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গভর্ নর হ াকল ফার্ নাবিস্টম্বের 18 িা তার হিবে িয়িী হরাগীম্বের CDC দ্বারা িুপাবরেকৃত 

অবতবরক্ত টিকা প্রোম্বর্র অর্ুম্বর্াের্ বেম্বয় বিবির্ালায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবির্ালা S.4807-A/A.6476 লাইম্বিন্সিারী ফার্ নাবিস্টম্বের হ পািাইটিি এ ও বি, HPV, 

 ার্, র্াম্পি, রুম্বিলা এিং ভোবরম্বিলার টিকা প্রোম্বর্র অর্ুম্বর্াের্ হেয়  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালা S.4807-A/A.6476 স্বাক্ষর ক্রকলর্ হেটি লাইকেন্সিারী 

ফাম নাথেস্টরা 18 িা তার হিথি িয়েী হরাগীকের হক্ার্ হক্ার্ টিক্াোর্ ক্রকত পারকি তা 

েম্প্রোথরত ক্কর।র্তুর্ আইকর্র অিীকর্, ফাম নাথেস্টরা হেন্টাে ন ফর থিজজজ ক্করাল অযান্ড 

থিকভর্ির্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) েুপাথরিকৃ্ত হ পািাইটিে এ 

ও থি, থ উমযার্ পযাথপকলামাভাইরাে (Human papillomavirus, HPV),  াম, মাম্পে, রুকিলা ও 

ভযাথরকেলার টিক্া িোর্ ক্রকত পারকি। এছাড়াও র্তুর্ আইর্ লাইকেন্সিারী ফাম নাথেস্টকের 

হক্াথভি-19 টিক্া িোর্ ক্রার ক্ষমতা স্থায়ী ক্কর।  

  

"জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য আমাকের ক্াকছ িাক্া হেরা  াথতয়ার টিক্াোর্ এিং আমাকেরকক্ টিক্া 

েি নস্তকর উপলভয ক্রার জর্য েি থিচক্ষণ িযিস্থা অিিযই িাস্তিায়র্ ক্রকত  কি," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "র্তুর্ এই আইর্ দ্বারা, আমরা থর্উ ইয়ক্নিােীরা তাকের থর্কজকের স্বাস্থয এিং 

তাকের েম্প্রোকয়র স্বাস্থয েুরথক্ষত রাখকত হক্ািায় টিক্া গ্র ণ ক্রকত হেকত পারকি হেই স্থার্ 

েম্প্রোরণ ক্রথছ।"     

  

গকিষণায় হেখা হগকছ হে ফাম নাথেস্ট-িেত্ত টিক্াোর্ োথি নক্ টিক্াোর্  ার িৃজি ক্কর িতনমার্ 

আইকর্র অিীকর্, থর্উ ইয়কক্নর ফাম নাথেস্টরা িাপ্তিয়স্ক ও থিশুকের ইর্ফ্লুকয়ঞ্জার টিক্াোর্ 

ক্রকত পাকর, এিং িাপ্তিয়স্ককের জর্য হক্াথভি-19, থর্উকমাক্ক্াল, অযাথক্উি  াথপ নে হজাস্টার, 

হমথর্কগাক্ক্াল, টিকির্াে, থিপকিথরয়া, পািুনথেে হরাগ, এিং তার োকি অযার্াফাইলাজিি জরুথর  

থচথক্ৎোর জর্য আিিযক্ ওষুি িোর্ ক্রকত পাকর। র্তুর্ আইর্ ফাম নাথেস্টরা িাপ্তিয়স্ককের 

হক্ার্ হক্াকর্া টিক্াোর্ ক্রকত পারকি হে তাথলক্া েম্প্রোরণ ক্কর, এিং ফাম নাথেস্টকের জর্য 

হেই টিক্াোর্ হস্টকির থিপািনকমন্ট অফ হ লকি (Department of Health) থরকপািন ক্রা 

আিিযক্ ক্কর।  

  

বিম্বর্ির িবি অোর্ স্টাবভবি িম্বলর্, "আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ এই জরুথর থিথিমালায় স্বাক্ষর 

ক্রার জর্য ির্যিাে জার্াকত চাই। হক্াথভি-19 ম ামারীর েময়, আমরা হেকখথছ থক্ভাকি থর্ম্ন-

আয় এিং গ্রামীণ েম্প্রোয়গুথল অথত জরুথর স্বাস্থযকেিার েুকোগ হপকত ক্ষ্ট ক্করকছ। গকিষণা 



হেখায় হে মার্ুষ েজ্ঞাতভাকি তাকের স্থার্ীয় ফাম নাথেস্টকের থিশ্বাে ক্কর। ফাম নাথেস্টকের CDC 

ক্তৃনক্ অর্ুকমাথেত  েক্ল টিক্াোর্ ক্রার অর্ুমথত থেকয়, আমরা অেুস্থতা এিং মৃতুযর  ার হ্রাে 

ক্রকিা এিং থচথক্ৎোর থেক্ হিকক্ আমাকের েিকিকক্ িজিত েম্প্রোকয় জীির্ রক্ষা ক্রকত 

পারকিা।"  

  

অোম্বিেবলম্বর্োর অোবলবিয়া  াইন্ডর্োর্ িম্বলর্, "স্বাস্থযকেিার েুকোগ পাওয়া মার্ুকষর 

হমৌথলক্ অথিক্ার এিং হক্াথভি-19 আমাকের স্বাস্থযকেিা িযিস্থার র্ার্া অেমতা েৃিযমার্ 

ক্করকছ। আমাকের অকর্ক্ ক্াকলা ও িাোথম েম্প্রোকয়, স্থার্ীয় ফাম নাথেস্টরা  কলর্ হেিার 

তাৎক্ষথণক্ ও েি নাথিক্ ে জিাপয রাস্তা। থিথিমালাটি োমাজজক্ র্যায়থিচাকরর িযাপাকর এিং 

েক্কলর জর্য র্যােযতা েৃটষ্টর জর্য েটিক্ থেকক্ এক্টি পেকক্ষপ। আথম থিথিমালাটি পাি ক্রা 

থর্জিত ক্রার জর্য স্পিক্ার থ থস্ট এিং অর্যার্য উথক্লকের অিোর্ স্বীক্ার ক্কর তাকের 

ির্যিাে জার্াকত চাই।"  
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