
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে 2020 সাম্বলর মম্বযে এইডস মহামারী বর্মমনল করার জর্ে বর্উ 

ইয়কন  ঘেট সঠিক পম্বেই আম্বে এিং এইচআইবভ (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, 

HIV) আক্রান্তম্বের ঘসিা পািার অবযকার বিসৃ্তত করম্বত বতবর্ র্তুর্ বিবযগুবল প্রস্তাি কম্বরর্  

  

র্তুর্ তেে ঘেম্বক ঘেখা ঘগেে  ঘে 2020 সাম্বলর মম্বযে এইচআইবভ সংক্রমণ কমাম্বর্ার জর্ে বর্উ 

ইয়কন  সঠিক পম্বেই আম্বে 

  

বিশ্ব এইডস বেিসম্বক (World AIDS Day) সামম্বর্ ঘরম্বখ, এইচআইবভ িীমাহীর্ম্বের ঘসিা কমনসমবচর 

(HIV Uninsured Care Programs, HUCP) ঘোগে হওয়ার জর্ে প্রম্বোজে সিনবর্ম্ন আয় র্তুর্ 

বিবযগুবলর আওতায় িৃবি করা হম্বি  

  

র্তুর্ এইচআইবভ ঘরাগবর্ণনয় ঘরকডন -পবরমাণ কম্বমম্বে  
  

প্রবত িের আম্বরা ঘিবে সংখেক এইচআইবভ আক্রান্ত বর্উ ইয়কন িাসী বচবকৎসা পাম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে 2020 সামের মমযয এইডস(AIDS) মহামারী নর্মমনে 

েরার জর্য নর্উ ইয়েন  ঘেট সঠিে পমেই আমে এবং বাযা দমর েমর নর্উ ইয়মেন র এইচআইনভ (HIV) আক্রান্ত 

বীমাহীর্ বা অ্পেনাপ্ত বীমার বযনিমদর ঘসবা পাবার অ্নযোর নবসৃ্তত েরমত নতর্ি  র্তুর্ নবনযগুনে প্রস্তাব 

েমরর্। এইচআইনভ এর নবরুমে েড়াইময় জাতীয় অ্গ্রপনেে নহমসমব নর্উ ইয়মেন র মেনাদার উপমর নভনি েমর এই 
নবনযগুনে রনচত। নর্উ ইয়মেন  র্তুর্ েমর নর্ণীত এইচআইনভ আক্রান্ত মার্ুমষর সংখ্যা সবনোমের মমযয নর্ম্নতম 

হময়মে, ঘেটি এই মহামারী নর্মমনে েরমত ঘেমটর প্রমচষ্টা ঘে উমেখ্মোগয প্রভাব রাখ্মে তা প্রদর্নর্ েমর। নবশ্ব 

এইডস নদবস নডমসম্বমরর 1 তানরমখ্, এবং নর্উ ইয়মেন  নবশ্ব এইডস নদবস নর্ময় েমনসমনচ পানেত হমব 4 নডমসম্বর, 

মঙ্গেবামর, এবং নর্উ ইয়েন  ঘেট মহামারী নর্মমনে সমেের্ (NYS Ending the Epidemic Summit) 

অ্র্ুনিত হমব 5ই নডমসম্বমর।  

  

“এইচআইনভ/এইডমসর(AIDS) নবরুমে েড়াইময় নর্উ ইয়েন  ঘেট অ্সাযারণ অ্গ্রগনত েমরমে, এবং এই র্তুর্ 

তেযাংর্ এটিই ঘদখ্ায় ঘে 2020 এর মমযয এই মহামারী নর্মমনে েরার আমামদর ঘে েক্ষ্য তা অ্জন র্ েরার জর্য 
আমরা সঠিে পমেই রময়নে”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “মহামারী নর্মমনে েরমত আমামদর েড়াই অ্বযাহত 

আমে, এবং এই র্তুর্ নবনযগুনে এইচআইনভ আক্রান্ত আরও ঘবনর্ সংখ্যে মার্ুমষর তাাঁমদর প্রময়াজর্ীয় ঘসবা োভ 

েরার অ্নযোর নর্নিত েরমব এবং ফেস্বরূপ আরও সংক্রমণ বন্ধ েরমতও সহায়তা েরমব।”  



 

 

  

“আমরা ঘরাগীর ঘসবা এবং এইচআইনভ/এইডমস(AIDS) আক্রান্ত মার্ুমষর নচনেৎসা পনরমষবায় নবনর্ময়াগ েরনে 

