
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

4,200 জম্বর্রও বিবে বর্উ ইয়কন িাসীম্বেরম্বক টিকা প্রোর্ করার জর্ে 16টি কবমউবর্টি-বভবিক 
পপ-আপ টিকাোম্বর্র সাইট আগামী সপ্তাম্বে অর্লাইম্বর্র মাধ্েম্বম চালুর কথা গভর্নর কুওম্বমা 

ব াষণা কম্বরম্বের্  
  

টিকা বিতরণ প্রবিয়ায় বর্রম্বপক্ষতা ও র্োয়বিচার বর্বিত করম্বত বেম্বটর অঙ্গীকার বজারোম্বর 
কম্বর  

  
কবমউবর্টি বভবিক 'পপ আপ' টিকাকরণ সাইট 62,500 এর বিবে বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকার প্রথম 

ব াজ বপম্বত সক্ষম কম্বরম্বে  
  

বোে সাইট এিং অংেীোর প্রোর্কারীরা তাম্বের সম্প্রোম্বয়র মম্বধ্ে আউটবরচ পবরচালর্া কম্বর 
এিং ব াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সর্াক্ত করম্বত এিং টিকাকরম্বণর অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্ধ্নারণ করম্বত 

সম্প্রোম্বয়র বর্তাম্বের এিং সংস্থাগুবলর সাম্বথ কাজ কম্বর  
  

টিকা শুধ্ুমাত্র আোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর মাধ্েম্বম েয়; আোপম্বয়ন্টম্বমন্ট োড়া প্রম্ব াজে র্য়  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পমরর সপ্তামে প্রার্নর্ার  র, কমমউমর্টি 
ঘসন্টার এবং স্থার্ীয় বযবসা ঘকন্দ্রগুমিমে 14টি কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ টিকাদামর্র সাইট 
অ্র্িাইমর্ চািু েমে। এই সাইটগুমিা সারা সপ্তাে জমু়ে 4,200 এর ঘবশী বযমিমক টিকা মদমে পামর 
বমি আশা করা েমে। 15 জার্ুয়ামর ঘর্মক 160টির ঘবমশ কমমউমর্টি-মভমিক পপ-আপ সাইট 
62,500 জমর্রও ঘবমশ মর্উ ইয়কন বাসীমক োমদর প্রর্ম COVID-19 টিকার ঘ াজ প্রদার্ কমরমে। 
পপ-আপ সাইটগুমিামে ঘেমর্ ঘদখা মগময়মে, এই সাইটগুমিা মিেীয় ঘ াজ প্রদামর্র জর্য মের্ 
সপ্তামের মমযয পুর্রায় স্থাপর্ করা েমব। টিকা শুযমুাত্র অ্যাপময়ন্টমমমন্টর মাযযমমই েয় এবং 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট ো়ো অ্র্ুমমামদে র্য়।  
  
ভমবসযমে, েখর্ ঘে ারাি টিকার সরবরাে বা়েমব, মর্উ ইয়কন  এই সাইটগুমি প্রমেষ্ঠা করা অ্বযােে 
রাখমব 33টি মর্উ ইয়কন  মসটি োউমজং অ্র্মরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) 
আবাসর্ উন্নয়মর্র প্রমেটিমে, ঘেখামর্ 7600 এর ঘবমশ গমরষ্ঠরা বাস কমরর্। এো়োও ঘেটবযাপী 
অ্র্যার্য পাবমিক োউমজং কমমেমে এবং োর সামর্ 300টিরও ঘবমশ চাচন  ও কমমউমর্টি ঘসন্টামর 
পপ-আপ সাইট স্থাপর্ করা চিমে র্াকমব, ো গভর্নর কুওমমার ভযাকমসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন 



 

 

(Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই সাইটগুমিা পমরচাির্ার জর্য ঘেোমসবক মেমসমব 
কাজ কমরমে।  
  
"েে দ্রুে সম্ভব মর্উ ইয়কন বাসীমদর কামে এই টিকা ঘপমে আমরা কাজ কমর, এটা অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন 
ঘে বামসন্দারা জামর্ ঘে এই টিকা মর্রাপদ এবং কােনকর, এবং এই মবশ্বাসটি কমমউমর্টি পেনাময় 
শুরু েয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর পপ-আপ সাইটগুমিা মর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য একটি 
পমরমবশ তেমর করমে গুরুত্বপূণন ভূমমকা পাির্ কমর, োমে োরা এই টিকা গ্রেণ করমে োেন্দয 
ঘবায কমর এবং বনু্ধ এবং পমরবামরর কামে সুপামরশ কমর, একই সামর্ এই সাইটগুমিামক সরাসমর 
প্রমেমষ্ঠে কমর টিকা বণ্টমর্ সমোমক অ্গ্রামযকার ঘদয়ার জর্য আমামদর প্রমচষ্টার উপর গম়ে 
ঘোমি।"  
  
একামযক সরকামর ও ঘবসরকামর োস্থযমসবা সরবরােকারীমদর সামর্ অ্ংশীদামরমত্বর মাযযমম এই টিকা 
ঘদওয়ার অ্মর্কগুমি সাইট প্রমেষ্ঠা করা সম্ভব েময়মেি। আময়াজক সাইট এবং অ্ংশীদার প্রদার্কারীরা 
োমদর সম্প্রদাময়র মমযয আউটমরচ পমরচাির্া কমর এবং ঘোগয মর্উ ইয়কন বাসীমদর মচমিে করমে 
এবং টিকাকরমণর অ্যাপময়ন্টমমন্ট মর্যনারণ করমে সম্প্রদাময়র ঘর্ো এবং সংস্থাগুমির সামর্ কাজ 
কমর। এই সপ্তামে ঘে 14টি সাইট স্থাপর্ করা েময়মে ো মর্মচর ঠিকার্ায় অ্বমস্থে:  
  
