
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/26/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

ককাবভড-19 মহামাবরম্বে িোপকভাম্বি ক্ষবেগ্রস্ত কবমউবর্টির মম্বযে টিকার প্রচাম্বরর 

জর্ে $15 বমবলয়র্ িরাে ক াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা।  
  

$5.5 বমবলয়র্ বহসপোবর্ক কেডাম্বরের্ম্বক, $5.5 বমবলয়র্ কেডাম্বরের্ অে 

কপ্রাম্বিস্ট্োন্ট ওম্বয়লম্বেয়ার এম্বজন্সিম্বক, $1 বমবলয়র্ বর্উ ইয়কন ইবমম্বগ্রের্ 

ককাএবলের্ম্বক, $1 বমবলয়র্ এবেয়ার্ অোম্বমবরকার্ কেডাম্বরের্ম্বক, $1 বমবলয়র্ চাল নস 

বি. ওয়োাং কবমউবর্টি কসন্টারম্বক এিাং $1 বমবলয়র্ APICHA কবমউবর্টি কহলথ 

কসন্টারম্বক পুরসৃ্কে করা হম্বয়ম্বে  

  

ক াগাম্ব াগ সুদৃঢ় করার জর্ে অর্ুদার্, জর্বেক্ষার প্রসার ও চলবে প্রচার প্রম্বচষ্টার 

বিস্তার  

  

র্েুর্ বিজ্ঞাপম্বর্ কস্ট্ম্বির িাবসন্দাম্বদর টিকা কর্ওয়ার আন্সজন জার্াম্বর্া হম্বে  

  

নিউ ইয়র্ক স্টেট জড়ুে থার্া স্টে সমস্ত র্নমউনিটট স্টর্ানিড-19 (COVID-19) মহামানিড়ে 

সবড়েড়য় স্টবনি ক্ষনেগ্রস্ত র্ড়িড়ে, োড়েি টটর্া প্রোড়িি জিয গিি কি অ্যান্ড্রু এম. রু্ওড়মা 

আজ স্টেট বাড়জট স্টথড়র্ $15 নমনিয়ি অ্থ কসাহােয বিাদ্দ র্িাি স্ট াষণা র্ড়িড়েি। এর্ানির্ 

র্নমউনিটটি মড়িয স্টোগাড়োগ বযবস্থা সুেৃঢ় র্িাি জিয, জিনিক্ষাি প্রসাড়িি জিয এবং েিনে 

প্রোি প্রড়েষ্টাি নবস্তাড়িি জিয অ্িুোি র্াড়জ িাগাড়িা হড়ব।  
  

গিি কি স্ট াষণা র্ড়িড়েি এর্টট িেুি নবজ্ঞাপড়িিও োড়ে স্টেট জড়ুে নিউ ইয়ড়র্কি বানসন্দািা 

টটর্া নিড়ে পাড়িি।  
  

“স্টর্ানিড-19 সমাড়জি েী কর্ািীি ববষমযগুনি সামড়ি এড়িনেি, আমিা োি প্রমাণ স্টপড়য়নে 

িাইিাড়স সবড়েড়য় স্টবনি আক্রান্ত র্নমউনিটটগুনিি মড়িয স্টেখাড়ি পজজটটড়িি হাি এবং 

িযার্নসড়িিড়িি হাি েুই-ই স্টবনি,” গভর্ নর কুওম্বমা জাবর্ম্বয়ম্বের্। “িযার্নসড়িিড়িি জিয, 

নিউ ইয়র্ক সমস্ত প্রজক্রয়া েুড়ি নিড়ে এবং এই অ্িুোি স্টেড়টি সবড়েড়য় স্টবনি আক্রান্ত 

র্নমউনিটটগুনিি িযার্নসড়িিড়িি িক্ষযড়র্ সফি র্ড়ি েুিড়ব। আমিা স্টর্ানিড-19 এি 

নবুড়ে িোইড়য় অ্নবশ্বাসয উন্ননে র্ড়িনে নর্ন্তু আিও র্াজ িড়য়ড়ে, ো স্টেট জড়ুে বসবাসিে 

