
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাম্বেস্ট ডাোগম্বর্াবস্টকস এর র্তুর্ PCR হেবস্টিং আম্বিদর্ অর্ুম্ব াদম্বর্র  ধ্ে বদম্বে 

 াঙ্কিপক্স হেবস্টিং সক্ষ তা সম্প্রসারণ অিো ত রম্বেম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

টেকা, পরীক্ষা ও সিংস্থার্স ূ  িোপকভাম্বি লভে কম্বর হতালার জর্ে হস্টম্বের চল ার্ 

প্রম্বচষ্টার অিংে  

  

আম্বরা জার্ুর্ health.ny.gov/monkeypox টিকার্াে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের স্বাস্থ্য থিভাগ (Department 

of Health) থর্উ ইয়ক্ন হেরে মাঙ্কিপক্স শর্াক্তক্ররণর পরীক্ষার জর্য হক্ারয়ে 

ডায়াগরর্াথেক্স (Quest Diagnostics)-এর সাম্প্রথিক্ আরিদর্ পে নারলাচর্া ও অর্ুরমাদর্ 

ক্রররে। হভথসকু্লার ফুসকু্থি িা হফাস্কা হদখা হদওয়া িযঙ্কক্তরদর ক্াে হিরক্ পরীক্ষার র্মুর্া 

সংগ্র  ক্রর থররয়ল-োইম PCR প্রেুঙ্কক্ত িযি ার ক্রর সম্পন্ন ক্রা এই পরীক্ষা থর্উ ইয়ক্ন হেরের 

থিপুল পরীক্ষার সক্ষমিা আররা সম্প্রসারণ ক্ররি এিং র্মুর্া প্রঙ্কিয়া ক্রা ও মাঙ্কিপক্স ভাইরাস 

শর্াক্ত ক্রার হক্ষরে হসিা প্রদার্ক্ারীরদর জর্য পরীক্ষাগাররর আররক্টে থিক্ল্প প্রদার্ ক্ররি। 

িিনমারর্, হেরের ওয়াডসওি ন হসন্টার (Wadsworth Center), NYC-এর স্বাস্থ্য ও মার্থসক্ 

স্বাস্থ্যথিথি থিভাগ (Department of Health and Mental Hygiene) এিং এর পাশাপাথশ লযািক্প ন 

(LabCorp), মারয়া থিথর্ক্ (Mayo Clinic), এইরজস সারয়রেস ক্রপ নাররশর্ (Aegis Sciences 

Corporation), সথর্ক্ হ লিরক্য়ার (Sonic Healthcare), এিং UR হমথডথসর্ লযারি (UR 

Medicine Lab) র্মুর্া পরীক্ষা ক্রা োয়।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন এখরর্া অসমার্ুপাথিক্ভারি মাঙ্কিপক্স আিারের হক্স হদখরি পারে, এিং 

আমরা জরুথর ও আগ্রাসী পদরক্ষপ গ্র রণর মািযরম এর হমাক্ারিলা ক্রা চাথলরয় োরিা," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আজরক্র হ াষণাটে পরীক্ষার সক্ষমিা সম্প্রসারণ, আররা হিথশ 

টেক্ার িযিস্থ্া ক্রা এিং েিাসম্ভি িযাপক্ পে নারয় সংস্থ্ার্সমূ  লভয ক্রার জর্য মাঙ্কিপরক্সর 

প্রথি আমারদর চলমার্ সািাদার্ প্ররচষ্টার সরে হোগ  রে। আমারদর সিরচরয় ঝুুঁ থক্পূণ ন 

ক্থমউথর্টেগুরলা স  থর্উ ইয়ক্নিাসীরদর সুরথক্ষি রাখরি আমরা আমারদর সািযমরিা হচষ্টা 

চাথলরয় োরিা।"  

  

লভয িাক্া অর্যার্য পরীক্ষার মরিা, হক্ারয়ে ডায়াগর্থেক্রসর র্িুর্ পথলমাররজ হচইর্ 

থরঅযাক্শর্ (PCR) পরীক্ষায় সািারণভারি িীব্র হফাস্কা িা হভথসকু্লার ফুসকু্থি হদখা হদওয়া 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZDwEmwX8poZ73oucZgAza2TTLjqxbBQdRCrnqsfY%2BE%3D&reserved=0


হরাগীরদর ক্াে হিরক্ স্বাস্থ্যরসিা প্রদার্ক্ারীরদর, হেমর্ প্রািথমক্ হসিাদার্ক্ারী থচথক্ৎসক্, 

 াসপািাল িা জরুথর হসিা, দ্বারা সংগ ৃীি হসায়ারির র্মুর্া িযি ার ক্রা  য়। হক্ারয়ে এই 

