
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/29/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রকলোন্ড কাউবিম্বে স্টেট-চাবলে গণ টিকাদার্ সাইট স্ট ালার স্ট াষণা বদম্বেম্বের্  
  

সাইটটি রকলোন্ড কবমউবর্টি কম্বলম্বে স্থাপর্ করা হম্বি  
  

ইম্বোমম্বযে বর্উ ইেম্বকন র টিকা বিেরণ সাইম্বটর বিসৃ্তে স্টর্টওোম্বকন র উপর আম্বরা বর্মনাণ  
  

টিকা শুযুমাত্র অোপম্বেিম্বমম্বির মাযেম্বম প্রদার্ করাহে; ওোক-ইর্ প্রম্ব ােে র্ে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নর্উ ইয়মকন র নিসৃ্তত নিতরণ 
ঘর্টওয়াকন  আমরা উন্নত করমত রকল্যান্ড কাউনিমত রকল্যান্ড কনমউনর্টি কমল্জ (Rockland 
Community College)-এর ইউনজর্ ঘল্নভ নিল্ডহাউমে একটি অ্নতনরক্ত ঘেট-চানল্ত গণ টিকাদার্ 
োইট স্থাপর্ করমি। োইটটির উন্নয়র্ কাজ চল্মে এিং আশা করা হমে 30 এনিল্ মঙ্গল্িার 
েকাল্ 8টায় অ্যাপময়িমমি চাল্ ুকরমি 1 এনিল্ িৃহস্পনতিার উন্মকু্ত হমি। রকল্যান্ড কনমউনর্টি 
কমল্জ োইমটর কময়ক  ণ্টার অ্পামরশর্ েপ্তামহ োত নদর্ েকাল্ 8টা ঘেমক েন্ধ্যা 7টা পেনন্ত 
চল্মি।  
  
"আমামদর ঘিডামরল্ অ্ংশীদারমদর ঘেমক টিকা েরিরাহ িৃনির জর্য ধর্যিাদ, আমরা ঘিনশ পনরমামণ 
টিকার ঘডাজ নিতরণ করার জর্য আমামদর ঘেমটর আমরা ঘিনশ কযাপানেটি িযিহার করমত পানর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জানর্ এই টিকা হমে ঘেই অ্স্ত্র ো এই েুমি জয়ল্াভ করমি, 
নকন্তু েনদ আমরা েিাই এটি গ্রহণ কনর তমিই তা কােনকর হমি। আমরা েত ঘিনশ েম্ভি নর্উ 
ইয়কন িােীমদর কামে ঘপ ৌঁোমর্ার জর্য চনিশ  ণ্টা কাজ করনে। আমরা েত ঘিনশ মার্ুষমক টিকা 
ঘদই, ততই আমরা আমামদর অ্গ্রগনত চানল্ময় ঘেমত পানর এিং COVID-ঘক েকমল্র জর্য পরানজত 
করমত পানর।"  
  
30 মাচন  েকাল্ 8টা ঘেমক ঘোগয নর্উ ইয়কন িােীগণ নর্উ ইয়মকন র 'Am I Eligible (আনম নক 
ঘোগয)' ওময়িোইট অ্েিা ঘেমটর COVID-19 টিকা িদার্ হটল্াইমর্ 1-833-NYS-4-VAX  
(1-833-697-4829) এ কল্ কমর অ্যাপময়িমমি নর্মত পারমির্।  
  
রকলোন্ড কাউবি এবিবকউটিভ এড স্টড িম্বলম্বের্, "রকল্যান্ড কনমউনর্টি কমল্জমক একটি গণ 
টিকাদার্ োইট নহমেমি ঘ াল্া আমামদর কাউনিমত তাৎক্ষনণক িভাি ঘিল্মি ঘেমহতু আমরা নর্উ 
ইয়কন  ঘেমটর েমিনাচ্চ েংক্রমমণর হামরর োমে ল্ড়াই চানল্ময় োনে। আনম আমামদর েকল্ িানেন্দা 
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এিং স্থার্ীয় নর্িনানচত কমনকতন ামদর িশংো করনে োরা এই োইটটি ঘ াল্ার পমক্ষ কো িমল্মের্ 
এিং আনম গভর্নর এিং তার কমীমদর ধর্যিাদ জার্াই আমামদর উমেগ ঘশার্ার জর্য এিং 
রকল্যামন্ডর জর্গণমক রক্ষা করমত এনগময় আোর জর্য।"  
  
