
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

মাঙ্কিপম্বের চলমার্ প্রাদভুনাম্বির প্রবি সাড়া বদম্বে গভর্ নর হ াকম্বলর হেটজুম্বড় 

দমু্ব্ নাগজবর্ি জরুবর অিস্থা হ াষণা  

  

হেটজুম্বড় দমু্ব্ নাগজবর্ি জরুবর অিস্থা হ াষণা করা বর্উ ইেকনম্বক প্রাদভুনাম্বির প্রবি 

আম্বরা দ্রুি সাড়াদাম্বর্র সুম্ব্াগ কম্বর বদম্বি এিং টটকার জর্ে িাড়বি সংস্থার্সমূ  প্রদার্ 

করম্বি  

  

বর্ি না ী আম্বদেটট এখাম্বর্ পাওো ্াম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ মাঙ্কিপক্সের চলমার্ প্রাদুভনাক্সের প্রথি সাড়া থদক্সে হেটজকু্সড় 

দুক্স্ নাগজথর্ি জরুথর অেস্থা হ াষণা ক্ক্সর এক্টট থর্ে না ী আক্সদশ জাথর ক্ক্সরক্সের্৷ এই থর্ে না ী 

আক্সদশ হেটক্সক্ এই প্রাদুভনাক্সের প্রথি আক্সরা দ্রুি সাড়াদাক্সর্র সক্ষমিা প্রদার্ ক্রক্সে এেং 

আক্সরা হেথশ সংখ্যক্ থর্উ ইেক্নোসীক্সক্ টটক্াদাক্সর্র জর্য স্বাস্থযক্সসো হপশাজীেীক্সদর োড়থি 

পদক্সক্ষপসমূ  গ্র ণ ক্রার সুক্স্াগ ক্ক্সর থদক্সে।  

  

"থর্উ ইেক্ন হেক্সট মাঙ্কিপক্সের প্রাদুভনাে সম্পথক্নি সে নক্সশষ ডাটা প্ নাক্সলাচর্ার পর, আথম এই 

প্রাদুভনাে হমাক্াক্সেলাে আমাক্সদর আগ্রাসী চলমার্ প্রক্সচষ্টাক্সক্ হজারদার ক্রার জর্য হেটজকু্সড় 

দুক্স্ নাগজথর্ি জরুথর অেস্থা হ াষণা ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই হদক্সশ প্রথি চারটট 

মাঙ্কিপে আক্রাক্সের হক্ক্সসর মক্সযয এক্টট থর্উ ইেক্ন হেক্সট রক্সেক্সে, এেং এটটর প্রথি 

সাড়াদাক্সর্র সমক্সে আমাক্সদরক্সক্ আমাক্সদর ক্াক্সে িাক্া প্রথিটট  াথিোরক্সক্ ক্াক্সজ লাগাক্সি  ক্সে। 

থর্থদনষ্ট থক্েু ঝুুঁ থক্পূণ ন হগাষ্ঠীর মক্সযয এই প্রাদুভনাে েিনমাক্সর্ থক্ভাক্সে অসমভাক্সে প্রভাে থেস্তার 

ক্রক্সে হসই উপােগুক্সলা থচথিি ক্রক্সি পারা থেক্সশষভাক্সে গুরুত্বপূণ ন। এক্ারক্সণই আক্সরা হেথশ 

সংখ্যক্ টটক্ার েযেস্থা ক্রক্সি, পরীক্ষা ক্রাক্সর্ার সক্ষমিা েঙৃ্কি ক্রক্সি এেং এই প্রাদভুনাক্সের 

সমক্সে থক্ভাক্সে থর্রাপদ িাক্া ্াক্সে হস সম্পক্সক্ন জর্সাযারণক্সক্ দাথেত্বপূণ ন থশক্ষা প্রদার্ ক্রার 

জর্য আথম ও আমার টটম সাে নক্ষথণক্ভাক্সে ক্াজ ক্ক্সর ্াঙ্কি।"  

  

থর্ে না ী আক্সদশটট সুথর্থদনষ্টভাক্সে মাঙ্কিপে টটক্া গ্র ক্সণর উপ্কু্ত েযঙ্কক্তক্সদর পুল সম্প্রসারণ 

ক্ক্সরক্সে, ্াক্সদর মক্সযয EMS ক্মী, ফাম নাথসে ও থমডওোইফরা অেভুনক্ত রক্সেক্সের্; থচথক্ৎসক্ ও 

সাটটনফাইড র্াস ন প্রযাথিশর্ারক্সদরক্সক্ সুথর্থদনষ্ট হরাগীর জর্য র্ে এমর্ টটক্াদাক্সর্র েযাঙ্কডং অডনার 

