
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 িুস্টার হডাজ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর র্তুর্ বর্ম্বদনের্া হ াষণা  

  

ইম্বতাপূম্বি ন অর্ুম্ব াবদত 16+ িয়ম্বসর গ্রুম্বপর সম্বে এখর্ 12-15 িছর িয়সীম্বদর জর্ে 

িুস্টার েট গ্র ম্বণর পরা ে ন হদওয়া  ম্বে।  

  

হ াগে  ওয়ার দইু সপ্তাম্ব র  ম্বযে স্বাস্থ্েম্বসিা ক ীম্বদর জর্ে হকাবভড-19 এর িুস্টার 

হডাজ গ্র ণ আিেেক করার পবরকল্পর্া হ াষণা করা  ম্বয়ম্বছ  

  

ঝুুঁ বকপূণ ন বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর সুরক্ষার জর্ে র্াবস ন হ া  বভজজট করার র্তুর্ বর্য়  ততবর 

করা  ম্বয়ম্বছ -পরীক্ষার ফলাফল হর্ম্বগটটভ  ওয়া এিং সাজজনকোল  াস্ক আিেেক করা 

 ম্বয়ম্বছ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 12 বছর ও তার হবথি বয়সী সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য বুস্টার হ াজ 

গ্র ণের সুপাথরি প্রদার্ ক্ণর র্তুর্ থর্ণদনির্া হ াষো ক্ণরণছর্। CDC-এর ক্ার্ নক্রণের পণর 

আসা এই হ াষোয় পরােি ন হদওয়া  ণয়ণছ হর্, র্তুর্ অর্ুণোথদত 12-15 বছর বয়ণসর গ্রুপ স , 

হর্সব বযক্তি ফাইজার-বাণয়াএর্ণেক্ টেক্া গ্র ে ক্ণরণছর্ তাণদরণক্ তাণদর থিতীয় 

হ াণজর ক্েপণে পাাঁচ োস পণর এক্টে বুস্টার হ াজ গ্র ে ক্রণত  ণব; আণগ সুপাথরিকৃ্ত 

সেণয়র বযবধার্ থছল ক্েপণে ছয় োস। হসইসাণি, 5-11 বছর বয়সী োঝাথর হিণক্ গুরুতর 

পর্ নাণয়র হরাগ প্রথতণরাধ েেতা থর্ক্তিয়  ণয় র্াওয়া থিশুরা তাণদর থিতীয় হ াণজর 28 থদর্ পণর 

ফাইজার-বাণয়াএর্ণেক্ টেক্ার এক্টে বাড়থত প্রাইোথর হ াজ গ্র ে ক্রণত পারণব। এই সেণয়, 

5-11 বছর বয়সী থিশুণদর জর্য শুধ ুফাইজার-বাণয়াএর্ণেক্ হক্াথভ -19 এর টেক্া অর্ুণোদর্ 

ও সুপাথরি ক্রা  ণয়ণছ।  

  

হসইসাণি, CDC আজ ে ার্ না টেক্ার জণর্যও বুস্টার হ াজ গ্র ণের পাাঁচ োণসর সেয় বযবধাণর্র 

এক্ই পথরবতনর্ সুপাথরি ক্ণরণছ, র্া শুধ ু18 বছর ও তারণবথি বয়সী বযক্তিণদর জর্য অর্ুণোথদত 

 ণয়ণছ।  

  

"এই িীতক্ালীর্ সংক্রেে বকৃ্তির সণে লড়াইণয়র সেণয়, আথে 12 বছর ও তারণবথি বয়সী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীণদরণক্ হর্াগয  ওয়ার সণে সণে বুস্টার হ াজ গ্র ণের হজারাণলা পরােি ন 

থদক্তি," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এখর্ থক্ণিার-থক্ণিারীণদর সবার জর্য বুস্টার হ াজ লভয 

 ওয়ায়, আথে বাবা-ো ও অথভভাবক্ণদর প্রথত তাণদর এই বয়ণসর সন্তার্রা হর্াগয  ওয়ার সণে 

