লমশর্ালর বযাপটিে চাচন   
70 Clark Street  
Geneva, NY 14456  
ঘখািা: শলর্বার, 20 মাচন , সকাি 11টা - িপুুর 2টা  
  
পবিম বর্উ ইয়কন   
র্েনওময়ে বামেমিা কলমউলর্টি ঘসন্টার  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
ঘখািা: শুিবার, 19 মাচন  - সকাি 9টা - লবমকি 4টা  
  
লরভার ওয়াক োজা  
121 Bolivar Road  
Wellsville, NY 14895  
ঘখািা: বৃেস্পলেবার, 18 মাচন  - সকাি 9টা - সন্ধ্যা 7টা  
  
এই কলমউলর্টি-লভলিক 'পপ আপ' টিকািার্ সাইমটর অ্বযােে উন্নয়র্ COVID-19 টিকা লবেরমণ 
লর্রমপক্ষো ও সমো লর্লিে করমে গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রসর কমর। 2020 সামির ঘশমষর 
লিমক, ঘসমিটালর অ্ব ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসামিা, আরবার্ লিমগর ঘপ্রলসম ন্ট (Urban League 
President) ও প্রযার্ লর্বনােী কমনকেন া মাকন  মলরয়াি ও ঘেিেোে (Healthfirst) এর ঘপ্রলসম ন্ট 
ও প্রযার্ লর্বনােী কমনকেন া পযাট ওয়ািং এর সভাপলেমে গভর্নর লর্উ ইয়মকন র ভযাকলসর্ ইকুইটি টাস্ক 
ঘোসন (Vaccine Equity Task Force) চািু করার ঘ াষণা ঘির্। প্রলেষ্ঠার পর ঘেমক টাস্ক ঘোসন 
টিকা ঘিওয়ার ঘক্ষমে বাযা ঘভমঙ্গ এবিং ঘেট জমু়ে ভযাকলসমর্র র্যায়সঙ্গে বন্টর্ রময়মে লকর্া ো 
লর্লিে কমর এবিং িবুনি ও লর্ম্নলবি সম্প্রিায়গুলি োমে লপলেময় র্া পম়ে ো লর্লিে করার িমক্ষয 
কাজ অ্বযােে ঘরমখমে।  
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