
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ির্জনে র্জম্বল উদ্ভাির্ী হকাবভড-19 র্র্জরদাবর িাডাম্বর্ার র্জর্ে 

সাইরাবকউর্জ বিশ্ববিদোলম্ব়ের সাম্বি স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর অংেীদাবরত্ব হ াষণা কম্বরম্বের্   

   

র্তুর্ রার্জেিোপী ির্জনে র্জম্বলর র্র্জরদাবর িেিস্থ্া 3-5 বদম্বর্র আগাম সতকনতা, সম্প্রদা়ে-

স্তম্বরর হরাগ সংক্রমণ হডটা প্রদার্ কম্বর   

   

ির্জনে র্জম্বলর র্মুর্াগুবলর বসম্বকাম্ব়েন্সং এর মাধ্েম্বম হকাবভড-19 এর হভবরম্ব়েন্টগুবল 

সর্াক্ত করা হেম্বত পাম্বর  

   

প্রািবমক ির্জনে র্জম্বলর র্র্জরদাবর প্রম্বচষ্টা রার্জেিোপী ইবতমম্বধ্েই 2 বমবল়েম্বর্রও হিবে 

আপম্বেট এিং লং আইলোম্বের িাবসন্দাম্বদর র্জর্ে পে নম্বিক্ষম্বণর িেিস্থ্া কম্বরম্বে   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনমেন্ট অফ হ লি (State Department of 

Health) এবং সাইরাথক্উজ ইউথর্ভাথস নটটর (Syracuse University) েমযয এক্টট র্তুর্ 

অংশীদাথরমের ক্িা হ াষণা ক্মরমের্ যামত হক্াথভি-19 এর জর্য বজনয জল থবমেষণ ক্রার 

উমেমশয তারা তামদর যুগান্তক্াথর এবং উদ্ভাবর্ী গমবষণা চাথলময় হযমত পামরর্। বজনয জমলর 

র্জরদাথর থতর্ হিমক্ পাাঁচ থদর্ পয নন্ত আগাে সতক্নতা প্রদার্ ক্রমত পামর হয এক্টট সম্প্রদাময় 

হক্াথভি-19 হক্স বাড়মে বা ক্েমে, এবং গমবষণায় হদখা হগমে হয এটট এক্বার সর্াক্ত ক্রা 

 মল বজনয জমলর র্েুর্াগুথল থসক্ময়র্থসং এর োযযমে ভাইরামসর হভথরময়ন্টগুথল সর্াক্ত ক্রমত 

বযব ার ক্রা হযমত পামর।   

  

"আেরা প্রথতথদর্ হক্াথভি-19 ভাইরাস সম্পমক্ন র্তুর্ জজথর্স থশখথে এবং এর হিমক্ এথগময় 

িাক্ার জর্য, আোমদর প্রথতমরায এবং সর্াক্তক্রমণর জর্য র্তুর্ এবং উদ্ভাবর্ী হক্ৌশল 

অবলম্বর্ ক্রমত  ময়মে, থবমশষত যখর্ হভথরময়মন্টর ক্িা আমস," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "আথে আোমদর হদমশর শীষ নস্থার্ীয় থবজ্ঞার্ী এবং স্বাস্থয থবভামগর গমবষক্মদর যর্যবাদ 

জার্াই, এবং সাইরাথক্উজ ইউথর্ভাথস নটট এবং SUNY বামফমলা (SUNY Buffalo), SUNY ESF 

(SUNY College Of Environmental Science And Forestry, ESF) এবং SUNY হটাথর্ ব্রুমক্র 

(SUNY Stony Brook) আোমদর থশক্ষাগত অংশীদারমদর যর্যবাদ জার্াই অতযাযুথর্ক্ বজনয জল 

র্জরদাথর হপ্রাগ্রামের োযযমে ভাইরাস ট্র্যাক্ ক্রার উমেমশয তামদর প্রমচটার জর্য যা 

থর্িঃসমেম  ভথবষযমত জর্স্বাস্থয সেসযাগুথল সম্পমক্ন োরু্ষমক্ অবগত ক্রার জর্য বযব ার ক্রা 