সণে তাণদরণক্ বুস্টার হ াজ হদওয়ার জর্য থবণিষভাণব অর্ুণরাধ জার্াক্তি। বুস্টার হ াজ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-vaccine-providers_12_and_older-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707410502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eTIrS9ss%2F9EIBRrhuhlLWtMxniCwR8HEVVuUBrrbo0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-vaccine-providers_12_and_older-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M4a8yQixcXI72bW3va1TuLiQEh%2FM5dO0WZrvkPLDUXQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-19-vaccination_5-11-years-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MILmV5uWDqsdK1z4urw0fBhWG6vjibzhr9xnJZoNWrU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-19-vaccination_5-11-years-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MILmV5uWDqsdK1z4urw0fBhWG6vjibzhr9xnJZoNWrU%3D&reserved=0


হক্াথভ -19 এর গুরুতর ফলাফল হিণক্ অথধক্তর সুরো প্রদার্ ক্রণব এবং আোণদর 

থিশুণদরণক্ সুস্থ, সুরথেত, ও থর্রাপদ রাখণত সা ার্য ক্রণব।"  

  

হসইসাণি গভর্ নর হ াক্ল ইণতাপূণব ন থ পােনণেণের 26 আগণস্টর জরুথর থবধাণর্র অধীণর্ হর্সব 

স্বাস্থযণসবা ক্েীর জর্য হক্াথভ -19 এর টেক্া গ্র ে আবিযক্ ক্রা  ণয়থছল, তাণদরণক্ হর্াগয 

 ওয়ার দুই সপ্তাণ র েণধয হক্াথভ -19 এর বুস্টার হ াজও বাধযতােূলক্ভাণব গ্র ে ক্রণত  ণব, 

র্থদ র্া তাণদর এটে গ্র ে র্া ক্রার হক্াণর্া ববধ হেথ ণক্ল ক্ারে িাণক্। 26 আগণস্টর জরুথর 

থবধাণর্র সাণি সেথত হরণখ হেস্ট-আউণের হক্াণর্া অপির্ রাখা  য়থর্। পাবথলক্ হ লি 

(Public Health) ও হ লি প্ল্যাথর্ং ক্াউক্তিল (Health Planning Council) ক্তৃনক্ তাণদর 

েেলবাণরর জরুথর ববঠণক্ পর্ নাণলাচর্া ও অর্ুণোদণর্র পণর এই জরুথর থবধার্ থ পােনণেে 

অব হস্টে (Department of State, DOS)-এর ক্াণছ জো হদওয়া  ণব। DOS-এর ক্াণছ জো 

হদওয়ার পর হিণক্ থবধার্গুণলা ক্ার্ নক্র  ণব।  

  

গভর্ নর র্াথস নং হ াে পথরদি নণর্র র্তুর্ থর্য়েও হ াষো ক্ণরণছর্। বুধবার হিণক্ শুরু ক্ণর, 

সক্ল থভক্তজেরণক্ অবিযই "সাক্তজনক্যাল"-ধরণর্র োস্ক পরণত  ণব এবং প্রণবণির সেয় তাণদর 

থভক্তজণের আণগ 24  ণ্টার েণধয ক্রা হক্াথভ  পরীোর হর্ণগটেভ ফলাফণলর প্রোে অবিযই 

হদখাণত  ণব। গভর্ নর হ াক্ল আণরা উণেখ ক্ণরর্ হর্ এই সপ্তাণ র হিষ হিণক্ আগােী 

সপ্তাণ র েণধয র্াথস নং হ ােগুণলাণত 952,000 হেস্ট থক্ে ও 1.2 থেথলয়র্ োস্ক হপ ৌঁণছ হদওয়া 

 ণি।  

  

5 জার্ুয়াথর, 2022 তাথরণখ, অযা ভাইজথর ক্থেটে অর্ ইথেউর্াইণজির্ প্রযাক্টেস (Advisory 

