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NYS হেল্থ কবমের্ার ড. োওযাডন  জকুার হমযর বিল বড ব্লাবিওর বিতীয টিকা হডাজম্বক প্রথম 
হডাজ বেিাম্বি িেিোর করার অর্ুম্বরাম্বে িাডা বিম্বযম্বের্  

  
"িিম্বেম্বয গুরুত্বপরূ্ন, এিং বর্বিতভাম্বি, CDC, যা এখর্ হপ্রবিম্বডন্ট িাইম্বডম্বর্র িম্বলর হর্তৃম্বত্ব, প্রথম 

হডাম্বজর জর্ে বিতীয হডাজ িেিোম্বরর িুপাবরে কম্বর র্া। আবম CDC এর িাম্বথ বর্যবমত 
হযাগাম্বযাগ করবে,আজ িকাম্বলও এই বিষম্বয হযাগাম্বযাগ কম্বরবে, যখর্ তারা বিতীয হডাজম্বক 

প্রথম হডাজ বেম্বিম্বি িেিোর করার বিম্বরাবেতা কম্বরম্বে।"  
  
নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্টেল্থ র্নিশিার ড. োওয়াডক  এ জরু্ার আজ স্টিয়র নিল নড ব্লানিওর COVID 
টির্ার নিতীয় টির্া স্টডাজকর্ প্রথি স্টডাজ নেিাকি িযিোর র্রার  অিুকরাকে িাডা নিকয়কেি।  
  
স্টিয়রকর্ ড. জরু্াকরর পাঠাকিা নিঠির িমূ্পর্ক স্টলখাটি নিকি পাওয়া যাকি:  
  
স্টেব্রুয়ানর 4, 2021  
  
প্রাপর্ স্টিয়র নড ব্লানিও,  
  
আনি 3রা স্টেব্রুয়ানর তানরকখ আপিার নিঠি স্টপকয়নেলাি যাকত স্টেট নডপাটক কিন্ট অে স্টেকল্থর 
(State Department of Health, DOH) অিুকিািি িাওয়া েয় যাকত COVID-19 টির্ার নিতীয় 
স্টডাজকর্ প্রথি স্টডাজ নেকিকি িযিোর র্রা েয়।  
  
আপিারা েয়কতা জাকিি, এিং আনি নিনিত স্টয আপিার স্বাস্থ্য র্নিশিার আপিাকর্ পরািশক 
নিকয়কেি, প্রথি স্টডাকজর জিয নিতীয় COVID-19 টির্া স্টডাকজর িযিোর শীর্ক জাতীয় এিং 
আন্তজক ানতর্ স্বাস্থ্য নিকশর্জ্ঞকির িারা আকলানিত েকে।  
  
নর্েু স্বাস্থ্য র্িকর্তক া আকেি যারা প্রথি স্টডাজ নেকিকি নিতীয় স্টডাজ িযিোকরর পকে িিথকি র্করি।  
এই নিকশর্জ্ঞরা উকেখ র্রকিি স্টয তাকির িপুানরশ এর্টি স্টেডাকরলভাকি িুরনেত টির্া উৎপািি 
িৃনির উপর নভনি র্কর যা আগািী িপ্তােগুকলাকত অনতনরক্ত স্টডাকজর িানেিা পূরর্ র্রকত েকি। 
এোডাও স্বাস্থ্য নিকশর্জ্ঞরা আকেি যারা িঢৃ়ভাকি নিতীয় স্টডাজকর্ প্রথি স্টডাজ নেকিকি িযিোকরর 
নিকরানেতা র্করি র্ারর্ তারা নিশ্বাি র্করি স্টয এই িৃনি রের্াকিেকর্র জিয উৎপািি অপযকাপ্ত। 
এিিনর্ এিি এর্টি নিন্তাোরা রকয়কে যা ইনিত স্টিয় স্টয প্রথি স্টডাজ এিং নিতীয় স্টডাকজর িকেয 



 

 

নিলকের েকল ভাইরাল ভযানরকয়কন্টর িাপ স্টিখা নিকয়কে। পনরষ্কারভাকি নিনর্ৎিা িম্প্রিায় এই নির্কয় 
নিশ্র িতািত স্টপার্র্ র্কর।  
  
িিকিকয় গুরুত্বপূর্ক, এিং নিনিতভাকি, CDC, যা এখি স্টপ্রনিকডন্ট িাইকডকির িকলর স্টিতৃকত্ব, প্রথি 
স্টডাকজর জিয নিতীয় স্টডাজ িযিোকরর িুপানরশ র্কর িা। আনি CDC এর িাকথ নিয়নিত স্টযাগাকযাগ 
র্রনে, আজ ির্াকলও এই নির্কয় স্টযাগাকযাগ র্করনে, যখি তারা তাকির নিতীয় স্টডাজকর্ প্রথি 
স্টডাজ নেকিকি িযিোর র্রার নিকরানেতা র্করকে। CDC এর র্াকে এিি নর্েু তথয আকে যা 
আিাকির র্াকে স্টিই। CDC এর ভনির্যৎ টির্া উৎপািি িিয়িূিী িম্পকর্ক  ঘনিষ্ঠ জ্ঞাি আকে 
স্টযকেতু এটি স্টেডাকরলভাকি নিয়নিত এিং তাকির িতািত জাতীয় এিং আন্তজক ানতর্ নিনর্ৎিা 
স্টপশাজীিী যারা এই ভাইরাি নিকয় গকির্র্া র্রকে তাকির স্টিওয়া তকথযর উপর নভি।  
  
