
 

  
 

নিউ ইয়র্ রাজ্য এবং ফেমা ফেটওয়াইড র্নমউনিটিতে টির্া 
সাইটগুনি খুতিতে  

ক

১৯ ই ফেব্রুয়ারি, রিউ ইযর্ক  ি়াজ্যে র্রিউরিটি টির়্া ফর্ন্দ্র (রিরিরি) প্ররিষ্ঠ়াি যিে এর্টি প়াইলট প্রর্ল্প চ়ালু র্িজ্ি 

ফেি়াি ি়াজ্ে অংশীদ়ারিজ্েি ফ ়াষণ়া র্জ্িরিল রিউইযর্ক  ি়াযে। এই ফর্ন্দ্রগুরলজ্ি িহ়াযি়া র্ি়াি যিে ফেি়া িংস্থ়াি, 

পরিচ়ালি িহ়াযি়া এবং ফেড়াজ্িল র্িীজ্দি িিবি়াহ র্িজ্ব। 

বিক ি়াজ্ি ব্রুর্রলি এবং কুইজ্েি ফ ়াগ্ে রিউইযর্ক  এি ফল়াজ্র্ি়া এখি রিবন্ধি র্িজ্ি প়ািজ্বি। ব়াজ্েজ্ল়া, িজ্চস্ট়াি, 

ইযঙ্ক়ািি এবং আলজ্বরি ি়াইজ্টি যিে রিবন্ধর্িণ বুধব়াি, ফেব্রুয়ািী ২৪ ির়্াল আটট়ায শুরু হজ্ব। িিস্ত িযটি ি়াইট 

পরিজ্বরশি িম্প্রদ়াজ্যি অধীজ্ি লক্ষ্েবস্তু। 

িেরিজ্লি প্রেি িপ্ত়াজ্হি যিে, ি়াযেবে়াপী অবরস্থি এই িযটি ফর্জ্ন্দ্র রিজ্য়াগ্ প্র়ােরির্ি়াজ্ব র়্াউরি এবং ফব়াজ্ি়াজ্ি র্ি 

টির়্াদ়াজ্িি হ়াি িহ এিি অঞ্চজ্ল বিব়াির়্ািী রিউ ইযর্ক ়ািজ্দি যিে িংিরক্ষ্ি। ি়ািপজ্ি রিজ্য়াজ্গ্ি য়াযগ়্া ফব়াজ্ি়া, 

র়্াউরি ব়া ি়াইজ্টি লক্ষ্ে রিরদকষ্ট অঞ্চলগুরলি িজ্ধে ে়ার়্া িিস্ত ফ ়াগ্ে ব়ারিন্দ়াজ্দি যিে ফখ়াল়া হজ্ব। 

অবস্থাতির েথ্য এবং ঘন্টা 
 

ব্রুর্নিি: ফমডগার ইভাসক র্তিজ্  
(Brooklyn: Medgar Evers College) 

কুইন্স: ইয়র্ক  র্তিজ্ (York College) 

231 Crown St. 

Brooklyn, NY 11225 

160-02 Liberty Avenue 

Jamaica, NY 11451 

ফ ়াগ্ে রযপ ফর়্াডি: 11206, 11221, 11216, 

11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 11208, 

11236, 11212, 11203, 11226, 11210 

ফ ়াগ্ে রযপ ফর়্াডি: 11418, 11419, 11420, 

11430, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 

11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 

11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 11693 

িিয: ির়্াল 8:00 ট়া - িন্ধে়া 8:00 ট়া 24 ফেব্রুয়ারি 

ফেজ্র্ শুরু 

িিয: ির়্াল 8:00 ট়া - িন্ধে়া 8:00 ট়া 24 ফেব্রুয়ারি 

ফেজ্র্ শুরু 

এিটিএ এই দটুি ি়াইজ্ট রিরদকষ্ট িম্প্রদ়াজ্যি ফল়ার্জ্দি পরিবহজ্ণি যিে ব্রুর্রলি এবং কুইজ্ে ব়াি পরিজ্ষব়া 
ব়াড়াজ্ি়াি যিে ১ ি়াচক  ফেজ্র্ এর্টি প়াইলট ফপ্র়াগ্র়াি চ়াল ুর্িজ্ব। 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-dates-and-scheduling-information-state-fema-vaccination-sites


 

  

ব়াজ্েজ্ল়া: ফেিাভাি গ্রাইন্ডার র্নমউনিটি ফসন্টার 
(Delavan Grinder Community Center) 

