
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ও িাইম্বের্ প্রোসর্ র্োয্ে টিকা প্রদাম্বর্র লক্ষ্েমাত্রা বর্র্নারণ করম্বে বর্উ ইয়কন  
স্টেম্বে গণ টিকাদার্ সাইে স্ট ালার স্ট াষণা বদম্বয়ম্বে  

  
সাইেগুম্বলা সুবির্ািবিে সম্প্রদায়, কুওম্বমা ও িাইম্বের্ প্রোসম্বর্র র্োয্ে ও দক্ষ্োর সাম্বে টিকা 

বিেরম্বণর প্রম্বেষ্টার অংেম্বক লক্ষ্ে কম্বর  
  

সাইেগুবল টিকার র্োয়সঙ্গে বিেরম্বণর জর্ে জােীয় মম্বেল বিম্বসম্বি কাজ কম্বর  
  

ব্রুকবলম্বর্র স্টমেগার ইভাসন কম্বলম্বজ ও কুইম্বের ইয়কন  কম্বলম্বজ প্রবে বদর্ 3,000 বর্উ ইয়কন িাসীম্বক 
টিকা প্রদার্ করম্বে দটুি সাইে প্রবেষ্ঠা করা িম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেে ও িাইম্বের্ প্রোসর্ প্রবেবদর্ 1,000 বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা বদম্বে বর্উ ইয়কন  

েিম্বরর িাইম্বর অবেবরক্ত সাইে বেবিে করম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ হ ায়াইট  াউস COVID-19 হরসপন্স হ া-অ্র্ডন মর্টর হজর্ি 
র্জময়ন্টস ও হ ায়াইট  াউস COVID-19 হ লথ ইকুইটি টাস্ক হ াসন (Health Equity Task Force) 
এর হেয়ারমযার্ ড. মামসনলা র্ুমর্জ-র্িমথর সামথ হ াগ র্িময়মের্, হ ডারাল ইমামজন র্ন্স মযামর্জমমন্ট 
এমজর্ন্স (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ব্রু র্লমর্র হমডগার ইভাসন 
 মলজ (Medgar Evers College) ও কুইমন্সর ইয় ন   মলজ (York College)-এ িটুি  র্মউর্র্টি 
র্ভর্ি  গণ-টি া হিওয়ার সাইট প্রর্িষ্ঠা  রমে -  া COVID ভযা র্সমর্র র্যায়সঙ্গি র্েিরমণর 
জর্য জািীয় মমডল র্ মসমে  াজ  রমে। র্র্উ ইয় ন  র্সটির এই িটুি প্রধার্ গণ টি ািার্ সাইট 
আট সপ্তা  ধমর প্রর্ির্ির্ প্রায় 3,000 র্র্উ ইয় ন োসীম  টি া প্রিার্  রমে এেং ব্রঙ্কমসর হেট ও 
শ র পর্রোর্লি ইয়ার্ঙ্ক হের্ডয়াম সাইমটর মি, সাইটটি হ খামর্ অ্ের্িি হসখামর্ হ েল েমরার 
োর্সন্দামির জর্য সংরর্িি থা মে। ভযা র্সমর্র র্যা যিা ও সামার্জ ভামে িেুনল জর্মগাষ্ঠীর 
অ্যামেস উন্নি  রার লমিয র্েমশষ লিযমাত্রার প্রমেষ্টার সূের্া  রার জর্য প্রমিযম  প্রর্ির্ির্ 1,000 
র্র্উ ইয় ন োসীম  টি া হিওয়ার জর্য র্র্উ ইয় ন  হেট FEMA ও হসন্টার  র র্ডর্জজ  মরাল এন্ড 
র্প্রমভর্শর্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর সামথ র্র্উ ইয় ন  র্সটির 
োইমর অ্র্ির্রক্ত সাইট র্ের্িি  রার জর্য  াজ  রমে।  
  



 

 

