
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বিতীয় সপ্তাম্বে ফু্লর ঘটর্ার সংখ্ো কম্বম যাওয়ার পম্বরও বর্উ ইয়ম্বকন  ফু্লর মমাট 
সংখ্ো মরকর্ন -ভঙ্গ কম্বরম্বে িম্বল মঘাষণা কম্বরম্বের্  

  
এই মমৌসুম্বম মরকর্ন  সংখ্েক পরীক্ষাগার কততন ক বর্বিত 131,604টি ফু্লর ঘটর্ার প্রবতম্বিদর্ পাওয়া 

মগম্বে  
  

গম্বিষণাগার কততন ক বর্বিত েওয়া ফু্লর মক্ষম্বে 26% হ্রাস এিং গত সপ্তাম্বের পর মেম্বক োসপাতাম্বল 
ভবতন র মক্ষম্বে 13% হ্রাস মপম্বয়ম্বে  

  
এই সপ্তাম্বে বতর্টি র্তুর্ ফু্লজবর্ত বেশুমততুের খ্ির পাওয়া মগম্বে  

  
আপর্ার কাোকাবে ফু্লর টিকা মপম্বত পাম্বরর্ এমর্ স্থার্গুবলর সন্ধার্ পাম্বির্ এখ্াম্বর্ এিং 

আপর্ার অঞ্চম্বলর ফু্লর িোপাম্বর জারু্র্ এখ্াম্বর্  
  
  

নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য অনিদপ্তর (New York State Department of Health) 1998-99 স্টমৌসুম 
স্টেকর্ ফু্লর ঘটিা অিুসরণ শুরু র্রার পর স্টেকর্ নিউ ইয়র্ক  রাকযয স্টমাট স্টমৌসুমী ফু্লর ঘটিার 
সংখ্যা এবার স্টরর্র্ক  ছানপকয় স্টেকছ বকে আয স্টঘাষণা র্করকছি েভিকর অযানু্ড্র এম. কুউকমা 22 
স্টেব্রুয়ানর স্টেষ হওয়া সপ্তাকহর সবককেষ ইিফু্লকয়ঞ্জা িযরদানর প্রনিকবদকি (influenza surveillance 
report), এ মরসুকম এখ্ি পর্কন্ত 131,604টি েকবষণাোর র্িতক র্ নিনিি হওয়া ঘটিা পাওয়া 
স্টেকছ। এর আকে, 2017-18-এ ফু্ল মরশুকম এর্র্ েকবষণাোর র্িতক র্ নিনিি হওয়া ইিফু্লকয়ঞ্জার 
ঘটিা নছে 128,892টি। র্নদও এই বছকরর ফু্ল স্টমৌসুম ঐনিহানসর্ স্তকর স্টপৌৌঁকছকছ, েি সপ্তাকহ, 
েকবষণাোর র্িতক র্ নিনিি হওয়া ফু্ল আক্রাকন্তর সংখ্যা 26 েিাংে এবং হাসপািাকে ভনিক র সংখ্যা 
13 েিাংে হ্রাস স্টপকয়কছ।  
  
"র্নদও আনম রাযযবযাপী ফু্ল আক্রাকন্তর সংখ্যা আরও র্মকি স্টদখ্কবা বকে আোবাদী, এই বছকরর ফু্ল 
স্টমৌসুম নছকো র্ঠিি এবং নিউ ইয়র্ক বাসীকর্ এই ভাইরাকসর সংক্রমকণর নবরুকে সির্ক  োর্কি 
হকব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপিার র্নদ ইনিমকিয টির্া িা নদকয় োকর্ি িকবও খ্ুব স্টবনে 
স্টদনর হইকয় র্ায়নি। আনম আপিাকদর এর্টি টির্া স্টিওয়ার এবং স্টরাে ছডাকিা এডাকি অসুস্থ্ হকে 
বানডকি োর্ার যিয অিুকরাি র্রনছ।"  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6bbf87b4-37872109-6bbd7e81-000babd9fa3f-280cbe8a98f76140&q=1&e=9982cdab-ebeb-4593-946e-50efbfdf30da&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F%23_blank
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker#_blank