 মব।"  

  



হক্াথভি-19 ে াোরী হক্ার্ থদমক্ চমলমে তা হবাঝা গুরুেপূণ ন এবং এর প্রিে থদর্ হিমক্, থর্উ 

ইয়ক্ন হেট োরু্মষর উপর পরীক্ষা এবং অসুস্থতা,  াসপাতামল ভথতন এবং েৃতুযর  ামরর উপর 

থভথি ক্মর হেটট্র্ক্স বযব ার ক্মরমে যামত োরু্ষমক্ থর্রাপদ রাখমত সংস্থার্ হক্ািায় স্থাপর্ 

ক্রার এবং জরুথর আমদশগুথল শুরু ক্রা জর্য। হয ভাইরামসর ফমল হক্াথভি-19  য় তার জর্য 

বজনয জল পরীক্ষা ক্রা সম্প্রদাময়র র্জরদাথরমত এক্টট র্তুর্ োত্রা হযাগ ক্মর যা োরু্ষমদর 

পরীক্ষার উপর থর্ভনর ক্মর র্া।  

  

ভারপ্রাপ্ত বর্উ ই়েকন রাম্বর্জের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডাাঃ হমবর টট. িাম্বসট িম্বলম্বের্, "আেরা 

হক্াথভি-19 এর হজায়ার হরায ক্রমত সেস্ত উপলব্ধ সংস্থার্ বযব ার ক্রব, এবং আথে 

সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদযালময়র গমবষক্মদর যর্যবাদ জার্াই যারা এই বজনয জমলর র্জরদাথর 

সম্ভব ক্মরমের্৷ এই র্জরদাথর থর্উ ইয়ক্নমক্ হক্াথভি-19 ও তার হভথরময়ন্টগুথল স  

প্রবণতাগুথলর জর্য এক্টট প্রারথম্ভক্ সতক্নতা বযবস্থা প্রদার্ ক্মর, পয নমবথক্ষত হক্স বা 

 াসপাতামল ভথতনর বৃজির আমগ। যথদও এই র্তুর্ সরঞ্জােটট সম্পমক্ন এখর্ও অমর্ক্ থক্েু হশখা 

বাথক্ আমে, আেরা আশা ক্থর হয বজনয জমলর র্জরদাথর হক্াথভি-19 সতক্নতা সম্পমক্ন স্থার্ীয় 

থসিান্তগুথলর জর্য গুরুেপূণ ন হেটট্র্ক্স প্রদার্ ক্রমব এবং হযখামর্ এইগুথলর সব হচময় হবথশ 

প্রময়াজর্ হসখামর্ টটক্া এবং পরীক্ষার সংস্থার্ প্রময়াগ ক্রমত আোমদর স ায়তা ক্রমব।"  

  

হেট বডপাটনম্বমন্ট অফ এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্র্জারম্বভেম্বর্র (State Department of 

Environmental Conservation, DEC) কবমের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "যখর্ 

ওথেক্রর্ এবং অর্যার্য হভথরময়ন্টগুথল আোমদর সম্প্রদাময়র সুস্থতামক্ থবপন্ন ক্মর, তাই 

হক্াথভি-19 এর থবস্তার হরাময থর্উ ইয়ক্ন হেমটর সতক্নতা অবযা ত রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় 

সেস্ত সংস্থার্ বযব ার ক্রার জর্য আথে গভর্ নর হ াচুমলর প্রশংসা ক্থর৷ এই র্তুর্ বজনয জমলর 

র্জরদাথরর অংশীদাথরে চলোর্ ববজ্ঞাথর্ক্ অগ্রগথতর উপর থভথি ক্মর গমড় হতামল এবং 

জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য রামজযর চলোর্ প্রমচটামক্ সেি নর্ ক্রার জর্য অথতথরক্ত তিয উপলব্ধ 

িামক্ তা থর্জিত ক্রমত স ায়তা ক্রমব।"  

 

