
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাম্প্রবিকিম মাঙ্কিপক্স টিকা বিিরম্বের হ াষো কম্বরম্বের্ হেডারাল 

সরকার হিম্বক 2B িরােকরম্বের পম্বর  

  

সকল বর্উ ইয়কনিাসীর মাঙ্কিপক্স সম্পম্বকন জর্ উবিি বর্ম্বজম্বের সুরবিি করম্বি এিং 

বিস্তার হরাধ করম্বি  

  

 health.ny.gov/monkeypox এ যার্  

  

81336 র্েম্বর "MONKEYPOX" হিক্সি করুর্ িা স্প্োবর্ে ভাষায় সিকনিার জর্ে 

"MONKEYPOXESP" হিক্সি করুর্ 81336 র্েম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ, থর্উ ইয়ক্ন হেট স্বাস্থ্য দপ্তররর (New York State Department of 

Health) সারি, হেডাররল সরক্াররর হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরট অথিথরক্ত 8,822 হডাজ বরারের 

পর, থর্উ ইয়রক্ন JYNNEOS টটক্া থবিররের হ াষো ক্রররের্। থর্উ ইয়ক্ন থসটট হেডাররল 

সরক্াররর ক্াে হিরক্ সরাসথর 23,963 হডারজর থর্জস্ব বরােক্রে পারব।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন অসমার্ সংখ্যক্ মাঙ্কিপক্স হক্রসর সম্মুখ্ীর্  রে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম 

হেথসরডন্ট বাইরডর্, ড: ঝা এবং অর্যার্য েশাসথর্ক্ ক্ম নক্িনারদর আমারদর রারজযর জর্য 

অথিথরক্ত টটক্া সুরথিি ক্রার উরেরশয িারদর অংশীদাথররের জর্য ধর্যবাদ জার্ারি 

চাই৷ যথদও জািীয় সরবরা  সীথমি িারক্, আমরা থর্উ ইয়ক্ন যারি টটক্ার র্যাযয অংশ োপ্ত  য় 

এবং আমারদর সব হচরয় ঝুুঁ থক্পূে ন সম্প্রদায়গুথলরক্ সুরিা হদয় িা থর্ঙ্কিি ক্রার জর্য 

েরয়াজর্ীয় জরুথর থভথিরি এই োদভুনারবর হমাক্াথবলায় আমারদর েরচষ্টা অবযা ি রাখ্ব।"  

  

টটক্া থবিররের এই পয নারয় ("2B"), NYSDOH িার 2,000 হডাজ থর্উ ইয়ক্ন থসটটরক্ বরাে 

ক্রররে, এই এলাক্ায় হক্ন্দ্রীভূি হক্রসর সংখ্যা হবথশ  ওয়ার ক্াররে। রারজযর বাথক্ বরােক্রে 

ক্াউথন্টগুথলরি থবিরে ক্রা  রব হসই এলাক্াগুথলরি মাঙ্কিপক্স হক্রসর সংখ্যার থভথিরি, থর্উ 

ইয়ক্ন থসটটর ক্িটা ক্াোক্াথে হসগুথল, এবং টটক্ার-হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে হপ ৌঁোরর্ার 

িমিার উপর থভথি ক্রর। এই বরােক্ররের সমস্ত হডাজ দুটট হডাজ টটক্ার থসথররজর েিম 

হডাজ থ সারব েদার্ ক্রার সুপাথরশ হদওয়া  য়। যথদও ভযাক্থসর্ সরবরা  সীথমি, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা সম্পূে নরূরপ টটক্াোপ্ত বরল গেয  ওয়ার জর্য যারি িারা েরয়াজর্ীয় উভয় হডাজ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


পার্ িা থর্ঙ্কিি ক্রার জর্য আগামী সপ্তা  এবং মাসগুথলরি আরও টটক্া পাওয়া যারব বরল 

আশা ক্রা  রে।  

  