এই সাইটগুমলা ঐর্ি ার্স ভামে ঐর্ি যো ী স্বািয হসো েযেিা দ্বারা ির্িগ্রস্ত  র্মউর্র্টি ও 
জর্মগাষ্ঠীম  টামগনট  রমে  া COVID-19 দ্বারা আর্ুপার্ি ভামে প্রভার্েি  ময়মে। হ  সে 
সম্প্রিায়গুর্লমি টি ার অ্যামেমসর সুম াগ েরৃ্ি  রা  ময়মে হসখামর্ টি া ও টি া প্রিামর্র  ার 
হেমটর অ্র্যার্য অ্ংমশর িুলর্ায়  ম, এই সাইটগুমলা  ি হের্শ সম্ভে মার্ুষম  টি া হিয়ার জর্য 
র্র্উ ইয় ন  হেট ও োইমডর্ প্রশাসমর্র হ া ামস গমে িুলমে,  ামি মার্ুষ সম্প্রিাময়র হর্িা ও 
সংগঠমর্র সামথ অ্ংশীিার্রমের মাধযমম র্েশ্বাস  মর এমর্ হসটিংমস টি া প্রিামর্র হভর্ুয তির্র  মর।  
  
"COVID আমমর্র ায়  ম হজায়ার সৃর্ষ্ট  মরমে এেং ভূপৃমষ্ঠর র্র্মে লুর্ ময় থা া সমস্ত কুৎর্সি, 
 াঠামমাগি েণনোি, অ্র্েোর এেং তেষময উমমার্েি  মরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
জার্র্ হ  েমণনর সম্প্রিায়গুর্ল সেমেময় হের্শ ির্িগ্রস্ত  ময়মে এেং প্রথম র্ির্ হথম  আমরা এই 
টি ার সুষু্ঠ ও র্যায়সঙ্গি েন্টর্ম  অ্গ্রার্ধ ার র্িময়র্ে। এই িটুি র্িুর্ সাইট আমামির সেমেময় 
ির্িগ্রস্ত হেশ  ময় টি সম্প্রিাময়র উপর র্াট ীয় প্রভাে হ লমি েমলমে এেং ইর্িোে  প্রভামের 
জর্য আমরা ইমিামমধয মাটিমি হ   াজটি  মর েমলর্ে িা আমরা হজারিার  রমি  ামে এেং এটা 
ঘটামি িামির অ্ংশীিার্রমের জর্য আমরা োইমডর্ প্রশাসমর্র  ামে  ৃিজ্ঞ।"  
  
স্টিায়াইে িাউম্বসর COVID-19 স্টরসপে স্টকা-অবেন ম্বর্ের (White House COVID-19 Response 
Coordinator) স্টজফ বজম্বয়ন্টস িম্বলর্, "শর্ক্তশালী আঘাি ও সম্প্রিায়গুর্লমি হপ ৌঁোমর্ার পমি টি া 
োোমর্ার জর্য হেটগুর্লর সামথ অ্ংশীিার্রে  রা  রমি হপ্রর্সমডন্ট োইমডর্ এই ভাইরাসম  
আট ামর্ার জর্য ইকুইটি িন্ট ও হসন্টারম  লোইময় রাখমের্। আমরা আজ হ  সম্প্রিাময়র টি ািার্ 
সাইটগুর্ল হঘাষণা  রর্ে হসই  াজটি িলভামগ হ মর্ হিখামে িার এ টি প্রিশনর্। গভর্নর কুওমমা, 
সংখযাগর্রষ্ঠ হর্িা শুমার এেং র্র্উ ইয় ন  প্রর্ির্র্র্ধিমলর এই সাইটগুর্লম  োস্তেিা র্ মসমে গমে 
িুলমি এেং হিশজমুে হ খামর্ িারা হ খামর্ আমের্ এেং হ খামর্ িারা জামর্র্ ও র্েশ্বাস  মরর্ 
িামির সামথ হিখা  রার জর্য আমরা হের্শ সাইট তির্রর প্রিযাশায় িামির স ম ার্গিার জর্য 
আমরা িামির প্রশংসা  র্র।"  
  