 

 

র্নদও নিউ ইয়র্ক  রাকযয স্টমৌসুমী ফু্লর নক্রয়ার্োপ নবস্ততিভাকব অবযাহি রকয়কছ, র্া নিিীয় 
িারাবানহর্ সপ্তাকহ আকছ, েকবষণাোর র্িতক র্ নিনিি হওয়া ইিফু্লকয়ঞ্জার ঘটিা এবং হাসপািাকে 
ভনিক র সংখ্যা হ্রাস স্টপকয়কছ। স্টেকো সপ্তাকহ, 10,520টি েকবষণাোর র্িতক র্ নিনিি ইিফু্লকয়ঞ্জার 
নবষয় নিনিি হকয়কছ এবং 1,454 যি ইিফু্লকয়ঞ্জায় আক্রান্ত হকয় হাসপািাকে ভনিক  
হকয়কছি। ইিফু্লকয়ঞ্জা িযরদানর প্রনিকবদকি স্টর্মি ইনিি স্টদওয়া হকয়কছ, িিুি নিিটি ইিফু্লকয়ঞ্জা-
যনিি নেশুমতিুযর ঘটিা ঘকটকছ, র্া এই স্টমৌসুকম ইিফু্লকয়ঞ্জা-যনিি নেশুমতিুযর সংখ্যাকর্ স্টমাট িকয় 
উন্নীি র্কর। িিুি নিিটি ইিফু্লকয়ঞ্জা-যনিি নেশুমতিুযর দটুি ঘকটকছ নিউ ইয়র্ক  নসটিকি স্টর্খ্াকি 
আকরর্যি নছকো িেক র্ানি অঞ্চকের বানসন্দা। ফু্ল স্টমৌসুম মূেি অকটাবর স্টেকর্ স্টম মাকসর মকিযই 
ঘকট।  
  
স্বাস্থে দপ্তম্বরর কবমের্ার র্ঃ োওয়ার্ন  জমু্বকর িম্বলম্বের্, "র্নদও এই বছকরর ফু্ল স্টমৌসমু স্টরর্র্ক  
স্থ্াপি র্করকছ, আমরা েকবষণাোর র্িতক র্ নিনিি হওয়া ঘটিার সংখ্যা এবং হাসপািাকে ভনিক র 
সংখ্যার হ্রাস টািা নিিীয় সপ্তাহ িকর স্টদখ্কি স্টপকয়নছ। এর্নদও এই সংখ্যাগুনে উৎসাহযির্, 
দভুক ােযক্রকম, আমরা এই সপ্তাকহ নিিটি র্রুণ ফু্ল-সম্পনর্ক ি নেশুমতিুযর ঘটিার মুকখ্ামুনখ্ 
হকয়নছ। আনম নিউ ইয়র্ক বাসীকর্ সযাে োর্ার এবং ফু্লর নবস্তার স্টরাকি র্োর্ে পদকেপ স্টিওয়ার 
আহ্বাি যািানি।"  
 
নিউ ইয়র্ক  স্টেট ফু্ল ট্র্যার্াকর (New York State Flu Tracker) ইিফু্লকয়ঞ্জা সনক্রয়িা স্টর্টা পাওয়া 
র্ায়। ফু্ল ট্র্যার্ার নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্টহেে র্াকিটকরর (New York State Health Connector)-
এর এর্টি র্যােকবার্ক  স্টর্টি স্থ্ািীয়, আঞ্চনের্ এবং স্টেট যকুড ইিফু্লকয়ঞ্জার সনক্রয়িা সম্পকর্ক  
সমকয়াপকর্ােী িেয প্রদাি র্কর।  
  
