
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কবমউবর্টি মমবিম্বকল প্রোকটিম্বের জর্ে েুবিধা িবিত বর্উ ইয়কন িােীম্বের টিকা 
মেওয়ার জর্ে SOMOS কবমউবর্টি মকয়াম্বরর োম্বে অংেীোবরম্বের ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  মেট SOMOS মেল্ে মর্টওয়াম্বকন র িাক্তারম্বের অবিম্বে েরােবর COVID-19 টীকা 
েরিরাে করম্বি যারা প্রধার্ত স্বল্প আম্বয়র কৃষ্ণাঙ্গ েম্প্রোম্বয় অিবিত; আগামী েপ্তােগুম্বলাম্বত 

শুরু েএি মপ্রাগ্রামটি  
  

ব্রঙ্কে, ব্রুকবলর্, মোর্োটর্ এিং কুইম্বের 75টি মমবিকাল প্রোবিে বর্উ ইয়কন িােীম্বের টিকা মেম্বি 
- েরিরাে অর্ুম্বমাের্ করম্বল তা 100টি প্রোবিে অিবধ িৃবি করা েম্বি  

   
টিকার প্রাপ্েতার িাাঁধা হ্রাে করার এিং টিকাকরম্বণর প্রবত বিধার োম্বে লড়াই করার জর্ে 

গভর্নম্বরর অিোেত প্রম্বেষ্টার উপ্র বভবি কম্বর গম্বড় মতাম্বল  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ SOMOS কমমউমর্টি ককযামরর সামে একটি অ্ংশীদামরমের কো 
ক াষণা কমরমের্ যামে SOMOS এর স্বাস্থ্য কর্টওযামকন র স্বীকৃে প্রােমমক পমরচযনার মচমকৎসকমদর 
সরাসমর COVID-19 এর টিকা প্রদার্ করা হমে যারা সুমেধা েমিে মর্উ ইযকন োসীমদর টিকা 
প্রদার্ করমের্। এই কপ্রাগ্রাম প্রােমমকভামে ব্রঙ্কস, ব্রুকমির্, মযার্হাটর্ এেং কুইমে 75টি প্রযামিসমক 
আওোভূক্ত করমে, এেং সরেরাহ অ্র্ুমমাদর্ করমি ো 100টি প্রযামিস অ্েমধ োড়ামর্া হমে। 
আগামী সপ্তাহগুমিামে এই কপ্রাগ্রাম চাি ুকরা হমে এেং মর্উ ইযকন োসীরা সরাসমর SOMOS এর 
মাধযমম অ্যাপমযন্টমমন্ট করমে পারমের্।  
  
গভর্নর এোড়াও ক াষণা কমরমের্ কয রাজয এেং SOMOS ব্রঙ্কমসর মর্উ কসমটিমমন্ট কমমউমর্টি 
কসন্টামর একটি পপ-আপ টিকাকরণ সাইট স্পের করমে, যা আজমকর ক াষণার আমযাজর্ কমরমে। 
এই সাইট আগামী সপ্তাহামে চারপামশর সম্প্রদামযর মর্উ ইযকন োসীমদর টিকা প্রদামর্র জর্য কাজ 
করমে।  
  
"এই টিকা হমে কসই অ্স্ত্র যা COVID এর মেরুমে যুমে জযিাভ করমে - এেং আমরা আমামদর 
মেশাি মেেরণ কর্টওযাকন  প্রসামরে করার জর্য উপিব্ধ প্রমেটি সরঞ্জাম েযেহার করমে এেং মর্উ 
ইযকন োসীরা কযখামর্ই োকুক র্া ককর্, এেং োমদর ককার্ স্বাস্থ্যমসো সংস্থ্ামর্র েযেস্থ্া োমদর 
আমে, ো মর্মেনমশমষ োহুমে আমরা শট প্রমেশ করামর্ার এষ্টা করমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "SOMOS ইযামঙ্ক কেমিযাম কেমক কোট কমমউমর্টি পপ-আপ সাইট পযনে এম্পাযার কেমট 



টিকা মেেরমণ কর্েৃে মদমে সাহাযয কমরমে এেং এই র্েুর্ অ্ংশীদামরে সুমেধা েমিে সম্প্রদামযর 
মর্উ ইযকন োসীমদর মেশ্বস্ত সম্প্রদামযর স্বাস্থ্য পমরচযনা প্রদার্কারীমদর কেমক টিকা কপমে সাহাযয 
করমে। এক সামে, আমরা প্রমেশামধকামরর প্রমেেন্ধকো কভমে কদমো, টিকার প্রমে মিধা-িমের 
মেরুমে িড়াই করার সামে - সে কচময অ্সুরমিে মর্উ ইযকন োসীমদর হামে মামস 100,000 এরও 
কেশী শট প্রমেশ কমরময।"  
  
