
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পাাঁচ িা তার হিবে িয়সী বেশুম্বের মম্বযে টিকার  ার িৃদ্ধি করম্বত 

#VAXFORKIDS কোম্বেইর্ হ াষণা করম্বলর্  

  

র্তুর্ কম নসূবচ বেশুম্বরাগ বিম্বেষজ্ঞ, বপতামাতা, এিং অবভভািকম্বেরম্বক পাাঁচ িা তার 

হিবে িয়সী বেশুম্বের টিকা গ্র ণ বর্দ্ধিত করম্বত এিং সকল সুপাবরেকৃত টিকা হ াজ 

 ালর্াগাে রাখম্বত তাবগে প্রোর্ করম্বে  

  

বপতামাতা ও অবভভািকম্বের কাম্বে িাতনা হপ ৌঁম্বে বেম্বত করা িহুমুখী প্রচারণা প্রম্বচষ্টার 

মম্বযে হিবলবভের্ এিং ব দ্ধজিাল বমব য়া অন্তভুনক্ত  

  

12 িা তার হিবে িয়সী বকম্বোরম্বের জর্ে িুস্টার হ াজ হ াগেতা অর্ুসরণ করা  য় 

এিং বিম্বেষ ইবমউম্বর্াকম্বরামাইদ্ধজং অিস্থাস  5 - 11 িয়সী বেশুম্বের জর্ে অবতবরক্ত 

হ াজ হ াগেতা অর্ুসরণ করা  য়  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর বপতামাতা ও অবভভািম্বকরা আম্বরা জার্ম্বত পারম্বি এিং তাম্বের বেশুম্বের 

বির্ামূম্বলে টিকার জর্ে আজম্বক সময় বর্য নারণ করম্বত পারম্বি: ny.gov/VaxForKids  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল পাাঁচ বা তার হবথি বয়সী থিশুদের মদযয টিক্ার  ার বদৃ্ধি ক্রদত এক্টি 

র্তুর্ ক্যাদেইর্ হ াষণা ক্রদলর্ - এবং থিশুদরাগ থবদিষজ্ঞ, থপতামাতা, এবং 

অথভভাবক্দেরদক্ থিশুদের টিক্া গ্র দণ সা ায্য ক্রদত এবং সক্ল সুপাথরিকৃ্ত হক্াথভড-19 

টিক্া হডাজ  ালর্াগাে রাখদত তাথগে প্রোর্ ক্দরদের্।  

  

"আমাদের থিশুদের জর্য হসরা সুরক্ষা  দলা তাদের টিক্া গ্র ণ থর্দ্ধিত ক্রা এবং সক্ল 

সুপাথরিকৃ্ত টিক্া হডাদজর বযাপাদর  ালর্াগাে িাক্া," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হয্দ তু 

হক্াথভড-19 থবস্তার অবযা ত রদয়দে, আমাদের থিশুদের জর্য হসরা বম ন  দব টিক্া। এটি 

থর্রাপে, ক্ায্ নক্র, থবর্ামূদলয, এবং থর্উ ইয়দক্নর প্রায় অয ন থমথলয়র্ 5-11 বের বয়সী থিশু 

ইথতমদযয তাদের প্রিম হডাজ টিক্া গ্র ণ ক্দরদে। #VaxForKids ক্যাদেইর্ থেদয়, আমরা 

আদরা হবথি থপতামাতা ও অথভভাবদক্র ক্াদে এই অথত গুরুত্বপূণ ন বাতনা হপ ৌঁদে হেওয়ার হক্ষদে 

আমাদের প্রদচষ্টা থিগুণ ক্রথে।"  

  

বহুমুখী #VaxForKids প্রদচষ্টার মদযয রদয়দে ইংদরদ্ধজ ও স্প্যাথর্ি ভাষায় থপতামাতা ও 

অথভভাবদক্র ক্াদে বাতনা হপ ৌঁদে হেওয়ার জর্য র্তুর্ প্রচারণা প্রদচষ্টা। এর মদযয রদয়দে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144858596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qknNgJzLKNcC8IhcUjM%2Bws3scNOVXybaxfaxu4s76zQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144868552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FeChaHuJbW1ERAxOlY4uv7YoE6M9jezMzAh0Sktqmx4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144868552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FeChaHuJbW1ERAxOlY4uv7YoE6M9jezMzAh0Sktqmx4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144868552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PboQMUcJWvh%2FjF7DIsswQZCdrIu4Z96e4kFXB0lnTxw%3D&reserved=0