Committee on Immunization Practice, ACIP)-এর ফাইজার-বাণয়াএর্ণেক্ হক্াথভ -19 

টেক্ার জর্য বুস্টার হ াণজর উপর্ুিতা 12 হিণক্ 15 বছর বয়সীণদর জর্য সম্প্রসারে ক্রার 

সুপাথরিণক্ CDC সেি নর্ জাথর্ণয়ণছ। CDC এখর্ সুপাথরি ক্রণছ হর্ 12 হিণক্ 17 বছর বয়সী 

সব থক্ণিার-থক্ণিারীণক্ তাণদর প্রািথেক্ ফাইজার-বাণয়াএর্ণেক্ টেক্ার থসথরজ গ্র ণের পাাঁচ 

োস পণর এক্টে বুস্টার হ াজ গ্র ে ক্রা উথচত। এরপর CDC-র তরফ হিণক্ আপণ েকৃ্ত 

সুপাথরি প্রদার্ ক্রা  ণয়ণছ হর্ গুরুতর পর্ নাণয়র হরাগ প্রথতণরাধ েেতা থর্ক্তিয়  ণয় র্াওয়া 5-

11 বছর বয়সীণদর তাণদর থিতীয় হ াণজর 28 থদর্ পণর টেক্ার এক্টে বাড়থত প্রাইোথর হ াজ 

গ্র ে ক্রণত  ণব, এবং হর্সব বযক্তি ফাইজার-বাণয়াএর্ণেক্ টেক্া গ্র ে ক্ণরণছর্ তাণদরণক্ 

থিতীয় হ াণজর পর ছয় োণসর পথরবণতন ক্েপণে পাাঁচ োস পণর এক্টে বুস্টার হ াজ গ্র ে 

ক্রণত  ণব।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর (Department of Health) ভারপ্রাপ্ত কব ের্ার ড. 

 োবর টট. িোম্বসট িম্বলর্, "বুস্টার হ াজ হক্াথভ -19 ে াোরীর থবরুণি আোণদর 

অবযা তভাণব সাড়াদাণর্র প্রক্তক্রয়ায় এক্টে অথত গুরুত্বপূে ন  াথতয়ার, এবং আথে কৃ্তজ্ঞ হর্ 

হসগুণলা এখর্ 12 বছর ও তারণবথি বয়সী সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য লভয রণয়ণছ।  াো হিণক্ 

হদখা র্ায় হর্ টেক্া ও বুস্টার হ াজ গ্র েক্ারী বযক্তিরা হক্াথভ -19 এর ক্ারণে গুরুতর 

অসুস্থতার থিক্ার  ওয়া হিণক্ হবথি সুরথেত রণয়ণছর্ এবং আেরা উপর্ুি সবাইণক্ এখথর্ 

তৎপর  ওয়ার জর্য সথর্ব নন্ধ অর্ুণরাধ জার্াক্তি। টেক্া ও বুস্টার হ াজ গ্র ে ক্রা এবং োস্ক 

পথরধার্ ক্রার োধযণে সুস্থ িাক্ণত এবং  াসপাতাণলর বাইণর িাক্ণত সাধযেণতা হচষ্টা ক্রুর্। 



র্থদ আপর্ার হক্াণর্া প্রশ্ন িাণক্, তা ণল আপর্ার স্বাস্থযণসবা প্রদার্ক্ারী অিবা ভযাক্থসর্ 

অযা থেথর্ণেেণরর সাণি ক্িা বলুর্।"  

  

হস্টণের সক্ল গে টেক্াদার্ হক্ন্দ্রগুথল এখর্ 12 বছর বা তার হবথি বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীণদর 

জর্য ফাইজার হক্াথভ -19 টেক্ার বুস্টার হ াণজর পািাপাথি হরাগ প্রথতণরাধ বযবস্থা দুব নল িাক্া 

5 বছর বা তার হবথি বয়সীণদর জর্য তৃতীয় হ াজ প্রদার্ ক্রণছ। বুস্টার ও বাড়থত হ াজ 

সম্পণক্ন আণরা তণিযর জর্য, হস্টণের থর্থদনষ্ট হপইজটে হদখরু্ এখাণর্।  

  

###  
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