
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে ফু্ল পবরবিবি স্টিম্বে যাওয়ায় গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা স্টর্য়ার 

কথা স্মরণ কবরম্বয় বিম্বলর্  
  
গি সপ্তাম্বে র্িুর্ ইয়কন  স্টেম্বে প্রািভুভন ি েম্বয়ম্বে স্ট াষণার পর আজ প্রকাবেি র্িুর্ সংখ্োয় ফু্লম্বি 

আক্রাম্বের সংখ্া 60 েিাংে স্টিবে প্রিেনর্ করম্বে  
  

গভর্নর স্টেম্বের সংিাগুম্বলাম্বক ফু্ল ভোকবসর্ প্রচাম্বর উৎসাবেি করার জর্ে স্বািে িপ্তরম্বক 
(Department of Health) বর্ম্বিন ের্া বিম্বয়ম্বের্  

  
আপর্ার কাোকাবে ফু্ল েে স্টপম্বি পাম্বরর্ এমর্ িার্গুম্বলা সন্ধার্ করুর্ এখ্াম্বর্  

  
  
আজকে প্রোশিত নতুন গণনায় গকেষণাগাকে ইনফু্লকয়ঞ্জাে ঘটনা শনশিত হওয়াে সংখ্যা েৃশিে 
পশেশিশতকত গভননে অ্যানু্ড্র এম. কুউকমা আজ সেল শনউ ইয়েন োসীকে ফু্ল িট ননয়াে েথা স্মেণ 
েশেকয় শিকয়কেন। গভননে স্বািয িপ্তেকে নেকটে েমী এেং তাকিে পশেোকেে মকযয ফু্ল টিো প্রিাকন 
উৎসাশহত েোে উপায় শনকয় নেট সংিা ও েতৃন পকেে সাকথ োজ েোেও শনকিনিনা শিকয়কেন। 
সাযােণত অ্কটােে মাকস ফু্ল ঋতু শুরু হয় এেং নম মাস পর্নন্ত চকল, এেং এ েেে গভননে 
অ্কটােকে তাে ফু্ল িট গ্রহণ েকেন।  
  
"নেট জকু়ে ফু্ল নোকগে প্রেণতা েশৃি নপকত থাোয়, আশম শনউ ইয়েন োসীকে ভযােশসন ননয়াে 
মাযযকম এই শেপজ্জনে ভাইোকসে শেরুকি শনকজকে এেং তাকিে শপ্রয়জনকিে েো েোে অ্নুকোয 
েেশে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফু্ল িট এখ্নও এই নমৌসুকম সুি থাোে সকেনাত্তম উপায় এেং 
শনউ ইয়েন োসীে ফু্ল ভযােশসকনে সম্প্রসাশেত অ্ংিগ্রহকণে সুশেযা গ্রহণ েো এেং এই ভাইোকসে 
শেস্তাে নোকয সহায়তা েেকত হকে।"  
  
নেকটে স্বািয েশমিনাে ডাাঃ হাওয়াডন  জেুাে গত সপ্তাকহ শনউ ইয়েন  নেকট ইনফু্লকয়ঞ্জাে প্রািভুন াে 
হকয়কে নঘাষনা নিয়াে পে ফু্ল ঘটনাে এই সেনকিষ েৃশি নপল। নঘাষণাটি নোগীো সাযােণত উপশিত 
থাকে এমন জায়গাগুকলাকত ইনফু্লকয়ঞ্জা শেকোযী টিো না ননয়া স্বািেমীকিে সাশজন োল ো প্রশসশডউোল 
মাস্ক পশেযান েেকত হকে এমন এেটি শনয়মকে োর্নেে েকেকে। গত সপ্তাকহ, গকেষণাগাকে শনশিত 
হকয়কে ইনফু্লকয়ঞ্জাে এমন 1,839টি ঘটনা নেকটে স্বািয িপ্তকেে শনেট জানাকনা হকয়কে, র্া গত 
সপ্তাহ নথকে িতেো 60 ভাগ নেশি। িপ্তকেে শনেট এখ্ন পর্নন্ত গকেষণাগাকে প্রমাশণত 4,989টি 
ঘটনা জানাকনা হকয়কে। হাসপাতাকল ভশতন ে সাপ্তাশহে সংখ্যাও নেক়েকে, 328 জন শনউ ইয়েন োসী 



 

 

গকেষণাগাকে শনশিত েো ইনফু্লকয়ঞ্জাে জনয হাসপাতাকল ভশতন  হকয়কেন, র্া আকগে শেকপাকটন ে তুলনায় 
32 িতাংি নেশি। শনউ ইয়কেন  এ নমৌসুকম এখ্ন পর্নন্ত ফু্ল-এে োেকণ হাসপাতাকল ভশতন ে 1,040টি 
ঘটনা এেং ফু্ল সংশিষ্ট এেটি শিশু মৃতুযে খ্েে পাওয়া নগকে।  
  