র্নমউনিটটগুনিড়র্ সুিনক্ষে িাখড়ে সাহােয র্িড়ব।”  
  

https://www.youtube.com/watch?v=5AVSZUtllXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5AVSZUtllXk&feature=youtu.be


 

 

নিড়েি সংস্থাগুনিড়র্ অ্িুোি স্টেওয়া হড়ব। নর্েু গরুপ এই অ্িুোিড়র্ র্াড়জ িানগড়য় নবনিন্ন 

সংস্থা োিা অ্িযািয র্নমউনিটটড়র্ সাহােয র্িড়ে, োড়েি সাড়থ সাবর্িট্র্যাক্ট-এ োড়ব।  
  

• বহসপোবর্ক কেডাম্বরের্: স্টর্ানিড-19 টটর্াি নিক্ষা ও সচেতনতা, কেস ম্যাচনজচম্ন্ট এবং 

েমম্উমনটি টিোেরণ ও এডুচেশন সাইচের প্রমতষ্ঠার জনয $5.5 মম্মিয়ন। এর ম্চযয পড়চব সম্প্রসামরত ম্াচেে টিং-এর প্রচেষ্টা, 

বর্ষীয়ান বামসন্দাচের জনঘনত্ব সমৃ্দ্ধ মবমডং-এ মিচয় নে েরা, কম্চেমরয়াি প্রোচরর জনয অনুবােে, প্রমতবন্ধেতার 

ির্মড়ফি ো রৃ্ষ্ণাঙ্গ, স্টসািযাি নমনডয়া এবং স্টেট জড়ুে অ্বনস্থে 65-এি স্টবনি নবশ্বস্ত 

িানেড়িা র্নমউনিটটি মািুষড়েি টটর্া স্টিওয়া স্টথড়র্ নবিে র্িড়ে পাড়ি। স্টফডাড়িিি 

োি র্মী ও র্নমউনিটটি উপাজকিহীিোড়র্ র্াড়জ িানগড়য় এর্টট 

নিিানষর্/নিসাংসৃ্কনের্ স্টর্স মযাড়িজাি ও সমাজর্মীড়েি স্টিটওয়ার্ক বেনি র্িড়ব, 

এড়েি িক্ষয হড়ব অ্িযািয প্রড়েষ্টাি পািাপানি নপ্র-জিনিং এবং প্রড়নাত্তি পব ক প্রোি র্িা। 
এটট এি র্নমউনিটট নিনত্তর্ সংগঠিগুনিি এজিনেং স্টিটওয়ার্কগুনিড়র্ও স্থাপি র্িড়ব, 

প্রনিক্ষণ স্টেড়ব এবং সক্ষম র্ড়ি েুিড়ব, োড়ে োিা স্টর্ানিড-19 র্নমউনিটট এডুড়র্িি 

ন ড়ি ওয়াি-েপ হাব নহসাড়ব র্াজ র্িড়ে পাড়ি এবং েখিই সম্ভব স্টেট ও স্বাস্থয 

েপ্তড়িি সহড়োনগোয় টটর্া স্টর্ন্দ্রগুনিড়র্ সাহােয র্িড়ব।  
• কেডাম্বরের্ অে কপ্রাম্বিস্ট্োন্ট ওম্বয়লম্বেয়ার এম্বজন্সিস: স্টর্ানিড-19 

িযার্নসড়িিড়িি উপি জিনিক্ষা, স্টেট জড়ুে সিাসনি প্রোি এবং সমাড়জি নিনত্তগে 

স্তড়িি মািুষড়েি জিয $5.5 নমনিয়ি FPWA স্টেটবযাপী স্টট্র্ি-েয-স্টট্র্িাি টাউিহি 

পনিোিিা র্িড়ব এবং স্টর্ানিড-19টটর্াি প্রোি, নিক্ষা এবং সহায়ো সব কানির্ প্রড়য়াজি 

