
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 এর প্রবি সাড়াদাম্বর্র িেয় ি ম্বর্ কাউবিগুম্বলাম্বক সা ায্ে করম্বি গভর্ নর 

হ াকম্বলর র্িুর্ ি বিল িরাম্বের হ াষণা  

  

টিকা, িুস্টার, পরীক্ষা সম্পবকনি খরচ এিং মাস্ক-সংক্রান্ত িেয় ি ম্বর্র জর্ে স ায়িা 

প্রদার্ করা  ম্বি  

  

এসি ি বিল ছুটির হমৌসুম্বম সংক্রমণ িৃদ্ধির সমম্বয় আক্রাম্বন্তর সংখো িৃদ্ধি 

হমাকাম্বিলায় কাউবিগুম্বলাম্বক সা ায্ে করম্বি  

  

 ম্বরর হভিম্বর একদ্ধিি  ওয়ার এই হমৌসুম্বম টিকা গ্র ণ করা, িুস্টার হডাজ হর্য়া এিং 

মাস পবরধার্ করা বর্রাপদ িাকার হসরা উপায় ব ম্বসম্বি রম্বয় হগম্বছ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিথর্ থর্উ ইয়ক্ন হেটব্যাপী ক্াউথিগুরলার 

জর্য টটক্াদার্ ও ব্ুোর হ াজ প্রদারর্র ক্াে নক্রম পথরচালর্া এব্ং গি সপ্তা  হিরক্ ক্াে নক্র 

 ওয়া  ররর হভিরর জর্সমাগরমর স্থার্গুরলার জর্য মাস্ক-অিব্া-টটক্া শীষ নক্ মযারেট 

ব্াস্তব্ায়রর্র সারি সম্পথক্নি ব্যয় ব্ রর্র উরেরশয 65 থমথলয়র্  লাররর ি থব্ল ব্রাে ক্ররি 

োরের্।  

  

"টটক্া গ্র ণ ক্রা এব্ং মাস্ক পথরধার্ ক্রা হক্াথভর র থব্রুরে লড়াই ক্রা এব্ং থর্রাপদ িাক্ার 

সব্রচরয় থর্শ্চিি উপায়, এব্ং এই ি থব্ল হেটজরুড় ক্াউথিগুরলারক্ জার্ুয়াথরর মাঝামাশ্চঝ 

সময় পে নন্ত েুশ্চিসঙ্গি, দাথয়ত্বশীল ও ক্াে নক্র মাস্ক-অর-ভযাক্স মযারেট ব্াস্তব্ায়র্ ক্ররি 

সা ােয ক্ররব্," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এই ম ামারীর থব্রুরে লড়াই ক্ররি এব্ং থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীরদরক্ প্ররিযরক্র থর্রাপদ িাক্ার মরিা সরঞ্জাম প্রদার্ ক্ররি হেট থব্স্িৃি পদরেপ 

গ্র ণ ক্ররে। হক্াথভ  েড়ারর্ার পথরব্রিন, চলুর্ আমরা েুটটর থদরর্র আর্ন্দ েড়াই এব্ং টটক্া 

গ্র ণ ক্রর এব্ং  ররর হভিরর জর্সমাগরমর স্থার্গুরলারি মাস্ক পরর থর্রাপরদ হসটা ক্থর।"  

  

অথধক্াংশ ক্াউথির জর্য 1 থমথলয়র্  লার পে নন্ত ব্রাে হদয়া  রব্, এব্ং অরপোকৃ্ি ব্ড় 

ক্াউথিগুরলা 2 থমথলয়র্  লার পে নন্ত ি থব্ল পাওয়ার উপেুি  রব্। েথদও হেট প্রিযাশা ক্রর 

হে শীিক্ালীর্ সংক্রমণ ব্শৃ্চের সমরয় এব্ং এই েুটটর হমৌসুম শুরুর সমরয় থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা 

র্িুর্ আব্শযক্িাগুরলা অর্ুসরণ ক্রার গুরুত্ব অর্ুধাব্র্ ক্ররি পাররব্র্, স্থার্ীয় স্বাস্থয 

থব্ভাগগুরলা আব্শযক্িাগুরলা ব্াস্তব্ায়র্ অব্যা ি রাখরব্। এসব্ র্িুর্ ি থব্ল 10 থ রসম্বর 

"মাস্ক-ব্া-ভযাক্থসর্" মযারেট হ াষণা ক্রার পর হিরক্ 15 জার্ুয়াথর, 2022 িাথররখ এটটর হময়াদ 



হশষ  ওয়ার আগ পে নন্ত ক্াউথিগুরলা ও স্থার্ীয় স্বাস্থয থব্ভাগগুরলার ব্ র্ ক্রা ব্যরয়র জর্য 

প্ররোজয  রব্, এব্ং স্বাস্থয থব্ভারগর (Department of Health) ক্ারে জমা হদয়া এক্টট 

আরব্দরর্র মাধযরম পথররশাধকৃ্ি অি ন থরফাে থ রসরব্ প্রদার্ ক্রা  রব্। উপেুি খরচগুরলার 

মরধয টটক্া, ব্ুোর গ্র ণ, এব্ং/অিব্া পরীো ক্রারর্ার সুরোগ অফার ক্রা হেরক্ারর্া সাইরটর 

জর্য ক্মী ও সুথর্থদনষ্ট হভর্ুয সংক্রান্ত খরচ; মাস্ক, হটে, ও টটক্া/ব্ুোর থব্িররণর সারি 

সম্পথক্নি ক্মীরদর খরচ; মাস্ক প্ররটাক্ল ব্াস্তব্ায়রর্র সারি সম্পথক্নি ক্মীরদর খরচ; এব্ং 

