
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল েীতকালীর্ সংক্ৰমণ িৃদ্ধি বিম্বরাধী পবরকল্পর্া 2.0 হ াষণা করম্বলর্  

   

যখর্ বর্উ ইয়কন েীতকালীর্ সংক্ৰমণ িৃদ্ধির বিরুম্বি লড়াই করম্বে, তখর্ গভর্ নর দ ুঃস্থ 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বক রক্ষা করা, জীির্ িাাঁচাম্বর্া, এিং অবত গুরুত্বপূণ ন বেম্বল্পর সমি নম্বর্ 

অভীষ্ট পবরকল্পর্া প্রকাে করম্বলর্  

   

এর বভবি  ম্বলা চলমার্ প্রম্বচষ্টাসম ূ হযমর্ লাখ লাখ হেস্ট বকে বিতরণ,  াসপাতাম্বলর 

ধারণক্ষমতা িৃদ্ধি করার এিং কমী সঙ্কে হমোম্বত পদম্বক্ষপ, এিং চলমার্ টেকাদার্ ও 

ি স্টার প্রচারণা  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ শীতক্ালীর্ সংক্ৰমণ বদৃ্ধি থবকরাধী পথরক্ল্পর্া 2.0 (Winter Surge 

Plan 2.0) হ াষণা ক্রকলর্, এটি শীতক্ালীর্ সংক্ৰমণ বদৃ্ধির থবরুকি থর্উ ইয়কক্নর লড়াইকক্ 

হজারদার ক্রার এক্টি র্তুর্ অভীষ্ট প্রকেষ্টা। গভর্ নর হ াক্কলর সাথব নক্ পথরক্ল্পর্া পাাঁেটি হক্ন্দ্রীয় 

থবষকয় গুরুত্ব প্রদার্ ক্কর: থশক্ষািীকদর সু্ককল রাখা, মাস্ক এবং পরীক্ষা বদৃ্ধি ক্রা, তীব্র অসুস্থতা 

এবং মতুৃয প্রথতকরাধ ক্রা, টিক্া ও বুস্টার পাওয়ার সুক াগ বদৃ্ধি ক্রা, এবং স্থার্ীয় হর্তৃবকৃের সাকি 

এক্কে ক্াজ ক্রা। এছাড়াও র্তুর্ বছর শুরু  ওয়ার থক্ছু  ণ্টা পূকব ন, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ থর্রাপদ, দাথয়ত্বশীলভাকব র্তুর্ বছকরর আকগর রাত উদ াপকর্র তাথগদ থদকয়কছর্।  

  

"হ ক তু আমরা ছুটির সপ্তা াকের থদকক্ এথগকয়  াকে, তাই থর্উ ইয়ক্ন হস্টি আমাকদর ক্াকছ 

িাক্া সক্ল সংস্থার্ শীতক্ালীর্ সংক্ৰমণ বদৃ্ধির থবরুকি লড়াই ক্রকত এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ 

থর্রাপদ রাখকত বযব ার ক্রকছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা অভীষ্ট পদকক্ষপ, স্থার্ীয় 

হর্তৃবকৃের সাকি অংশীদাথরত্ব, এবং টিক্া গ্র ণ, বুস্টার গ্র ণ, এবং অভযেকর মাস্ক পথরধাকর্র 

মকতা সাধারণ বুদ্ধি অর্সুরণ ক্রার মাধযকম এই সংক্ৰমণ বদৃ্ধির হমাক্াকবলা ক্রকত পারকবা"  

  

"আমাকদর পথরবারগুথল ও সম্প্রদায়সমূ কক্ থর্রাপদ রাখার জর্য আমাকদর ক্াকছ সক্ল 

 াথতয়ারই রকয়কছ," হস্টম্বের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থে কবমের্ার ডাুঃ মোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্। 

"আমাকদরকক্ এই সবথক্ছু বযব ার ক্রা থর্দ্ধিত ক্রকত  কব। গভর্ নর হ াক্কলর টিক্া, বুস্টার, 

মাস্ক পাওয়ার ও পরীক্ষা ক্রার সুক াগ বদৃ্ধির অভীষ্ট পথরক্ল্পর্া এবং আমাকদর স্বাস্থযকসবা 

ক্মীকদর রক্ষা ক্রার পদকক্ষপ  কলা দ্রুত সংক্ৰমণশীল ওথমক্ৰর্ ভযাথরকয়কের থবরুকি লড়াই 

