
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/31/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে 80 বিবলয়ম্বর্রও হিবে ওভার-েে-কাউন্টার হকাবভড-19 হেস্ট 

বকে বিতরণ করা  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

 2021 সাম্বলর বডম্বসের িাস হিম্বক এখর্ পর্ নন্ত 81,720,820 হেস্ট বকে বিতরণ করা 

 ম্বয়ম্বে, হর্খাম্বর্ হস্টম্বের হিাে সংগৃ ীত হেস্ট বকম্বের পবরিাণ 100 বিবলয়ম্বর্রও হিবে  

  

হকাবভড হিম্বক সুরবিত িাকম্বত গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের হস্টেজুম্বে  াজার 

 াজার টেকা হকম্বের হর্ম্বকাম্বর্া একটেম্বত র্াওয়ার জর্ে সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ম ামারী চলাক্ালীর্ সময়জরুে থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের সুরথিত রাখার জর্য এই প্রশাসরর্র চলমার্ প্ররচষ্টার অংশ থ রসরব থর্উ ইয়ক্ন 

হেট এখর্ পে নন্ত 80 থমথলয়রর্রও হবথশ সংখযক্ হক্াথভড-19 ওভার-েয-ক্াউন্টার হটে থক্ট 

থবতরণ ক্রররে।  রর বরস দ্রুত পরীিা ক্রার থক্টগুরলা হেরটর সু্কল ও র্াথস নং হ ামগুরলারত 

থর্য়থমতভারব সরবরা  ক্রা  রে। 

  

"হক্াথভড-19 এ আক্রান্ত বযক্তিরক্ শর্াি ক্রা এবং এই ভাইরারসর থবস্তার সীথমত রাখার জর্য 

পরীিা ক্রা এক্টট অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন  াথতয়ার থ রসরব ররয় হগরে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "আমরা ইরতামরযয থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য 80 থমথলয়রর্রও হবথশ হক্াথভড-19 হটে 

থক্ট থবতরণ ক্ররথে, এবং আমরা ভথবষযরতর জর্য আমারের প্রস্তুথত হজারোর ক্রা, আমারের 

ক্থমউথর্টটগুরলারক্ থর্রাপে রাখা, এবং এই ম ামারীর মযয থেরয় থর্রাপরে সামরর্ এথগরয় োওয়া 

অবযা ত রাখরবা।"  

  

েথেও বাথেরত ক্রার পরীিা বযবস্থা আক্রান্ত সর্ািক্রণ এবং হক্াথভরডর থবস্তার হরারয 

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রর োরে, গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্থমশর্ার বযারসট এবং হে থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরক্ টটক্া গ্র ণ এবং বুোর গ্র রণর তাথগে থেরের্ ো  রলা হক্াথভড-19 এর হিরক্ 

সুরিা পাওয়ার হসরা পদ্ধথত। হেরটর থবর্ামূরলয টটক্া গ্র রণর সাইটগুরলা হখালা ররয়রে এবং 

CDC-এর সম্প্রথত সম্প্রসারণকৃ্ত থর্রেনশর্া অর্ুোয়ী 50 বের ও তার হবথশ বয়সী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের থিতীয় এক্টট বুোর হডাজ গ্র ণ ক্ররত উৎসাথ ত ক্রা  রে।  

  

স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর (Department of Health) কবিের্ার ড. িোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "গভর্ নর 

হ াক্ল, হেরটর স্বাস্থয থবভাগ এবং আথম সব থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ অসুস্থ হবায ক্ররল অিবা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e16e3c276b044306beb08da431d1550%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896089438211290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1uyEktT%2FCjFstgIcoKo%2FkqeoTAO2MzcKUEFsDeFUpfg%3D&reserved=0


ভাইরারসর সংস্পরশ ন আসার সম্ভাবর্া িাক্রল - হেমর্ ভ্রমরণর পর বা হক্ারর্া অর্ুষ্ঠারর্ অংশ 

হর্ওয়ার পর - পরীিা ক্রারর্ার জর্য এবং পরীিার ফলাফল পক্তজটটভ  রল থচথক্ৎসার 

উপেুিতা সম্পরক্ন আরলাচর্া ক্ররত অথবলরে এক্জর্ স্বাস্থয হসবা প্রোর্ক্ারীর সরে 

হোগারোগ ক্রার জর্য সথর্ব নন্ধ অর্ুররায জার্াক্তে। এোোও থর্উ ইয়ক্নবাসীরের উথচত তারের 

প্রািথমক্ হক্াথভড-19 এর টটক্ার থসথরজ সম্পন্ন ক্রর হফলা এবং উপেুি  রল বুোর হডাজ 

গ্র ণ ক্রা, ক্ারণ টটক্া গ্র ণ ক্রা এখরর্া গুরুতর অসুস্থতা ও  াসপাতারল ভথতন  ওয়া হিরক্ 

সুরিার হসরা উপায়।"  

  

বডবভের্ অি হ ািলোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ইিাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর কবিের্ার জোবক হে 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃরত্বর ক্লযারণ থর্উ ইয়রক্ন ররয়রে হেরশর অর্যতম সবরচরয় 

শক্তিশালী হটে থক্ট থবতরণ হর্টওয়াক্ন। থর্উ ইয়ক্নবাসীরের ক্ারে হটে থক্ট হপ ৌঁরে হেওয়ার 

জর্য সব নিণ ক্াজ ক্রর োওয়া এই প্রশাসরর্র ক্মীরের জর্য এটট এক্টট উরেখরোগয 

মাইলফলক্। এক্সরে আমরা এই ভাইরারসর থবস্তার সীথমত ক্ররত এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরের 

থর্রাপে রাখরত ক্াজ ক্রর োক্তে।"  

  

থডরসেররর হশষ থেক্ হিরক্, থর্উ ইয়ক্ন জরুে সু্কল, র্াথস নং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্করের হসবারক্ন্দ্র, 

স্থার্ীয় সরক্ার এবং অথযক্তর থবস্তৃত থবতররণর জর্য থর্থেনষ্ট থক্েু অলাভজর্ক্ সংস্থার 

পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন থসটট  াউক্তজং অিথরটটর (New York City Housing Authority) ক্ারে এবং 

থবথভন্ন ফুড বযাংরক্ হমাট 81,720,820 হটে থক্ট থবতরণ ক্রা  রয়রে। ইরতাপূরব ন গভর্ নর হ াক্ল 

হ াষণা থেরয়থেরলর্ হে হক্াথভড-19 এর র্তুর্ আক্রান্তরের শর্াি ক্রা এবং থবস্তার সীথমত 

ক্রার জর্য হেটজরুে থবতররণর উরেরশয 100 থমথলয়রর্রও হবথশ  রর বরস পরীিা ক্রার থক্ট 

সংগ্র  ক্রা  রয়রে।  

  

সংগ ৃীত এই 100 থমথলয়রর্রও হবথশ হটে থক্রটর মরযয প্রায় 20 থমথলয়র্ হটে থক্ট এবেররর 

পরবতী সমরয় হেরক্ারর্া সম্ভাবয সংক্রমণ বকৃ্তদ্ধ হমাক্ারবলার জর্য প্রস্তুথত থর্রত সা ােয ক্রার 

জর্য মজেু রাখা  রয়রে।  
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