SOMOS কবমউবর্টি মকয়াম্বরর মেয়ারমোর্ ি. রামর্ তালাজ িম্বলর্, "যখর্ COVID-19 মর্উ 
ইযকন  রাজয জমুড় েমড়ময পরা অ্েযাহে আমে, েখর্ র্যাযযভামে এেং সমোপূণনভামে এই টিকা 
মেেরণ আমামদর সমাজমক সুস্থ্ কমর কোিার একটি গুরুেপূণন অ্ংশ। SOMOS মর্ম্ন আমযর কৃষ্ণাে 
সম্প্রদামযর েযমক্তমদর পমরমষো প্রদার্ করমে প্রমেশ্রুমেেে, এেং এই অ্ংশীদামরে আমামদর মেশ্বস্ত 
স্বাস্থ্যমসো প্রদার্কারীমদর েযেহার করমে সুমেধা েমিে মর্উ ইযকন োসীমদর টিকা কদওযার জর্য। 
মর্উ ইযকন  মসটি এেং সারা রামজয এই টিকা র্যাযযভামে মেেরণ করা মর্মিে করার জর্য আমম 
গভর্নর কুওমমামক ধর্যোদ জার্াই এেং এই উমদযামগ োর প্রশাসমর্র সামে অ্ংশীদামরে করমে 
উদগ্রীে।"  
  
SOMOS US এর ভাইে মেয়ারমোর্ মের্বর আর মুম্বর্াজ িম্বলর্, "COVID-19 কেমক আমরাগযিাভ 
করা মামর্ এই টিকা সে সম্প্রদামযর কামে কপ ৌঁোমর্া মর্মিে করা, শুধু ঐমেহযোহী স্বাস্থ্যমসো 
প্রমেষ্ঠামর্র প্রমেশামধকার োকা েযমক্তমদর জর্য র্য। গভর্নর কুওমমার কর্েৃমে, মর্উ ইযকন  কেট এই 
টিকার একটি র্যাযয েন্টর্মক অ্গ্রামধকার মদমযমে, এেং SOMOS োর প্রশাসমর্র সামে অ্ংশীদার 
হময মর্উ ইযকন  মসটি জমুড় মর্ম্ন আমযর কৃষ্ণাে সম্প্রদাযগুমিমক টিকা মদমে মেশ্বস্ত মচমকৎসকমদর 
েযেহার করমে কপমর আর্মিে। মহামারী শুরু হওযার অ্মর্ক আমগ এই ভাইরাস বেষময প্রকট 
কমর ো মেদযমার্ মেি, এেং এই উমদযামগর মাধযমম কসগুমি সংমশাধর্ করার উমেমশয কাজ করার 
জর্য আমম গভর্নরমক ধর্যোদ জার্াই।"  
   
মর্উ কসমটিমমন্ট কমমউমর্টি কসন্টামরর র্েুর্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইট সম্পমকন  েেয মর্মচ কদওযা 
হি:  
  
বর্উ মেম্বটলম্বমন্ট কবমউবর্টি মেন্টার  
1501 Jerome Ave  
Bronx, NY 10452  
কখািা: শমর্োর, মাচন  27 এেং রমেোর, মাচন  28, সকাি 9-টা - 5-টা  
  
SOMOS এর সামে মর্উ ইযকন  কেমটর অ্ংশীদামরে- 2500 এরও কেশী মচমকৎসমকর একটি 
কর্টওযাকন  যা মর্ম্ন আমযর কমমউমর্টিগুমিমে মমর্ামর্মেশ কমরমে - এই টিকা অ্র্গ্রসর সম্প্রদামযর 
কামে কপ ৌঁের্ এেং টীকা সম্পমকন  মিধা-িে কমাকামেিা করার জর্য রামজযর প্রমচষ্টার উপর মভমি 
কমর গমড় উমেমে। 15 জার্ুযামর কেমক রাজয 160টিরও কেমশ কমমউমর্টি-মভমিক পপ-আপ সাইট 
কমাোমযর্ কমরমে যা 62,500টিরও কেমশ প্রেম COVID-19 টিকার কিাজ প্রদার্ কমরমে।  
  



25 মাচন  গভর্নর কুওমমা ক াষণা কমরমের্ কয পমরর সপ্তামহ উপাসর্া গৃমহ, কমমউমর্টি কসন্টামর এেং 
স্থ্ার্ীয েযেসাগুমিমে 14টি কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ টিকাকরণ সাইট অ্র্িাইমর্ আসমে। এই 
সাইটগুমিা সারা সপ্তাহ জমুড় 4,200 এর কেশী েযমক্তমক টিকা মদমে পামর েমি আশা করা হমে। 
17 মাচন , গভর্নর ক াষণা কমরর্ কয রাজয জমুড় দশটি র্েুর্ রাষ্ট্র পমরচামিে গণ টিকাকরণ সাইমট 
অ্যাপমযন্টমমন্ট উপিব্ধ আমে।  
  
গভর্নর এর আমগ সে ধমমনর ধমীয কর্োমদর োমদর কেমসমিটিগুমিমে পপ-আপ টিকার সাইট 
স্থ্াপমর্র জর্য রামজযর সামে অ্ংশীদার হমে উৎসামহে কমরমের্ এেং 8 মাচন  কেমক 200টিরও কেমশ 
র্েুর্ উপাসর্া গৃহ োমদর সম্প্রদামযর কসো করার জর্য র্াম মিমখমযমে। সকি ধমমনর 
উপাসর্াগৃহগুমি COVID টীকা মেেরণ করার মেি ুমহমসমে কাজ করার কযাগয। আগ্রহী মচমকৎসা 
পমরমষো প্রদার্কারী ও উপাসর্া গৃহগুমি এখামর্ সাইর্ আপ করমে পারমের্।  
  
  

###  
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