
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ বর্উ ইয়কনিাসীরা এখর্ ওবিক্রর্ সািভোবরম্বয়ম্বের 

বিরুম্বে প্রবিম্বরাধ হ ারদার করার  র্ে তিবর র্িুর্ হকাবভড-19 টিকার িুস্টার গ্র ণ 

করম্বি পারম্বি  

  

আপম্বডি  ওয়া হকাবভড-19 িুস্টার  ম্বলা 12 িা িার হিবে িয়সীম্বদর  র্ে যারা পূম্বি নর 

িুস্টার িা িূল টিকা বসবর  হেষ করার পর দইু িাস পার কম্বরম্বে  

  

হযসি স্থাম্বর্ পূম্বি ন িাস্ক পড়া আিেেক বেম্বলা, এখর্ ঐচ্ছিক  ম্বি হযির্ গণপবরি র্, 

ভাড়া গাবড়, বিিার্িন্দর, গৃ  ীর্ আশ্রয়ম্বকম্বে, সংম্বোধর্ ফ্োবসবলটিম্বি, এিং 

বডম্বির্ের্ হকে  

  

কাম্বের হকার্ স্থাম্বর্ আপম্বডি  ওয়া হকাবভড-19 িুস্টার হদওয়া  ম্বি িা খুুঁম্ব  হির 

করম্বি, বর্উ ইয়কনিাসীরা 438829 র্েম্বর চ্ছ প হকাড হিক্সি করম্বি, 1-800-232-0233 

র্েম্বর হফ্ার্ করম্বি িা এখাম্বর্ বভচ্ছ ি করম্বি পারম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ বাইভযাকলন্ট হক্াথভড-19 বুস্টার উপলভয  ওয়ার হ াষণা 

ক্রকলর্, যা তৈথর ক্রা  কয়কে ওথিক্রর্ BA.4 এবং BA.5 ভযাথরকয়ন্ট হযাগ ক্রার জর্য এবং পূকব নর 

টিক্া সুরক্ষাকক্ হজারদার ক্রার জর্য। হ াষণাটি 12 বা ৈার হবথি বয়সীকদর জর্য ফাইজার-

বাকয়াএর্কিকক্র এবং 18 বা ৈার হবথি বয়সীকদর জর্য িডার্ নার আপকডি  ওয়া হক্াথভড-19 

বুস্টার বযব ার ক্রকৈ হসন্টাস ন ফর থডজজজ ক্করাল এবং থিকভর্িকর্র (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) সুপাথরকির অর্ুবৈী। গভর্ নর হ াক্ল আজকক্ ইস্ট  াকল নকির 

হবাথরকক্র্ হর্ইবারহুড হ লি হসন্টাকর (Boriken Neighborhood Health Center) থর্কজর বুস্টার 

টিক্া গ্র কণর থক্েু সিয় পূকব ন এই হ াষণাটি ক্করর্। আপকডি  ওয়া হক্াথভড-19 বুস্টার থর্কৈ 

এক্টি অযাপকয়ন্টকিন্ট হর্ওয়ার জর্য, থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর উথিৈ ৈাকদর থর্য়থিৈ স্বাস্থ্যকসবা 

িদার্ক্ারীকদর সাকি, স্থ্ার্ীয় ফাকি নথসকৈ বা স্থ্ার্ীয় ক্াউথন্ট স্বাস্থ্য থডপািনকিকন্ট হযাগাকযাগ ক্রা। 

এোড়াও ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুকলা খুুঁকজ থর্কৈ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা vaccines.gov ওকয়বসাইকি হযকৈ 

পাকরর্, ৈাকদর জজপ হক্াড থলকখ 438829 র্ম্বকর হিক্সি ক্রকৈ পাকরর্, অিবা 1-800-232-0233 

র্ম্বকর হফার্ ক্রকৈ পাকরর্।  

  