এমি জায়গাগুনিড়ে 40 স্টথড়র্ 60টট নিউ ইয়ড়র্কি িহিনিনত্তর্, র্নমউনিটট নিনত্তর্ 

সংস্থা, িমীয় স্থাি, সামাজজর্ সংস্থা এবং জিড়সবাি সংস্থা অ্িুড়মােি র্িড়ব। িাইি 

স্টফাি র্ি ও স্টটিট স্টমড়সজ-এি মািযড়ম সংস্থাটট রৃ্ষ্ণাঙ্গড়েি জিয সিাসনি প্রোিও 

র্িড়ব। অ্বড়িড়ষ এটট অ্িিাইি নবজ্ঞাপি ও সংস্থাি প্রড়েষ্টা-সহ এর্টট স্টপইড টাড়গ কড়টড 

নমনডয়া র্যাড়েি িঞ্চ র্িড়ব।  
• বর্উ ইয়কন ইবমম্বগ্রের্ ককাম্বয়বলের্: র্নমউনিটট ও সংস্থাি সেসয র্েৃকর্ সটঠর্, 

প্রেুজিগে এবং সোনেে স্টর্ানিড-19 িযার্নসড়িিি েথয প্রোড়িি জিয $1 নমনিয়ি 

র্নমউনিটট-উপড়োগী সংস্থাি, সাম্প্রনের্ স্টর্ায়ানিনফড়র্িি েযান্ড্াডক এবং িযার্নসি 

সেনর্কে অ্যার্ড়সস পড়য়ন্ট এই েথযগুনি NYIC গড়ে েুিড়ব। স্টেট জড়ুে র্নমউনিটট 

সেসযড়েি সাড়থ অ্যার্ড়সস স্টোগয এবং নবশ্বাসড়োগয স্টিফাড়িি স্টপ্রাগ্রাম িাগ র্িাি 

জড়িয সংগঠি স্থািীয় সংস্থাড়িি সাড়থও স্টর্াঅ্নডকড়িট র্িড়ব স্টেমি স্টর্ানিড-19 এবং 

ফর িু-এি টটর্া প্রোির্ািী ওষুড়িি স্টোর্াি, খাবাড়িি পযানি, এবং স্বাস্থয স্টসবাি পনিড়ষবা। 
এটট স্টেট জড়ুে স্টর্ানিড-19-ি নর্েু নিনেকষ্ট নবষড়য়ি ওপি নিজজওিাি র্নমউনিটট 

এডুড়র্িি এবং ওড়য়নবিাি পনিোিিা র্িড়ব।  
• এবেয়ার্ আম্বমবরকার্ কেডাম্বরের্, চাল নস বি. ওয়াাং কবমউবর্টি কসন্টার, APICHA 

কবমউবর্টি কহলথ কসন্টার: নিউ ইয়র্ক স্টেড়টি মড়িয এনিয়াি র্নমউনিটটগুনিি সড়ঙ্গ 

পাটকিািনিপ-এ থার্া স্টেি এবং স্টপৌি সংস্থা, র্নমউনিটটি স্টসইসব সেসয োড়েি সাড়থ 

স্টোগাড়োগ র্িা প্রায় অ্সম্ভব,  ড়ি আবে বষীয়াি মািুষ, অ্িনথিুি অ্নিবাসী এবং 



 

 

সীনমে ইংিাজজ জািা পনিবাি এড়েি প্রড়েযড়র্ি জিয $1 নমনিয়ি সাহােয। সংস্থাগুনি 

স্টট্র্নিং স্টর্াঅ্নডকড়িট র্িড়ব এবং স্টমড়টনিয়াড়িি প্রসাি  টাড়ব, নবড়িষ র্ড়ি 

স্টমড়টনিয়াড়িি অ্িুবাে স্টর্াঅ্নডকড়িট র্িা, স্টেট এবং পাটকিািড়েি সাড়থ টটর্াি 

সময়সূনে টঠর্ র্িা নিড়য় স্টর্াঅ্নডকড়িট র্িা এবং সংস্থাগুনিড়র্ োড়েি স্টর্ৌিড়িি প্রোি 