এবপম্বডবমওলন্র্জে এিং সাইরাবকউর্জ বিশ্ববিদোলম্ব়ের র্জর্স্বাম্বস্থ্ের স ম্বোগী 

অধ্োপক ড. হডবভড লারম্বসর্ িম্বলম্বের্, "রাজয জমুড় প্রথতটট ক্াউথন্টমত বজনয জমলর 

র্জরদাথর স্থাপর্ ক্রা আোমদর হক্াথভি-19 সংক্রেণ সম্পমক্ন আরও ভামলা যারণা হদমব। এই 

বযবস্থা জর্সাযারণ এবং র্ীথতথর্য নারক্মদর ে াোরীমত আরও ভামলাভামব প্রথতজক্রয়া জার্ামত 

স ায়তা ক্রমব।"  

  

এই উমদযাগটট থর্ব নাথচত সম্প্রদায়গুথলমত বজনয জল থর্রীক্ষমণর গত বেমরর সফল রামজযর 

পাইলমটর উপর থভথি ক্মর গমড় হতামল এবং এক্টট রাজযবযাপী বজনয জল র্জরদাথর 

হর্টওয়ামক্ন এই ক্ে নসূথচমক্ প্রসাথরত ক্মর৷ সাইরাথক্উজ ইউথর্ভাথস নটট এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থিপাটনমেন্ট অফ এর্ভায়রর্মেন্টাল ক্র্জারমভশমর্র সামি অংশীদাথরমে, বজনয জমলর 

র্জরদাথরর হর্টওয়াক্ন অংশগ্র ণক্ারী হপৌরসভাগুথলমত হক্াথভি-19 এর উপথস্থথত থর্রীক্ষণ 

ক্রমত, ভাইরামসর হবসলাইর্ স্তর স্থাপর্ ক্রমত এবং হয সম্প্রদায়গুথল ভাইরাস বৃজি পামে 

হসগুথল থচথিত ক্রমত রামজযর হর্তৃস্থার্ীয় পরীক্ষার প্রমচটামক্ সেৃি ক্রমব। এটট রাজয জমুড় 



হক্াথভি-19 সংক্রেমণর ঝুাঁ থক্ আরও ভামলাভামব বুঝমত এবং জর্স্বাস্থয সংস্থার্মক্ লক্ষয ক্রার 

জর্য রামজযর অর্যার্য পরীক্ষা এবং র্জরদাথর প্রমচটার পথরপূরক্  মব।  

  

অন্তত 20-টট ক্াউথন্ট আজ অবথয বজনয জমলর র্জরদাথরমত অংশ থর্ময়মে, হযখামর্ পরীক্ষার 

ফলাফলগুথল থর্উ ইয়মক্নর 2 থেথলয়মর্রও হবথশ বসবাসক্ারীমদর সম্প্রদাময় ভাইরামসর 

উপথস্থথতর প্রোণ হদয়। থর্উ ইয়ক্ন থসটট পাাঁচটট বমরার সবগুথল জমুড় বজনয জমলর র্জরদাথরও 

পথরচালর্া ক্মরমে। রাজযবযাপী হর্টওয়ামক্নর সম্প্রসারণ সেন্বয় উন্নত ক্রমব এবং আমরা 

হপৌরসভাগুথল হিমক্ বৃ ির অংশগ্র মণর সুমযাগ প্রদার্ ক্রমব।  

  

রার্জে বসম্বর্টর রাম্বচল হম িম্বলম্বের্, "সাইরাথক্উজ ইউথর্ভাথস নটটর থবশ্বোমর্র গমবষক্রা 

এবং এর স ক্ারী প্রথতষ্ঠার্গুথল প্রোণ ক্মর চমলমে হয তারা হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং পুমরা 

রামজযর ক্ামে ক্ী অসাযারণ এক্ সংস্থার্। বজনয জমলর র্জরদাথর প্রসাথরত ক্রা আোমদর 

আরও ভামলাভামব প্রস্তুত  মত এবং এই ে াোরীর হিমক্ এক্ যাপ এথগময় িাক্মত সা াযয 

ক্রমব। এই গুরুেপূণ ন প্রমচটায় স্বাস্থয থবভাগ এবং সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদযালয়মক্ (Syracuse 