হিথলথভির্, হরথডও, এবং সাচন ও থিথমংস  থডদ্ধজিাল মাযযম থবজ্ঞাপর্। ক্ম নসূথচর অংি 

থ দসদব, হেিবযাপী হেদির ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য ক্থমির্ার ডাাঃ মযাথর টি. বযাদসদির এক্টি র্তুর্ 

জর্ পথরদষবার হ াষণা (Public Service Announcement, PSA) িাক্দব, উদেিয  দব 5 - 11 

বের বয়সী থিশুদের থপতামাতা ও অথভভাবক্দের ক্াদে বাতনা হপ ৌঁোদর্া। আগামী সপ্তা গুথলদত 

আদরা PSA শুরু ক্রা  দব।  

  

হস্টম্বির ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থে কবমের্ার  াাঃ মোবর টি. িোম্বসি িম্বলর্, "ওথমক্রর্ ভযাথরদয়দের 

আগমদর্র পর হিদক্, থিশুদের মদযয হক্াথভড-19 আক্রাদের সংখযা এবং এমর্থক্  াসপাতাদল 

ভথতনর সংখযাও বদৃ্ধি পাদে। থিশুদরাগ থবদিষজ্ঞ, থপতামাতা, এবং অথভভাবক্দের জর্য পাাঁচ বা 

তার হবথি বয়সী থিশুদের টিক্া গ্র ণ থর্দ্ধিত ক্রা এবং সক্ল সুপাথরিকৃ্ত হডাজ  ালর্াগাে 

রাখা এখর্ আদগর হয্দক্াদর্া সমদয়র হিদক্ হবথি গুরুত্বপূণ ন। অদর্ক্ েিক্ যদরই টিক্া থিশু 

স্বাস্থ্যদসবার হমরুেণ্ড, এগুথল আমাদের সোর্দের অগথণত হরাগ হিদক্ রক্ষা ক্রদে। হক্াথভড-

19 টিক্াও এর বযথতক্রম র্য়। আথম থর্উ ইয়ক্নবাসীদক্ তাথগে প্রোর্ ক্রথে তাদের থিশুদের 

সেূণ ন টিক্া গ্র ণ থর্দ্ধিত ক্রার জর্য, এবং তারা উপয্ুক্ত  দল তাদের তৃতীয় হডাজ প্রোর্ 

ক্রার জর্য, য্াদত ক্দর তারা ভাইরাদসর থবরুদি অি নপূণ ন ও অবযা ত সুরক্ষা হপদত পাদর।"  

  

এখর্ পয্ নে, 1.5 থমথলয়দর্র হবথি 5 - 17 বের বয়সী থিশু হক্াথভড-19 টিক্া গ্র ণ ক্দরদে। 10 

জার্ুয়াথর, 2022 পয্ নে, 32.2 িতাংি 5 - 11 বের বয়সী থিশু এবং 73.4 িতাংি 12 - 17 বের 

বয়সী থক্দিার অেত এক্ হডাজ হক্াথভড-19 টিক্া গ্র ণ ক্দরদে এবং 21.6 িতাংি 5 - 11 বের 

বয়সী থিশু এবং 65.4 িতাংি 12 - 17 বের বয়সী থক্দিার তাদের প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ সেন্ন 

ক্দরদে।  

  

হয্াগাদয্াগ ক্ম নসূথচর পািাপাথি, হেিবযাপী সম্প্রোয়সমূদ  পাাঁচ বা তার হবথি বয়সী থিশুদের 

প্রিম ও থিতীয় হডাজ টিক্া প্রোদর্র জর্য এবং এক্ই সাদি উপয্ুক্ত থিশু ও থক্দিারদের বুোর 

ও অথতথরক্ত হডাজ প্রোদর্র জর্য র্তুর্ #VaxForKids পপ-আপ সাইি স্থ্াপর্ ক্রা  দব। 

অবস্থ্ার্ এবং তাথরখ িীঘ্রই হ াষণা ক্রা  দব। ইথতমদযয, হেি এক্টি থর্দবথেত  াব স্থ্াপর্ 

ক্দরদে য্াদত ক্দর থপতামাতা ও অথভভাবদক্রা টিক্া ও থিশুদের জর্য থবদিষ তিয, সংস্থ্ার্ 

