
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং বর্উ ইয়কন হেম্বের হ লি বিপােনম্বেন্ট লং হকাবভম্বির িোপাম্বর 

বিম্বেষজ্ঞ কর্ম্ব ার্েনয়াে হ াষণা করম্বলর্  

  

বেক্ষােূলক ব ম্বপাজিয়াে ির্স্বাস্থ্ে বিম্বেষজ্ঞম্বের এিং হরাগীম্বের অোিম্বভাম্বকেম্বের 

একজিত কম্বর লং হকাবভি  র্াক্ত ও বিবকৎ ার িোপাম্বর হেম্বের  াড়াোর্  পম্বকন 

িার্াম্বর্ার ির্ে  

  

ভাি্নেয়াল ইম্বভন্টর্ে ির্গম্বণর ির্ে উনু্মক্ত িাকম্বি এিং এর্ে অর্ুর্িত  ম্বি 3 হেব্রুয়াবর, 

িৃ স্পবতিার,  কাল 8:45 হিম্বক েপুুর 2:30 পর্ নন্ত  

  

ইম্বভন্টর্ের ির্ে বির্ােূম্বলে বর্িন্ধর্ করুর্ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে, হেকের হ লি থিপােনকেকের (Department 

of Health) হর্তৃকে থর্উ ইয়ক্ন হেে, 3 হেব্রুয়াথর, ব ৃস্পথতবার, লং হক্াথভি থর্কয় এক্টে 

থবকেষজ্ঞ পযাকর্ল আকয়াজর্ ক্রকব। ইকভেটের থর্য়ন্ত্রণ ক্রকবর্ হেে স্বাস্থ্য ক্থেের্ার িাাঃ 

েযাথর টে. বযাকেে, এবং এখাকর্ অথত গুরুেপূণ ন এই জর্স্বাস্থ্য েেেযার গকবষণা, থিথর্ক্যাল এবং 

বযব াথরক্ থিক্ থর্কয় থতর্টে পযাকর্ল িাক্কব।  

  

"হেক তু থর্উ ইয়ক্ন হক্াথভি-19 এর থবরুকে লড়াই ক্কর োকে, তাই আেরা লং হক্াথভকির 

প্রভাব েোধাকর্ বযবস্থ্া থর্চ্ছে, োর েকধয রকয়কে বযাপক্ বযাথির লক্ষণ ো থর্উ ইয়ক্নবােীর স্বাস্থ্য 

ও ভাকলা ভাকলা হর্থতবাচক্ভাকব প্রভাথবত ক্কর োকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়ক্ন 

হেে জর্স্বাস্থ্য থবষকয় েীষ নস্থ্ার্ীয় থবকেষজ্ঞকির এক্টে পযাকর্কল এক্চ্ছিত ক্রকে, ো হেকে 

এধরকর্র প্রিে ইকভে, োকত তিয েংগ্ৰ  ক্রা োয়, েেেযা টিক্ হক্ািায় থচথিত ক্রা োয় এবং 

এের্ েোধার্ েটৃি ক্রা োয় ো থর্উ ইয়ক্নবােীকক্ তাকির পরু্রুোকরর জর্য প্রকয়াজর্ীয় 

থচথক্ৎো, েেি নর্ এবং েংস্থ্ার্ প্রিার্ ক্রকব। লং হক্াথভকির থবরুকে আোকির লড়াইকয় আেরা 

োকত হিেকক্ হর্তৃে থিকত পাথর র্া থর্চ্ছিত ক্রকত ো ােয ক্রার জর্য তাকির অবযা ত প্রকচিার 

জর্য আথে হ লি থিপােনকেকে এবং NYC Health + Hospitals আোকির অংেীিারকির প্রেংো 

ক্রথে।"  

  

হোরাকে িাক্কব থবকেষজ্ঞ, থিথর্থেয়ার্, োোচ্ছজক্ থবজ্ঞার্ী, অযািকভাকক্ে, এবং অর্যার্য 