ক্রকত প্রকয়াজর্ীয় সাথব নক্ হক্ৌশল। থবথভন্ন প নাকয়র এই প্রশমর্ হক্ৌশলগুথল দ্বারাই আমরা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর স্বাস্থয রক্ষা ক্রকবা এবং ক্া নক্রভাকব শীতক্ালীর্ সংক্ৰমণ বদৃ্ধিকক্ সামাল থদকবা।"  

  



1. স্ক লগুবল হখালা রাখা: দুই বছর ধকর দরূবতী থশক্ষাদার্ এবং সু্কল বন্ধ িাক্ার পর, আগামী 

বছকর গভর্ নর হ াক্কলর মকর্াক াগ িাক্কব থশক্ষািীকদর সু্ককল রাখা। গভর্ নর হ াক্কলর 5-অংকশর 

পথরক্ল্পর্ার প্রিম থবষয়  কলা:  

• থশক্ষািী ও সু্কল হজলাগুথলর জর্য র্মুর্া পরীক্ষার বযবস্থা ক্রা: এই সপ্তাক  সু্কলগুথলর 

জর্য 5.56 থমথলয়র্ পরীক্ষার বযবস্থা  কয়কছ এবং আগামী থদর্গুথলকত আকরা ছয় হিকক্ 

সাত থমথলয়র্ ক্রা  াকব বলা প্রতযাশা ক্রা  াকে। পরীক্ষার বযবস্থা থবতরকণর জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন 40টি ট্রাক্ এবং 86 জর্ হস্টিক্মীকক্ থর্ ুক্ত ক্করকছ। থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থবতরকণর 

জর্য সব নকমাি 37 থমথলয়র্ পরীক্ষার বযবস্থা ক্করকছ।  

• িাক্ার-জর্য-পরীক্ষা (Test-to-Stay) সম্পাদর্ ক্রার জর্য ক্াউথেগুথলর সাকি ক্াজ 

ক্রা: িাক্ার-জর্য-পরীক্ষা র্ীথত সফলভাকব আমাকদর থশশুকদর থর্রাপদ হরকখকছ এবং 

সু্কল হখালা হরকখকছ। হক্াকর্া থশক্ষািী  থদ আক্ৰাে  য়, তার স পাঠীরা হক্ায়াকরথের্ 

ক্রার পথরবকতন বাথড়কত তাকদর সাকি এক্টি পরীক্ষার থক্ি থর্কয় হ কত পারকব এবং 

হর্থতবােক্ ফল হপকল হেণীক্কক্ষ হফরত আসকত পারকব।  

• ক্কলকজর থশক্ষািী ও ফযাক্াথিকক্ থর্রাপদ রাখা: থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ইউথর্ভাথস নটি (State 

University of New York, SUNY) এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটি ইউথর্ভাথস নটি (City University of 

New York, CUNY) সক্ল থশক্ষািীর জর্য র্তুর্ ক্কর বুস্টার আবশযক্ ক্রকব, ক্যাম্পাকস 

পাবথলক্ ইর্ক ার স্থার্গুথলকত মাস্ক পথরধার্ আবথশযক্ ক্রা  কব, এবং সক্ল 

ফযাক্াথিকক্ টিক্া গ্র ণ ক্রকত  কব। এছাড়াও থশক্ষািীকদর ক্যাম্পাকস হফরত আসার 

সময় পরীক্ষার হর্থতবােক্ ফল জমাদার্ ক্রকত  কব।  

 

 2. মাস্ক পম্বর রাখা, পরীক্ষা করম্বত িাকা: গভর্ নর হ াক্ল বুঝকত পাকরর্ হ  ভাইরাকসর 

সংক্ৰমণ বন্ধ ক্রকত, থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ মাস্ক পরা এবং হক্াথভক র জর্য পরীক্ষা ক্রা অবযা ত 

রাখকত  কব। গভর্ নর হ াক্ল  া ক্রকবর্:  

• মাস্ক-বা-টিক্া আবশযক্তা সম্প্রসারণ ক্রা: থ পািনকমে অফ হ লি (Department of 

Health) আকরা দুই সপ্তাক র জর্য মাস্ক-বা-টিক্া আবশযক্তা সম্প্রসারণ ক্রকব,  া 

ক্মীকদর রক্ষা ক্রকব এবং বযবসাগুথলকক্ হখালা রাখকত থদকব।  

• মাস্ক আকরা বযাপক্ভাকব উপলভয ক্রা: থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ইথতমকধয 5 থমথলয়র্ KN-95 