োমত তাাঁমদর স্বাস্থ্যেরভামব জীবর্ োপর্ নর্নিত েরা োয়”, ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহাচুল 

িম্বলম্বের্। “নবশ্ব এইডস নদবস পােমর্, নর্উ ইয়েন  এইচআইনভ আক্রান্ত মার্ুষমদর স্বাস্থ্যমসবা পাওয়ার অ্নযোর 

নবসৃ্তত েরমে এবং বীমাহীর্ বা অ্পেনাপ্ত বীমার বযনিমদর জর্য বাযা সনরময় ঘফেমে। এইচআইনভ এর নবরুমে 

েড়াইময় প্রচনেত ঘর্নতবাচে মমর্াভাব দমর েরমত আমরা ঘদর্মে ঘর্তৃত্ব নদনি এবং সেে নর্উ ইয়েন বাসী োমত 

তাাঁমদর প্রময়াজর্ীয় এবং প্রাপয সংস্থ্ার্ এবং সহায়তা পায় তা নর্নিত েরনে।”  

  

বীমাহীর্ এবং অ্পেনাপ্ত বীমার মার্ষুমদর এইচআইনভ ঘসবা পাবার অ্নযোর নবসৃ্তত েরমত, নর্উ ইয়েন  ঘেমটর 

স্বাস্থ্য নবভাগ (Department of Health) আময়র প্রচনেত নর্য়মমে সমসামনয়ে েরমত এবং সম্পমদর মমেয 
োচাইময়র পরীক্ষ্া বানতে েরমত এইচআইনভ বীমাহীর্মদর ঘসবা েমনসমনচ বা এইচইউনসনপ – র নর্য়ন্ত্রে 

নবনযগুনে সংস্কার েরমব। বতন মামর্, HUCP এর জর্য ঘোগয হমত, এেজর্ আমবদর্োরীর পনরবামরর আয় 

ঘফডামরে দানরদ্র্য সীমার 435% এর েম বা সমার্ হমত হমব, এবং আমবদর্োরীর চেনত সম্পদ 25,000 

ডোমরর েম হমত হমব। এই র্তুর্ নবনযগুনে ঘোগয আয়মে ঘফডামরে দানরদ্র্য সীমার 500% পেনন্ত বৃনে েরমব 

এবং সম্পমদর উপর আমরানপত সীমাবেতা দমর েরমব। প্রস্তানবত নবনযগুনে নডমসম্বমরর মাঝামানঝ প্রোর্ েরা 
হমব, ো 2019 এর শুরুমত গ্রহণ এবং অ্র্সুরণ েরা হমব বমে আর্া েরা হমি।  

  

স্বাস্থ্য নবভামগর এইচআইনভ বীমাহীর্মদর ঘসবা েমনসমনচর মমযয এইচআইনভ আক্রান্ত বীমাহীর্ এবং অ্পেনাপ্ত 

বীমার নর্উ ইয়েন বাসীমদর স্বাস্থ্য পনরমষবা প্রদার্ েরার জর্য পাাঁচটি উমদযাগ োেমব। আরও তেয 
এখ্ামর্রময়মে।  

  

2020 সামের মমযয এইচআইনভ সংক্রমণ উমেখ্মোগযভামব েনমময় আর্মত এবং এইচআইনভ নবস্তার এ-

োবতোমের মমযয প্রেমবামরর মত েমামত গভর্নর 2014 সামে ঘেই মহামারী নর্মমনে উমদযাগ নর্ময়নেমের্ এই 
র্তুর্ নবনযগুনে ঘসটির উপর নভনি েমরই গঠিত। এই উমদযামগর মমযয রময়মে এেটি নতর্-দফা পনরেল্পর্া, োর 

মমযয এখ্মর্া ঘরাগনর্ণনয় হয়নর্ এমর্ এইচআইনভ আক্রান্তমদর নচনিত েমর স্বাস্থ্য ঘসবার সামে েুি েরা, 
এইচআইনভ আক্রান্তমদর স্বাস্থ্যমসবার সামে েুি েরা এবং যমর রাখ্া এবং এইচআইনভ ভাইরাস দমমর্র প্রমচষ্টা 
সবনানযে েরমত তামদর নচনেৎসার বযবস্থ্া েরা, এবং ঘেইসব মার্ষু উচ্চ-ঝুাঁ নের আচরমণ নেপ্ত হয়, তামদর 

এইচআইনভ মুি রাখ্ার জর্য নপ্র-এক্সমপাজার ঘপ্রাফাইেযানক্সস (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) এর 

