
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াচুল হ াগে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের উম্বেম্বেে হকাবভড-19 িুস্টার হডাম্বের 

কিা হ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন হস্টট CDC-র পক্ষ হিম্বক ঝুুঁ বকগ্রস্ত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের ের্ে ভাইরাস হিম্বক 

েী নম্বেয়াম্বে সুরবক্ষত িাকার প্রস্তাির্াটটর পৃষ্ঠম্বপাষণ করম্বে  

  

পুম্বরা হস্টট েুম্ব়ে িুস্টার হডাম্বের উপলভেতা ও স েলভেতা বর্শ্চিত করার ের্ে 

একটট হোরোর আম্বরাপ ও প্রসাম্বরর পবরকল্পর্া চাল ুকরা  ল, সাম্বি আর্া  ল িুস্টার 

হডাম্বের ের্ে বর্বেনষ্ট একটট ওম্বয়িসাইটও- NY.gov/Boosters  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক এই ফল চলাকালীর্, প্রস্তাবিত সি টটকা আপ-টু-হডট কবরম্বয় 

রাখম্বত উৎসাব ত করা  ম্বে-তার েম্বযে হকাবভড-19 টটকার সিকটট প্রস্তাবিত োত্রা 

এিং েরশুবে ফ্লুম্বয়র টটকাও পম্ব়ে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুর আজই হেটের হক্াথভড-19 টেক্াক্রণ হরাগ্রাটে বুোর হডাজ রণয়র্ 

ক্রার ক্িা হ াষণা ক্টর হ াগয থর্উ ইয়ক্নবাসীরা  াটে সুদক্ষ, সোর্ ও ক্া নক্রভাটব বুোর 

হডাজ পায় ো থর্শ্চিে ক্টরটের্।  

  

"ধারাবাথ ক্ভাটব পথরবেনর্শীল এই ভাইরাসটের হিটক্ এক্ ক্দে এথগটয় িাক্া এবং থর্উ 

ইয়ক্নবাসীটদরটক্ ক্া নক্র, দী নটেয়াদী টেক্ার সরুক্ষা হদওয়াই আোটদর শীষ ন অগ্রাথধক্ার," 

গভর্ নর কোবি হ াচুল িম্বলর্। "আোটদর হেডাটরল ও হেে হেথডক্যাল এবং স্বাস্থ্য 

থবটশষজ্ঞটদর হিটক্ হশার্া অর্ু ায়ী, অর্যার্য টেক্ার েটোই, হক্াথভড-19 টেক্ার সুরক্ষাও 

সেটয়র সাটি সাটি ক্েটে িাটক্। হক্াথভড-19 টেক্ার এক্টে বুোর হডাজ থবটশষে ঝুুঁ থক্গ্রস্ত 

থর্উ ইয়ক্নবাসীটদরটক্ দী ন সেটয়র জর্য ভাইরাস হিটক্ সুরথক্ষে িাক্টে সা া য 

ক্রটব। আোটদর টেক্াক্রটণর উটদযাটগ হ  থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এখর্ও টেক্া পার্থর্ োটদরটক্ 

টেক্াক্রণ ক্রাটর্ার হবথশ হজার হদওয়া  টলও,  ারা বুোর হডাজ হপটে হ াগয োরা আর হদথর 

র্া ক্টর  ে শীঘ্র সম্ভব হক্াথভড-19 হিটক্ সব নাথধক্ সুরক্ষা হপটে বুোর হডাজটে থর্র্ এোই 

ক্ােয।"  

  

হ লি ক্থেশর্ারটক্ হলখা এক্টে থচটিটে, থর্উ ইয়ক্ন হেে থিথর্ক্াল অযাডভাইজথর োে 

হোটস নর পষৃ্ঠটপাথষে CDC-র থডটরক্টর ওয়াটলর্থি, হসটেম্বর 24, শুক্রবাটর হ  বয়ার্ জাথর 

ক্টরটের্ োটে বলা  টয়টে থর্উ ইয়ক্ন হক্াথভড-19-এর সাটি লডার জর্য এক্টে র্েুর্ বুোর 

https://www.ny.gov/boosters


হপটে চটলটে। CDC-র রস্তাবর্া অর্ু ায়ী, থর্উ ইয়ক্নবাসীটদর চারটে হগাষ্ঠী বেনোটর্ োটদর 

হক্াথভড-19 বুোর হডাজ পাওয়ার হ াগয:  

  

·  হ সব থর্উ ইয়ক্নবাসী োইজার-বাটয়াএর্টেক্ (Pfizer-BioNTech) হক্াথভড-19 টেক্া থর্টয়থেটলর্ 

োরা রািথেক্ টেক্া হর্ওয়ার অন্তে েয় োটস বুোর হডাজটে পাম্বির্ IF:  

• োটদর বয়স 65 বের বা োর হবথশ  য় এবং োরা দী নটেয়াদী পথরচ নার হসটেংটস 

িাটক্র্।  

• োরা 50 - 64 বের বয়সী  র্ এবং োটদর অন্তথর্ নথ ে অসুস্থ্ো িাটক্।  

  