রাজে স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড: হমবর টি. িাম্বসি িম্বলম্বের্, "আমরা থর্উ ইয়রক্নর স্বাস্থ্যরসবা 

েদার্ক্ারী এবং স্থ্ার্ীয় ক্াউথন্টর স্বাস্থ্য থবভাগগুথলর েরয়াজর্ীয় থর্রদনথশক্া, সংস্থ্ার্ এবং 

পথরক্াঠারমা ররয়রে িা থর্ঙ্কিি ক্রার সারি সারি, থর্উ ইয়রক্নর েরয়াজর্ীয় টটক্ার সরবরার র 

পি সমি নর্ ক্রার জর্য আমরা আমারদর হেডাররল অংশীদাররদর সারি ক্াজ চাথলরয় যাঙ্কে। 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর উপসগ নগুথল স , মাঙ্কিপক্স সম্পরক্ন অবগি িাক্া উথচি - হযমর্ সাধারে 

েুসকু্থ়ি - থক্ভারব ভাইরাস ে়িায় এবং সংস্পরশ ন আসার পরর ক্ী ক্ররি  রব। আপর্ার যথদ 

েুসকু্থ়ি  য় িা রল আমারদর ওরয়বসাইরট থচথক্ৎসা সম্পরক্ন জার্ুর্ এবং এক্জর্ স্বাস্থ্যরসবা 

েদার্ক্ারীর সারি হযাগারযাগ ক্রুর্।"  

  

NYSDOH টটক্ার সুষম বণ্টরর্র জর্য েথিশ্রুথিবদ্ধ, এবং হযমর্ এটট েিম পয নায় হিরক্ ররয়রে, 

হযাগযিা সব হচরয় হবথশ সংখ্যক্ হক্স আরে এমর্ এলাক্ায় পথরথচি বা সম্ভাবয সংস্পরশ ন আসা 

বযঙ্কক্তরদর উপর দৃটষ্ট থর্বদ্ধ ক্রর। বিনমার্ মাঙ্কিপরক্সর োদুভনারবর জর্য হপাে-এক্সরপাজার 

েথেলযাঙ্কক্সস (Post-Exposure Prophylaxis, PEP) সম্পরক্ন CDC থর্রদনথশক্া অর্ুযায়ী, যারা 

ইথিমরধযই সংস্পরশ ন এরসরের্ বা সম্ভবি সংস্পরশ ন এরসরের্ িারদর ক্াউথন্ট অর্ুযায়ী রারজযর 

বরােক্ররর্ অগ্রাথধক্ার হদওয়া  রয়রে।  

  

হযাগযিায় থর্ম্নথলথখ্ি থর্উ ইয়ক্নবাসীরা অন্তভভ নক্ত:  

  

• গি 14 থদরর্র মরধয মাঙ্কিপরক্সর সাম্প্রথিক্ সংস্পরশ ন িাক্া বযঙ্কক্তরা।  

• সমক্ামী, উভক্ামী, ট্রান্সরজন্ডার, এবং থলঙ্গ-অসঙ্গথিপূে ন সম্প্রদারয়র সদসয এবং 

পুরুষরদর সারি হয র্ সম্পক্ন স্থ্াপর্ক্ারী অর্যার্য সম্প্রদায় এবং যারা অন্তরঙ্গ বা েরক্র 

সারি েরক্র হযাগারযারগ থর্যুক্ত  রয়রের্ গি 14 থদরর্, এই সম্প্রদায়গুথল মাঙ্কিপরক্সর 

সাম্প্রথিক্ সংস্পরশ নর উচ্চ ঝুুঁ থক্রি ররয়রে, এবং এই সক্ল এলাক্ায় মাঙ্কিপক্স েথ়িরয় 

পর়িরে।  

• হয বযঙ্কক্তরা এক্টট সামাঙ্কজক্ হর্টওয়ারক্ন হযখ্ারর্ মাঙ্কিপক্স ঙ্কিয়াক্লারপর অথভজ্ঞিা 