রতেোর: প্রাক্তি ফর্াডার্ হনি পানর্ক ং িট 
(Kodak Hawkeye Parking Lot) 

877 East Delavan Avenue 

Buffalo, NY 14215 

1345 St. Paul Street  

Rochester, NY 14621 

ফ ়াগ্ে রযপ ফর়্াডি:: 14209, 14201, 14208, 

14213, 14211, 14215, 14214, 14204, 14222, 

14212 

ফ ়াগ্ে রযপ ফর়্াডি:: 14605, 14613, 14611, 

14608, 14621, 14619, 14606, 14615, 14614, 

14609, 14604, 14603 

িিয: টিরবরড 3 ি়াচক  ফেজ্র্ শুরু হজ্ে িিয: টিরবরড 3 ি়াচক  ফেজ্র্ শুরু হজ্ে 

 
 

ইয়ঙ্কারস এবং মাউন্ট ভািকি: নিউইয়র্ক  িযাশিাি 

গাডক  অযামনর (New York National Guard Amory) 

আিবানি, ফশতির্াটানড, ট্রয়: ওয়ানশংটি 

অযানভনিউ আমকনর (Washington Avenue Armory) 

2 কুইিরি ফেি, ইযঙ্ক়ািি, রিউইযর্ক  10701 195 ওয়ারশংটি অে়ারিরিউ, আলব়ািী, রিউইযর্ক  
12210 

ফ ়াগ্ে রযপ ফর়্াডি: 10705, 10701, 10550, 

10553, 10704, 10703, 10552 

ফ ়াগ্ে রযপ ফর়্াডি: 12202, 12206, 12210, 

12209, 12207, 12222, 12180, 12307, 12308, 

12305, 12304 

িিয: টিরবরড 3 ি়াচক  ফেজ্র্ শুরু হজ্ে িিয: টিরবরড 3 ি়াচক  ফেজ্র্ শুরু হজ্ে 

 
র্ীভাতব ফ াগযো নির্ারণ এবং নিবন্ধি র্রতবি ক

রিউ ইযজ্র্ক ি 'আরি রর্ ফ ়াগ্ে' ওজ্যবি়াইটটি ফদখুি ব়া ি়াজ্যেি COVID-19 টির়্া হটল়াইজ্ি র্ল র্রুি:  

1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) 

আপরি অে়াপজ্যিজ্িি র্িজ্ি ি়াইটগুরলজ্িও ফ জ্ি প়াজ্িি। 

লক্ষ্ে ুক্ত প্রচ়াি স্থ়ািীয িম্প্রদ়ায িংগ্ঠিগুরলজ্ি (গ্ীযক ়া, অল়ািযির্, ফেে়াজ্িবী িংগ্ঠি, েিন্ত্র ব়ািস্থ়াি ফর্ন্দ্র) এবং 
িে়ার্রিজ্িি ইকুেইটি এবং রিধ়া প্রর়্াশ র্ি়াি যিে উচ্চিি ি়াি়ারযর্ ক্ষ্রিগ্রস্থি়া িূচর্ ফিটিং িহ িম্প্রদ়াজ্যি রিবক়ারচি 

র্িকর্িক ়াজ্দি র়্াজ্ি অবে়াহি ে়ার্জ্ব। 
COVID-19-এ ি়াড়া ফদওয়াি যিে ি়াষ্ট্রপরি রবজ্ডজ্িি য়ািীয পরির্ল্পি়াি ি়াজ্ে ি়ারিবদ্ধি়াজ্ব FEMA রিউইযর্ক  ি়াজ্যেি ি়াজ্ে 

অংশীদ়ারিে অবে়াহি ি়াখজ্ব। এর্ি়াজ্ে আিি়া রিরিি র্িব ফ  প্ররিটি  রিউইযজ্র্ক ি র রি এর্টি িে়ার্রিি চ়াি ি়াি়া 
এর্টি ফপজ্ি প়াজ্ি – ক োভিড িে়ার্রিজ্িি িে়াযিঙ্গি অে়াজ্েিজ্র্ িজ্বক়াচ্চ অগ্র়ারধর়্াি ফদওয়া হয। 

আিও িজ্েেি যিে 22 ফেব্রুয়ািী ফপ্রি রিরলয ফদখুি। 

 

  
 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-efforts-expand-access-state-fema-vaccination-sites-brooklyn