·  হ সব থর্উ ইয়ক্নবাসী োইজার-বাটয়াএর্টেক্ (Pfizer-BioNTech) হক্াথভড-19 টেক্া থর্টয়থেটলর্ 

োরা োরা রািথেক্ টেক্া হর্ওয়ার অন্তে েয় োটস বুোর হডাজটে হপম্বত পাম্বরর্ IF:  

• োটদর বয়স 18-49 বেটরর েটধয  য়, সাটি োটদর অন্তথর্ নথ ে অসুস্থ্ো িাটক্, আপর্ার 

বযশ্চিগে উপক্াথরো ও ঝুুঁ থক্র থভথিটে।  

• োটদর বয়স 18 - 64 বেটরর েটধয  য় এবং হপশাগে বা রাথেষ্ঠাথর্ক্ হসটেংটসর ক্ারটণ, 

আপর্ার বযশ্চিগে উপট াথগো ও ঝুুঁ থক্র থভথিটে হক্াথভড-19 ধথরটয় হেলার ও 

সংক্রাথেে ক্রার ঝুুঁ থক্ হবথশ িাটক্।  

  

হ াগয  ওয়ার জর্য এেথদটর্, োর্ুষজর্ থর্িয়ই অন্তে েয় োস আটগ োটদর োইজার-

বাটয়াএর্টেক্ (Pfizer-BioNTech) রারথম্ভক্ থসথরটজর টেক্া হপটয় হগটের্।  ারা েডার্ না 

(Moderna)বা ইয়ার্টসর্ (Janssen)/জর্সর্ অযান্ড (Johnson & Johnson)(J&J) টেক্া হপটয়টের্ 

োরা বেনোটর্ বুোর হডাজ পাওয়ার হ াগয র্র্, েটব োরা  য়টো অদরূ ভথবষযটে হ াগয  টে 

পাটরর্।  

  

"হক্াথভড-19 টেক্াগুথল গুরুের  ের্া এবং  াসপাোটল ভথেন  ওয়া হরাধ ক্রার হক্ষটে 

লক্ষযণীয়ভাটব ক্াজ ক্রটে," োর্ার্ হ লি কবেের্ার ডঃ  াওয়াডন েুকার। "পুটরা 

ইউর্াইটেড হেেস ও থবটের সাটি থর্উ ইয়ক্ন হেটের হডো প নাটলাচর্া ক্রার পটর, আোটদর 

থর্উ ইয়ক্ন হেটের থিথর্ক্াল অযাডভাইজথর ক্থেটে স  হেডাটরল ও হেে হ লি থবটশষজ্ঞরা 

থর্ম্নথলথখে থবষটয় এক্েে  টয়টের্ হ : হবথশ ঝুুঁ থক্সম্পন্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োটদর রারথম্ভক্ 

োইজার-বাটয়াএর্টেক্ (Pfizer-BioNTech) টেক্ার থসথরজ সম্পূণ ন ক্রার অন্তে েয় োস পটর 

এক্টে বুোর হডাজ থর্টয় থর্টজটদর সুরক্ষার স্তর টিক্িাক্ রাখটে পাটরর্। হ াগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা োটদর বুোর হডাজ হর্টবর্ বা হক্ার্ও রশ্ন িাক্টল োটদর রাইোথর হ লি হক্য়ার 

হরাভাইডাটরর সাটি আটলাচর্া ক্রটবর্। এের্ অটর্ক্ টেক্া রটয়টে হ গুথলর দী ন হেয়াদী 

সুরক্ষা হদওয়ার জর্য এক্ বা দুটে হডাটজর হিটক্ হবথশ হডাজ হর্ওয়ার দরক্ার  য়, এর েটধয 

টেটের্াস,  াে-োম্পস-রুটবলা এবং হ পাোইটেস A এবং B-এর টেক্াও পটড।"  

  

হেে সশ্চক্রয়ভাটব বুোর হডাজ বার্াটর্ার জর্য পথরক্ল্পর্া ক্রটে, এবং এই রস্তুথের জর্য বুোর 

হডাজ ইথেেটধযই বযাপক্ভাটব হেে-পথরচাথলে গণ টেক্াক্রণ হক্ন্দ্রগুথলটে, োটে নথস, স্থ্ার্ীয় 

হ লি থডপােনটেটে, থিথর্টক্, হেডাটরল হ াগযোসম্পন্ন হ লি হসেোটর ও থর্উ ইয়ক্ন হেে 

জটুড অর্যার্য স্থ্াটর্ উপলভয ক্টর হোলা সম্ভব  টয়টে।  

  



এই উটদযাগগুথলর অংশ থ টসটব, হেে এক্টে র্েুর্ ওটয়বসাইে চাল ুক্টরটে,  াটে বুোর 

হডাজ, অথেথরি হডাজ, হ াগযো, বারংবার শ্চজজ্ঞাসা ক্রা রশ্ন ও অকু্স্থ্টল রদার্ক্ারীটদর জর্য 