"যখর্ আিরা আিাকদর সক্কলর জীবকর্ এই ি ািারীর িভাকবর সাকি লড়াই ক্কর যাজি, 

আিাকদর থর্জিৈ ক্রকৈ  কব যাকৈ আিরা আিাকদর ক্াকে উপলভয সক্ল  াথৈয়ার থর্কয় িস্তুৈ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QYLVFQ6CuEiwXmDgtjMm%2Fx5gpA%2FAZUCSvqG1ss1sInA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RCpnSXzTY0KWVhPeAjSJZurVzraeE7XlF6VZ5MTmev8%3D&reserved=0


িাথক্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ি ািারীর পুকরা সিকয়, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বুজির পথরিয় 

থদকয়কে, একক্ অর্যকক্ সা াযয ক্করকে, এবং থর্কজকদর ও থর্কজকদর িথৈকবিীকদর সুরক্ষা ক্রকৈ 

পদকক্ষপ থর্কয়কে। টিক্াগ্র ণ ও বুস্টার গ্র ণ এখকর্া থর্কজকদর ও আিাকদর িকৈা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকদর রাখা ক্রকৈ আিাকদর হসরা উপায়, এবং আথি হযাগয সক্লকক্ বাইভযাকলন্ট 

হক্াথভড-19 বুস্টাকরর জর্য সাইর্ আপ ক্রকৈ এবং আপকডি রাখার জর্য উৎসাথ ৈ ক্রথে।"  

  

পািাপাথি, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করকের্ হয এক্াথিক্ জায়গায় হযখাকর্ পূকব ন িাস্ক পড়া 

আবথিযক্ থেকলা, এখর্ ৈা ঐজিক্  কব, যার িকিয রকয়কে গণপথরব র্, ভাড়া গাথড়, থবিার্বন্দর, 

গৃ  ীর্ আশ্রয়কক্কন্দ্র, সংকিাির্ ফযাথসথলটিকৈ, এবং থডকির্ির্ হক্কন্দ্র। িাপ্তবয়স্ককদর যত্ন এবং 

স্বাস্থ্য থডপািনকিন্ট (Department of Health, DOH) থর্য়থিৈ স্বাস্থ্যকসবা ফযাথসথলটিসিূক , এবং 

িার্থসক্ স্বাস্থ্য অথফস (Office of Mental Health, OMH), আসজি হসবা ও সিি নর্ অথফস 

(Office of Addiction Services and Supports, OASAS), এবং থবক্ািগৈ অক্ষিৈাস  বযজিকদর 

অথফস (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD) দ্বারা থর্য়থিৈ 

থিথর্ক্যাল স্থ্ার্সিূক  িাস্ক পড়া বািযৈািূলক্ই িাক্কব।  

  

থর্উ ইয়কক্নর হসবাদার্ক্ারীরা এই র্ৈুর্ বুস্টারগুথল 30 আগস্ট পয নন্ত থি-অডনার ক্রকৈ পারকব, 

থি-অডনার ক্রা হডাকজর থিথপং শুরু  কয়কে গৈ সপ্তাক র হিকষর থদকক্ এবং থক্েু অবস্থ্াকর্ ৈা 

ইথৈিকিয হপ ৌঁকে হগকে। আপকডি  ওয়া বাইভযাকলন্ট হক্াথভড-19 বুস্টাকরর জর্য হযাগয  ওয়ার 

জর্য, বযজিকদর অবিযই ৈাকদর িূল টিক্ার থসথরজ হিষ ক্রকৈ  কব বা ক্িপকক্ষ দুই িাস আকগ 

এক্টি বুস্টার থর্কয় িাক্কৈ  কব।  

  

হস্টম্বির স্বাস্থে কবিের্ার ডাাঃ িোবর টি. িোম্বসি িম্বলর্, "র্কভল ক্করার্াভাইরাস সিকয়র 

সাকি বদকল হগকে, এর অকর্ক্ ভযাথরকয়ন্ট একসকে, যার িকিয এক্টি ওথিক্রর্। এই বাইভযাকলন্ট 

বুস্টারগুথল িিিবাকরর জর্য এক্টি িিথলৈ ভযাথরকয়কন্টর জর্য তৈথর ক্রা  কয়কে। আথি সক্ল 

হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ উৎসাথ ৈ ক্রথে এই অগ্রগথৈর সুকযাগ থর্কয় থর্কজকদর স্বাস্থ্যকসবা 

িদার্ক্ারীর সাকি হযাগাকযাগ ক্রকৈ, স্থ্ার্ীয় ফাকি নথসকৈ হযকৈ, বা থর্কজকদর ক্াউথন্টর স্বাস্থ্য 

থডপািনকিকন্ট হফার্ ক্কর যৈ দ্রুৈ সম্ভব এই বুস্টার গ্র ণ ক্রকৈ।"  

  

আগািী থদর্গুথলকৈ, হস্টকির স্বাস্থ্য থডপািনকিন্ট থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির টিক্া ক্ি নসূথিকৈ র্াি 

হলখাকর্া সক্ল িদার্ক্ারীকদর জর্য বাইভযাকলন্ট বুস্টার হডাজ িদার্ সম্পকক্ন আপকডি ক্রা 

থিথর্ক্যাল থর্কদনির্া জাথর ক্রকব। হযইসব হসবাদার্ক্ারীরা বাইভযাকলন্ট হক্াথভড-19 বুস্টার 

হডাজ থিঅডনার ক্করকে এবং হপকয়কে, ৈাকদর এখর্ হফডাকরল খাদয ও ওষুি িিাসকর্র 

(Federal Food and Drug Administration, FDA) এইসব বুস্টাকরর জরুথর বযব ার অর্ুকিাদর্ 

এবং আপকডি  ওয়া CDC সুপাথরি অর্ুসাকর বুস্টার িদার্ ক্রার অর্ুকিাদর্ রকয়কে।  

  

হসবাদার্ক্ারীকদর এোড়াও হখয়াল ক্রা উথিৈ হয আপকডি  ওয়া হফডাকরল থর্কদনির্া অর্ুযায়ী 

িকর্াভযাকলন্ট mRNA হক্াথভড-19 টিক্া এখর্ আর 12 বা ৈার হবথি বয়সীকদর জর্য বুস্টার 

থ কসকব বযব ার ক্রার জর্য অর্ুকিাথদৈ র্য়। 12 বা ৈার হবথি বয়সীকদরকক্ িকর্াভযাকলন্ট 

ফাইজার-বাকয়াএর্কিক্ বা িডার্ না বুস্টার িদাকর্র পূকব ন থর্ি নাথরৈ অযাপকয়ন্টকিকন্টর সিয় 



অবিযই পথরবৈনর্ ক্কর যখর্ হসই অবস্থ্াকর্ বাইভযাকলন্ট হক্াথভড-19 টিক্া উপলভয  কব হসই 

সিয় থদকৈ  কব।  

  

এোড়াও CDC ইথিৈ থদকয়কে হয সািকর্র সপ্তা গুথলকৈ আকরা ক্ি বয়সী থিশু হগাষ্ঠীর জর্য 

আপকডি  ওয়া হক্াথভড-19 বুস্টার সুপাথরি ক্রা  কব। ৈার আগ পয নন্ত, িকর্াভযাকলন্ট mRNA 

ফাইজার হক্াথভড-19 টিক্া 5 হিকক্ 11 বেকরর থিশুকদর বুস্টার থ কসকব এবং সক্ল িািথিক্ 

থসথরজ টিক্া থ কসকব বযব ার ক্রার জর্য অর্ুকিাথদৈ িাক্কব।  

  

হস্টকির স্বাস্থ্য থডপািনকিন্ট CDC-র সুপাথরি িিার ক্কর যাকি হয সক্ল হযাগয িাপ্তবয়স্ক, 

থক্কিার এবং পাুঁি বের বা ৈার হবথি বয়সী থিশুকদর সমূ্পণ ন টিক্া গ্র ণ ক্রা এবং হযাগয  কল 

হক্াথভড-19 টিক্া গ্র ণ ক্রা উথিৈ।  

  

###  
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