স্টসম্বর্টর স্টেমস স্কাউবিস িম্বলর্, "এটি স্বাগত েংিাদ ঘে অ্িমশমষ রকল্যান্ড কাউনিমত একটি 
স্থায়ী, গণ টিকাদার্ োইট োকমি। শত শত নর্িনাচর্-কতন া, োমদর অ্মর্মকই নেনর্য়র - এই 
ভাইরামে েিনানধক ঝুৌঁ নকপূণন - তারা িনতনদর্ আমার অ্নিমে ঘোগামোগ করমে এই জীির্ রক্ষাকারী 
টিকা ঘপমত েহায়তার জর্য। এটি অ্মর্ক নদমর্র জর্য এিং আনম স্বনস্ত পানে ঘে িানেন্দাগণ এই 
েপ্তামহ রকল্যান্ড কনমউনর্টি কমল্মজ টিকা গ্রহণ শুরু করমত পারমি। স্থার্ীয় কমনকতন া এিং রকল্যান্ড 
কাউনি ঘেট িনতনর্নধ দল্ এই োইটটিমক িাস্তমি পনরণত করার জর্য অ্ক্লান্ত ল্ড়াই কমরমের্। 
আনম রকল্যান্ড কাউনির িানেন্দামদর জর্য এই টিকার েুষু্ঠ ও র্যায়েঙ্গত নিতরমণর জর্য ঘজার 
নদমত োকমিা কারণ তারা কম নকেু িাপয র্য়।"  
  
বসম্বর্টর এবলো স্টরইচবলর্-স্টমলবর্ক িম্বলর্, "আনম কৃতজ্ঞ ঘে রকল্যান্ড কাউনি অ্িমশমষ একটি 
ঘেট-চানল্ত গণ টিকাদার্ ঘকমে পনরণত হমি। এই দী ন িতীনক্ষত এই নেিান্ত রকল্যামন্ড আমার 
েদেযমদর জর্য COVID টিকায় েমার্ অ্যামেে নর্নিত করার উপর িযাপক ইনতিাচক িভাি 
ঘিল্মি। আনম েকল্ ঘোগয রকল্যান্ডিােীমক অ্র্ুমরাধ করনে েত তাড়াতানড় েম্ভি টিকার 
অ্যাপময়িমমমির জর্য োইর্ আপ করুর্ োমত আমরা অ্িমশমষ এই মহামারীমকপরানজত করমত 
পানর।"  
  
সংসদ সদসে স্টকম্বর্থ স্টেব্রবস্ক িম্বলর্, "এই টিকা ঘকে আমামদর েহায়তা করমি এমর্ ঘল্াকমদর জর্য 
োরা এই নেমেমম ভ্রমণ িা পনরভ্রমণ করমত অ্ক্ষম এিং নর্নিত করমি ঘে এই টিকা কাউনির 
েিনত্র ঘপ ৌঁমে োমি। রকল্যান্ড দী ননদর্ ধমর এই মহামারীর ঘকমে রময়মে এিং দভুন াগযিশত এই 
ভাইরাে ক্রমাগত েনড়ময় পড়মে। আশা কনর এই ঘকেটিই হমি আমামদর এই স্বাস্থয েঙ্কট ঘেমক 
ঘিনরময় আেমত এিং আমামদর কনমউনর্টিমক নিনরময় আর্মত িময়াজর্ীয় েরঞ্জাম। োরা এটিমক 
এনগময় নর্মত কাজ কমরমে তামদর েিাইমক ধর্যিাদ।"  
  
সংসদ সদসে মাইক ললার িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী রকল্যান্ড কাউনিমত মারাত্মক িভাি 
ঘিমল্মে, ো আমামদর পনরিার, িযিো এিং কনমউনর্টিমক ক্ষনতগ্রস্ত কমরমে। ঘেট আইর্েভা এিং 
স্থার্ীয় েরকামর আমার েহকমীমদর োমে, আমরা রকল্যান্ড কাউনিমত একটি গণ টিকাদার্ োইট 
স্থাপমর্র জর্য কময়ক মাে ধমর ঘেমটর পমক্ষ কাজ করনে, ঘে ামর্ আমরা ঘেমটর মাোনপেু েমিনাচ্চ 
COVID-19 েংক্রমণ এিং মৃতুযর হার ঘদম নে। এই জটিল্ চানহদা ঘমটামত আমামদর োমে অ্ংশীদার 
হওয়ার জর্য আমরা িশােমর্র কামে কৃতজ্ঞ। গণ টিকাদার্ োইটটি আমামদর কাউনিমক পূমিনর 
অ্িস্থায় নিনরময় আর্ার জর্য একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ এিং োরা এই টিকা চায় তারা নর্নিত 
করমত পামর ঘে তারা এই টিকা পামি।"  
  