ইসুয ক্রার অর্ুমথি থদক্সেক্সে; এেং হসো প্রদার্ক্ারীক্সদর জর্য টটক্াদার্ সংক্রাে ডাটা থর্উ ইেক্ন 

হেক্সটর স্বাস্থয থেভাক্সগর (Department of Health) ক্াক্সে পাঠাক্সর্া আেশযক্ ক্ক্সরক্সে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-20-declaring-disaster-state-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294393344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G3XXHctjnrcMZ849Z1UN8oYQFsrkcC5iJJdA9NKVO40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-20-declaring-disaster-state-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294393344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G3XXHctjnrcMZ849Z1UN8oYQFsrkcC5iJJdA9NKVO40%3D&reserved=0


  

আজক্সক্র হ াষণাটট মাঙ্কিপক্সের প্রথি থর্উ ইেক্ন হেক্সটর চলমার্ সাড়াদার্ প্রক্সচষ্টার সক্সে হ্াগ 

 ক্সি, ্ার মক্সযয আক্সরা হেথশ টটক্াদাক্সর্র েযেস্থা ক্রার প্রক্সচষ্টা, পরীক্ষা ক্রাক্সর্ার সক্ষমিা 

সম্প্রসারণ, এেং থর্উ ইেক্নোসীক্সদর ক্াক্সে সে নক্সশষ িিয ও সংস্থার্সমূ  েন্টর্ ক্রা অেভুনক্ত 

রক্সেক্সে। গিক্াল, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্ক্সরক্সের্ হ্ হফডাক্সরল সরক্ার োড়থি 110,000 

হডাজ টটক্া সংগ্র  ক্ক্সরক্সে, ্া এখ্র্ প্ নে থর্উ ইেক্নোসীক্সদর প্রদার্কৃ্ি টটক্ার হমাট সংখ্যা 

170,000 এ উন্নীি ক্ক্সরক্সে। টটক্া লভয  ওোর সাক্সি সাক্সি থর্উ ইেক্ন ্াক্সি টটক্ার সরেরাক্স র 

র্যা্য অংশ হপক্সি পাক্সর, থেক্সশষ ক্ক্সর উচ্চ সংক্রমক্সণর  ার রক্সেক্সে এমর্ ক্থমউথর্টটগুক্সলাক্সি 

েসোসক্ারী থর্উ ইেক্নোসীক্সদর জর্য, হসই থেষেটট থর্ঙ্কিি ক্রক্সি গভর্ নর হ াক্ল এেং স্বাস্থয 

থেভাগ হ াোইট  াউস (White House), হসন্টার ফর থডঙ্কজজ ক্ক্সরাল অযাড থপ্রক্সভর্শর্ 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এেং অযাডথমথর্ক্সেশর্ ফর েযাক্সটঙ্কজক্ 

থপ্রক্সপোডনক্সর্স এড হরসপন্স (Administration for Strategic Preparedness & Response, 

ASPR)-এর সক্সে িাক্সদর চলমার্ সমন্বে চাথলক্সে ্াক্সি।  

  

সম্প্রথি থর্উ ইেক্ন হেক্সটর স্বাস্থয ক্থমশর্ার ড. মযাথর টট. েযাক্সসট মাঙ্কিপেক্সক্ থর্উ ইেক্ন হেক্সট 

জর্স্বাক্সস্থযর প্রথি আসন্ন হুমথক্ (ITPH) থ ক্সসক্সে হ াষণা ক্ক্সরক্সের্। এই মাক্সসর শুরুক্সি, সরাসথর 

থর্উ ইেক্নোসীক্সদর ক্াক্সে মাঙ্কিপে সংক্রাে সে নক্সশষ িিয হপ ৌঁক্সে হদওোর জর্য NYSDOH 

এক্টট র্িুর্ SMS-হটেট হর্াটটথফক্সক্শর্ প্রক্সচষ্টা চালু ক্ক্সরক্সে। থর্উ ইেক্ন োসীরা হটেট োিনার 

জর্য সাইর্ আপ ক্রক্সি পারক্সে, হ্খ্াক্সর্ হক্স, লক্ষণ, থেস্তার, এেং পরীক্ষা হিা টটক্ার 

সংস্থাক্সর্র েযাপাক্সর অযালাটন িাক্ক্সে, িাক্সদর 81336 র্ম্বক্সর "MONKEYPOX" ো স্প্যাথর্ক্সশর জর্য 

"MONKEYPOXESP" হটেট ক্রক্সি  ক্সে। এক্টট ঙ্কজপ হক্াড প্রদার্ ক্রার মাযযক্সম, থর্উ 

ইেক্নোসীরা অেস্থার্থভথিক্ োিনা োোই ক্রক্সি পারক্সে।  

  