মাস্ক থবতরণ ক্করকছ, এবং হস্টকির থবধায়ক্কদর মাধযকম আকরা থবতরণ ক্রা  কব। 

এছাড়াও র্াথস নং হ াকম হদখকত আসা মার্ুষকদর মকধয লাখ লাখ মাস্ক থবতরণ ক্রা  কব।  

• র্তুর্ পরীক্ষার সাইি োলু ক্রা: গভর্ নর হ াক্ল 4 জার্ুয়াথর ছয়টি র্তুর্ পরীক্ষা ক্রার 

সাইি খুলকবর্, ফকল হস্টিবযাপী হস্টি-পথরোথলত সাইকির হমাি সংখযা  কব 19টি। 

পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াক্ল পূকব ন হ াথষত হমকট্রাপথলির্ ট্রান্সকপাকিনশর্ অকিাথরটি 

(Metropolitan Transportation Authority, MTA) পপ-আকপর পাশাপাথশ MTA হস্টশকর্ 

দুইটি র্তুর্ সাইি হখালার হ াষণা থদকয়কছর্।  

 

3. তীব্র অস স্থতা এিং মৃতয ে প্রবতম্বরাধ: হ ক তু আক্ৰাকের সংখযা বদৃ্ধি পাকে, গভর্ নর হ াক্ল 

 াসপাতাকলর বযবস্থা সমি নকর্র মাধযকম তীব্র অসুস্থতা এবং মতুৃয প্রথতকরাধকক্ অগ্রাথধক্ার প্রদার্ 

ক্রকছর্। শীতক্ালীর্ সংক্ৰমণ বদৃ্ধি থবকরাধী পথরক্ল্পর্া 2.0  া ক্রকব:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-testing-mta-subway-station-pop-vaccination-sites&data=04%7C01%7CAlma.Escobar-Godi%40otda.ny.gov%7Cb2c273947d94471f45b408d9cc90f98d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765745298666193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ov4Y86obxOkwRgUtSRWzxBDWnyeRu96r6Hgfvc2MnpA%3D&reserved=0


• অযাথেভাইরাল থেথক্ৎসা থবতরণ; থর্উ ইয়ক্ন অযাথেভাইরাল ওষুধ পযাভলদ্ধিক র হ াজ 

থর্দ্ধিত ক্রকত এবং এই থেথক্ৎসা আকরা বযাপক্ভাকব উপলভয ক্রকত বাইক র্ 

প্রশাসকর্র সাকি ক্াজ ক্রকছ।  

•  াসপাতাকলর ধারণক্ষমতা বদৃ্ধি; গভর্ নর হ াক্ল  াসপাতাকলর ধারণক্ষমতা বদৃ্ধি ক্রকত 

র্কভম্বর 26 এর থর্ব না ী আকদশ (November 26 Executive Order) প্রকয়াগ অবযা ত 

রাখকবর্। এটি ক্া নক্র  ওয়ার পর হিকক্, সীমাবি ধারণক্ষমতার  াসপাতাকলর 

অতযাবশযক্ীয় র্য় এমর্ সাজনাথর থবলম্ব ক্রার সংখযা 32 হিকক্ 21  কয়কছ।  

• র্যাশর্াল গা ন জরুথর হমথ কক্ল হিক্থর্থশয়ার্ (EMT) প্রথশক্ষণ (National Guard EMT 

training) শুরু ক্রা: দী নকময়াথদ স্বাস্থযকসবা ক্মীবাথ র্ীর ধারণক্ষমতা প্রকয়াজর্ হমিাকত, 

থ পািনকমে অফ হ লি এবং থমথলিাথর এবং হর্ভাল অযাকফয়াস ন থ থভশর্ (Division of 

Military and Naval Affairs) 5 জার্ুয়াথর দুইটি পাইলি EMT প্রথশক্ষণ ক্লাস শুরু ক্রকব। 