স্টিায়াইে িাউস COVID-19 ইকুইটি োস্ক স্টফাসন (White House COVID-19 Equity Task Force) 
এর স্টেয়ারমোর্ ে. মাম্বসনলা র্ুম্বর্জ-বিে িম্বলর্, "আজ আমরা র্িুর্ টি া সাইট হঘাষণা  রর্ে, 
হ  সে সম্প্রিাময়র সেমেময় হের্শ প্রময়াজর্ িামির প্রর্ি আমরা সরাসর্র সাো র্র্র্ে। আমামির 
অ্র্গ্রসর ও সেমেময়  ঠির্ সম্প্রিাময়র  ামে হপ ৌঁোমর্ার জর্য আমরা এ টি েযাপ  র্যা যিা হ  শল 
োস্তোয়র্  রর্ে,  ার মমধয রময়মে  ামমনর্স,  র্মউর্র্টি হ লথ হসন্টার ও হমাোইল র্ির্র্  এেং 
হসই সামথ অ্র্র্র্িি সম্প্রিাময়র মমধয টি ার আিা গমে হিালার প্রমেষ্টা। আমরা র্র্র্িি  রে হ  
আমামির প্রর্ির্িয়ায় হ উ হ র্ র্পর্েময় র্া  ায়।"  
  
FEMA অিল 2 এর ভারপ্রাপ্ত প্রোসক স্টেবভে স্টমারোে িম্বলর্, "COVID-19 এর র্েরুমি 
লোইময় আমরা গি এ  েের ধমর আমামির র্র্উ ইয় ন  হেমটর অ্ংশীিারমির সামথ হ  থভামে 
এেং ধারাোর্  ভামে  াজ  মরর্ে। টি া হরালআউট  মে আমামির এ সামথ  ুমির পরেিী 
প নায়। আমরা স ল র্র্উ ইয় ন োসী  ারা এ টি টি া োর্ িামির র্র্রাপমি ও র্যায়সঙ্গিভামে 



 

 

টি া র্িমি হেটম  স ায়িা  রে। আমরা গভর্নর কুওমমার সামথ  াজ  রমি উিগ্রীে,  ামি 
হেটজমুে অ্র্যার্য সম্প্রিাময়র হসো  রার জর্য অ্র্ির্রক্ত অ্েিার্ র্ের্িি  রা  ায়।"  
  
 র্িও COVID-19 জার্ির উপর ির্ি র প্রভাে হ মলমে, ির্রদ্র সম্প্রিায় ও েমণনর সম্প্রিায় এই 
ভাইরামসর দ্বারা র্েমশষভামে র্েধ্বস্ত  ময়মে, হ খামর্  ৃষ্ণাঙ্গ ও লযাটিমর্া র্াগর্র রা হশ্বিাঙ্গমির 
িুলর্ায় হের্শ  ামর মারা  ামে। টি া র্েিরণ প্রর্িয়ার শুরু হথম , আমর টি প্রেণিা আর্েভূন ি 
 ময়মে - এই টি ার প্রর্ি র্দ্বধা, র্েমশষ  মর  ৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রিাময়র মমধয। র্েপলু সংখয  জরুর্র  মী 
র্ের্ভন্ন েমণনর সম্প্রিায় হথম  আসমে, এই র্র্উ ইয় ন োসীরা শুধুমাত্র িামির  ামজর প্র ৃর্ির  ারমণ 
এই ভাইরামস আিান্ত  ওয়ার ঝুৌঁ র্ র মুমখামরু্খ  মে। এর  মল এটা আমরা গুরুেপূণন  ময় উমঠমে হ  
শুধু এই টি ার প্রর্ি আিা রাখার জর্য  াজ োর্লময়  াওয়া র্য়, অ্যামেমসর োধাগুর্লও হভমে 
হ লা এেং এটি সরাসর্র এই সম্প্রিাময়র মমধয উপলভয রময়মে িা র্র্র্িি রমণ আমরা গুরুেপূণন 
 মর িুমলমে।  
  
FEMA,  ুক্তরামের স্বািয ও মার্ে হসো র্েভাগ (U.S. Department of Health and Human 
Services), প্রর্িরিা র্েভাগ (Department of Defense) ও অ্র্যার্য হ ডামরল এমজর্ন্সর 
স ায়িায়, এই সাইটগুমলা হ ডামরল র্ির্র্ যাল ও র্র্-র্ির্র্ যাল ো  এেং ঠি ািারমির এ র্ত্রি 
 রমে  ারা র্যাশর্াল গাডন , র্র্উ ইয় ন  হেট, িার্ীয় হর্িা ও  র্মউর্র্টি র্ভর্ি  সংিার সামথ 
 াজ  রমে। প্রর্িটি অ্েিার্ এটি হ  র্র্র্িনষ্ট সম্প্রিায়টি পর্রমেশর্  রমে িার োর্ িা পূরমণর জর্য 
তির্র  রা  মে।  
  