University, SU) অংশীদাথরে ক্রমত হদমখ আথে আর্জেত।"  

  

রার্জে বসম্বর্টর র্জর্ মোবর়্ের্ িম্বলম্বের্, "গমবষণা এবং উদ্ভাবমর্র এক্টট থবশ্ব-োমর্র হক্ন্দ্র 

থ সামব, সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদযালয় হক্াথভি-19 থর্রীক্ষমণর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেমটর উন্নত বজনয 

জমলর র্জরদাথরর জর্য আদশ ন অংশীদার  ময়মে। আথে আইমর্র পৃষ্ঠমপাষক্তা ক্মরথে এবং 

জর্স্বাস্থয রক্ষায় সা াযয ক্রার জর্য রাজয জমুড় বজনয জমলর র্জরদাথর প্রসাথরত ক্রমত 

আোমদর অথভজাত ক্মলজ এবং থবশ্বথবদযালয়গুথলমক্ ক্ামজ লাগামর্ার উমেমশয প্রচার 

ক্মরথে। আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াচুলমক্ এই সফল উমদযাগটটমক্ আমরা ভামলাভামব গমড় হতালার 

জর্য এবং সাইরাথক্উজ ইউথর্ভাথস নটটর চযামেলর হক্ন্ট থসমভরুিমক্ হসন্ট্রাল থর্উ ইয়মক্ন তার 

অবযা ত অবদামর্র জর্য প্রশংসা ক্থর।"  

  

বিধ্ার্সভার সদসে বরচাডন গটফ্রাইড িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হক্াথভি-19 গমবষণায় জাতীয় 

হর্তা  ময়মে, ওয়ািসওয়াি ন লযাব (Wadsworth Lab) হিমক্ আোমদর থচথক্ৎসা হক্ন্দ্র এবং 

থবশ্বথবদযালয় পয নন্ত। হক্াথভমির থবরুমি লড়াইময় বজনয জমলর র্জরদাথর এক্টট েূলযবার্ 

ে াোরী সংক্রান্ত  াথতয়ার এবং আথে এই গুরুেপূণ ন উমদযামগর জর্য স্বাস্থয থবভাগ, পথরমবশ 

সংরক্ষণ থবভাগ এবং তামদর থশক্ষাগত অংশীদারমদর প্রশংসা ক্থর।"  

  

বিধ্ার্সভার সদসে উইবল়োম মোগম্বর্ম্বরবল িম্বলম্বের্, "SU-হত বজনয জমল হক্াথভি-19 এর 

জর্য র্জরদাথর সম্প্রসারণ সব নদা পথরবতনর্শীল ে াোরী হিমক্ এথগময় িাক্ার হচটার এক্ 

সজক্রয়, অর্াক্রেণাত্মক্ বযবস্থা। থবশ্বথবদযালময়র জর্সংখযা বৃ ৎ, যার েমযয অর্যার্য অমর্ক্ 

হদমশর থশক্ষািী রময়মে। বজনয জমলর উপর র্জরদাথর এই ভাইরাস ট্র্যাক্ ক্রার আমরক্টট 

পদমক্ষপ যখর্ আেরা টটক্া এবং োস্ক পরার সামি এর হোক্াথবলা ক্রমত িাথক্।"  

  

বিধ্ার্সভার সদসে পোম  ান্টার িম্বলম্বের্, "বজনয জল হক্াথভি র্জরদাথর এক্টট অঞ্চমল 

হক্মসর  ার থর্রীক্ষণ ক্রার জর্য এক্টট অর্াক্রেণাত্মক্ উপায় প্রদার্ ক্মর। এই হিটা 

আোমদর জর্স্বাস্থয র্ীথতমক্ অবথ ত ক্রমত পামর এবং স্বাস্থয বযবস্থা অথতপ্রসাথরত  ওয়ার 



আমগ হয অঞ্চলগুথলর সব হচময় হবথশ প্রময়াজর্ হসগুথলমক্ সংস্থার্ প্রদার্ ক্রমত পামর। স্বাস্থয 