অোম্বসেবল সদসে স্টকাবলর্ বিট িম্বলর্, "এটি স্বাগত েংিাদ ঘে রকল্যান্ড কাউনিমত এ র্ একটি 
ঘেট-চানল্ত COVID-19 গণ টিকাদার্ োইট োকমি। র্যাশর্াল্ গাডন  েদেয োরা এই োইট 



 

 

পনরচাল্র্া কমর তারা শীষনস্থার্ীয় এিং অ্র্যার্য ঘেট এিং নচনকৎো অ্ংশীদারমদর োমে চমৎকার 
কাজ করমের্। আনম েরকামরর েকল্ স্তমরর িশংো করনে োরা রকল্যামন্ডর এই োইটটি স্থাপমর্ 
একোমে কাজ কমরমের্, েকল্ এল্াকার িানেন্দামদর জর্য এই গুরুত্বপূণন টিকার অ্যামেে নর্নিত 
করমত।"  
  
অোম্বসেবল সদসে কালন ব্রাম্বিম্বর্ক িম্বলর্, "আমামদর রকল্যান্ড কাউনির িানেন্দামদর জর্য একটি গণ 
টিকাদার্ োইট ঘ াল্ার ঘ াষণায় আনম ঘরামানিত। রকল্যান্ড কাউনি এক িের আমগ 
কমরার্াভাইরাে মহামারী োরা িচণ্ডভামি আক্রান্ত হময়নেল্ এিং আমামদর নর্নিত করমত হমি ঘে 
োরা চার্ তামদর েকমল্র জর্য স্থার্ীয়ভামি টিকা ঘের্ েহমজই পাওয়া োয়। আনম এই নিষময় 
নেিামন্তর জর্য গভর্নমরর অ্নিেমক োধুিাদ জার্াই।"  
  
নর্উ ইয়কন  ইমতামমধয আমরা 23টি ঘেট-চানল্ত গণ টিকাদার্ োইট স্থাপর্ কমরমে, নকন্তু এই টিকার 
র্যােয এিং েমার্ নিতরণ নর্নিত করমত গভর্নমরর আমদশ পূরমণর জর্য, অ্র্গ্রের কনমউনর্টিমত 
িেিােকারী নর্উ ইয়কন িােীমদর েরােনর টিকা পাওয়া নর্নিত করার জর্য আমরা অ্েং য োইট 
স্থাপর্ করা হময়মে। এর মমধয রময়মে েয়টি ঘে ে ঘেট-ঘিডামরল্ ইমামজন নি মযামর্জমমি এমজনি 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) েকনমউনর্টি-নভনিক টিকাদার্ োইট, 
ইয়ানঙ্ক ঘেনডয়ামমর টিকাদার্ োইট এিং পািনল্ক হাউনজং ঘডমভল্পমমি, চাচন  ও কনমউনর্টি 
ঘেিামর 120টিরও ঘিনশ কনমউনর্টি নভনিক পপ-আপ োইট অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
2020 োমল্র ঘশমষর নদমক, ঘেমক্রটানর অ্ি ঘেট ঘরাোর্া ঘরাোমদা, আরিার্ নল্মগর ঘিনেমডি ও 
িধার্ নর্িনাহী কমনকতন া মাকন  মনরয়াল্ ও ঘহল্েিাে (Healthfirst) এর ঘিনেমডি ও িধার্ নর্িনাহী 
কমনকতন া পযাট ওয়াং এর েভাপনতমত্ব গভর্নর নর্উ ইয়মকন র ভযাকনের্ ইকুইটি টাস্ক ঘিােন (Vaccine 
Equity Task Force) চাল্ু করার ঘ াষণা ঘদর্। িনতষ্ঠার পর ঘেমক টাস্ক ঘিােন টিকা ঘদওয়ার 
ঘক্ষমত্র িাধা ঘভমঙ্গ এিং ঘেট জমুড় ভযাকনেমর্র র্যায়েঙ্গত িির্ রময়মে নকর্া তা নর্নিত কমর 
এিং দিুনল্ ও নর্ম্ননিি েম্প্রদায়গুনল্ োমত নপনেময় র্া পমড় তা নর্নিত করার ল্মক্ষয কাজ অ্িযাহত 
ঘরম মে।  
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