গভিকর কুওকিা ইকতািকেয িকলকেি স্টয যনি CDC এর প্রথি স্টডাকজর জিয নিতীয় স্টডাজ িযিোকরর 
িুপানরশ র্কর তােকল নতনি প্রস্তুত, ইেরু্ এিং এর্টি রাষ্ট্রিযাপী র্িকিিূী পনরিালিা র্রকত িেি 
েকিি যা ঠির্ স্টিটাই র্রকি। যনি CDC এিি এর্টি পযকাকয় স্টপ ৌঁোয় স্টযখাকি তারা নিতীয় স্টডাজ 
িযিোকরর িপুানরশ র্কর, তােকল এটা েকর স্টিওয়া উনিত স্টয CDC রের্াকিেকর্র িুপানরশ র্রকি 
যাকত নিতীয় স্টডাজ িিয়িত পাওয়া যায়। আপিার পরািশক স্টয নিতীয় স্টডাজ প্রাপ্ত িযনক্তকির 
"িংনেপ্ত নিলে" গ্রের্কযাগয েকি যনিও এটি এর্টি িতর্ক তা পতার্া উকিালি র্কর। িািরু্ এর্টি 
টির্া অযাপকয়ন্টকিন্ট স্টপকত র্কঠার পনরশ্রি র্করকে এিং অকির্ জিগকর্র উকিগ আকে স্টয তাকির 
অযাপকয়ন্টকিকন্টর তানরকখ নিতীয় স্টডাজ পাওয়া যাকি িা। যনিও এই "িংনেপ্ত নিলে" স্টয িমূ্পর্ক 
অিাক্রিযতার উপর প্রভাি স্টেলকি নর্িা স্টি নির্কয় নিজ্ঞাি উন্মকু্ত এিং নিতনর্ক ত, আনি নিশ্বাি 
র্নর স্টয যারা অযাপকয়ন্টকিকন্টর িিয়িূিী নিেকারর্ র্করকে তাকির এই িাোৎর্ারগুকলা "িংনেপ্ত 
নিলকের" জিয স্থ্ািান্তর র্রা েকে িলা অকয নক্তর্ উকিকগর িৃনি র্রকি। আপনি জাকিি টির্ার্রর্ 
প্রনক্রয়া এিং িরিরাে জিগকর্র আস্থ্া িৃনি র্করনি। এিিনর্ িাম্প্রনতর্ তুর্ার ঝকডর র্ারকর্ 
অযাপকয়ন্টকিন্ট স্থ্নগত র্রা ও উকিকগর র্ারর্ েকয় িাৌঁনডকয়কে, আনি নিশ্বাি র্নর স্টয ির্ল নিেকানরত 
অযাপকয়ন্টকিন্টকর্ িম্মাি র্রা জরুনর।  
  
আনি নিউ ইয়র্ক  নিটি এিং অিযািয স্থ্ািীয় অনেকেত্রকর্ অিুকরাে র্রি তাকির 1B প্রকয়াজিীয় র্িী 
এিং অগ্রানের্ার োিপাতাকলর র্িীকির টির্া স্টিওয়া এিং নিম্ন র্িকেিতা িম্পন্ন োিপাতালগুকলার 
স্টিার্াকিলা র্রার উপর তাকির িকিাকযাগ অিযােত রাখকত। োিপাতাকলর র্িীকির টির্ার্রকর্র 
োকরর পাথকর্য 50 শতাংকশর স্টিনশ েকত পাকর। আিাকির আরও ভাকলা র্রকত েকি। আিরা 
স্টিিরর্ানর োিপাতালগুকলার িাকথ র্াজ র্রনে যারা তাকির র্িকেিতা িানডকয় নিকয়কে এিং এই 
নির্কয় আপিার নিয়ির্ােীি িরর্ানর োিপাতালগুকলার প্রনত আপিার িকিাকযাগ আর্র্ককর্র আহ্বাি 
জািানে। আিরা জানি স্টয যনি স্টর্াি েরকির িংক্রিকর্র োর িনৃি পায়, তােকল োিপাতাকলর 
েিতা আিার এর্টি গুরুত্বপূর্ক নির্য় েকয় উঠকি এিং স্টয িি োিপাতাকল টির্া স্টিওয়া র্িীর 
িংখযা র্ি, তারাই িম্ভিত প্রথি িযথক েকি।  
  



 

 

আপনি জাকিি, গভিকর কুওকিা টির্া িরিরাে িংগ্রে এিং টির্া িাস্তিায়কি অতযন্ত আগ্রািী ভূনির্া 
নিকয়কেি। যনি CDC প্ররৃ্তপকে প্রথি স্টডাজ নেকিকি নিতীয় স্টডাজকর্ িযিোকরর িুপানরশ র্কর, 
আনি আপিাকর্ আশ্বস্ত র্রকত পানর স্টয নিউ ইয়র্ক  জাতীয় িকডল নিেকারর্ র্রকি।  
  
নিিীত,  
ড. োওয়াডক  এ. জরু্ার, M.D., J.D.  
স্বাস্থ্য র্নিশি  
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