
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ হে  ালর্াগাদকৃত হকাবভড-19 িুস্টার এখর্ বেশুম্বদর 

জর্ে উপলভে আম্বে    

    

5 হিম্বক 11 িের িয়সী বেশুরা এখর্ প্রািবিক বসবরজ হেষ করার িা হেষ িুস্টার িা 

অবতবরক্ত হডাম্বজর দইু িাস পর িুস্টার বর্ম্বত পারম্বি।   

   

হস্টম্বের স্বাস্থ্ে বিভাগ বেশুম্বদর িূল ভাইরাস হেইর্; ওবিক্রর্ ভোবরম্বয়ন্টসিূম্ব র 

বিরুম্বে টেকাগ্র ম্বণর িোপাম্বর হসিাদার্কারীম্বদর র্তুর্ বর্ম্বদনের্া হপ্ররণ কম্বরম্বে    

     

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে এখর্ 5 বের এবং তার হবথি বয়সী থিশুরা 

বাইভযাকলন্ট বুস্টার টিক্া গ্র ণ ক্রকত পারকব ো হক্াথভড-19 হিকক্ সুরক্ষার জর্য সুপাথরি ক্রা 

 কে। মাথক্নর্ খাদ্য ও ওষুধ প্রিাসর্ (U.S. Food and Drug Administration, FDA) জরুথর 

বযব াকরর অর্ুকমাদ্র্ সংকিাধর্ ক্রার পর এবং হরাগ থর্য়ন্ত্রণ ও প্রথতকরাধ হক্ন্দ্রসমূ  (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) এর থিথর্ক্যাল থর্কদ্নির্া  ালর্াগাদ্ ক্রার পর, 

হস্টকির স্বাস্থ্য থবভাগ (Department of Health) এই সপ্তাক  এর থর্কদ্নির্া  ালর্াগাদ্ ক্কর, ো 

সামথগ্রক্ভাকব আকরা থিশুকক্ হক্াথভড-19 এর থবরুকে তাকদ্র হরাগ প্রথতকরাধ ক্ষমতা থর্রাপকদ্ 

বৃদ্ধে ক্রকত থদ্কব।  

  

"পুকরা হস্টকির আকরা হবথি সংখযক্ থিশুকক্ বাইভযাকলন্ট বুস্টার প্রদ্ার্ ক্রকত সক্ষম  কল তা 

ওথমক্রর্ ভযাথরকয়ন্টগুথলর থবরুকে সুরক্ষা বৃদ্ধে ক্রকব, আমরা এইসব থর্রাপদ্,ক্াে নক্র 

টিক্াগুথলকক্  ালর্াগাদ্ রাখকত সামথগ্রক্ভাকব ক্াজ ক্কর োদ্ধে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আথম সক্ল হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ উৎসাথ ত ক্রথে এইসব বুস্টার গ্র ণ ক্কর 

থর্কজকদ্র, থর্কজকদ্র পথরবার, তাকদ্র সন্তার্, এবং আমাকদ্র সম্প্রদ্ায়সমূ কক্ এই ভাইরাস 

হিকক্ দ্কূর রাখার জর্য হেক তু আমরা অকপক্ষাকৃ্ত ঠাণ্ডা আব াওয়ার মাসগুথলকত প্রকবি 

ক্রকত োদ্ধে।"  

  

CDC-র বযব াকরর সুপাথরকির FDA অর্ুকমাদ্র্ অর্ুোয়ী, হস্টকির স্বাস্থ্য থবভাগ থর্কদ্নি ক্কর হে 5 

বের বা তার হবথি বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীরা থর্কজকদ্র প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ হিষ ক্রার পর বা 

তাকদ্র হিষ বুস্টার বা অথতথরক্ত টিক্া হডাকজর দু্ই মাস পর বাইভযাকলন্ট বুস্টার হডাজ গ্র ণ 

ক্রকত পারকব।উপেুক্ত 5 বের বা তার হবথি বয়সীরা ফাইজার-বাকয়াএর্কিক্ বাইভযাকলন্ট বুস্টার 

হপকত পারকব এবং 6 বের ও তার হবথি বয়সীরা মডার্ নার বাইভযাকলন্ট বুস্টার হপকত পারকব। 



ভাইরাস সাধারণত সমকয়র সাকি পথরবথতনত  য়, তাই থবজ্ঞার্ীরা টিক্ার গঠর্কক্ প্রচথলত 

হেইকর্র থবরুকে সুরক্ষার জর্য েত ক্াে নক্রী ক্রা সম্ভব তা ক্কর টিক্া  ালর্াগাদ্ ক্কর।   

    

বর্উ ইয়কন হস্টম্বের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবিের্ার ডাাঃ িোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "র্তুর্ 

বাইভযাকলন্ট বুস্টারটি  কলা বতনমার্ প্রচথলত ওথমক্রর্ সাবভযাথরকয়কন্টর থবরুকে প্রিম উপলভয 

বাইভযাকলন্ট বুস্টার, ো থিশু ও প্রাপ্তবয়স্ককদ্র এখর্ পে নন্ত সবকিকক্ গুরুত্বপূণ ন সুরক্ষা প্রদ্ার্ 

ক্কর। আপর্ার সক্ল টিক্া গ্র ণ ক্রা  কলা মারাত্মক্ অসুস্থ্তা এবং  াসপাতাকল ভথতন  ওয়া 

প্রথতকরাধ ক্রার হসরা উপায়। থপতামাতা ও অথভভাবকক্রা, অর্ুগ্র  ক্কর থর্কজকদ্র ও আপর্ার 