 টাড়ে সহায়ো র্িা।  
  

বহসপোবর্ক কেডাম্বরেম্বর্র কপ্রবসম্বডন্ট এিাং বসইও ফ্রোাংবক বমরান্ড্া 

িম্বলম্বের্, "স্টর্ানিড-19 মহামানি আমাড়েি সমাড়জ েী কস্থায়ী হওয়া ববষময বৃজে র্ড়িড়ে - 

নবড়িষ র্ড়ি বণ ক নিড়য় নিউ ইয়র্ক স্টেড়ট র্নমউনিটটি মড়িয। আমাড়েি র্নমউনিটটড়র্ স্টসবা 

প্রোি র্িাি জিয এবং র্টঠি পনিড়ষবা এবং েড়থযি অ্যাড়িস স্টেওয়া নিজিে র্িাি জিয 

নহসপযানির্ স্টফডাড়িিি এই স্বাস্থয সঙ্কড়টি প্রথম নেি স্টথড়র্ই ফ্রন্টিাইড়ি স্টথড়র্ িড়ে েড়িড়ে। 
স্টেড়হেু আমিা এখিও স্টেখনে স্টে বড়ণ কি ওপি নিনত্ত র্ড়ি মািুষ টটর্াোড়িি হাড়িি স্টক্ষড়ে 

নপেড়ি িড়য়ড়ে, োই আমিা নিউ ইয়ড়র্কি সব র্নমউনিটটি জিয টটর্াি স্টক্ষড়ে েথাথ ক অ্যাড়িস 

নিজিে র্িড়ে অ্নবিড়ে পেড়ক্ষপ নিজে। আনম গিি কি রু্ওড়মাড়র্ িিযবাে জািাই এই 

প্রড়য়াজিীয় উড়েযাগ গঠি র্িাি স্টিেৃড়েি জিয - এই $15 নমনিয়ি িযার্নসি এডুড়র্িি এবং 

প্রোড়িি মািযড়ম এবং স্টেসব অ্ঞ্চড়ি সড়ব কাচ্চ পনিমাড়ণ প্রড়য়াজিীয় স্টসখাড়ি স্টসবা প্রোি র্িাি 

মড়িয নেড়য় নিউ ইয়ড়র্কি মািুড়ষি জিয স্টিাড ব্লর্ সিাড়ে অ্নবশ্বাসযিাড়ব গুুেপূণ ক।”  
  

কেডাম্বরের্ অে কপ্রাম্বিস্ট্োন্ট ওম্বয়লম্বেয়ার এম্বজন্সি’র বসইও এিাং এন্সিবকউটিভ 

বডম্বরক্টর কজবর্োর কজাি অবস্ট্র্ িম্বলম্বের্, “গিি কি রু্ওড়মাি স্টিেৃড়ে নিউ ইয়ড়র্কি 

র্নমউনিটট নিনত্তর্ সংস্থাগুনিি এই িেুি অ্িুোড়িি মূি িক্ষয হি টটর্াি বযাপাড়ি সবাইড়র্ 

জািাড়িা এবং সবাই োড়ে সহড়জ টটর্া স্টপড়ে পাড়িি োি স্টেষ্টা র্িা, র্ািণ গড়বষণা বিড়ে 

স্টর্ানিড-19-এ আক্রান্ত হড়য় োিাই মািা োড়েি, োিা এখিও টটর্া স্টিিনি। র্নমউনিটটগুনিি 

মড়িয নিনবে সংড়োগ থার্া আঞ্চনির্ সংস্থাগুনি মহামানিড়ে সবড়থড়র্ স্টবনি র্াবু হড়য়ড়ে, 

নবনিন্ন বড়ণ কি র্নমউনিটট এবং োড়েি আয় র্ম, স্টসসব মািুড়ষিা টটর্া সেড়র্ক সটঠর্ েথয 

সিবিাহ র্িাি জিয আনথ কর্ সহায়ো পাড়ব োড়ে োিা নিড়জড়েি স্বাস্থয সেড়র্ক সটঠর্ নসোন্ত 