সংস্থ্াটর্র বযাপাটর থবটশষ েিয থদটয় হ াগয োর্ুষজটর্র ক্াটে েিয েথডটয় হদওয়ায় স ায়ো 

ক্রা  ায়। হেে সব হ াগয থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্াটে খবর হপ ৌঁোটে সা া য ক্রটব, োর েটঝয 

ইটেল ও এসএেএস-থভথিক্ হেটসজ, রিাচথলে ও থডশ্চজোল োটক্নটেংটয়র উটদযাগ ও হেটের 

এটেলথসয়র পাস প্ল্যােেটে নর োধযটে টেক্ার সবক্টে হডাজরাপ্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্াটে স্থ্ার্ীয় 

থভথিটে থবজ্ঞথপ্ত জারী ক্টর খবর হদওয়াও অন্তভুনি আটে।  

  

এোডাও, গভর্ নর হ াচুল সম্প্রথে ক্াউথের হ লি থডপােনটেেটক্ $65 থেথলয়র্ অি ন েঞ্জথুর 

হদওয়ার ক্িা হ াষণা ক্টরটের্  াটে বুোর হডাটজর দ্রুে ও থর্ভনরট াগয থবেরটণর জর্য 

স ায়ক্ পথরক্ািাটো তেথর ক্রা  ায়। োোডাও, গভর্ নর হেটের হরাগ্রাটে সত্ত্বর 2,000 জটর্রও 

হবথশ রথশথক্ষে টেক্া রদার্ক্ারী হ াগ ক্টর হক্াথভড-19 টেক্া হদওয়ার জর্য EMT-হদরটক্ 

অর্ুটোদর্ থদটয়টের্। হক্াথভড-19 টেক্া এবং বুোর হডাজ রদার্ ক্রার জর্য আটরা 50,000 

রািথেক্ EMT রটয়াজর্ীয় রথশক্ষণ গ্র ণ ক্রটে পারটব।  

  

হেটের পক্ষ হিটক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীটদরটক্ এই সেটয়  া  া েরশুথে টেক্া রটয়টে হসগুথলও 

হর্ওয়ার ক্িা েটর্ ক্থরটয় হদওয়া  টে-োর েটধয ে্লুটয়র টেক্াও পটড। হক্াথভড-19 টেক্া 

এবং/বা হক্াথভড-19 টেক্ার বুোর হডাজ েরশুথে ে্লুটয়র টেক্ার েটো এক্ই সেটয় হর্ওয়া 

হ টে পাটর,  োর েটধয থক্েু রাইোথর হ লি হক্য়ার হরাভাইডাটরর অথেটস, পাশাপাথশ স্থ্ার্ীয় 

ক্াউথের হ লি থডপােনটেে থিথর্ক্ ও োটে নথসটে থগটয় হর্ওয়াও অন্তভুনি আটে।  

  

এই েূ টূেন শুধ ুহ াগয থর্উ ইয়ক্নবাসীরাই হক্াথভড-19 বুোর হডাজ পাটবর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে 

থবজ্ঞাটর্র আথবষ্কার অর্ুসরণ ক্রটব এবং  খর্ অথেথরি হডো উপলভয  টব েখর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীটদরটক্ ো হখালাখুথল জার্াটর্া  টব।  

  

এখর্ থর্উ ইয়টক্নর সব গণ টেক্াক্রণ হক্ন্দ্র হ াগয থর্উ ইয়ক্নবাসীটদরটক্ বুোর হডাজ হদওয়ার 

জর্য হখালা রটয়টে। হেে-পথরচাথলে টেক্াক্রণ হক্টন্দ্র অযাপটয়েটেে থর্টে, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আথে থক্ উপ ুি পষৃ্ঠা হদখটে পাটরর্ বা 1-833-NYS-4-VAX-এ ক্ল ক্রটে 

পাটরর্।  খর্ হ খাটর্ টেক্া উপলভয  টব েখর্ হসখাটর্ অযাপটয়েটেে থর্টে োর্ুষজর্ 

োটদর স্থ্ার্ীয় হ লি থডপােনটেে, োটে নথস বা থচথক্ৎসক্টদর সাটিও হ াগাট াগ ক্রটে পাটরর্। 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োটদর ক্াোক্াথে অবস্থ্ার্ জার্টে vaccines.gov থলঙ্কটেও হদখটে পাটরর্, 

োটদর শ্চজপ হক্াড 438829 র্ম্বটর হেেে ক্রটে পাটরর্ বা 1-800-232-0233 র্ম্বটর ক্ল ক্রটে 

পাটরর্। অযাপটয়েটেে হর্ওয়ার সেয় থর্উ ইয়ক্নবাসীরা থর্শ্চিে ক্টর হর্টবর্ হ  োটদর 

ক্াোক্াথে রদার্ক্ারীরা বুোর হডাজ থদটে থক্র্া।  
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