সন্তার্কদ্র উপেুক্ত  ওয়ার সাকি সাকি বুস্টার প্রদ্ার্ ক্রুর্।"    

    

হেমর্টি CDC জাথর্কয়কে, র্তুর্ বুস্টার ওথমক্রর্ BA.4 এবং BA.5 স্পাইক্ হপ্রাটির্ উপাদ্ার্ 

টিক্ায় হোগ ক্কর, োর ফকল পূকব ন হেই সুরক্ষা ক্কম থগকয়থেকলা তা পুর্ঃস্থ্াপর্ ক্রা  য় এবং 

সাম্প্রথতক্ আকরা সংক্রামক্ এবং হরাগ প্রথতকরাধ ক্ষমতা ধ্বংসক্ারী ভযাথরকয়ন্টগুথলর থবরুকে 

লড়াই ক্কর। এই টিক্াগুথল হক্াথভড-19 হিকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র মারাত্মক্ অসুস্থ্  ওয়ার 

সম্ভাবর্া অি নপূণ নভাকব হ্রাস ক্কর, োর মকধয িাক্কত পাকর  াসপাতাকল ভথতন  ওয়া এবং এমর্থক্ 

মৃতুযও।    

   

মাথক্নর্ েুক্তরাকে 1 থমথলয়কর্র হবথি হক্াথভড-19 মৃতুযর ক্িা থরকপািন ক্রা  কয়কে। 2020 সাকল 

ম ামারী শুরু  ওয়ার পর হিকক্ 75,000 থর্উ ইয়ক্নবাসী সংক্রমণ হিকক্ মৃতুযবরণ ক্করকে।  

    

হোগয সক্কলর জর্য বাইভযাকলন্ট বুস্টার সুপাথরি ক্রার পািাপাথি, স্বাস্থ্য থবভাগ থপতামাতা ও 

অথভভাবক্কদ্র তাকদ্র েয় মাকসর হবথি বয়সী সক্ল থিশুকদ্র প্রািথমক্ টিক্া থসথরজ েত দ্রুত 

সম্ভব হিষ ক্রাকর্ার তাথগদ্ প্রদ্ার্ ক্কর োকে। দু্ই মাস পর বুস্টাকরর জর্য হোগয  কত প্রািথমক্ 

হডাজ গ্র ণ ক্রা প্রকয়াজর্ীয়।   

    

থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির 12 বের এবং তার হবথি বয়সীকদ্র ইথতমকধয 1.1 থমথলয়র্ বাইভযাকলন্ট বুস্টার 

প্রদ্ার্ ক্রা  কয়কে। হসবাদ্ার্ক্ারীরা োরা বাইভযাকলন্ট হডাজ থপ্র-অডনার ক্করকে, তাকদ্রকক্ 5 

বের বা তার হবথি বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র টিক্া প্রদ্ার্ শুরু ক্রার অর্ুকমাদ্র্ প্রদ্ার্ ক্রা 

 কয়কে।  

    

বুস্টার হডাজ থবর্ামূকলয পুকরা হস্টকি উপলভয রকয়কে। প্রথত সপ্তাক  সরবরা  বৃদ্ধে ক্রা  কে 

হেক তু হসবাদ্ার্ক্ারীকদ্র অডনার টিক্া প্রস্তুতক্ারক্কদ্র দ্বারা পূরণ ক্রা  কে। এক্টি টিক্ার 

সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রকত, থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্রকক্ এক্জর্ স্বাস্থ্য হসবাদ্ার্ক্ারী, স্থ্ার্ীয় ফাকম নথস, বা 

ক্াউথন্টর স্বাস্থ্য থবভাকগর সাকি হোগাকোগ ক্রকত  কব।    

    

এোড়াও থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ক্াকের অবস্থ্ার্ খুুঁকজ পাওয়ার জর্য vaccines.gov থভদ্ধজি ক্রকত 

পারকব, তাকদ্র দ্ধজপ হক্াড 438829 র্ম্বকর হিক্সি ক্রকত পারকব, বা 1-800-232-0233 র্ম্বকর 

হফার্ ক্রকত পারকব। vaccines.gov এ এক্টি 5 সংখযার দ্ধজপ হক্াড প্রদ্ার্ ক্রার পর, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা " ালর্াগাদ্কৃ্ত টিক্া" হত থিক্ ক্কর তারা হেই বাইভযাকলন্ট বুস্টাকরর বয়সথভথিক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcovid-data%2Fcovidview%2Findex.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dsh3yMc81gprGyZenHXSHbvN46X7rjaPBKwTzYlU7EI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0


ধরর্ খুুঁজকে তা বাোই ক্রার মাধযকম থর্কজকদ্র বা তাকদ্র সন্তার্কদ্র জর্য এক্টি 

অযাপকয়ন্টকমন্ট থর্ধ নারণ ক্রকত পারকব।   

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হস্টি স্বাস্থ্য থবভাকগর ফ্লু এবং হক্াথভড-19 জর্থিক্ষা ক্যাকেইর্ হদ্খকত 

পারকব ইংকরদ্ধজকত এখাকর্ এবং স্পযাথর্কি এখাকর্।  

  

হক্াথভড-19 বুস্টার সেকক্ন আকরা জার্ুর্।   

    

###   

  

 
আকরা সংবাদ্ পাওয়া োকব এখাকর্: www.governor.ny.gov-এ 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuwmGTqr_K0Q&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eQpZDPHOOc7t9vanxwqHBOpAyCuuWw%2FsSDlguwxwFGo%3D&reserved=0
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