
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পাাঁচ িছম্বরর কম িয়সী বেশুম্বের হকাবভড-19 টিকার হেডাম্বরল 

অর্ুম্বমাের্ প্রোম্বর্র অগ্রগবির উপর আম্বলাকপাি করম্বলর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ পাাঁচ বছকরর ক্ম বয়সী থিশুকের হক্াথভড-19 টিক্ার চূড়ান্ত 

হেডাকরল অর্ুকমাের্ প্রোকর্র অগ্রগথির উপর আকলাক্পাি ক্রকলর্।  

  

"এটি এক্টি স্বাগি সংবাে যার জর্য থপিামািা ও অথভভাবকক্রা ধৈয ন ৈকর অকপক্ষা ক্রথছকলা, 

যাকি িাকের হছাি থিশুকের হক্াথভড-19 হিকক্ হসরা সুরক্ষা প্রোর্ ক্রা যায়," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "এক্বার এটি অর্ুকমাথেি  কল, আথম থপিামািা ও অথভভাবক্কের উৎসাথ ি ক্রকবা 

থর্কজকের হছাি থিশুকের গ্রীষ্মক্ালীর্ ছুটির মকৈয টিক্া প্রোর্ ক্রার বযাপাকর থর্জ থর্জ থিশু 

থবকিষজ্ঞ থচথক্ৎসকক্র সাকি হযাগাকযাগ ক্রকি। হক্াথভড-19 হিকক্ হসরা সুরক্ষা প্রোর্ ক্কর 

টিক্া, এবং আমরা আমাকের চলমার্ ম ামারী প্রস্তুথি প্রকচষ্টার অংি থ কসকব থর্উ ইয়ক্নবাসীকের 

জর্য এটি বযাপক্ভাকব উপলভয ক্রকি ক্াজ চাথলকয় যাকবা।"  

  

আজকক্, খােয ও ঔষৈ প্রিাসকর্র (Food and Drug Administration) উপকেষ্টা ক্থমটি ছয় মাস 

হিকক্ পাাঁচ বছর বয়সী থিশুকের জর্য মডার্ না (Moderna) এবং োইজার (Pfizer)/বাকয়াএর্কিক্ 

(BioNTech) হক্াথভড-19 টিক্ার জর্য জরুথর বযব ার অর্ুকমােকর্র (Emergency Use 

Authorization) সংকিাৈর্ীর অর্ুকমাের্ প্রোর্ ক্করকছ। এরপর, খােয ও ঔষৈ প্রিাসর্ টিক্ার 

অর্ুকমােকর্র উপর চূড়ান্ত থসদ্ধান্ত গ্র ণ ক্রকব, যার পকর হসন্টাস ন ের থডজজজ ক্করাল অযান্ড 

থপ্রকভর্ির্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর পথরচালক্ ডাাঃ হরাকিল 

ওয়াকলর্থি সুপাথরি ক্রকবর্। CDC পথরচালক্ টিক্াটি সুপাথরি ক্রার পর, থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

স্বাস্থ্য থডপািনকমন্ট (New York State Department of Health) হসবাোর্ক্ারীকের জর্য থর্কেনির্া 

থলখকব ও জাথর ক্রকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি ইথিমকৈয পাাঁচ বছকরর ক্ম বয়সী থিশুকের টিক্ার  ার বৃজদ্ধ ক্রার জর্য প্রস্তুথি 

থর্কে। হেিবযাপী টিক্াোর্ক্ারীরা ইথিমকৈয 39,000 হডাকজর প্রািথমক্ অডনার থেকয়কছ। থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির স্বাস্থ্য থডপািনকমন্ট হেিবযাপী হসবাোর্ক্ারীরা যাকি অথিথরক্ত হডাকজর জর্য 

অর্ুকরাৈ ক্রকি পাকর িা থর্জিি ক্রকি, এবং এক্ইসাকি এই গ্রীষ্মক্াকল শুরু  কি যাওয়া 

টিক্ার বযাপার উৎসাথ ি ক্রকি হেিবযাপী সাথব নক্ হপইড থমথডয়া ক্যাকেইর্ থর্ম নাণ ক্রকি 

ক্াজ ক্রকছ।  
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