
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2022  গভর্ নর কোবি হহাকল 

 

 

হহায়াইট হাউম্বের ডাাঃ আেীষ ঝা এিং ডাাঃ রাে পাঞ্জাবির সাম্বি হ ার্ালাম্বপর িোপাম্বর 

গভর্ নর কোবি হহাকম্বলর বিিৃবি  

   

   

"আজকে আমভ হোয়োইট োউকজয ডোাঃ আীল ঝো এফং ডোাঃ যোজ োঞ্জোমফয োকথ েথো ফকরমি 

েীবোকফ মনউ ইয়েকফোীয ভোঙ্কিক্স টটেোয চোমদো ূযণ েযো মোয় হ ফযোোকয আভোকদয উবকয়য 

উকদ্নকেয ফযোোকয আকরোচনো েযোয জনয। মনউ ইয়েক হেট এফং ফোইকডন প্রোন টটেো মফতযণ 

মযেল্পনোয় এেকে েোজ েকয মোকফ মোকত এটট মনঙ্কিত েযো মোয় হম মনউ ইয়েক হেট মনউ 

ইয়েকফোীকদয, মফকল েকয উচ্চ ংক্রভকণয োয ম্প্রদোয়গুমরয মনউ ইয়েকফোীকদয ুযক্ষো 

দোকনয জনয ম কোপ্ত টটেো যফযো োকফ।  

   

"মনউ ইয়েক হেকট আভযো ভোঙ্কিক্স আক্রোকেয ংখ্যোয় অোভঞ্জয হদকখ্মি, মফকল েকয 

হরমফয়োন, হে, ফোইকেুয়োর, ট্রোন্সকজন্ডোয, েুইকয়য+ (Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender, Queer+, LGBTQ+) ম্প্রদোকয়য ভকধয মোযো অকনে হফম আক্রোে কে। আমভ 

ফুঙ্কঝ হম এই প্রোদুবকোফ েী বীমত ও দুঙ্কিেোয েোযণ কে, মফকল েকয LGBTQ+ মনউ 

ইয়েকফোীকদয জনয, হইজনযই আমভ ও আভোয দর আভোকদয ফোমন্দোকদয জনয মত হফম ম্ভফ 

টটেো মনঙ্কিত েযকত মদনযোত েোজ েকয মোকফো।  

   

"হন্টো ক পয মডঙ্কজজ েকরোর অযোন্ড মপ্রকবনকনয (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC) ভোঙ্কিক্স োোদোন দকরয োকথ (Monkeypox Response Team) আভোয 

প্রোকনয চরভোন েকথোেথকনয য, আমভ মনউ ইয়েকফোীকে এটট জোনোকত হকয আনঙ্কন্দত 

হম, মনউ ইয়েক হেট আভোকদয কফ কোচ্চ ঝুুঁ মেগ্রস্ত জনকেোষ্ঠী, মফকল েকয ুরুকলয োকথ 

হমৌনেকভ ক মরপ্ত ওয়ো ুরুলকদয প্রকয়োজকন োোদোন েযকত এফং ূযণ েযকত আভোকদয প্রকচষ্টো 

অফযোত যোখ্োয জনয উকেখ্কমোেয মযভোণ টটেো মনঙ্কিত েযকত হকযকি। ইমতভকধয মফদযভোন 

থোেো জনস্বোস্থ্য অংীদোমযত্ব এফং কমোমেতোভূরে প্রকচষ্টোয ভধয মদকয়, মনউ ইয়কেকয েোকি দ্রুতই 

8,195টট হডোজ উরবয থোেকফ। আভযো ডোাঃ ঝো এফং হপডোকযর যেোকযয োকথ েোজ েকয 

মোকফো মোকত মনউ ইয়েকফোীয চোমদোয প্রমতপরন েকয এভন বমফলযৎ ফযোদ্দ মনঙ্কিত েযকত োময। 

 

"আনোকদয েবন কয মককফ,আমভ আভোকদয ফ কোকক্ষো দুফ কর ম্প্রদোয়ভূকে যক্ষো েযোয জনয 

এফং নযোময ংস্থ্োন ফযোদ্দ ও তথয মনঙ্কিত েযকত প্রমতশ্রুমতফদ্ধ। আমভ হপ্রমকডন্ট ফোইকডন, 

বোই হপ্রমকডন্ট যোময এফং ডোাঃ ঝোকয়য প্রমত েৃতজ্ঞ, মনউ ইয়েকফোীকদয জনয অমতমযক্ত 



টটেোয হডোজ মনঙ্কিত েযকত তোকদয োোকমযয জনয, এফং আমভ মনউ ইয়েকফোীকদয মনযোদ 

যোখ্কত এেকে েোজ েকয হমকত চোই।"  
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