নিড়ে পাড়ি। এই প্রড়েষ্টা শুিুমাে নিউ ইয়ড়র্কি মািুড়ষি স্বাস্থয এবং সুিক্ষা পুিিায় গেড়ব ো িয়, 

োি পািাপানি আমাড়েি স্টেড়টি জিয িজিিািী ও বযাপর্ নির্িানি নিজিে র্িড়েও এটট 

গুুেপূণ ক।"  
  

বর্উ ইয়কন ইবমম্বগ্রের্ ককায়াবলের্ এগন্সজবকউটিভ বডম্বরক্টর মুরাদ আওয়াম্বদহ 

িম্বলম্বের্, “স্টর্ানিড-19 স্টর্ পিাস্ত র্িড়ে আমাড়েি প্রড়য়াজি টটর্াোি র্িা ো হি সব কড়িষ, 

গুুেপূণ ক প্রড়েষ্টা, েড়ব সব র্নমউনিটট এর্ই োড়ম টটর্াোি র্িড়ে িা। গিি কি রু্ওড়মাি $15 

নমনিয়ি স্ট াষণা নিক্ষা উন্নে র্িড়ে এবং টটর্াোড়িি সুনবিা সেড়র্ক মািুষড়র্ সড়েেি র্িা 

এর্টট গুুেপূণ ক প্রড়েষ্টা আমাড়েি এই িব্দ েনেড়য় নেড়ে হড়ব। এই ফাজন্ড্ং স্থািীয় স্টিটওয়ার্ক-

এি সাড়থ র্নমউনিটট-নিনত্তর্ সংগঠিগুনিড়র্ নিউ ইয়ড়র্কি মািুষ োিা এখিও টটর্া স্টিয়নি 

োড়েি অ্বনি স্টপৌৌঁেড়ে সাহােয র্িড়ব। আনম গিি কিড়র্ বজঞ্চে র্নমউনিটটি েিফ স্টথড়র্ 



 

 

িিযবাে জািাই এবং এই প্রড়েষ্টাগুনিি ফিস্বরূপ সুগটঠে, সুিনক্ষে নিউ ইয়র্কড়র্ স্টেখাি 

অ্ড়পক্ষায় স্টেড়য় থার্া।"  
  

এবেয়ার্ আম্বমবরকার্ কেডাম্বরের্ এগন্সজবকউটিভ বডম্বরক্টর কজা-অোর্ ইম্বয়া 

িম্বলম্বের্, "গিি কি রু্ওড়মা িািা পনিোনিে, র্নমউনিটট-নিনত্তর্ সংগঠড়িি জিয এই িেুি 

ফাজন্ড্ংটট স্টেড়টি সবড়েড়য় েুব কি নর্েু র্নমউনিটটড়ে টটর্াোড়িি সুনবিা িাড়িািাড়ব স্টবাঝাি 

আমাড়েি ক্ষমো বাোড়ব। স্টর্ানিড-19 স্টঠর্াড়ে আমিা নিউ ইয়ড়র্কি মািুষড়র্ টটর্াোড়িি 

স্টক্ষড়ে েিম সাফিয িাি র্ড়িনে, েড়ব বানহযর্ গূ্রপ হি সম্ভবে স্টসই েি োিা প্রথম নেড়র্ 

িাইিাস িািা বযাপর্ ক্ষনেগ্রস্ত হড়য়ড়ে। আনম খুনি এটা স্টেড়খ স্টে এই অ্িুোি গুুেপূণ ক 

সংস্থাগুনিি মড়িয স্টেওয়া হড়য়ড়ে এবং প্রনেড়বনি সংস্থাড়িি মড়িয আড়িােিা র্ড়ি 

িযার্নসড়িিড়িি মাো বাোড়িাি প্রেযািা র্িা হড়য়ড়ে োড়ে আমাড়েি স্টেড়টি বানসন্দাড়েি 

র্াড়ে স্টপৌৌঁোড়িা োয় এবং োড়েি নিনক্ষে র্ড়ি স্টোিা োয়।”  
  

APICHA কবমউবর্টি কহলথ কসন্টার বচে এগন্সজবকউটিভ অবেসার কথম্বরস আর. 

রডবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "এই সংগঠড়িি প্রনেটট সংগঠি অ্িিযিাড়ব উপেুি স্টসইসব 

র্নমউনিটট অ্বনি স্টপৌৌঁেড়ে োিা স্টর্ানিড-19 মহামানি িািা বযাপর্িাড়ব ক্ষনেগ্রস্ত হড়য়ড়ে। 
স্টেট জড়ুে স্বাড়স্থযি ববষময র্মাড়ে এই $15 নমনিয়ি গুুেপূণ ক জজনিসপে প্রোি র্িড়ব। 
গিি কি রু্ওড়মা প্রথম নেি স্টথড়র্ স্টেড়খড়েি স্টে নবনিন্ন নিউ ইয়র্ক র্নমউনিটটি টটর্াোড়িি 

হাড়িি স্টক্ষড়ে ববষময িড়য়ড়ে। এই েিূেনি কো আমাড়েি এই সমসযাগুনি েুড়ি িিড়ে অ্িুমনে 

স্টেয়। নিউ ইয়ড়র্কি সর্িড়র্ টটর্াোড়িি সুনবিা সেড়র্ক নিক্ষাোি র্িড়ে আনম নিউ ইয়র্ক 

স্টেড়টি সাড়থ পাটকিাি হড়ে স্টপড়ি নবিীে ও সম্মানিে। র্নমউনিটট-নিনত্তর্ সংস্থা এবং 

র্নমউনিটট স্বাস্থয স্টর্ড়ন্দ্র স্টপৌৌঁেড়িা এবং প্রিাব স্টফিাি জিয আমিা গিি কড়িি েি কি এবং 

স্বীরৃ্নেি প্রিংসা র্নি। স্টটর্সই জজনিসপে স্টসইসব সংগঠড়ি পাঠাড়িা োিা ঐনেহানসর্িাড়ব 

স্টসবা প্রোি র্ড়ি থাড়র্ সাংসৃ্কনের্িাড়ব নবনেে, স্টপৌৌঁেড়িা র্টঠি এির্ম র্নমউনিটটড়র্ ো নিউ 

ইয়ড়র্কি টটর্াোড়িি প্রোিড়র্ িজিিািী র্ড়ি।”  
  

চাল নস বি. ওয়াাং কবমউবর্টি কসন্টাম্বরর বচে এগন্সজবকউটিভ অবেসার ককৌেল চাল্লা 

িম্বলম্বের্, "স্টেড়হেু স্টবনি পনিমাড়ণ নিউ ইয়ড়র্কি মািুড়ষিা স্টর্ানিড-19এি জিয টটর্া নিড়েি, 

এটট পনিষ্কাি হড়ে স্টে নর্েু র্নমউনিটট ো িাইিাস িািা বযাপর্িাড়ব ক্ষনেগ্রস্ত হড়য়নেি োিাও 

র্ম হাড়ি টটর্া পাড়েি। এই স্ট াষণায় $15 নমনিয়ি গিীি নির্েসহ গুুেপূণ ক 

সংগঠিগুনিড়র্ সাহােয র্িড়ব নিউ ইয়ড়র্কি মড়িয স্টসইসব র্নমউনিটটড়র্ োিা এখিও টটর্া 

পািনি এবং সুিনক্ষে হিনি। গিি কি রু্ওড়মা স্টিেৃে নেড়য় এটট নিজিে র্ড়িড়েি স্টে স্টেট জড়ুে 

পপ-আপ সাইট গঠড়িি মািযড়ম র্নমউনিটট টটর্াি অ্যাড়িস পাড়ব, এবং এই েিনে প্রড়েষ্টায় 

অ্থ ক বিাদ্দ র্িা এর্টট েুজিপূণ ক পেড়ক্ষপ।”  
   

স্টেসব র্নমউনিটটড়ে টটর্াোড়িি হাি র্ম এবং স্টে সর্ি র্নমউনিটট স্টবনি পনিমাড়ণ ক্ষনেগ্রস্ত 