স্টসন্টারস ের নর্নযয র্কিাে এযান্ড নপ্রকভিেি (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) প্রনিবছর ইিফু্লকয়ঞ্জা-সংনিষ্ট অসুস্থ্িা স্টেকর্ রোর যিয স্টসই বছকরর টির্া 
র্িটা র্ার্কর্র িা নিিকারকণর উকেকেয েকবষিা র্কর োকর্। CDC'র প্রােনমর্ টির্ার র্ার্কর্ানরিা 
(preliminary vaccine effectiveness) অিুমাি র্কর স্টর্ 2019-20-এর ফু্লর টির্া এই মরসুকম 
র্কেষ্ট প্রনিরোমূের্ সুনবিা প্রদাি র্রকছ। ফু্ল টির্াগুকো ফু্ল-যনিি অসসু্থ্িার সাকে সম্পনর্ক ি 
র্াক্তাকরর েরণাপন্ন হওয়ার ঘটিা সামনির্ভাকব 45 েিাংে এবং নেশুকদর স্টেকে 55 েিাংে হ্রাস 
র্রকছ। এএটি পূবকবিী স্টমৌসুকমর ফু্লর টির্ার অিুনমি র্ার্কর্ানরিার সাকে সামঞ্জসযপূণক র্া 40 - 
60 েিাংে পর্কন্ত নছকো।  
  
দয স্টেট স্টহেে নর্পাটক কমন্ট সুপানরে র্কর এবং অিুকরাি র্কর স্টর্ ছয় মাস বা িার স্টবনে বয়সী 
প্রকিযর্কর্ ইিফু্লকয়ঞ্জার এর্টি ভযার্নসি িহণ র্রা উনিি। নবকেষি এটি গুরুত্বপূণক স্টর্ ছয় মাস - 
আট বছর বয়সী নেশু র্ারা িাকদর যীবেোয় দটুি স্টর্াকযর স্টিকয় র্ম ফু্লর টির্া স্টপকয়কছ িাকদর 
এই স্টমৌসুকম ফু্লর নবরুকে সুরোর যিয র্মপকে িার সপ্তাকহর বযবিাকি দইু স্টর্ায ফু্ল ভযার্নসি 
স্টিয়া প্রকয়াযি। উপরন্তু, দদিনন্দি প্রনিকরািমুের্ নক্রয়ার্োপ ফু্ল এবং অিযািয শ্বাসর্কের ভাইরাকসর 
নবস্তার োমাকি সাহার্য র্রকি পাকর:  
  

https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker#_blank


 

 

• অন্তি 20 স্টসকর্কন্ডর যিয সাবাি এবং যে নদকয় প্রায়ই হাি স্টিাকবি। র্নদ সাবাি 
এবং যে িা পাওয়া র্ায়, িাহকে অযােকর্াহে নভনির্ হযান্ড সযানিটাইযার বযবহার 
র্রুি।  

• আপিার স্টিাখ্, িার্, মুখ্ িা-স্টিায়া হাি নদকয় স্টছাৌঁকবি িা।  
• অসুস্থ্ বযনক্তকদর সাকে ঘনিষ্ঠ স্টর্াোকর্াে এনডকয় িেিু।  
• অসুস্থ্ হকে বানডকি োকুি।  
• আপিার র্ানে বা হাৌঁনি টিসুয নদকয় ঢাকুি, িারপর টিসুযটি আবযক িায় স্টেকে নদি।  
• প্রায়েই স্পেক র্রা হয় এমি বস্তু এবং পতষ্ঠিে পনরষ্কার এবং যীবাণুমুক্ত রাখ্ুি।  

  
নিউ ইয়র্ক  স্টেকট ইিফু্লকয়ঞ্জা সম্পনর্ক ি অনিনরক্ত িকেযর যিয, নর্পাটক কমন্ট অব স্টহেকের ওকয়ব স্টপয 
স্টদখ্ুি।  
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