
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের মম্বর্ কবরম্বয় বেম্বের্ যে এখর্ ফু্ল এর টিকা যর্ওয়ার সময় 
হম্বয়ম্বে েখর্ দেবর্ক ফু্ল ট্র্োকার অর্লাইম্বর্ চাল ুহম্বে  

  
দেবর্ক এিং সাপ্তাবহক ফু্ল কােনকলাপ প্রবিম্বিের্ এখাম্বর্ পাওয়া োম্বি  

  
আপর্ার কাোকাবে ফু্ল টিকা যপম্বি পাম্বরর্ এমর্ স্থার্গুম্বলা সন্ধার্ করুর্ এখাম্বর্  

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক ফু্ল মমৌসুমমর প্রস্তুনিমি একটি ফু্ল টিকা 
নর্মি মমর্ কনরময় নিময়মের্, মেটি সাধারণি অ্মটাবমর শুরু হময় মম মাস পেনন্ত চমল।  নর্উ 
ইয়কন  মেট ফু্ল ট্র্যাকার আজ চালু হময়মে। ট্র্যাকারটি দির্নির্ এবং সাপ্তানহক ফু্ল িথ্য প্রির্নর্ কমর 
এবং স্থার্ীয়, আঞ্চনলক এবং রাজযবযাপী ফু্ল কােনকলাপ সম্পমকন  সমময়াপমোগী িথ্য প্রিার্ কমর।  
  
"এই র্রি সংক্রমমণর জর্য এক-নিমল িইু পানি মারা হমি পামর েির্ আমরা আমরকটি ফু্ল মমৌসুম 
শুরু বযবস্থাপর্া করনে এবং একইসামথ্ COVID-19 ভাইরাসমক নর্য়ন্ত্রমণ রািার জর্য কম ার 
পনরশ্রমমর সামথ্ কাজ করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক স্মরণ 
কনরময় নিনি মে ফু্ল টিকা মর্ওয়া আপর্ামক শুধ ুফু্ল মথ্মক রক্ষা করমব র্া, বরং COVID-19 
ভাইরামসর পরবিী মিউময়র নবরুমে লডাই করার জর্য আমামির গুরুত্বপূণন স্বাস্থযমসবা সম্পি 
সরাসনর পনরচালর্া করমি সাহােয করমব।"  
  
2019-20 ফু্ল মমৌসুমম, মেমট 22,217টি ফু্ল সম্পনকন ি ভনিন  হময়নেল এবং 13টি নর্শুর মৃিুয 
হময়নেল।  
  
বর্উ ইয়কন  যেম্বের স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "এই মমৌসুমম COVID-
19 এর দৈি হুমনক মথ্মক নর্মজমক রক্ষা করা কিটা গুরুত্বপূণন মস সম্পমকন  আনম এর মচময় মবনর্ 
মজার নিময় বলমি পানর র্া, ো ফু্লর লক্ষণ অ্র্ুকরণ করমি পামর। প্রনিনির্ উভয় ভাইরামসর 
কােনকলাপ ট্র্যাক করার ক্ষমিা প্রবণিা র্র্াক্ত করমি এবং নিপাটন মমন্টমক েথ্ােথ্ জর্স্বাস্থয বযবস্থা 
নর্মি সাহােয করমব। আনম নর্উ ইয়কন বাসীমির এটাও মমর্ কনরময় নিমি চাই মে এই ফু্লমি আক্রান্ত 
হওয়ার মামর্ এই র্য় মে আপনর্ COVID-19 এ আক্রান্ত এবং এর নবপরীি নিকটিও সিয।"  
  

https://health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0ff49fcf-506fa708-0ff666fa-000babd9f75c-807f6584b716137a&q=1&e=328ae29b-6bdf-4c78-98b4-d50f69899d80&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F
https://health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/


 

 

নর্উ ইয়কন  মেমটর স্বাস্থয িপ্তর (Department of Health, DOH) সপুানরর্ কমরমে মে েয় মামসর 
মবনর্ বয়মসর প্রমিযমক আসন্ন ফু্ল মমৌসুমম নর্মজমক এবং অ্র্যমির সরুক্ষার জর্য োমি ফু্ল টিকা মর্য়। 
65 বের বা িার মবনর্ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক, নর্নিনষ্ট নকেু িীর্নস্থায়ী অ্সসু্থিায় মভাগা বযনক্ত, মোট 
বাচ্চা এবং গভন বিী মনহলামির মমধয মারাত্মক ফু্ল জটিলিার ঝুুঁ নক রময়মে, মেটির জর্য হাসপািামল 
ভনিন র প্রময়াজর্ হমি পামর এবং মৃিুযর কারণ হমি পামর। মেমহিু ফু্ল ভাইরাস কানর্ বা হাুঁনচর 
মাধযমম েনডময় পডমি পামর, িাই পনরবামরর সিসয এবং োরা উচ্চ ঝুুঁ নকর বযনক্তর সামথ্ নর্য়নমি 
মোগামোগ কমরর্ িামির জর্য টিকা মর্য়া নবমর্ষভামব গুরুত্বপূণন।  
  
গি চার বেমর নর্উ ইয়কন  মেমট সবনমমাট 33টি নর্শুর ফু্ল সংক্রান্ত মৃিুয হময়মে এবং হাসপািামল 
প্রনি বের গমড 19,318টি ফু্ল নবষয়ক ভনিন  হয়। 2017-2018-র ভয়ার্ক ফু্ল মমৌসুমম, জার্ুয়ানর 
2019 সামল গভর্নর কুওমমা ফামনানসেমিরমক 2 মথ্মক 18 বের বয়সী নর্শুমিরমক ফু্ল টিকা মিয়ার 
অ্র্ুমনি প্রিার্ কমর একটি নর্বনাহী আমিমর্ স্বাক্ষর কমরর্। পরবিীমি গভর্নর নবনধবে কমর এই 
আমির্টিমক আইমর্ পনরণি কমরর্। 2019-2020 ফু্ল মমৌসুমম, নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমর নর্উ ইয়কন  
রামজয 18 বেমরর কম বয়সী নর্শুমির 56,264টি ফু্ল টিকা মিওয়া হয়।  
  
ফু্ল সম্পমকন  আরও িথ্য পামবর্ এিামর্।  
  
মর্ামভল কমরার্াভাইরাস বা COVID-19 সম্পমকন  িথ্য পাওয়া োমব এিামর্।  

  
###  

  

 
অ্নিনরক্ত িথ্য মপমি মিিুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উইয়কন  মেট | এনিনকউটিভ মচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 
 
 
 
 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1057a38a-4fcc9b4d-10555abf-000babd9f75c-5e612a78b551ac99&q=1&e=328ae29b-6bdf-4c78-98b4-d50f69899d80&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESECA5052D72D306A585258611005F065300000000000000000000000000000000