হড়য়ড়ে নিনেকষ্টিাড়ব োড়েি র্থা মাথায় স্টিড়খ স্টর্ানিড-19 টটর্াি প্রোড়িি জিয এই ফাজন্ড্ং নিউ 



 

 

ইয়র্ক স্টেড়টি েিনে প্রড়েষ্টাগুনিি এর্টট অ্ংি। 18 জিু, গিি কি স্ট াষণা র্ড়িি স্টে ি'টট িেুি 

পপ-আপ িযার্নসড়িিি সাইট স্টখািা হড়য়ড়ে স্টর্ড়ন্দ্রি র্াড়ে স্টেখাড়ি জজপ স্টর্াড স্টডটা স্টেট 

জড়ুে গড়ে টটর্াোড়িি হাড়িি স্টথড়র্ স্টসইসব অ্ঞ্চড়ি টটর্াোড়িি হাি র্ম স্টেখাড়ে স্টসইনেড়র্ 

িজি নেড়য় স্টিাটগ্রহণ। এই সাইটগুনি স্থািীয় প্রিাসি এবং স্টমনডর্যাি পাটকিািড়েি 

পাটকিািনিড়পি ফড়ি সম্ভব হড়য়ড়ে এবং স্টে সর্ি এিার্ায় টটর্াি প্রড়য়াজি সব কানির্ স্টসখাড়ি 

টটর্াড়র্ সহজিিয ও অ্যাড়িনসবি র্ড়ি স্টোিাি িক্ষয নিড়য় গড়ে উঠড়ে। 17 জিু গিি কি 

রু্ওড়মা স্ট াষণা র্ড়িি 12টট িেুি পপ-আপ িযার্নসড়িিি সাইট স্টখািা হড়য়ড়ে স্টসসব অ্ঞ্চড়ি, 

স্টেখাড়ি জজপ স্টর্াড স্টডটা স্টথড়র্ জািা োয় স্টে স্টেটবযাপী গড়েি স্টেড়য় স্টসখাড়ি টটর্ার্িড়ণি 

হাি োৎপে কপূণ কিাড়ব র্ম।  
  

র্নমউনিটট গরুড়পি সাড়থ এই ফাজন্ড্ং এবং র্াজ নিউ ইয়র্ক িযার্নসি ইরু্ইটট টাস্ক স্টফাড়স কি 

সুপানিি স্টথড়র্ উত্থানপে হড়য়ড়ে। গিি কি রু্ওড়মা এই প্রজক্রয়াি শুু স্টথড়র্ই স্টর্ানিড-19 

টটর্াি সুষরঠু ও িযায়সঙ্গে নবেিণড়র্ সড়ব কাচ্চ অ্গ্রানির্াি নেড়য়ড়েি। 2020-এি স্টিড়ষি নেড়র্ 

স্টসড়ক্রটানি অ্ব স্টেট স্টিাসািা স্টিাসাড়ডা, িযািিাি আব কাি নিগ স্টপ্রনসড়ডন্ট এবং নসইও মার্ক 

স্টমানিয়াি এবং স্টহিথফাড়েকি স্টপ্রনসড়ডন্ট ও নসইও পযাট ওয়াংড়য়ি স্টিেৃড়ে টাস্কড়ফাড়স কি 

উড়িািি স্ট াষণা র্ড়িি গিি কি। প্রনেষ্ঠাি পি স্টথড়র্ টাস্ক স্টফাস ক টটর্া স্টেওয়াি স্টক্ষড়ে বািা 

স্টিড়ঙ্গ এবং স্টেট জড়ুে টটর্াি িযায়সঙ্গে বন্টি নিজিে র্ড়ি এবং ঝুুঁ নর্পূণ ক ও সুনবিাবজঞ্চে 

সম্প্রোয়গুনি োড়ে নপনেড়য় িা পড়ে ো নিজিে র্িাি িড়ক্ষয র্াজ র্িা অ্বযাহে স্টিড়খড়ে।  
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