
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সু্কম্বল টিকাদাম্বর্র আিেেকতা থেম্বক বিবকৎসা িবিভুন ত অিোিবত অপসারম্বের 

আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

র্তুর্ আইর্ িলমার্ িাম্বমর প্রাদভুন াম্বির মম্বযে জর্স্বাস্থ্ে রক্ষা করম্বি  
  

থেটগুম্বলা থেম্বক িাম্বমর প্রাদভুন াি দমম্বর্ থেট স্বাস্থ্ে অবযদপ্তম্বরর (State Health Department) 
িোপক প্রম্বিষ্টাম্বক অর্ুসরে কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সেমর্টর ব্র্যাড হম়েলমযার্ ও অ্যামেম্বলল সমম্বার সজফলর 
লডমর্ালভটজ এর সেৌজমর্য লিশুমের জর্য সু্কমল টিকাোমর্র আবিযকতা সেমক লিলকৎো বলহভুন ত 
অ্বযাহলত অ্পোরণ কমর আইর্ (S.2994A / A.2371)-সত স্বাক্ষর কমরমের্। মালকন র্ যকু্তরাষ্ট্র 
বতন মামর্ 25 বেমররও সবলি েম়ে ধমর হামমর েবমিম়ে খারাপ প্রােভুন ামবর েম্মুখীর্ হমে, লর্উ 
ই়েমকন র অ্ভযন্তমর এই প্রােভুন াব প্রােলমকভামব েংকট িালামে। লিলকৎো বলহভুন ত টিকাোমর্ 
অ্বযাহলতর ফমল, েমগ্র লর্উ ই়েমকন র বহু কলমউলর্টিমত অ্প্রতযালিতভামব টিকাোমর্র হার কম এবং 
টিকা র্া সেও়ো লিশুগুমলা প্রা়ে সু্কমল পড়মত যা়ে সযখামর্ তারা অ্র্যার্য টিকা র্া সেও়ো 
লিক্ষােীমের মমধয সরাগ েলড়ম়ে লেমত পামর। র্তুর্ এই আইর্টি িলমার্ প্রােভুন ামবর মমধয 
জর্োধারণমক রক্ষা করমত োহাযয করমব।  
  
"লবজ্ঞার্ এমকবামর স্বে: আমামের েন্তার্মের লর্রাপে রাখমত টিকা লর্রাপে, কাযনকর ও েমবনাত্তম 
উপা়ে। এই প্রিাের্ হাম প্রােভুন াব েমর্ করার জর্য অ্েময পেমক্ষপ লর্ম়েমে, লকন্তু এর মাপকাঠি 
লবমবির্া়ে, এই জর্স্বাস্থ্য েংকমটর অ্বোমর্র জর্য অ্লতলরক্ত পেমক্ষপ প্রম়োজর্", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "যলেও আলম ধমমনর স্বাধীর্তা বুলি ও শ্রদ্ধা কলর, তোলপ আমামের প্রেম কাজ হমে 
জর্স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং এই পেমক্ষপমক আইর্ অ্র্ুযা়েী স্বাক্ষর কমর, আমরা আমরা েংক্রমণ 
প্রলতমরাধ করমত ও এই প্রােভুন াবমকর এর অ্বস্থ্ামর্ই লস্থ্লমত করমত েহা়েতা করব।"  
  
থসম্বর্টর ব্র্োড িম্বেলমোর্ িম্বলর্, "আজ, লর্উ ই়েকন  আমামের েমগ্র সেমটর মার্ুমের কামে একটি 
িলক্তিালী বাতন া পাঠামে সয টিকাোর্ লর্রাপে ও ফলপ্রেূ। আমরা টিকাোর্ েম্পমকন  ভুল ধারণা ও 
অ্র্াক্রময লিশুমের ও প্রাপ্তব়েস্কমের, গভন বতী মলহলামের এবং লিশু যারা তামের লর্জস্ব সকার্ 
সোমের মাধযম োড়া টিকাোর্ সে়েলর্ তামের অ্লধকামরর জর্য আমগ ববজ্ঞালর্ক মতবাে প্রলতষ্ঠা 
করলে। আমামের আজমকর কমনকামের োমে, আমরা হামমর মমতা টিকা়ে প্রলতমরাধমযাগয সরামগর 
ভলবেযৎ প্রােভুন াব এড়ামত োহাযয করমত পালর। গভর্নর কুওমমা এই অ্তীব গুরুত্বপূণন আইর্টিমত 
স্বাক্ষর করা়ে আলম অ্তযন্ত কৃতজ্ঞ ও সেমর্মটর েংখযাগলরষ্ঠ সর্তা েু়োটন -কালজর্ে, সেমর্মটর স্বাস্থ্য 



 

 

