
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হকাবভড-19 পজিটিভ  ওয়া বর্উ ইয়কনিাসীম্বের বেক্ষাোম্বর্র ির্ে র্তুর্ 

হকাবভড-19 বিবকৎসার ির্সম্বিতর্তা কোম্বেইর্ হ াষণা করম্বলর্  

  

প্রায় 1 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর বিবডয়া কোম্বেইর্টি বর্জিত কম্বর যাম্বত সকল বর্উ 

ইয়কনিাসীর কাম্বে হকাবভড-19 বিবকৎসার িোপাম্বর সি নম্বেষ তিে িাম্বক  

  

ইংম্বরজি এিং স্প্োবর্ে িহু প্ল্োিফম্বি নর বিজ্ঞাপর্গুবল পজিটিভ  ওয়া িার্ুষম্বক যত 

দ্রুত সম্ভি বিবকৎসা শুরু করম্বত উৎসাব ত কম্বর  

  

হকাবভড-19 বিবকৎসার বিকল্পসিূম্ব র িোপাম্বর আম্বরা তিে পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

এটি গতকাল শুরু  ওয়া র্তুর্ বির্ািূম্বলের বিবকৎসা  িলাইম্বর্র হ াষণার অর্ুিতী  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে োরা পরীক্ষায় হক্াথভড-19 পজজটিভ  কে 

এেং োকের লক্ষণ রকয়কে তাকের থিথক্ৎসার থেক্ল্পসমূক র েযাপাকর এক্টি র্তুর্ জর্সকিতর্তা 

ক্যাকেইর্ শুরু ক্রা  কয়কে। আর্ুমাথর্ক্ 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর সকিতর্তা ক্যাকেইর্টি 

টিথভ, হরথডও এেং থডজজিাল থমথডয়ায় ইংকরজজ ও স্প্যাথর্শ ভাষায় িলকে, ো থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ 

আকগ আকগ হক্াথভড-19 পরীক্ষা ক্রকত এেং পজজটিভ  কল েত দ্রুত সম্ভে থিথক্ৎসা শুরু 

ক্রকত উৎসাথ ত ক্কর। থমথডয়া হরালআউিটি সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ হক্াথভড-19 থিথক্ৎসার 

এেং ক্ীভাকে তারা থর্কজকেরকক্ মারাত্মক্ অসুস্থ  ওয়া হিকক্ ো াঁিাকত পারকে হস েযাপাকর 

থশক্ষাোর্ ক্রকত প্রশাসকর্র প্রথতশ্রুথতকক্ আর পাক্াকপাক্ত ক্কর।  

  

"আমরা ম ামারী পার থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ সুরথক্ষত রাখার আমাকের িলমার্ প্রকিষ্টার থেক্াশ 

ক্রকত িাক্কো," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থিথক্ৎসা হক্াথভড-19 লক্ষণ হ্রাস ক্রার এেং 

মারাত্মক্ অসুস্থতা প্রথতকরাকের এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপায়, এেং র্তুর্ এই জর্সকিতর্তা 

ক্যাকেইর্টি থর্উ ইয়ক্নোসীকেরকক্ উপলভয থিথক্ৎসা থেক্ল্পগুথলর েযাপাকর তিয প্রোর্ ক্কর।"  

  

হেম্বির স্বাস্থ্ে কবিের্ার ডাাঃ িোবর টি. িোম্বসি িম্বলর্, "পরীক্ষায় পজজটিভ ফল পাওয়া পর 

েত দ্রুত থিথক্ৎসা শুরু ক্রা োয়, েখর্ হ্রাস ক্রকত এেং আকরা মারাত্মক্ অসুস্থতা প্রথতকরাকে তা 

আকরা ভাকলা ক্াজ ক্কর। র্তুর্ জর্সকিতর্তা ক্যাকেইর্টি সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীকের জর্য 

লক্ষণ হেখা থেকলই পরীক্ষা ক্রাকর্ার প্রকয়াজকর্র েযাপাকর এেং থিথক্ৎসার হক্ার্ থেক্ল্পটি হসরা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0


জার্ার জর্য সাকি সাকি থর্কজকের স্বাস্থযকসো প্রোর্ক্ারীর সাকি হোগাকোগ ক্রার েযাপাকর 

এক্টি গুরুত্বপূণ ন োতনা প্রোর্ ক্কর। টিক্া ও েুস্টার গ্র ণ এখকর্া হক্াথভড-19 এর থেরুকে হসরা 

সুরক্ষা।"  

  

ক্যাকেইর্টিকত রকয়কে হক্াথভড-19 থিথক্ৎসা থেক্ল্পসমূ  থর্কয় সংস্থাকর্র থলঙ্ক, ো আকে 

হস্টকির স্বাস্থয থডপািনকমকের (Health Department) ওকয়েসাইকি 

health.ny.gov/CovidTreatment এখাকর্। েহু প্ল্যািফকম নর থেজ্ঞাপর্গুথল হক্াথভড-19 পরীক্ষায় 