অ্নযোর প্রদার্ েরা।  

  

এই উমদযামগর েেযামণ, র্তুর্ এইচআইনভ ঘরাগনর্ণনয় েমম আসমে, এেইসামে োমদর এইচআইনভ যরা পমড়মে 

তামদর নচনেৎসার জর্য ভনতন  হওয়ার হার ঘবমড় োমি। ক্রমাা্ণ্বময় নতর্ বের নর্উ ইয়মেন  র্তুর্ েমর নর্ণীত 

আক্রামন্তর সংখ্যা েমমমে, এবং তা 2017 সামে সবনোমের সবননর্ম্ন 2,769 হময়মে, ো 2014 এর ঘেমে 20 

র্তাংর্ েম।  

  

েক্ষ্ণীয়ভামব, নেঙ্গ, বয়স, বণন/জানত, সংক্রমণ ঝুাঁ নে এবং অ্ঞ্চে নর্নবনমর্মষ প্রায় সব জর্তানিে ঘগািীর মমযযই 
র্তুর্ েমর নর্ণীত এইচআইনভ আক্রামন্তর সংখ্যা েমমত ঘদখ্া ঘগমে। েনদও এইচআইনভ ঘরাগনর্ণনময়র ঘক্ষ্মে 

বণনগত এবং জানতগত অ্সমতা এখ্মর্া বতন মার্, প্রনত 100,000 জমর্র মমযয র্তুর্ েমর নর্ণীত এইচআইনভ 

আক্রামন্তর সংখ্যা 2007 সাে ঘেমেঅ্- নহস্পানর্ে েৃষ্ণাঙ্গমদর মমযয 52 র্তাংর্ এবং নহস্পানর্েমদর মমযয 42 

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/adap/


 

 

র্তাংর্ েমমমে। এটি অ্- নহস্পানর্ে ঘশ্বতাঙ্গমদর হামরর সামে সামঞ্জসযপমণন, এেই সময়োমে োমদর এইচআইনভ 

ঘেমসর হার 46 র্তাংর্ েমমমে।  

  

র্তুর্ তেয ঘেমে ঘদখ্া োয় ঘে, এমর্ মার্মুষর সংখ্যা অ্মর্ে ঘবমড়মে োরা র্তুর্ এইচআইনভ আক্রান্ত নহমসমব 

নর্ণীত হময়মের্ এবং ঘরাগটি সহ জীবর্োপর্ েরমের্ এবং শুশ্রুষা পামির্। এোড়াও, ঘসবার অ্নযোর 

বানড়ময় ঘদওয়ার ফমে, ঘেসব এইচআইনভ আক্রান্তমদর ভাইরাে সংক্রমণ দমর্ েরা হময়মে তামদর সামে োো 
মার্ুমষর সংখ্যাও বাড়মে।  

  

2017 সামে ইর্মজের্র্ নদময় মাদে বযবহামরর ইনতহাস আমে এমর্ মার্ুষমদর, র্তুর্ এইচআইনভ আক্রান্ত 

নহমসমব নর্ণীত হওয়ার সংখ্যা নেে 110 ো সবনোমের সবননর্ম্ন, 2014 সামে গভর্নর কুওমমা েখ্র্ নতর্-দফা 
পনরেল্পর্া েমরর্ তখ্র্ এটি নেে 153 এবং এখ্র্ তা 28 র্তাংর্ েমম এমসমে। 90 এর দর্মের ঘগাড়ার নদমে 

েখ্র্ এইচআইনভ মহামারী মারাত্মে নেে তখ্র্ প্রনত বের ইর্মজের্র্ নদময় মাদে বযবহামরর ইনতহাস আমে 

এমর্ হাজার হাজার মার্ুষ এইচআইনভ আক্রান্ত নহমসমব নর্ণীত হত।  

  

নবগত চার বেমর, নর্উ ইয়েন  ঘেট, মহামারী নর্মমনে েমক্ষ্য পনরেনল্পত স্বাস্থ্য নবভামগর র্ীনত এবং েমনসমনচর 

অ্েনসাহামেযর খ্ামত 20 নমনেয়র্ ডোমরর ঘবনর্ মজতু েমরমে। এই র্ীনতগুনের মমযয রময়মে এইচআইনভ পরীক্ষ্া 
নিমোইর্ েরা; নসনরঞ্জ নবনর্মময়র অ্নযোর সহজ েমর ঘতাো; এইচআইনভ প্রনতমরায এবং শুশ্রুষা পনরমষবার 

