
 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 1/13/2022 গভর্ নর কোবি হাচু 

 

 

গভর্ নর হাচু বর্উ ইয়কন হেম্বে ওবিক্রর্ িৃদ্ধির াম্বি শাই করার জর্ে হেডাম্বর 

রকাম্বরর কাছ হিম্বক অবিবরক্ত ায়িার কিা হ াণা কম্বরম্বছর্ 

 

24 জারু্য়ারী এিং 28 জারু্য়ারী হিম্বক বর্উ ইয়কন বটে এবরয়া াপািাম্ব র্িুর্ 

ািবরক হিবডম্বক টেি হিািাম্বয়র্ করা ম্বে; ইউএ বডপােনম্বিন্ট অে হি অোন্ড 

বউিোর্ াবভনম্ব এিং বডপােনম্বিন্ট অে বডম্বেন্স হিম্বক পাওয়া বিদ্েিার্ িি নম্বর্র 

উপর বভবি কম্বর গম্বশ হিাম্ব যা পদ্ধিি ও িধ্ে বর্উ ইয়ম্বকন প্রম্বয়াজর্ীয় কিীম্বদ্র ত্রাণ 

প্রদ্ার্ কম্বর  

 

30টে অবিবরক্ত র্োলর্া অোেুম্বন্স কন্ট্রাক্ট টেি 17 জারু্য়ারী এর িম্বধ্ে আপম্বেে 

অঞ্চম্ব ায়িার জর্ে হিািাম্বয়র্ করার জর্ে প্রস্তুি; 80টে দ্ ইবিিম্বধ্েই রাজে 

জুম্বশ হপ্ররণ করা ম্বয়ম্বছ হরাগীর পবরির্ এিং 911 এর প্রবিদ্ধক্রয়ায় ায়িা করার 

জর্ে 

 

গভর্ নর হপ্রবম্বডন্ট িাইম্বডর্, DOD, FEMA এিং HHS-হক লীিকাীর্ িৃদ্ধির িয় 

জরুরী পবরম্বিা প্রদ্ার্কারীম্বদ্র উপর অবিবরক্ত হিাঝা হ্রা করার জর্ে অবিবরক্ত 

ংস্থার্ প্রদ্াম্বর্র জর্ে ধ্র্েিাদ্ জাবর্ম্বয়ম্বছর্ 

 

গভর্ নর ক্যাথি হাচু আজ হঘাণা ক্ররহের্ হয হেডারর রক্াররর ক্াে হিরক্ অথিথরক্ত 

ংস্থার্ আগামী হামবাররর র্গদ থর্উ ইয়ক্ন হেরে হ  ৌঁোরব, যা হরাগীর হাড বযারন্সংরয়র 

মাধ্যরম া ািা এবং জরুথর  থররবাগুথরি এবং হক্াথভড-19 এর লীিক্াীর্ বনৃ্ির ময় 

911 ক্র াশা হদওয়ায় ত্রাণ প্রদার্ ক্ররব। দুটে ইউএ থড ােনরমন্ট অে থডরেরসর (U.S. 

Department of Defense) থমথোথর হমথডরক্ টেম (Military Medical Teams, MMT) 

হামবার, 24 জার্ুয়ারী হিরক্ ক্থর্ আইযারে শুরু ক্রর NYC স্বাস্থয ও া ািা (NYC Health 

& Hospital Facilities) হেথথটেগুথরক্ মি নর্ ক্ররব এবং থিিীয়টে শুক্রবার, 28 জার্ুয়ারী 

হিরক্ র্ি ন হন্ট্রা ব্রঙ্কর শুরু রব। এই দগুথরি থচথক্ৎক্, র্া ন, শ্বাযরের প্রযুন্ক্তথবদ 

এবং ক্মাে োে  20টেরও হবথল দয ররয়রে বর অর্ুমার্ ক্রা য়। িারা হরাগীর ক্ষমিা 

অেরে ক্ররি ায়িা ক্ররব এবং আর্ুমাথর্ক্ 30 থদরর্র জর্য ংি ক্রা হযরি  ারর। 

MMT-এর  ালা াথল, গভর্ নর হাচু আরও 30টে জািীয় অযামু্বরস ক্ন্ট্রাক্ট টেরমর ক্িা হঘাণা 

ক্রররের্ যারা রথববার, 16 জার্ুয়ারী হিরক্ স্থার্ীয় জরুরী  থররবা এবং া ািারর 

 থরবর্গুথর জর্য বযাক্থে প্রদারর্র জর্য আ রেে অঞ্চগুথরি হ  ৌঁোরব।  

  



"আথম রাষ্ট্র থি বাইরডর্রক্ ধ্র্যবাদ জার্ারি চাই আমারদর অর্ুররাধ্রক্ ম্মার্ ক্রার জর্য, 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হেরে আমারদর লীিক্াীর্ বনৃ্ির থবরুরি শাই ক্ররি াাযয ক্রার জর্য 

অিযন্ত প্ররয়াজর্ীয় হমথডরক্ টেম হমািারয়র্ ক্রার জর্য," গভর্ নর হাচু িম্বর্।  "এই 

গুরুত্ব ূণ ন ংস্থার্গুথ আমারদর অথিথরক্ত চার  িাক্া া ািাগুথরক্ ায়িা ক্রার জর্য 

আমারদর চমার্ লীিক্াীর্ বনৃ্ির  থরক্ল্পর্া প্ররচষ্টারক্ তিথর ক্ররব যারি িারা হরাগীর 