এবং বহু দ্ধজজ্ঞাথসত প্রদের উত্তর হপদত পাদর। হ লি থডপািনদমে (Department of Health) 

হেদির প্রথতটি অঞ্চলজদুে মাঠ পয্ নাদয়র থিশু হসবা প্রোর্ক্ারীদের সাদি সদ্ধক্রয় হয্াগাদয্াগ 

হরদখদে এবং তাদের থর্দেনির্া থেদয় য্াদে।  

  

পাাঁচ বা তার হবথি বয়সী থিশুরা ফাইজার-বাদয়াএর্দিক্ হক্াথভড-19 টিক্ার পাওয়ার হয্াগয। 7 

জার্ুয়াথর, 2022 পয্ নে, 12 বা তার হবথি বয়সী থক্দিাররা তাদের প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ হিষ 

ক্রার ক্মপদক্ষ পাাঁচ মাস পর ফাইজার-বাদয়াএর্দিক্ টিক্ার বুোর হডাজ পাওয়ার হয্াগয। 

পািাপাথি, থবদিষ ইথমউদর্াক্দম্প্রামাইদ্ধজং অবস্থ্াস  5 - 11 বের বয়সী থিশুরা এখর্ তাদের 

প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ হিষ ক্রার ক্মপদক্ষ 28 থের্ পর ফাইজার-বাদয়াএর্দিক্ টিক্ার 

অথতথরক্ত হডাজ পাওয়ার হয্াগয। থিশুদসবা প্রোর্ক্ারী, থপতামাতা, এবং অথভভাবক্দের থিশু ও 

থক্দিারদের হক্াথভড-19 এর বযাপাদর থবশ্বাসদয্াগয তিয ও সংস্থ্াদর্র জর্য 

ny.gov/VaxForKids, ny.gov/Boosters, এবং ny.gov/GetTheVaxFacts থভদ্ধজি ক্রদত 

উৎসাথ ত ক্রা  দে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqlyWSnJhV8A%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144878509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bBKEplPtCzP8Pyv02XT8io51EfLtGPQFvc7EDwesN5k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-01-07_pediatric_hospitalizations.htm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144878509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dG%2FcsvTXlOMBFJs9w4HBITGbX78x1mU1oMgBMylhtws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-01-07_pediatric_hospitalizations.htm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144878509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dG%2FcsvTXlOMBFJs9w4HBITGbX78x1mU1oMgBMylhtws%3D&reserved=0
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হক্াথভড-19 টিক্া থবর্ামদূলয হেদি বযাপক্ভাদব পাওয়া য্াদে, এর মদযয থিশুদের টিক্া 

প্রোদর্র জর্য 2,000 স্থ্ার্। হেদির সক্ল গণ টিক্া হক্দে পাাঁচ বা তার হবথি বয়সী থিশুদের 

ফাইজার-বাদয়াএর্দিক্ হক্াথভড-19 টিক্া, 12 বা তার হবথি বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য বুোর 

হডাজ, এবং পাাঁচ বা তার হবথি বয়সী ইথমউদর্াক্দম্প্রামাইজড থিশুদের অথতথরক্ত হডাজ প্রোর্ 

ক্রদে। থপতামাতা ও অথভভাবদক্রা ক্াদের অবস্থ্ার্ হখা াঁজার জর্য vaccines.gov থভদ্ধজি 

ক্রদত পারদব, 438829 র্ম্বদর তাদের দ্ধজপ হক্াড হিক্সি ক্রদত পারদব, বা 1-800-232-0233 

র্ম্বদর হফার্ ক্রদত পারদব। এোোও থর্উ ইয়ক্নবাসীদেরদক্ তাদের সোদর্র থিশুদরাগ 

থবদিষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বাস্থ্য থবভাগ, হফডাদরল হয্াগযতাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য হক্ে 

(Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থ্য হক্ে বা এই বয়দসর থিশুদের 

টিক্াোর্ক্ারী ফাদম নথসর সাদি হয্াগাদয্াগ ক্রদত উৎসাথ ত ক্রা  দে। থর্দ্ধিত ক্রুর্ হয্ 

প্রোর্ক্ারী ফাইজার-বাদয়াএর্দিক্ হক্াথভড-19 টিক্া প্রোর্ ক্রদে।  
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