মাস্ক-ব্া-টটক্া প্ররটাক্ল সম্পরক্ন জর্সরচির্িামূলক্ প্ররচষ্টার ব্যয় অন্তভুনি ররয়রে।  

  

স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ড. মোবর টি. িোম্বসি িম্বলর্, "শীিক্ালীর্ সংক্রমণ 

ব্শৃ্চে হমাক্ারব্লার জর্য ক্রয়ক্ স্তরর প্রশমরর্র পদরেপ গ্র ণ ক্রা জরুথর। থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর 

স্বাস্থয উন্নি ক্ররি ও সুরথেি রাখরি হেট সম্ভাব্য সব্ থক্েু ক্রর োরে, এব্ং এই র্িুর্ ি থব্ল 

স্থার্ীয় ক্থমউথর্টটগুরলারি মাঠ পে নারয় এসব্ প্ররচষ্টা সমি নরর্ সা ােয ক্ররব্ - োরি িারা 

ক্থমউথর্টটর সদসযরদর থর্রাপদ রাখার জর্য িারদর প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্গুরলা হপরি পারর। 

আক্রারন্তর সংখযা এব্ং  াসপািারল ভথিনর সংখযা ব্শৃ্চে হপরি িাক্ায়, আমারদররক্ অব্শযই 

মরর্ রাখরি  রব্: আমারদর ক্ারে থর্রজরদররক্ ও আমারদর থপ্রয়জর্রদর সুরথেি রাখার 

প্ররয়াজর্ীয় সরঞ্জাম ররয়রে। পরীো ক্রা, মাস্ক পরা, এব্ং হেটা সব্রচরয় গুরুত্বপূণ ন—টটক্া ও 

ব্ুোর হ াজ গ্র ণ ক্রার—অযারক্সস প্রদারর্ স্থার্ীয় ক্াউথির স্বাস্থয থব্ভাগগুরলারক্ স ায়িা 

ক্ররি ি থব্ল সম্প্রসারণ ক্রা এই ভাইরাস ও ওথমক্রর্ ভযাথররয়রির থব্রুরে আমারদর হসরা 

প্রথিরো থ রসরব্ ররয় হগরে।"  

  

হেটব্যাপী মাস্ক-অর-ভযাক্স মযারেট ব্াস্তব্ায়রর্ অংশগ্র ণ ক্রা ক্াউথিগুরলা এই ব্াড়থি 

স ায়িা পাওয়ার জর্য আরব্দর্ ক্রার উপেুি  রব্। সব্ ক্াউথির জর্য অর্য খরচগুরলার 

জর্য হসরেম্বর মারস ব্রাে ক্রা 65 থমথলয়র্  লাররর এক্টট পিৃক্ হিরক্ এখরর্া ি থব্ল লভয 

ররয়রে।  

  

এই হ াষণাটট এমর্ সমরয় হদয়া  রলা েখর্ েুটটর সমরয় আক্রারন্তর সংখযা দ্রুি ব্শৃ্চে পারে 

এব্ং গভর্ নর হ াক্রলর প্রশাসর্  াসপািারল ভথিন  ওয়া এব্ং সংক্রমরণর সংখযা েিাসম্ভব্ ক্ম 

রাখার জর্য আগ্রাসী পদরেপসমূ  গ্র ণ ক্রর সাড়া থদরয় োরে।  

  

সাম্প্রথিক্ এই সংক্রমণ ব্শৃ্চের জর্য হক্াথভ -19 এর হ ল্টা ও ওথমক্রর্ ভযাথররয়ি এব্ং এই 

েুটটর হমৌসুরম  ররর হভিরর জর্সমাগম ব্শৃ্চে পাওয়ার থব্ষয়টট ভূথমক্া হররখরে। শুক্রব্ারর, 

গভর্ নর হ াক্ল হেটব্যাপী 40টটরও হব্থশ র্িুর্ টটক্াদারর্র পপ-আপ সাইট চাল ু ওয়ার হ াষণা 

থদরয়রের্।  

  

এোড়াও প্রশাসর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর জর্য পরীোর লভযিা ব্শৃ্চে ক্ররি আগ্রাসীভারব্ ক্াজ 

ক্রর োরে, হেখারর্ গণ টটক্াদারর্র হক্ন্দ্রগুরলারি পরীো সম্পন্ন ক্রা  রে, শীঘ্রই এক্টট 

পরীো সংক্রান্ত অর্লাইর্ হপাটনাল চাল ু রি োরে এব্ং জার্ুয়াথর মারসর হশষ র্াগাদ স্থার্ীয় 

স্বাস্থয থব্ভাগগুরলারি 10 থমথলয়র্ র্িুর্ হটে থক্ট ব্ির্ ক্রা  রব্, োর মরধয 5 থমথলয়র্ 

র্ব্ব্রষ নর থদরর্র আরগই সম্পন্ন ক্রা  রব্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-deployment-more-40-new-vaccine-pop-ups-around-state-fight-winter&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70726036a255467161c008d9c41394e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756410757162645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=O5YqRDFwR7HI13o7gYdV4ne318pAu92SZt2BP3yuyBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-deployment-more-40-new-vaccine-pop-ups-around-state-fight-winter&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70726036a255467161c008d9c41394e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756410757162645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=O5YqRDFwR7HI13o7gYdV4ne318pAu92SZt2BP3yuyBE%3D&reserved=0


ব্ুোর শটগুরলা দ্রুি ও থর্ভনররোগয উপারয় থব্িররণর হেরে ক্াউথিগুরলারক্ স ায়িা ক্ররি 

হসরেম্বর মারস গভর্ নর হ াক্ল 65 থমথলয়র্  লারর এক্টট পিৃক্ ি থব্ল হ াষণা ক্ররথেরলর্।  
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