 থরচয না বজায় রাখরি  ারর এবং আমারদর থক্েু  থরশ্রান্ত থচথক্ৎা ক্মী এবং জরুরী 

প্রথিন্ক্রয়াক্ারীরদর উ লম প্রদার্ ক্রহি  ারর।" 

 

আজ হঘাথি ংস্থার্গুথ থর্উ ইয়ক্ন রারজয ইথিমরধ্যই থর্রয়ান্জি হেডারর রক্াররর 

থবদযমার্ ম্পরদর উ র থভথি ক্রর তিথর ক্রা রয়রে, যার মরধ্য আরে হমািারয়র্ ক্রা দুটে 

দুরয নাগ থচথক্ৎা ায়িা এবং ামথরক্ হমথডরক্ টেম, এক্টে এথর ক্াউথন্ট হমথডরক্ হন্টারর 

এবং এক্টে াইরাথক্উরজর SUNY আ রেরে, ও িার ারি 80টে অযামু্বরস দ, যারা 

ডাউর্রেে এবং আ রেে অঞ্চগুথরক্ ায়িা প্রদার্ ক্রর। 

 

গভর্ নর হাচু আজও হঘাণা ক্রররের্ হয U.S. থড ােনরমন্ট অে হি অযাে থউমযার্ 

াথভনর (U.S. Department of Health and Human Services) হরাগীর হাড বযারন্সং এবং 

911 ক্রর ারি SUNY আ রেেরক্ ায়িা ক্রার জর্য এক্টে থিিীয় DMAT হমািারয়র্ 

ক্ররব। 19 জর্ অিযাবলযক্ থচথক্ৎাগি হ লাদার হেক্সা হিরক্ এররের্ এবং িারা 15 

জার্ুয়ারীরি ওক্ারামা থভথিক্ বিনমার্ DMAT হিরক্ থমলর্টে গ্রণ ক্ররবর্। র্িুর্ েীমটে 26 

জার্যু়ারী  য নন্ত াইরে িাক্রব অথিথরক্ত হবাঝা িাক্া জরুরী থচথক্ৎাগি  থররবার 

প্রদার্ক্ারীরদর জ ক্রার রক্ষয। 

 

বডবভলর্ অে হািোন্ড ববকউবরটে অোন্ড ইিাম্বজনদ্ধন্স াবভনম্বর (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) ভারপ্রাপ্ত কবিলর্ার জোবক হে 

িম্বম্বছর্, "আমারদর হেডারর অংলীদাররদর িারা থর্রয়ান্জি এই গুরুত্ব ূণ ন ংস্থার্গুথ 

অরর্ক্ মুযবার্ এবং প্ররয়াজর্ীয় ক্ারণ আমরা রাজয জরুশ া ািার ভথিনর বনৃ্ির থবরুরি 

শাই ক্রার জর্য ক্াজ ক্থর। আমরা ক্র এক্ারি এই শাইরয় আথে এবং আমারদর 

জরুরী  থররবার প্রদার্ক্ারীরা হয অথিথরক্ত ায়িা  ারের্ িার জর্য আথম কৃ্িজ্ঞ। 

মামারী জরুশ আমারদর মরিা ক্ থর্উ ইয়ক্নবাীরদর াাযয ক্রার জর্য থবভাগটে স্থার্ীয় 

রক্ারগুথরক্ রারজযর ংস্থার্ রবরা ক্ররি িাক্রব।" 

 

বডপােনম্বিন্ট অে হি (Department of Health)-এর ভারপ্রাপ্ত কবিলর্ার ডাাঃ হিবর 

টে. িাম্বে িম্বম্বছর্, "আমারদর স্বাস্থযরবা প্রদার্ক্ারীরা এবং অিযাবলযক্  থররবার ক্মীরা 

ওথমক্ররর্র লীিক্াীর্ বনৃ্ির মরধ্য থদরয় আমারদর থর্রা রদ থর্রয় হযরি ারা থদর্ ও রাি ক্াজ 

ক্ররের্ এবং আমারদর গুরুত্ব ূণ ন স্বাস্থযরবার ক্মীরদর উ র থক্েু চা  ক্মারি াাযয ক্রার 

জর্য হেডারর রক্াররর ায়িার জর্য আমরা কৃ্িজ্ঞ। আমরা হ লাদাররদর এই র্িুর্ 

েীমরক্ থর্উ ইয়রক্ন স্বাগি জার্াই এবং িারদর  থররবার জর্য িারদর ধ্র্যবাদ জার্াই।" 

 

গভর্ নর হাচু আ রেে অঞ্চর, থবরল ক্রর থেঙ্গার হক্র অথিথরক্ত থচথক্ৎাগি ক্মীরদর 

ায়িার জর্য িার আহ্বার্রক্  ুর্র্ নবীক্রণ ক্ররের্। রাজয জরুশ ধ্ম নঘরের দগুথরক্ 



এক্ন্ত্রি ক্রার জর্য 900-টেরও হবথল থিথর্ক্া ক্মীরদর জর্য হেডারর রক্াররর ক্ারে 

এক্টে থবদযমার্ অর্ুররাধ্ ররয়রে। এখর্ও অবথধ্, DMAT েীমগুথর আর্ুমাথর্ক্ 60 জর্ ক্মী 

থর্উ ইয়রক্ন ররয়রের্ যারা ECMC এবং SUNY আ রেরে ায়িা ক্ররের্৷ 
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