সাইটগুমলা েিন মামর্ উন্নয়মর্র আওিায় রময়মে। সময়সূর্ে িথয, হখালার িার্রখ এেং ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা অ্পামরশর্ আগামী র্ির্গুর্লমি উপলভয  রা  মে।  
  
র্োের্াল অোকের্ স্টর্েওয়াকন  (National Action Network) এর প্রবেষ্ঠাো ও স্টপ্রবসম্বেন্ট স্টরভ আল 
োপনের্ িম্বলর্, "িামির হর্িৃমের জর্য আমরা হপ্রর্সমডন্ট োইমডর্ ও গভর্নর কুওমমার  ামে অ্িযন্ত 
 ৃিজ্ঞ। হ ায়াইট  াউমজ এমর্ এ জর্ হ  আমে হ  জামর্  খর্ এটি এ টি র্র্র্িনষ্ট অ্েিামর্ 
হপ ৌঁোমে, আর র্র্উ ইয়ম ন র এ জর্ অ্ংশীিার হ  টি া সমিার জর্য লোই  রমে, হসটা সা মলযর 
জর্য এ টা হরর্সর্প। এটি পৃর্থেীর সে পাথন য তির্র  মর - এমর্ এ টি জীের্ মৃিুযর র্েষয়।"  
  
র্োের্াল আরিার্ লীগ (National Urban League) এর স্টপ্রবসম্বেন্ট ও প্রর্ার্ বর্িনািী কমনকেন া মাকন  
এইে স্টমাবরয়াল, বয্বর্ বর্উ ইয়কন  ভোকবসর্ ইকুইটি োস্ক স্টফাম্বসনর সি-সভাপবে, বেবর্ িম্বলর্, 
"িশম র পর িশ  ধমর আমামির স্বািয হসো েযেিা  াঠামমাগি েণনোি  ৃষ্ণাঙ্গ আমমর্র ার্মির 
মমধয এই েযেিার প্রর্ি গভীর অ্র্েশ্বাস য়এমর্ র্িময়মে। গভর্নর কুওমমা ও োইমডর্ প্রশাসর্ শুধুমাত্র 
েণনোি ও অ্র্েশ্বাস উভয়ম ই জয়  রমি প্রর্িশ্রুর্িেি র্য়, িারা সংিামর্র সামথ হসই অ্ঙ্গী ামরর 
মন্বয় সাধর্  রমে। আর্ম এমর্ হর্িৃমের সামথ  াজ  রমি হপমর গর্েনি  া জর্স্বািযম  রাজর্ীর্ির 
উপর োর্পময় হিয়। এ সামথ আমরা ম ামারীম  পরার্জি  রে।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-updates-new-yorkers-state-vaccination-program-10


 

 

NAACP এর স্টপ্রবসম্বেন্ট ও প্রর্ার্ বর্িনািী কমনকেন া স্টেবরক জর্সর্ িম্বলর্, "ত্রাণ প্রিামর্ NAACP 
হ  গভর্নর কুু্ওমমার গুরুেপুণন েলমার্ প্রমেষ্টা দ্বারা উৎসার্ ি  রা  য় হ ম িু  ৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রিায় এই 
ম ামার্রর প্রম াপ স য  মর  ামে। এই মু ূমিন  প্র ৃি হর্িৃে হ মর্ হিখামে র্র্উ ইয়ম ন র  মন িন া 
ও েিন মার্ প্রশাসর্ িার এ টি িষৃ্টান্ত িাপর্  রমে। িারা এটিম  স্পষ্টভামে জার্র্ময় র্িময়মে হ  এই 
মারাত্ম  ভাইরাসম  েযথন  রা এেং এই হিশজমুে হেটগুর্লম  COVID-19 র্র্মূনল  রার লমিয 
 াজ  রার পরামশন হিওয়া সমেনাচ্চ অ্গ্রার্ধ ার।"  
  