র্িুর্ িররর্র পরীক্ষাটে জলুাই মারসর মাঝামাঙ্কঝ সমরয় হ াষণা ক্রররে, ো আগামী ক্রয়ক্ 

সপ্তার র মরিয িাস্তিায়র্  রি িরল প্রিযাশা ক্রা  রে। থর্উ ইয়ক্ন হেরের জর্স্বাস্থ্য আইর্ 

অর্ুোয়ী, হক্ারয়ে ডায়াগরর্াথেক্স থিথর্ক্যাল লযািররেথর মূলযায়র্ ক্ম নসূথচরি (Clinical 

Laboratory Evaluation Program, CLEP) িিয জমা হদওয়ায় স্বাস্থ্য থিভারগর জর্য এই র্িুর্ 

পরীক্ষা অর্ুরমাদরর্র জর্য িািথি পদরক্ষপ গ্র ণ ক্রা আিশযক্ থেল। হসই পে নারলাচর্া এখর্ 

সম্পন্ন  রয়রে।  

  

হস্টম্বের স্বাস্থে কব ের্ার ড.  োবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "হিসরক্াথর পরীক্ষাগারগুরলা 

িযি ার ক্রার মািযরম আমারদর মাঙ্কিপক্স পরীক্ষা ক্রার সক্ষমিা সম্প্রসারণ ক্রা চাথলরয় 

োওয়ার এই সমরয়, এই থিষয়টে জার্া গুরুত্বপূণ ন হে হেরের ওয়াডসওি ন হসন্টাররও িািথি 

পরীক্ষা ক্রার সক্ষমিা ররয়রে। থক্ন্তু পরীক্ষার হক্ষরে সথিযক্াররর চযারলঞ্জ  রলা এটের জর্য 

ক্ষিস্থ্ারর্ হসায়াি ক্ররি  য়, ো ভাইরাস উপথস্থ্ি আরে থক্র্া িা মূলযায়রর্র পরীক্ষার জর্য 

উপথস্থ্ি িাক্া আিশযক্। ক্ষিস্থ্ার্ র্া িাক্রল িিনমারর্ পরীক্ষা ক্রা সম্ভি  য় র্া। এিং হসিা 

প্রদার্ক্ারীরা োরি ক্খর্ ও থক্ভারি মাঙ্কিপরক্সর জর্য পরীক্ষা ক্ররি  রি িা জারর্র্ হস 

থিষয়টে থর্ঙ্কিি ক্ররি আমরা অিযা িভারি ক্াজ ক্রর োরিা।"  

  

স্বাস্থ্য সিক্নিা হর্েওয়ারক্নর মািযরম থিভাগটের হশয়ারকৃ্ি স্বাস্থ্য পরামশ ন হিরক্ হসিা 

প্রদার্ক্ারীরা থক্ভারি র্মুর্া সংগ্র  ক্ররি  রি হস সংিাে থিস্তাথরি থর্রদনশর্া হপরয় োরির্।  

  

এই সম্প্রসাথরি পরীক্ষার সক্ষমিা থর্উ ইয়ক্ন হেরের স্বাস্থ্য থিভারগর (NYSDOH) মাঙ্কিপরক্সর 

প্রথি সািাদারর্র চলমার্ প্ররচষ্টার সরে হোগ  রে, োর মরিয থর্উ ইয়ক্নিাসীরদর ক্ারে 

সরাসথর মাঙ্কিপক্স সংিাে সি নরশষ িিয হপ ৌঁরে হদওয়ার জর্য এক্টে র্িুর্ SMS-হেক্সে 

হর্াটেথফরক্শর্ প্রদারর্র প্ররচষ্টা চাল ুক্রা অেভুনক্ত ররয়রে। থর্উ ইয়ক্ন িাসীরা হেক্সে িািনার 

জর্য সাইর্ আপ ক্ররি পাররি, হেখারর্ হক্স, লক্ষণ, থিস্তার, এিং পরীক্ষা হিা টেক্ার 

সংস্থ্ারর্র িযাপারর অযালােন িাক্রি, িারদর 81336 র্ম্বরর "MONKEYPOX" িা স্প্যাথর্রশর জর্য 

"MONKEYPOXESP" হেক্সে ক্ররি  রি। এক্টে ঙ্কজপ হক্াড প্রদার্ ক্রার মািযরম, থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা অিস্থ্ার্থভথিক্ িািনা িাোই ক্ররি পাররি।  

  

হসন্টার ফর থডঙ্কজজ ক্ররাল অযান্ড থপ্ররভর্শরর্র (Centers for Disease Control and 

Prevention) মাঙ্কিপক্স হরসপে টেরমর সারি থর্উ ইয়ক্ন হেরের চলমার্ সমন্বরয়র ফরল থর্উ 