NYSDOH-এর থর্ক্সেথদি ওক্সেেসাইক্সট, হ্খ্াক্সর্ সে নক্সশষ  ালর্াগাদ িিয পাওো ্াে, ইংক্সরঙ্কজ ও 

হস্প্থর্শ উভে ভাষাে পাম ক্াডন, িিয ক্াডন,  যাডআউট, ও হপাোর স  থের্ামূক্সলয 

ডাউর্ক্সলাডক্স্াগয উপক্রণ পাওো ্াক্সে। NYSDOH ইক্সিামক্সযযই এই সংস্থার্গুথল LGBTQ+ 

সংস্থা, স্থার্ীে ক্াউথন্টর স্বাস্থয থেভাগ, স্বাস্থযক্সসো প্রদার্ক্ারী এেং েযেসাক্সক্ সরেরা  ক্রা 

 ক্সেক্সে। এোড়াও মাঙ্কিপে সংক্রমক্সণর উচ্চ  ার হদখ্া ্াক্সি এমর্ ক্থমউথর্টটগুক্সলাক্সি িিয 

হপ ৌঁক্সে হদওোর জর্য NYSDOH অক্সি নর থেথর্মক্সে পথরচাথলি এক্টট থডঙ্কজটাল থেজ্ঞাপর্ী 

ক্যাক্সম্পইক্সর্ও সম্পকৃ্ত  ক্সেক্সে।  

  

পােথলক্ আউটথরক্সচর পাশাপাথশ, থর্উ ইেক্ন হেক্সটর স্বাস্থয থডপাটনক্সমন্ট সম্প্রদােসমূক্স  টটক্া 

থেিরক্সণ মক্সর্াক্স্াগ থদক্সে ্াক্সি। স্থার্ীে ক্াউথন্ট স্বাস্থয থডপাটনক্সমন্ট ্ারা সরেরা  হপক্সেক্সে, 

সরাসথর টটক্াদার্ ক্রক্সে এেং থর্জস্ব অযাপক্সের্ক্সমন্ট প্রঙ্কক্রো স্থাপর্ ক্রক্সে। ক্াউথন্টগুথলর 

সাক্সি অংশীদাথরক্সত্ব ক্াজ ক্ক্সর, অেস্থার্থভথিক্ অযালাক্সটনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা থর্উ 

ইেক্নোসীরা টটক্ার উপলভযিা, থিথর্ক্সক্র অেস্থার্, সমেসূথচ, এেং হসই এলাক্ার জর্য থর্থদনষ্ট 

মাঙ্কিপে সংক্রাে সে নক্সশষ িিয থর্ক্সে অযালাটন হপক্সি পাক্সর।  

  

এই মাক্সসর শুরুক্সি, NYSDOH থর্উ ইেক্ন থসটটর স্বাস্থয ও মার্থসক্ স্বাস্থযথেথয থেভাক্সগর 

(NYCDOHMH) সাক্সি অংশীদার  ক্সে হেক্সটর স্বাস্থয ক্থমশর্ার ড. মযাথর টট. েযাক্সসট এেং থসটটর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-continued-expansion-monkeypox-testing-capacity-approval-quest&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o2%2FI8BBpap9wT3a7H7%2B09vSGGoAHIeJKNPd%2FkAIBqjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-continued-expansion-monkeypox-testing-capacity-approval-quest&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o2%2FI8BBpap9wT3a7H7%2B09vSGGoAHIeJKNPd%2FkAIBqjw%3D&reserved=0
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স্বাস্থয ক্থমশর্ার ড. অথির্ ভাসার্ এর হর্িৃক্সত্ব ক্থমউথর্টটর হর্িৃেনৃ্দক্সক্ থর্ক্সে এক্টট মাঙ্কিপে 

টাউর্  ল আক্সোজর্ ক্ক্সরক্সে।  

  

থর্উ ইেক্নোসীরা হফডাক্সরল সরক্ার হিক্সক্ থর্উ ইেক্ন হেক্সটর জর্য প্রিম টটক্া েরাক্সের 

েযাপাক্সর আক্সরা জার্ক্সি পারক্সে এখ্াক্সর্ এেং থিিীে েরাক্সের েযাপাক্সর আক্সরা জার্ক্সি পারক্সে 

এখ্াক্সর্।  

  

মাঙ্কিপে সম্পথক্নি আক্সরা িিয, হ্মর্ ক্াউথন্ট অর্ু্ােী আক্রাক্সের সংখ্যা, থচথক্ৎসা, ও হসো 

ইিযাথদ িক্সিযর জর্য থভঙ্কজট ক্রুর্: health.ny.gov/monkeypox।  

  

###  
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