থবভাগ এবং সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদযালময়র এই উদ্ভাবর্ী পিথত অবশযই জীবর্ বা াঁচামব এবং 

ভথবষযমতর বৃজি ক্োমত সা াযয ক্রমব।"  

  

বজনয জল পরীক্ষা শুযু থিথর্ক্াল পরীক্ষা দ্বারা হদখা র্া যাওয়া ভাইরাস সর্াক্তক্রণ স  

সম্প্রদাময়র জর্য হক্াথভি-19 থস্থথত সম্পথক্নত প্রথতথর্থয তিয প্রদার্ ক্মর। গত বেমরর প্রমচটা 

প্রোণ ক্মরমে হয বজনয জমলর র্জরদাথর প্রথত 100,000 জর্সংখযার েমযয 10-টট হক্মসর সোর্ 

স্তমর ভাইরাস সর্াক্ত ক্রমত পামর এবং 3 হিমক্ 5 থদমর্র অথগ্রে সতক্নতা প্রদার্ ক্রমত পামর 

হয হক্াথভি-19 হক্স বাড়মে।  

  

হক্াথভি-19 এর জর্য বজনয জল পরীক্ষা ক্রা  ল সম্প্রদাময়র স্তমর ভাইরামসর প্রবণতা 

থর্রীক্ষমণর এক্টট সাশ্রয়ী, অর্াক্রেণাত্মক্, এবং থর্রমপক্ষ পিথত। এোড়াও, পয়িঃথর্ষ্কাশর্ 

বযবস্থার েমযয থবথভন্ন স্থামর্ বজনয জমলর র্েুর্া সংগ্র  ক্রা হযমত পামর, যা এলাক্ার থভতমরর 

েূলযবার্ তিয প্রদার্ ক্মর, এের্থক্ পৃিক্ ভবর্গুথলমতও - উদা রণস্বরূপ, ক্মলমজর 

িথে নটথরগুথলমত। রামজযর বজনয জল র্জরদাথর হর্টওয়াক্ন হরাগ থর্য়ন্ত্রণ হক্মন্দ্রর (Center for 

Disease Control) জাতীয় বজনয জল র্জরদাথর থসমেমের সামি থলঙ্ক ক্রমব যা হক্াথভি-19 

ে াোরীর থবরুমি প্রথতজক্রয়া থ সামব শুরু ক্রা  ময়মে।  

  

রামজযর বজনয জল র্জরদাথর হর্টওয়াক্ন ে াোরীটটর থবরুমি প্রথতজক্রয়া থ সামব প্রািথেক্ভামব 

হক্াথভি-19 এর উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্রমব, থক্ন্তু ভথবষযমত, এটট এক্টট গুরুেপূণ ন জর্স্বাস্থয 

সংস্থার্  ময় িাক্মব। গমবষণায় হদখা হগমে হয ভাইরামসর থবথভন্ন হভথরময়ন্টগুথল যা হক্াথভি-19 

 টায় তা বজনয জমল সর্াক্ত ক্রা হযমত পামর। এোড়াও, বজনয জমলর র্জরদাথর থিথর্ক্াল 

িায়াগর্থেক্ র্জরদাথরর হচময় দ্রুত হস্কল ক্রা হযমত পামর, যা জর্স্বাস্থয থবপন্ন ক্মর এের্ 

এক্টট হভথরময়ন্ট বা অর্যার্য সংক্রােক্ হরাগ সর্াক্ত ক্রা  মল হর্টওয়াক্নমক্ দ্রুত তিয প্রদার্ 

ক্রমত হদয়। অবমশমষ, বজনয জমলর র্জরদাথর অর্যার্য জর্স্বাস্থয চযামলঞ্জ জার্ামত বযব ার 

ক্রা হযমত পামর, যার েমযয ওথপওময়ি বযব ামরর অরু্োর্ প্রদামর্র সামি অযাথন্টোইমক্রাথবয়াল 

প্রথতমরামযর প্রবণতা রময়মে।  
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