 রে, িার মরধয িাক্া ক্াররার সারি েরক্র সারি েরক্র হযাগারযাগ ক্রররের্, যার মরধয 

আরে পুরুষরদর সারি হয র্ সম্পক্ন ক্রা পুরুষ যারা এক্টট অর্লাইর্ ওরয়বসাইট, 

থডঙ্কজটাল অযাথিরক্শর্  " অ্অযাপঅ্   বা সামাঙ্কজক্ অর্ুষ্ঠারর্র মাধযরম অংশীদাররদর সারি 

থমথলি  র্, হযমর্ এক্টট বার বা পাটটনরি।  

  

হেডাররল সরক্াররর ক্াে হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরটর জর্য বরােকৃ্ি 8,822 হডাজগুথলর মরধয 

1,000টট র্াসাউ ক্াউথন্টরি, 1,800টট সারোক্ ক্াউথন্টরি, 2,600টট ওরয়েরচোর ক্াউথন্টরি, 

600টট এথর ক্াউথন্টরি, 600টট মর্ররা ক্াউথন্টরি এবং 300টট সারারটাগা ক্াউথন্টরি থবিরে ক্রা 

 রব - যথদও সারারটাগা ক্াউথন্টর 300টট হডারজর 100টট NYSDOH দ্বারা পূরব ন সংরথিি হডাজ 

হিরক্ হর্ওয়া  রব (হেজ "2A" হিরক্)। আলবাথর্ ক্াউথন্ট, হযটট সরব িার েিম হক্স হ াষো 

ক্রররে, 40 টট হডাজ পারব এবং 2,000 হডাজ থর্উ ইয়ক্ন থসটটরক্ বরাে ক্রা  রব।  



  

টটক্া থবিরে ো়িাও, থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে সরাসথর মাঙ্কিপরক্সর িিয হপরি NYSDOH এক্টট 

বযাপক্ জর্থশিা অথভযার্ শুরু ক্রররে। এর মরধ আরে পরুুষরদর সারি হয র্ সম্পক্ন ক্রা 

পুরুষরদর ক্ারে হপ ৌঁোরর্ার জর্য হপইড, থডঙ্কজটাল থবজ্ঞাপর্ এবং এক্টট উৎসগীকৃ্ি 

ওরয়বসাইট তিথর ক্রা যারি মাঙ্কিপরক্সর সাম্প্রথিক্িম িিয অন্তভভ নক্ত। ওরয়বসাইটটটরি  ারি 

ধরার মি ক্াডন, িরিযর ক্াডন,  যান্ডআউট এবং হপাোর ইংররঙ্কজ এবং স্পযাথর্শ উভয় ভাষায় 

থবর্ামূরলয এবং ডাউর্রলাডরযাগয থবর্যারস পাওয়া যায়। মাত্র গি সপ্তার , গভর্ নর হ াক্ল এবং 

NYSDOH থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর মাঙ্কিপক্স সম্পরক্ন িিয েদার্ ক্রার জর্য এক্টট র্িভ র্ SMS 

হটক্সট বািনা েয়াস শুরু ক্রররের্, থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর এলাক্ায় টটক্া এবং পথরচয নার উপলব্ধিার 

িিয অন্তভভ নক্ত িাক্রি পারর এমর্ অবস্থ্ার্-থভথিক্ বািনাগুথলরি অপ্ট-ইর্ ক্রার িমিা স ।  

  

হয ক্াররা মাঙ্কিপক্স  রি পারর, যা োিথমক্ভারব মার্ুরষর মরধয  থর্ষ্ঠ, শারীথরক্ হযাগারযারগর 

মাধযরম েথ়িরয় পর়ি। বিনমার্ োদুভনারবর উপর থভথি ক্রর, থর্থদনষ্ট থক্েভ  জর্সংখ্যা অর্যরদর 

িভ লর্ায় হবথশ েভাথবি  রে, যার মরধয পুরুষরদর সারি হয র্ থমলর্ক্ারী পুরুষ ররয়রে। থবশ্ব 