বর্উইয়কন  স্টেে বিপােন ম্বমন্ট অি স্টেলথ কবমের্ার ি. োওয়ািন  জকুার িম্বলর্, "টিো ননয়া ফু্ল 
নথকে েো পাওয়াে সকেনাত্তম উপায় এেং এটি ইনফু্লকয়ঞ্জাে োেকণ সেকচকয় ঝুুঁ শেে মুকখ্ থাো 
মানুষজন নর্মন েকয়ােৃি ও খ্ুে েম েয়সীকিে জনয শেকিষভাকে গুরুত্বপূণন। েয় মাকসে নেশি 
েয়সী সেল শনউ ইয়েন োসীকে র্ত তা়োতাশ়ে সম্ভে ইনফু্লকয়ঞ্জা িট ননওয়াে জনয আশম উৎসাশহত 
েশে।"  
  
শনউ ইয়েন  নেট ফু্ল ট্র্যাোকে (New York State Flu Tracker) ইনফু্লকয়ঞ্জা সশিয়তা নডটা পাওয়া 
র্ায়। ফু্ল ট্র্যাোে শনউ ইয়েন  নেট নহলথ োকনটকেে(New York State Health Connector)-
এে এেটি ডযািকোডন  নর্টি িানীয়, আঞ্চশলে এেং নেট জকু়ে ইনফু্লকয়ঞ্জাে সশিয়তা সম্পকেন  
সমকয়াপকর্াগী তথয প্রিান েকে। আপশন শেভাকে শনউ ইয়েন  নেট ফু্ল ট্র্যাোে েযেহাে েেকত পাকেন 
তাে এেটি শভশডও প্রিিননীে জনয এখ্াকন শিে েরুন।  
  
নেকটে স্বািয িপ্তে েয় মাস ো তাে নেশি েয়সী প্রকতযেকে ইনফু্লকয়ঞ্জাে এেটি টিো ননয়াে 
পোমিন শিকে। ইনফু্লকয়ঞ্জাজশনত জটিলতাে উচ্চ ঝুুঁ শেকত থাো েযশিকিে জনয, ভযােশসনটি শেকিষত 
গুরুত্বপূণন, নর্মন 2 েেকেে েম েয়সী শিশু, গভন েতী মশহলা এেং 65 েেকেে নেশি েয়স্ক 
প্রাপ্তেয়স্কো। এো়োও হাুঁপাশন ও হৃিকোকগে মত আকগ নথকেই সমসযা থাো মানুষজন েযাপে 
ঝুুঁ শেকত েকয়কে, এে পািাপাশি শেকমাকথোশপ ো িীঘনিায়ী নেেকয়ড েযেহাকেে মত নোগ ো ঔষকযে 
োেকণ িেূনল নোগ প্রশতকোয েমতা থাো েযশিোও ঝুুঁ শেকত েকয়কেন। নর্কহতু ইনফু্লকয়ঞ্জা ভাইোস 
োশি ো হাুঁশচ শিকয় সহকজই েশ়েকয় পক়ে, তাই পশেোকেে সিসযো এেং উচ্চ ঝুুঁ শেপূণন েযশিকিে 
সাকথ শনয়শমত নর্াগাকর্াকগ থাো নলাকেকিে জনয ইনফু্লকয়ঞ্জাে এেটি টিো ননয়াও গুরুত্বপূণন।  
  
নোগ শনয়ন্ত্রণ ও প্রশতকোয নেন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention) প্রশতেেে 
ইনফু্লকয়ঞ্জা-সংশিষ্ট অ্সুিতা নথকে েো েেকত নসই েেকেে ভযােশসন েতটা োর্নেে তা শনযনােকণে 
উকেকিয গকেষনা েকে থাকে। র্শিও েেকে েেকে োর্নোশেতা পশেেশতন ত হকত পাকে, তেুও গকেষনা 
এটি নিখ্ায় নর্ জনস্বািয েোয় টিোই সেকচকয় োর্নেে উপায়। উপেন্তু, গকেষণায় নিখ্া র্ায় নর্ 
নোকনা েযশি শর্শন টিো গ্রহণ েকেকেন শেন্তু এেপকেও ইনফু্লকয়ঞ্জায় সংিশমত হকয়কেন, এমন 
পশেশিশতকত ভযােশসন শেেু শেেু শনশিনষ্ট নেকে অ্সিুতাকে হালো েকে শিকত পাকে।  
  
অ্শযোংি স্বািয েীমা পশেেল্পনায় ইনফু্লকয়ঞ্জা টিো অ্ন্তভুন ি। স্বািয শেমা ননইএমন েযশি এেং 
পশেোে শেনামূকলয ো স্বল্প মূকলযে টিো নিওয়াে জনয িানীয় শিশনে অ্নুশিত হকে শেনা তা 
জানকত তাকিে োউশি স্বািয িপ্তকেে সাকথ আকলাচনা েো উশচত। িেুেে ো তাে নেশি েয়সী 
শিশু এেং প্রাপ্তেয়স্কো িানীয় ফামনাশসকতও তাকিে ইনফু্লকয়ঞ্জা টিো শনকত পাকেন।  
  



 

 

শনউ ইয়েন  নেকট শেভাকে এটি পর্নকেেণ েো হয় তা সহ ইনফু্লকয়ঞ্জা সম্পশেন ত অ্শতশেি তকথযে 
জনয, স্বািয িপ্তকেে ওকয়ে নপজ পশেিিনন েকে নিখ্নু।  
  

###  
  
 

অ্শতশেি তথয পাওয়া র্াকে এখ্াকন www.governor.ny.gov 
শনউ ইয়েন  নেট | এশিশেউটিভ নচম্বাে | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আনসােস্ক্রাইে েরুন 

 