হেক্ক াল্ডার োরা থর্কজকির অথভজ্ঞতা, িক্ষতা, এবং উপলথি থবথর্েয় ক্রকব। আকলাচর্া এবং 

েলােল হেকের লং হক্াথভি োড়ািাকর্, হেের্ র্ীথত, প্রথবধার্ ও ক্ে নেূথচ থবকবচর্ার হক্ষকি তিয 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0


প্রিার্ ক্রকব, োকত ক্কর হেে ক্ষথতগ্ৰস্ত থর্উ ইয়ক্নবােীকক্ েেি নর্ ক্রকত পাকর এবং এক্ই োকি 

তাকির হেবা প্রিার্ক্ারী স্বাস্থ্যকেবা ক্েীকিরও েেি নর্ ক্রকত পাকর।  

  

হেম্বের স্বাস্থ্ে কবেের্ার িাাঃ েোবর র্ে. িোম্ব ে িম্বলর্, "আজকক্ হক্াথভি-19 েটৃি েেেযা 

থবকেষণ ক্রকত পারকল তা আোকিরকক্ আগােীক্াকলর থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য েোধার্ েটৃি 

ক্রকত থিকব। হেকে এধরকর্র প্রিে ইকভকে, থিপােনকেে জর্স্বাস্থ্য হর্তৃবনৃ্দ, ভুক্তকভাগী, এবং 

অযািকভাকক্েকির এক্চ্ছিত ক্রকব োকত হরাগী ও হেবািার্ক্ারী এক্ইোকি লং হক্াথভি থবষকয় 

ক্িা বলকত পাকর। োথক্নর্ েুক্তরাকে এই র্কভল ভাইরােটে প্রিে আোর পর হিকক্, হেক তু থর্উ 

ইয়ক্ন প্রিে এবং েব নাথধক্ আক্রান্ত স্থ্ার্গুথলর এক্টে, হেকের হ লি থিপােনকেে লং হক্াথভকির 

োথব নক্ োড়ািার্ ের্াক্ত ও ততথরকত প্রথতশ্রুথতবে।"  

  

পূকব ন হক্াথভি-19 এ আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নবােীকির এক্টে অংে বযাপক্ বযাথির োরীথরক্, 

োর্থেক্, আকবগেংক্রান্ত, এবং ের্স্তাচ্ছিক্ লক্ষণ থর্কয় ভুগকে ো তাকির তির্চ্ছন্দর্ জীবর্কক্ 

প্রভাথবত ক্রকে। লং হক্াথভকির লক্ষণ বযাপক্ভাকব থবথভন্ন ধরকর্র  কত পাকর, হেের্ হৃৎস্পন্দর্ 

বচৃ্ছের েকতা ক্াথিনওভাসু্কলার লক্ষণ বা শ্বাে থর্কত ক্ি  ওয়া এবং অথতথরক্ত িাথন্ত এবং 

েকর্াকোগ থিকত ক্ি  ওয়া বা অর্যার্য ের্স্তাচ্ছিক্ লক্ষণও হিখা থিকত পাকর।  

  

প্রািথেক্ভাকব হক্াথভকির লক্ষণ তীব্র র্া  কলও লং হক্াথভকির লক্ষণ হিখা থিকত পাকর এবং তা 

ক্কয়ক্ োে এের্থক্ এক্ বেরও িাক্কত পাকর। থবজ্ঞার্ীরা েখর্ লং হক্াথভি বুঝকত ক্াজ ক্কর 

োকে, তখর্ হেে থবথভন্ন হক্ষকি স্বাস্থ্য থবকেষজ্ঞকির এবং থবজ্ঞার্ীকির এই বযাপারটের েোধাকর্ 