জর্য অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর সেনত ঘদওয়ার ক্ষ্মতা প্রদার্; শুশ্রুষার সামে সংেুনি বাড়ামর্ার জর্য তেয বণ্টর্ 

প্রসানরত েরা; শুশ্রুষার উমদযাগগুনেমত সংেুনি এবং যমর রাখ্া; এবং নিনর্েযাে বযবস্থ্ায় PrEP অ্নযোমরর 

উন্ননত েরা। এর সামে, ক্ষ্নত হ্রাসেরণ পনরমষবা (harm reduction services) এখ্র্ এেটি ঘমনডমেইড 

সুনবযা এবং নর্উ ইয়েন  ঘেট প্রেম ঘেট নহমসমব এই পনরমষবা প্রদার্ েরমে।  

  

নর্উ ইয়েন  ঘেট স্বাস্থ্য অ্নযদপ্তমরর এইডস ইর্নেটিউট অ্যানিনরমরাভাইরাে নচনেৎসার (Rapid Initiation of 

Antiretroviral Treatment) দ্রুত সমচর্ার উপর এেটি র্তুর্ পনেনস আমরাপ েরমে, ঘেটি বমে ঘে র্তুর্ 

েমর ঘেউ এইচআইনভ আক্রান্ত নহমসমব নর্ণীত হমে তার সামে সম্পেন  রামখ্ এমর্ সবার জর্য পদমক্ষ্প ঘর্ওয়া 
উনচত, োর েক্ষ্য হে দ্রুত সমচর্া। েনদও এেই নদমর্ নচনেৎসা শুরু সব সময় সম্ভব র্াও হমত পামর, নেন্তু নতর্ 

নদমর্র মমযযই ঘরাগীমদর নচনেৎসা শুরু েরা উনচত। আউটমপমর্ি বযবস্থ্ায়, ঘোমর্া অ্বস্থ্ামতই নচনেৎসা শুরু 

েরমত 30 নদমর্র ঘবনর্ সময় ঘর্ওয়া োমব র্া। দ্রুত সমচর্ার র্ীনতটি “সর্াি েরা োয় নর্ অ্েনাৎ সংক্রামে 

র্য়” (Undetectable equals Untransmittable, U=U) বাতন া সমেনর্ েমর, বাতন াটির অ্েন হে ঘেসব 

মার্ুমষর সর্াি েরা োয় র্া এমর্ ভাইরাে ঘোড রময়মে তারা ঘেৌর্ সম্পমেন র মাযযমম এইচআইনভ েড়ামত 

পামর র্া।  

  

স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জাকার িম্বলর্, “এই মহামারী নর্মমনে েরমত ঘসবার অ্নযোর নবসৃ্তত েরা 
খু্বই গুরুত্বপমণন, এবং মার্ুষ ঘের্ তামদর প্রময়াজর্ীয় সাহােয পায় তা আজ ঘ ানষত র্তুর্ নবনযগুনে নর্নিত 

েরমব। শুযুমাে ঘরাগনর্ণনময়র পমরই নচনেৎসা সম্ভব, তাই আনম সবাইমে উৎসানহত েরমবা তারা োমত পরীক্ষ্া 
েরায় এবং নর্মজমদর অ্বস্থ্া ঘজমর্ ঘর্য়।”  

  

ঘেগ ওলম্বসর্, বর্উ ইয়কন  ঘেট অবফস (New York State Office for the Aging) এর িম্বয়ািৃবির 

ভারপ্রাপ্ত পবরচালক, িম্বলর্, “বীমাহীর্ এবং অ্পেনাপ্ত বীমার মার্ষুমদর জর্য এইচআইনভ ঘসবার অ্নযোর 

প্রসানরত েরার মাযযমম মহামারী নর্মমনমে তার অ্ঙ্গীোরপমরণ গভর্নর কুওমমা অ্বযাহত ঘরমখ্মের্, আনম ঘসই 



 

 

জর্য তামে সাযুবাদ জার্াই। এইচআইনভ আক্রান্ত নর্উ ইয়েন  অ্নযবাসীমদর বয়স েত ঘবনর্ বাড়মে, ঘসবার 

বনযনত অ্নযোর োোর ফমে তারা তামদর পনরনস্থ্নত অ্মপক্ষ্ােৃত ভামোভামব চাের্া েরমত পারমব এবং বয়স 

বাড়ার সামে সামে তামদর স্বাস্থ্য বজায় রাখ্মত পারমব।”  

  
###  
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