গভর্নর কুওমমা এই প্রর্িয়ার শুরু হথম ই COVID-19 টি ার সুষু্ঠ ও র্যায়সঙ্গি র্েিরণম  সমেনাচ্চ 
অ্গ্রার্ধ ার র্িময়মের্। 2020 সামলর হশমষর র্িম , গভর্নর হসমিটার্র অ্ে হেট হরাসার্া হরাসামিা, 
র্যাশর্াল আরোর্ লীমগর হপ্রর্সমডন্ট ও প্রধার্ র্র্েনা ী  মন িন া মা ন  মর্রয়াল ও হ লথ ামেন র 
হপ্রর্সমডন্ট ও প্রধার্ র্র্েনা ী  মন িন া পযাট ওয়াং এর সভাপর্িমে র্র্উ ইয়ম ন র ভযা র্সর্ ইকুইটি 
টাস্ক হ াসন (Vaccine Equity Task Force) োলু  রার হঘাষণা হির্। প্রর্িষ্ঠার পর হথম  টাস্ক 
হ াসন টি া হিওয়ার হিমত্র োধা হভমঙ্গ এেং হেট জমুে ভযা র্সমর্র র্যায়সঙ্গি েন্টর্ রময়মে র্ র্া 
িা র্র্র্িি  মর এেং িেুনল ও র্র্ম্নর্েি সম্প্রিায়গুর্ল  ামি র্পর্েময় র্া পমে িা র্র্র্িি  রার 
লমিয  াজ অ্েযা ি হরমখমে।  
  
অ্র্ি সম্প্রর্ি, র্র্উ ইয় ন  র্র্উ ইয় ন  র্সটি, র্র্উ ইয় ন  ইয়ার্ঙ্কস, SOMOS  র্মউর্র্টি হ য়ার এেং 
র্র্উ ইয় ন  র্যাশর্াল গাডন  (New York National Guard) এর সামথ হ  থভামে ইয়ার্ঙ্ক হের্ডয়ামম 
এ টি গণ টি ািার্ সাইট এর উন্নয়মর্ হর্িৃে হির্, র্েমশষি ব্রঙ্কমসর োর্সন্দামির জর্য,  া হ েল 
র্র্উ ইয় ন  র্সটিমি সেনার্ধ  COVID-19 আিামন্তর  ার েজায় রামখ র্া, পাশাপার্শ অ্মর্ গুর্ল 
পাো রময়মে  া 'র্ থ হ য়ার হডজাটন স' র্ মসমে র্েমের্েি  য়। অ্পামরশমর্র প্রথম সপ্তাম , হ াগয 
ব্রঙ্কস োর্সন্দামির জর্য 15,000 অ্যাপময়ন্টমমন্ট উপলভয  রা  ময়মে।  
  
উপরন্তু, র্র্উ ইয় ন  োেন ,  র্মউর্র্টি হসন্টার ও পাের্ল   াউর্জং  মমেমে 70টিরও হের্শ অ্িায়ী 
 র্মউর্র্টি র্ভর্ি  'পপ আপ' টি া সাইট িাপর্  মরমে  া ঐর্ি যগি স্বািয হসো েযেিা দ্বারা 
অ্প নাপ্ত  ময়মে। 15 জার্য়ুার্র হথম  প্রায় 30,000 র্র্উ ইয় ন োসী এই  র্মউর্র্টি র্ভর্ি  পপ-আপ 
সাইমট িামির প্রথম COVID-19 টি া হডাজ হপময়মে। প্রথম হডাজ প্রশাসমর্র পর, সাইটগুর্ল 
িারপর র্দ্বিীয় হডাজ পর্রোলর্া  রার জর্য র্ির্ সপ্তা  পমর পুর্রায় প্রর্ির্ষ্ঠি  য়।  
  
র্র্উ ইয় ন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুর্ল প্রর্িষ্ঠা অ্েযা ি রাখমে  িিণ র্া এগুর্লম  সমস্ত 33 
NYCHA র্সর্র্য়র  াউর্জং হডভলপমমমন্ট িাপর্  রা  য়, হ খামর্ 7,600 জমর্র হের্শ েয়স্ক 
রময়মে। এোোও হেটেযাপী অ্র্যার্য পাের্ল   াউর্জং  মমেমে পপ-আপ িার্ িাপর্  রার 
পাশাপার্শ 300টিরও হের্শ োেন  ও সাংসৃ্কর্ি  হ মে  ারা গভর্নর কুওমমার ভযা র্সর্ ইকুইটি টাস্ক 
হ াসন-এর মাধযমম এই সাইটগুমলা পর্রোলর্ার জর্য হস্বোমসে  র্ মসমে  াজ  মরমে।  
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