অি নপূণ ন োড়ািার্ হবর ক্রার জর্য এক্চ্ছিত ক্রকত প্রথতশ্রুথতবে। 26 জার্ুয়াথর, গভর্ নর হ াক্ল 

হ াষণা ক্করকের্ হে, হেেক্ল ক্েী ক্ে নকক্ষকি েংস্পে ন দ্বারা হক্াথভি-19 এ আক্রান্ত  কয়কে 

বকল েকর্ ক্কর, থবকেষ ক্কর োরা িী ন থির্ ধকর থবথভন্ন লক্ষকণ ভুগকে, তাকির ো ােয ক্রার জর্য 

থর্উ ইয়ক্ন হেে র্তুর্, অর্লাইকর্ থেক্ষার েুকোগ প্রিার্ ক্রকব। এই প্রকচিার থভথিকত র্তুর্ 

ইকভেটে  কত োকে।  

  

থবর্ােূকলযর এই ইকভেটে ভাচুনযয়াথল অর্ুটিত  কব এবং জর্োধারকণর জর্য উন্মুক্ত িাক্কব। এটে 

অর্ুটিত  কব েক্াল 8:45 হিকক্ িুপরু 2:30 পে নন্ত। থেকপাচ্ছজয়াকে থতর্টে পিৃক্ পযাকর্কল 

োরাথির্ আকলাচর্া চলকব। ইকভকের েেয়েূচী থর্ম্নরূপ:  

• েক্াল 8:45 হিকক্ েক্াল 9:00ো: স্বাস্থ্য ক্থেের্ার িাাঃ েযাথর টে. বযাকেে েূচর্া ক্রকবর্  

• েক্াল 9:00ো হিকক্ েক্াল 10:30ো: এক্টে প্রধার্ গকবষণা পযাকর্ল োরা বতনোকর্ ক্ী 

জার্া আকে তা আকরা ভাকলাভাকব েংজ্ঞাথয়ত ক্রকব, োর েকধয িাক্কব পথরথস্থ্থতর 

ে াোরী েংক্রান্ত থিক্, তজথবক্ ক্ারণ, হক্ার্ জর্কগািী েব নাথধক্ ক্ষথতগ্ৰস্ত  কে, এবং 

বতনোর্ গকবষণা প্রকচিােেূ ।  

• েক্াল 11:00ো হিকক্ িপুুর 12:30ো: এক্টে থবকেষজ্ঞ থিথর্ক্যাল হক্য়ার পযাকর্ল লং 

হক্াথভি, ঝুুঁ থক্র থবষয়, এবং বয়ে, বণ ন/জাথত, এবং হভৌগথলক্ পাি নকক্যর থভথিকত থভন্ন 

জর্কগািীর থচথক্ৎো থর্কিনের্া থবষকয় থবথভন্ন থিথর্ক্যাল প্রক্াের্া ও উপস্থ্াপর্া থর্কয় 

আকলাচর্া ক্রকব।  



• িুপুর 1:00ো হিকক্ িুপরু 2:30ো: এক্টে হেৌি পযাকর্ল োর েূল থবষয়বস্তু  কব র্ীথত ও 

বযব াথরক্ েলােল, ো র্ীথত, ক্ে নেূথচ এবং উকিযাকগর েুপাথরে ক্রকব, হেগুথলকক্ থর্উ 

ইয়ক্ন হেে লং হক্াথভি েোধাকর্ এবং লং হক্াথভি আক্রান্ত বযচ্ছক্তকির োরীথরক্, 

োোচ্ছজক্, এবং ের্স্তাচ্ছিক্ পুর্রুোকর ো ােয ক্রার ক্াকজ েূল ক্ািাকো থ কেকব 

বযব ার ক্রকত পারকব।  

  

থর্উ ইয়ক্নবােীরা ভাচুনযয়াল ইকভেটের জর্য থবর্ােূকলয থর্বন্ধর্ ক্রকত পারকব এখাকর্।  

  

###  
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আর্োবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