ইয়ক্ন হেে এখর্ পে নে 60,000 হডারজরও হিথশ টেক্া সংগ্র  ক্রররে, োর মরিয থর্উ ইয়ক্ন 

থসটের জর্য সংগ ৃীিগুরলাও অেভুনক্ত ররয়রে। টেক্া লভয  ওয়া মােই থর্উ ইয়ক্ন োরি 

েিাশীঘ্র সম্ভি টেক্ার র্যােয সরিরা  হপরি পারর, থিরশষ ক্রর উচ্চ সংিমরণর  ার ররয়রে 

এমর্ ক্থমউথর্টেগুরলারি িসিাসক্ারী থর্উ ইয়ক্নিাসীরদর জর্য, হস থিষয়টে থর্ঙ্কিি ক্ররি 

সম্প্রথি গভর্ নর হ াক্ল হ ায়াইে  াউরজর ড. আথশস ঝা এর সারি ক্িা িরলরের্।  

  

NYSDOH-এর থর্রিথদি ওরয়িসাইে, হেখারর্ সি নরশষ  ালর্াগাদ িিয পাওয়া োয়, ইংররঙ্কজ ও 

হস্প্থর্শ উভয় ভাষায় পাম ক্াডন, িিয ক্াডন,  যান্ডআউে, ও হপাোর স  থির্ামূরলয 
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ডাউর্রলাডরোগয উপক্রণ পাওয়া োরি। NYSDOH ইরিামরিযই এই সংস্থ্ার্গুথল LGBTQ+ 

সংস্থ্া, স্থ্ার্ীয় ক্াউথন্টর স্বাস্থ্য থিভাগ, স্বাস্থ্যরসিা প্রদার্ক্ারী এিং িযিসারক্ সরিরা  ক্রা 

 রয়রে। এোিাও মাঙ্কিপক্স সংিমরণর উচ্চ  ার হদখা োরে এমর্ ক্থমউথর্টেগুরলারি িিয 

হপ ৌঁরে হদওয়ার জর্য NYSDOH অরি নর থিথর্মরয় পথরচাথলি এক্টে থডঙ্কজোল থিজ্ঞাপর্ী 

ক্যারম্পইরর্ও সম্পকৃ্ত  রয়রে।  

  

পািথলক্ আউেথররচর পাশাপাথশ, থর্উ ইয়ক্ন হেরের স্বাস্থ্য থডপােনরমন্ট সম্প্রদায়সমূর  টেক্া 

থিিররণ মরর্ারোগ থদরয় োরে। স্থ্ার্ীয় ক্াউথন্ট স্বাস্থ্য থডপােনরমন্ট োরা সরিরা  হপরয়রে, 

সরাসথর টেক্াদার্ ক্ররে এিং থর্জস্ব অযাপরয়র্রমন্ট প্রঙ্কিয়া স্থ্াপর্ ক্ররে। ক্াউথন্টগুথলর 

সারি অংশীদাথররত্ব ক্াজ ক্রর, অিস্থ্ার্থভথিক্ অযালারেনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা টেক্ার উপলভযিা, থিথর্রক্র অিস্থ্ার্, সময়সূথচ, এিং হসই এলাক্ার জর্য থর্থদনষ্ট 

মাঙ্কিপক্স সংিাে সি নরশষ িিয থর্রয় অযালােন হপরি পারর।  

  

এই মারসর শুরুরি, NYSDOH থর্উ ইয়ক্ন থসটের স্বাস্থ্য ও মার্থসক্ স্বাস্থ্যথিথি থিভারগর 

(NYCDOHMH) সারি অংশীদার  রয় হেরের স্বাস্থ্য ক্থমশর্ার ড. মযাথর টে. িযারসে এিং থসটের 

স্বাস্থ্য ক্থমশর্ার ড. অথির্ ভাসার্ এর হর্িৃরত্ব ক্থমউথর্টের হর্িৃিনৃ্দরক্ থর্রয় এক্টে মাঙ্কিপক্স 

োউর্  ল আরয়াজর্ ক্রররে।  

  

মাঙ্কিপক্স সম্পরক্ন আররা িরিযর জর্য health.ny.gov/monkeypox ওরয়িসাইে হদখুর্।  

  

হফডাররল সরক্াররর িরফ হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরের জর্য প্রিম টেক্া িরাদ্দ সম্পরক্ন থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা এখার্ হিরক্ আররা জার্রি পাররির্ এিং থদ্বিীয় িরাদ্দ সম্পরক্ন এখার্ হিক্ 

জার্রি পাররির্।  
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