পজজটিভ  ওয়া এেং লক্ষণ িাক্া থর্উ ইয়ক্নোসীকের তাকের থিথক্ৎসার থেক্ল্পসমূ  থর্কয় 

থর্কজকের স্বাস্থযকসো প্রোর্ক্ারীর সাকি ক্িা েলকত উৎসাথ ত ক্কর। থেজ্ঞাপর্গুথল 2022 সাকলর 

আগস্ট পে নন্ত টিথভ, হরথডও এেং থডজজিাল থমথডয়ায় িলকে।  

  

র্তুর্ হিথলথভশর্ থেজ্ঞাপর্টি ইংকরজজ ও স্প্যাথর্শ উভয় ভাষায় হেখা োকে এখাকর্:  

• 30-কসকক্কের ইংকরজজ ভাষার সংস্করণ।  

• 30-কসকক্কের স্প্যাথর্শ ভাষার সংস্করণ।  

  

থর্কি 30 হসকক্কের অযাথর্কমকিড থভথডও থেজ্ঞাপকর্র জিপ্ট হেওয়া  কলা:  

  

আপথর্ েথে হক্াথভড-19 পরীক্ষায় পজজটিভ  র্ এেং েথে লক্ষণ িাকক্, আপর্ার স্বাস্থযকসো 

প্রোর্ক্ারীকক্ প্রশ্ন ক্রুর্ থের্ামূকলযর থিথক্ৎসা আপর্ার জর্য েিােি থক্র্া। হেথর ক্রকের্ র্া। 

আপথর্ েত দ্রুত থিথক্ৎসা শুরু ক্রকের্ তা তত ভাকলা ক্াজ ক্রকে। টিক্া ও েুস্টার গ্র ণ এখকর্া 

হক্াথভড-19 এর থেরুকে হসরা সুরক্ষা। থক্ন্তু েথে আপথর্ অসুস্থ  র্, োথিকত িাকু্র্। এেং েথে 

আপর্ার পরীক্ষায় পজজটিভ আকস, তা কল অথেলকে আপর্ার থিথক্ৎসার থেক্ল্প থর্কয় আপর্ার 

স্বাস্থযকসো প্রোর্ক্ারীর সাকি ক্িা েলুর্। আকগ আকগ পরীক্ষা ক্রার্। আকগ আকগ পরীক্ষা 

ক্রার্। আকরা জার্ুর্ health.ny.gov/CovidTreatment এখাকর্।  

  

এই হ াষণাটি গভর্ নর গতক্াল হে র্তুর্ এক্টি থের্ামূকলযর  িলাইর্ শুরু ক্রার হ াষণা ক্করকের্ 

তার অর্ুেতী,  িলাইর্টি তাকের জর্য োকের হক্াথভড-19 পরীক্ষায় পজজটিভ ফলাফল একসকে 

থক্ন্তু োকের হক্াকর্া স্বাস্থযকসো প্রোর্ক্ারী হর্ই, এটি ম ামারী িলাক্ালীর্ সমকয় থর্উ 

ইয়ক্নোসীকের থর্রাপে রাখকত প্রশাসকর্র িলমার্ প্রকিষ্টাসমূক র এক্টি অংশ। আয় ো স্বাস্থয 

থেমার ক্ভাকরজ থর্থে নকশকষ হক্াথভড-19 পরীক্ষায় পজজটিভ ফলাফল পাওয়া থর্উ ইয়ক্ন থসটির 

োইকরর সে থর্উ ইয়ক্নোসী 888-TREAT-NY (888-873-2869) র্েকর হফার্ ক্কর অিো NYS 

হক্াথভড-19 এক্সকপ্রস-হক্য়ার হিরাথপউটিক্স অযাকক্সস (COVID-19 ExpressCare Therapeutics 

Access) ওকয়েসাইকি এক্টি মূলযায়র্ সেন্ন ক্কর থিথক্ৎসা গ্র কণর জর্য থেকেথিত  ওয়ার হোগয 

 কের্, োর মকে এক্টি হিথলকমথডথসর্ থভজজিও অন্তভুনক্ত রকয়কে। থর্উ ইয়ক্ন থসটির 

অথেোসীকের 212-COVID-19 র্েকর হফার্ ক্রকত  কে।  

  

থর্উ ইয়কক্নর হক্াথভড-19 সািাোকর্র েযাপাকর আকরা তিয জার্কত থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির স্বাস্থয 

থডপািনকমকের ওকয়েসাইি থভজজি ক্রুর্।  

  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff1i00vKPzmY&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRnyOrLW3Ks5eSxpx8%2B9LjUSrZxGn6jniQriXgg5AOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FonBZX7Xfcco&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7b5pgh0yMV%2Ft6EZd%2FdunX7ind3uJuwZbnUSLyETtQkg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zBwKImPsYzzAC4QgbueAuEonRgHTDhfAFcWxO6pLUyY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zBwKImPsYzzAC4QgbueAuEonRgHTDhfAFcWxO6pLUyY%3D&reserved=0
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