মর্উ ইয়কন  মসটি  
Kings Plaza Mall (বকংস প্লাজা মল)  
5100 Kings Plaza  
Brooklyn, NY  
ঘখািা: শুক্রবার, 26 মাচন   - সকাি 9টা - মবমকি 5টা  
  
New Testament Temple (বর্উ বটোম্বমন্ট মবির)  
3350-56 Seymour Avenue  
Bronx, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 9টা - মবকাি 5টা  
  
Challenge Charter Middle School (চোম্বলঞ্জ চাটন ার বম ল সু্কল)  
1526 Central Ave  
Far Rockaway, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 9টা - মবকাি 5টা  
  
Chinese Consolidated Benevolent Association (চীর্া কর্ম্বসাবলম্ব ম্বট  বিম্বর্ম্বভাম্বলন্ট 
অোম্বসাবসম্বয়ের্)  
62 Mott St  
New York, NY  
ঘখািা: শুক্রবার, 26 মাচন   - সকাি 9টা - মবমকি 5টা  



 

 

  
এবলম্বয়র্ম্বতা বে বভো চাচন   
103-12 Roosevelt Ave  
Corona, NY  
ঘখািা: শুক্রবার, 26 মাচন   - সকাি 9টা - মবমকি 5টা  
  
িং আইিযান্ড  
বি.এ.বপ.এস স্বামীর্ারায়ণ বেি ুমবির  
2 Deshon Drive  
Melville, NY  
ঘখািা: শুক্রবার, 26 মাচন   - দপুুর 2টা - সন্ধযা 6টা  
  
Alden Terrace School (আলম্ব র্ বটম্বরস সু্কল)  
1835 Central Ave  
Valley Stream, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 10টা ঘর্মক দপুুর 2টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ 
েময় মগময়মে  
  
ো সর্ ভযামি  
Grace Episcopal Church (বেস এবপম্বস্কাপাল চাচন )  
130 1st Street  
Nyack, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 9টা - মবমকি 4টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
মগময়মে  
  
Hope Community Services/City of New Rochelle (বোপ কবমউবর্টি সাবভন ম্বসস/বসটি অি বর্উ 
বরাম্বেল)  
50 Washington Ave  
New Rochelle, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 9টা - মবকাি 5টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
মগময়মে  
  
কযামপটাি মরমজয়র্  
Villa Vosilla Tannersville (বভলা বভাবসলা টোর্ারসবভল)  
6302 Main St  
Tannersville, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 25 মাচন , সকাি 9টা -মবকাি 3 টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
মগময়মে  



 

 

  
Mt. Olivet Missionary Baptist Church (মাউন্ট অবলম্বভট বমের্াবর িোপটিে চাচন )  
1068 Park Ave  
Schenectady, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 10টা - মবকাি 5টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
মগময়মে  
  
ঘমােক ভযামি  
YMCA of the Greater Tri-Valley (YMCA অি েে বেটার বি ভোবল)  
301 W Bloomfield St  
Rome, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 29 মাচন , সকাি 9টা - মবমকি 3:30টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ 
েময় মগময়মে  
  
মেঙ্গার ঘিকস  
বরাম্বচোর বরভারসাই  কর্ম্বভর্ের্ বসন্টার  
123 E Main St  
Rochester, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 10টা - মবকাি 4টা **এই সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট সব পূরণ েময় 
মগময়মে  
  
পমিম মর্উ ইয়কন   
 ারোম বমম্বমাবরয়াল আউটবরচ বসন্টার  
200 E Adams St  
Buffalo, NY  
ঘখািা: শমর্বার, 27 মাচন , সকাি 9টা - মবমকি 3টা  
  
এই কমমউমর্টি-মভমিক 'পপ আপ' টিকাদার্ সাইমটর অ্বযােে উন্নয়র্ COVID-19 টিকা মবেরমণ 
মর্রমপক্ষো ও সমো মর্মিে করমে গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রসর কমর। 2020 সামির ঘশমষর 
মদমক, ঘসমক্রটামর অ্ব ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসামদা, আরবার্ মিমগর ঘপ্রমসম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনােী কমনকেন া 
মাকন  মমরয়াি ও ঘেির্োে (Healthfirst) এর ঘপ্রমসম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনােী কমনকেন া পযাট ওয়াং 
এর সভাপমেমত্ব গভর্নর মর্উ ইয়মকন র ভযাকমসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন (Vaccine Equity Task 
Force) চািু করার ঘ াষণা ঘদর্। প্রমেষ্ঠার পর ঘর্মক টাস্ক ঘোসন টিকা ঘদওয়ার ঘক্ষমত্র বাযা ঘভমঙ্গ 
এবং ঘেট জমু়ে ভযাকমসমর্র র্যায়সঙ্গে বন্টর্ রময়মে মকর্া ো মর্মিে কমর এবং দবুনি ও মর্ম্নমবি 
সম্প্রদায়গুমি োমে মপমেময় র্া পম়ে ো মর্মিে করার িমক্ষয কাজ অ্বযােে ঘরমখমে।  
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