েভাপলত লরমভরা, অ্যামেম্বলল লিকার লহলে এবং অ্যামেম্বলল সমম্বার লডমর্ালভটজমক তামের েমেনমর্র 
জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সদসে থজফবর বডম্বর্াউইৎজ িম্বলর্, "আলম অ্লবশ্বােযভামব গলবনত সয লবজ্ঞার্ এই লবল 
পামির মাধযমম লজমতমে। আমামের উলিত লিলকৎো সপিাজীবীমের কাে সেমক লিলকৎো পরামিন 
গ্রহণ করা, ইন্টারমর্মটর অ্পলরলিত েদ্ম-লবজ্ঞার্লভলত্তক ভুল তেয েলড়ম়ে সেও়ো সেমক র়্ে। িলমার্ 
হামমর প্রােভুন ামবর লবরুমদ্ধ লড়াইম়ের জর্য আমামের প্রমিষ্টা সিে হমব র্া, তমব এটি একটি 
গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ। আলম আিা কলর আমরা সলমভল সহড লেম়ে এখার্ সেমক এলগম়ে সযমত পারব 
এবং লর্উ ই়েকন বােীমের - লবমিেত যারা ো়েমকু্ত পদ্ধলতগুমলার োমে আমপাে কমর ও খুব অ্ল্প 
ব়েমে টিকা লর্ম়েমে তামের স্বাস্থ্য েরুক্ষার জর্য একমে কাজ করমত পারব। অ্যামেম্বললর মাধযমম 
এই আইর্ তোরলকমত োহাযয করা়ে সর্তৃমত্বর জর্য লিকার কালন লহলেমক, সেট সেমর্মট এই 
অ্লভমযামগ সর্তৃত্ব োমর্র জর্য সেমর্টর হম়েলমযার্মক, এই লবলমক আইমর্ পলরণত করার সক্ষমে দ্রুত 
পেমক্ষমপর জর্য গভর্নরমক এবং এই গুরুত্বপূণন জর্স্বাস্থ্য র্ীলতমালা পলরবতন মর্ যারা েংগ্রাম কমরমের্ 
েবাইমক ধর্যবাে জার্াই।"  
  
বর্উ ইেকন  থেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষেক কবমের্ার ডা. িাওোডন  জকুার িম্বলর্, "গভর্নর কুযমমার সর্তৃমত্ব 
েমগ্র লর্উ ই়েকন  সেমট ক্রমাগত জর্স্বাস্থ্য ও েসু্থ্তার মার্ সবমড়মে। ইলমউর্াইমজির্ লিশুমেরমক 
গুরুতর বিিব সরাগ সেমক েবমিম়ে ভাল েুরক্ষা সে়ে এবং তা লর্রাপে ও কাযনকর। আজমকর 
গৃহীত উমেযাগগুমলা সেিবযাপী িামমলাপূণন টিকাোর্ লবমরাধী প্রবণতাগুমলার লবপরীমত োাঁলড়ম়েমে ও 
জর্স্বাস্থ্য রক্ষা করার জর্য লর্উ ই়েমকন র প্রলতশ্রুলতমক কলমম়ে লেম়েমে।"  
  
যলেও সেটটি উচ্চমাোর টিকাোর্ হার োলব করমত পামর, তমব হামমর মমতা প্রলতমরাধমযাগয 
সরাগগুমলা জর্স্বামস্থ্যর হুমলক লহমেমব রম়ে যা়ে যখর্ প্রিােলর্ক ত্রুটির জর্য লিশুমের টিকা র্া 
সেও়ো অ্বস্থ্া়ে সেমক যাও়োর েুমযাগ কমর সে়ে এবং কলমউলর্টিগুমলামক এবং লবমিে কমর েমগ্র 
সেমট—আমামের েবমিম়ে েবুনল বালেন্দামের—ক্ষলতগ্রস্ত করার েম্ভাবযতা বহর্ কমর। েমগ্র সেমট, 
সু্কমলর ব়েেী লিশুমের 96% "MMR" টিকা লেম়ে হাম, মাম্পে এবং রুমবলার লবরুমদ্ধ অ্র্াক্রময 
হম়েমে, লকন্তু হামমর িলমার্ প্রােভুন ামবর হার সেমটর লবলভন্ন অ্ংমির কলমউলর্টিমক প্রভালবত কমর 
সযখামর্ এ হার বতন মামর্ কম। লর্উ ই়েকন  সেট বতন মামর্ সু্কমল গমর্কারী লিক্ষােীমের জর্য MMR 
ও অ্র্যার্য টিকাোর্গুমলামত লিলকৎো ও ধমী়ে অ্বযাহলত উভ়েই অ্র্ুমমাের্ সে়ে।  
  
িলমার্ স্বাস্থ্ে কার্নক্রম বিভাগ  
1 অ্মটাবর 2018 োল সেমক, স্বাস্থ্য অ্লধেপ্তর স্থ্ার্ী়ে কমনকতন ামের োমে ঘলর্ষ্ঠভামব কাজ কমরমে, 
যা 1991 োল সেমক লর্উ ই়েকন  সেমটর েবনবৃহৎ িলমার্ হাম প্রােভুন ামবর জর্ স্বামস্থ্যর প্রলতলক্র়ো 
প্রকাি কমর। সু্কল ও সড-সক়োর এর বজন র্ ইেুযমত স্বাস্থ্য অ্লধেপ্তমরর মাধযমম মা-বাবারা তামের 
লিশুমের MMR টিকাোর্ লর্লিত কমর কাযনকর প্রমালণত কমরমে। স্বাস্থ্য অ্লধেপ্তমরর িলমার্ 
প্রমিষ্টা়ে, লবলভন্ন ভাো়ে টিকাোমর্র গুরুত্ব েম্পমকন  বাতন া সপ্ররণ েহ, টিকাোমর্ একটি োরুণ 
ফলাফল এমেমে। হামমর প্রােভুন াব সিে হবার শুরু সেমকই, রকলযান্ড, অ্মরঞ্জ এবং ওম়েেমিোর 
কাউলন্টমত 49,000 সডাজ MMR টিকা প্রোর্ করা হম়েমে।  
  



 

 

কলমির্ার ড. হাও়োডন  জকুার েহ স্বাস্থ্য অ্লধেপ্তর বৃহত্তর লিক্ষা ও টিকার লর্রাপত্তা়ে আমিপামি 
ভুল তেয প্রিামরর জর্য প্রভালবত এলাকা়ে কলমউলর্টি সর্তামের োমে োক্ষাৎ িাললম়ে যামের্।  
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