
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেট এিং বর্উইয়কন বিটটম্বে 32,785 টট অবেবরক্ত মাঙ্কিপক্স টটকার হ াজ 

বর্ম্বয় গভর্ নর কোবি হ াকম্বলর হিম্বক বিিৃবে  

  

  

"আজকে, আকে, নিউ ইয়েক যাকে মাঙ্কিপক্স টিোর সরবরাকের ক্ষেকে োর িযাযয অংশ পায় ো 

নিঙ্কিে েরার জিয আমাকের চলমাি প্রকচষ্টার অংশ নেসাকব আনম ক্ষোয়াইি োউকসর ড: আনশস 

ঝা এর সাকে েো বকলনিলাম, নবকশষে উচ্চ সংক্রমকের োর সে সম্প্রোয়গুনলর নিউ 

ইয়েকবাসীকের জিয।  

  

"নিউ ইয়েক ক্ষেি এবং নিউ ইয়েক নসটি ইনেমকযযই 28,000-এরও ক্ষবনশ ক্ষডাজ ক্ষপকয়কি এখি 

পয কন্ত, এবং আনম এ েো ক্ষশয়ার েরকে ক্ষপকর খুনশ ক্ষয োরা পকরর সপ্তাকে আকরা 32,785 টি 

টিোর ক্ষডাজ পাকব আমাকের সব ক্ষচকয় ঝুুঁ নেপূে ক জিকোষ্ঠীর চানেোর প্রনে সাডা ক্ষেওয়ার জিয 

এবং ো পূরে েরার জিয আমাকের প্রকচষ্টা চানলকয় ক্ষযকে।  

  

"জােীয় সরবরাে সীনমে েকয় োো সকেও, নিউ ইয়েক ক্ষেি অনেনরক্ত বরাদ্দ সুরনেে েরার 

জিয োর েক ার প্রচারো অবযােে রাখকব যা নিউ ইয়কেকর চানেো ক্ষমিাকে, অসম পনরমাকে 

মাঙ্কিপক্স ক্ষেকসর েো নবকবচিা েকর, নবকশষ েকর আমাকের ক্ষলসনবয়াি ক্ষে বাইকসে্সুয়াল 

ট্রান্সকজন্ডার েুইয়ার + (Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer +, LGBTQ+) 

সম্প্রোকয়র মকযয, ক্ষযগুনল নবকশষভাকব েনেগ্রস্ত েকয়কি। নিউ ইয়েক যাকে মািনেপক্স টিোর 

িযাযয অংশ পায় ো নিঙ্কিে েরকে আমরা বাইকডি প্রশাসকির সাকে ঘনিষ্ঠভাকব োজ চানলকয় 

যাব। আমাকের সামনগ্রে মাঙ্কিপক্স প্রনেঙ্কক্রয়ার অংশ নেসাকব, আমার েল এবং আনম নিউ 

ইয়েকবাসীকের জিয যেগুনল সম্ভব টিো সুরনেে েরকে, আমাকের LGBTQ+ সম্প্রোকয়র মকযয 

িযায়সঙ্গে সম্পে বরাদ্দ নিঙ্কিে েরকে এবং সাম্প্রনেেেম সরঞ্জাম এবং েেয নবেরে েরার 

জিয চঙ্কিশ ঘন্টা োজ েরকে প্রনেশ্রুনেবদ্ধ।  

  

"আনম রাষ্ট্রপনে বাইকডি, ড: ঝা এবং অিযািয প্রশাসনিে েম কেেকাকের অনেনরক্ত টিোর ক্ষডাজ 

সুরনেে েরার উকদ্দকশয োকের সাোকযযর জিয েৃেজ্ঞ, এবং আনম আমাকের সব ক্ষচকয় ঝুুঁ নেপূে ক 

সম্প্রোয়গুনলকে রো েরকে এবং নিউ ইয়েকবাসীকের নিরাপে রাখকে এে সাকে োজ চানলকয় 

যাওয়ার জিয উনু্মখ।"  
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