জরু়ি পূব নবিী োদুভনারবর িিযগুথল থর্রদনশ ক্রর হয বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, যারদর হরাগ 

েথিররাধ িমিা দুব নল, গভনবিী বযঙ্কক্ত এবং 8 বেররর ক্ম বয়সী থশশুরা গুরুির েলােরলর 

উচ্চির ঝুুঁ থক্রি িাক্রি পাররর্।  

  

সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসী থর্রজরদর রিা ক্ররি পাররর্ এবং িারদর সম্প্রদারয় মাঙ্কিপরক্সর থবস্তার 

হরাধ ক্ররি পাররর্:  

  

• হয র্ সঙ্গীরদর ঙ্কজজ্ঞাসা ক্রুর্ িারদর েুসকু্থ়ি বা মাঙ্কিপরক্সর সারি সামঞ্জসযপূে ন 

অর্যার্য উপসগ ন আরে থক্র্া।  

• েুসকু্থ়ি বা অর্যার্য মাঙ্কিপক্স-সম্পথক্নি উপসগ ন আরে এমর্ ক্াররা সারি েরক্র সারি 

েরক্র হযাগারযাগ এথ়িরয় চলুর্।  

• সংস্পরশ ন আসার বা উপসরগ নর পরর এক্জর্ স্বাস্থ্যরসবা েদার্ক্ারীর সারি হযাগারযাগ 

ক্রুর্ এবং টটক্ার হযাগযিা সম্পরক্ন আপর্ার স্থ্ার্ীয় ক্াউথন্ট স্বাস্থ্য থবভারগর সারি 

হযাগারযাগ ক্রুর্।  

• হয থর্উ ইয়ক্নবাসী JYNNEOS টটক্া হর্র্ িারদর উভয় হডাজ হর্ওয়া উথচি, যা চার 

সপ্তার র বযবধারর্ হদওয়া  য়, এবং সম্পূে ন টটক্াকৃ্ি র্া  ওয়া পয নন্ত সিক্ন িাক্া উথচি, 

থদ্বিীয় হডারজর পর।  

• যথদ আপথর্ বা আপর্ার স্বাস্থ্যরসবা েদার্ক্ারী সরে  ক্ররর্ আপর্ার মাঙ্কিপক্স  রি 

পারর, িা রল বাথ়িরি থবঙ্কেন্ন িাকু্র্। যথদ পাররর্, পথরবাররর অর্যার্য সদসয এবং হপাষা 

োেীরদর হিরক্ এক্টট পিৃক্ এলাক্ায় িাকু্র্।  

• NYSDOH, CDC, এবং আপর্ার স্থ্ার্ীয় ক্াউথন্ট স্বাস্থ্য থবভাগ স  স্বাস্থ্য িরিযর খ্যাির্ামা 

উৎস হমরর্ চলুর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 81336 র্ম্বরর "MONKEYPOX" বা স্পযাথর্রশর জর্য "MONKEYPOXESP" 

হটক্সট ক্রর হটক্সট ক্যারম্পইরর্র জর্য সাইর্ আপ ক্ররি পাররব। ইেভ ক্  রল, এক্টট ঙ্কজপ 

হক্াড েদার্ ক্রার মাধযরম, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা অবস্থ্ার্থভথিক্ বািনা বাোই ক্ররি পাররব।  

  

মাঙ্কিপরক্সর থবষরয় আররা িরিযর জর্য, ক্াউথন্ট অর্ুযায়ী হক্রসর সংখ্যা, থচথক্ৎসা, এবং পথরচয না 

স , health.ny.gov/monkeypox এ যার্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হেডাররল সরক্ার হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরটর জর্য েিম টটক্া বরারের থবষরয় 

আররা জার্রি পাররবর্ এখ্ারর্ এবং থদ্বিীয় বরারের থবষরয় আররা জার্রি পাররবর্ এখ্ারর্।  
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