
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এই সপ্তাম্বে লং আইলোম্বে বির্টি অবিবরক্ত গণ টিকা প্রদার্ সাইট খ ালার খ াষণা 
বদম্বেম্বের্  

  
ওল্ড ওম্বেস্টম্বিবর, খের্টউড ও সাউদাম্পটর্ সাইট শুক্রিার খ ালা েম্বি; বির্টি সাইটই সকাল 8টা 

খেম্বক সন্ধ্ো 7টা পর্নন্ত খ ালা োকম্বি।  
  

অোপম্বেন্টম্বমন্ট 17 মার্ন  িুধিার সকাল 8:00 খেম্বক খ ালা ; খর্াগে বর্উ ইেকন িাসীরা বর্উ 
ইেম্বকন র  'আবম বক খর্াগে (Am I Eligible)' খওিসাইট িেিোর কম্বর অেিা  COVID-19 টিকা 
প্রদার্ েটলাইর্ 1-833-NYS-4-VAX এ কল কম্বর অোপম্বেন্টম্বমন্ট েবেবডউল করম্বি পারম্বির্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এই সপ্তামে লং আইলযামে তির্টি অ্তিতরক্ত 
গণ টিকা প্রদামর্র সাইট ঘ ালা েমে। সাইটগুমলা ঘের্টউড, ওল্ড ওমেস্টমেতর ও সাউদাম্পটমর্ 
অ্েতিি েমে। তির্টি সাইটই ঘেডামরল সরকামরর সরেরামের উপর তর্ভন র কমর দদতর্ক এক 
োজামররও ঘেতি তর্উ ইেকন োসীমক টিকা ঘদওোর ক্ষমিা থাকমে। 17 মার্ন  েুধোর সকাল 8:00 
টাে েতুকংমের জর্য অ্যাপমেন্টমমন্ট উপলভয েমে।  
  
"তর্উ ইেকন োসীরা তর্েম ঘমমর্ িৃঙ্খলা এেং তর্ষ্ঠা প্রদিনর্ কমরমে এেং তেস্তামরর গতি কতমমে তদমেমে 
এেং এ র্ ে র্ আমামদর কামে এই টিকা আমে, ি র্ ঘসই প্রমর্ষ্টা গুমলা কােনকর েমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা েি দ্রুি সম্ভে এেং দক্ষিার সামথ টিকা ঘপমি ঘস্টমটর টিকা তেিরণ 
ঘর্টওোকন  দ্রুি প্রসাতরি করমি প্রতিশ্রুতিেদ্ধ এেং এই তির্টি সাইট লং আইলযােোসীমদর এই টিকা 
অ্যামেস করমি এেং মার্তসক িাতি ঘপমি সাোেয করমে ঘেমেিু আমরা মোমাতরর সামথ লড়াই 
র্াতলমে োতে। ঘেমেিু ঘস্টট আমরা সরেরাে পামে আমরা আমামদর তেিরণ ঘর্টওোকন  সম্প্রসারণ ও 
আমরা তর্উ ইেকন োসীমদর টিকা প্রদার্ অ্েযােি রা মো এেং এই প্রমর্ষ্টা আমামদর এই র্যামলতজং 
সমমের মমধয তদমে ঘস্টট ঘক এতগমে তর্মে ঘেমি সাোেয করমে।"  
  
ঘোগয তর্উ ইেকন োসীরা এ র্ তর্উ ইেমকন র 'আতম তক ঘোগয' ওমেেসাইট অ্থো ঘস্টমটর 
COVID-19 টিকা প্রদার্ েটলাইমর্ 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কল কমর 
অ্যাপমেন্টমমন্ট তর্মি পারমের্।  
  
প্রতিটি সাইট সকাল 8 টা ঘথমক সন্ধ্যা 7টা পেনি ঘ ালা থাকমে। িার্গুমলা র্ীমর্:  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  
SUNY Old Westbury  
SUNY Old Westbury  
Clark Center - Gate C  
Store Hill Road and Cherry Road  
Old Westbury NY 11568  
  
SCCC Brentwood  
Suffolk County Community College  
Suffolk Federal Credit Union Arena  
1001 Crooked Hill Road  
Brentwood, NY 11717  
  
Southampton  
SUNY Stony Brook Southampton Campus  
70 Tuckahoe Road  
Southampton, NY 11968  
  
এই তির্টি সাইট প্রতিষ্ঠা ইমিামমধয তর্উ ইেমকন র তেিাল টিকা তেিরণ ঘর্টওোকন মক আমরা প্রসাতরি 
কমরমে। তর্উ ইেকন  ইমিামমধয ঘস্টট পতরর্াতলি আরও 13টি গণটিকা প্রদার্ সাইট িাপর্ কমরমে, 
তকন্তু এই টিকার র্যােয এেং সমার্ তেিরণ তর্তিি করমি গভর্নমরর আমদি পূরমণর জর্য, 
অ্র্গ্রসর সম্প্রদামে েসোসকারী তর্উ ইেকন োসীমদর সরাসতর টিকা পাওো তর্তিি করার জর্য 
আরও অ্সং য সাইট িাপর্ করা েমেমে। এর মমধয রমেমে েেটি ঘেৌথ ঘস্টট-FEMA সম্প্রদাে 
তভতিক টিকা প্রদার্ সাইট, ইোতি ঘস্টতডোমমর টিকা প্রদার্ সাইট এেং পােতলক োউতজং 
ঘডমভলপমমন্ট, র্ার্ন  ও কতমউতর্টি ঘসন্টামর 145টিরও ঘেতি কতমউতর্টি তভতিক পপ-আপ সাইট 
অ্িভুন ক্ত রমেমে।  
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