এখাকর্ 40 সাথভনস সদকসযর দুইটি ক্লাস (কমাি 80জর্ সাথভনস সদসয) ক্রাকর্া  কব  াকদর 

হফব্রুয়াথরর মকধয থর্কয়াগ ক্রা সম্ভব  কব।  

• হফ াকরল অংশীদারকদর হিকক্ অথতথরক্ত সা া য থর্দ্ধিত ক্রা: আগামী থদর্গুথলকত, 

আমরা হফ াকরল থ পািনকমে অফ থ কফন্স (Department of Defense, DoD) হিকক্ 

হমথ কক্ল হরসপন্স (Medical Response) এবং থ জযাস্টার হমথ ক্যাল অযাথসকস্টন্স দল 

(Disaster Medical Assistance Teams, DMAT) পাকবা। এর মকধয িাক্কব থসরাথক্উকস 

SUNY আপকস্টকি এক্টি 35-সদকসযর DMAT দল, বাকফকলার ইথর ক্াউথে হমথ কক্ল 

হসোকর (Erie County Medical Center) 23-সদকসযর DoD হমথ কক্ল হরসপন্স দল, 

এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটিকত ক্াকজ থর্ ুক্ত ক্রার জর্য 50টি র্তুর্ অযামু্বকলন্স।  

• র্াথস নং হ াকমর বাথসো ও ক্মীকদর সুরক্ষা প্রদার্: হ াক্ল প্রশাসর্ থর্উ ইয়কক্নর 606টি 

র্াথস নং হ াকমর সাকি সব নদা হ াগাক াগ রাখকছ এবং তাকদর সক্ল হরাগী ও ক্মীকদর 

থর্রাপত্তার জর্য অথতথরক্ত বযদ্ধক্তগত সুরক্ষার সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, 

PPE) প্রদার্ ক্রকব। পাশাপাথশ, প্রশাসর্  াসপাতাকলর সাকিও সমন্বয় ক্রকছ এবং সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর স্বাস্থযকসবায় অবযা ত সমি নর্ থ কসকব হিক্সই হমথ কক্ল সরঞ্জাম প্রদার্ 

ক্রকব।  

 

4. টেকা ও ি স্টার পাওয়ার স ম্বযাগ িৃদ্ধি; হক্াথভ  আক্ৰাে  কয়  াসপাতাকল ভথতন এবং মতুৃযর 

থবরুকি টিক্া এখকর্া হসরা প্রথতকরাধ।  থদও 95 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসী অেত এক্টি 

টিক্া গ্র ণ ক্করকছ, টিক্া ও বুস্টার  ার বদৃ্ধি ক্রকত আকরা অকর্ক্ থক্ছু ক্রার রকয়কছ, থবকশষ 

ক্কর থশশুকদর মকধয:  

• র্াথস নং হ াকম বুস্টার প্রদার্: থর্উ ইয়ক্ন সক্ল র্াথস নং হ াকমর জর্য তাকদর বাথসোকদর 

মকধয টিক্া ও বুস্টার গ্র কণর  ার বদৃ্ধি ক্রার পথরক্ল্পর্া প্রদশ নর্ ক্রা বাধযতামূলক্ 

ক্রকব।  

• থশশুকদর টিক্া বদৃ্ধি: থর্উ ইয়কক্নর সবকিকক্ হবথশ হ াগয থক্ন্তু টিক্া র্া হর্ওয়া হগাষ্ঠী 5-

11 বছর বয়সীরা। থর্উ ইয়ক্ন থশশুকদর টিক্ার হক্ষকে আমাকদর মকর্াক াগ বদৃ্ধি ক্রকব।  

• থক্কশারকদর জর্য বুস্টার টিক্া প্রদার্: আমরা 12-15 বছর বয়সী থশশুকদর জর্য 

ফাইজাকরর বুস্টার টিক্ার অর্ুকমাদর্ প্রতযাশা ক্রথছ এবং প্রস্তুত  ওয়ার সাকি সাকি হসই 

জর্কগাষ্ঠীর মকধয টিক্া প্রদাকর্র প্রোর শুরু ক্রকবা।  



 

5. স্থার্ীয় হর্তৃিৃম্বের সাম্বি কাজ করা: শুরু হিকক্ই গভর্ নর হ াক্ল হজার প্রদার্ ক্কর 

বকলকছর্ হ  হক্াথভক র থবরুকি লড়াই অবশযই স ক াথগতামূলক্ পন্থায়  কত  কব। শীতক্ালীর্ 

সংক্ৰমণ বদৃ্ধির থবরুকি লড়াইকয়র জর্য স্থার্ীয় অংশীদারকদর সাকি  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রা 

প্রকয়াজর্।  

• স্থার্ীয় হর্তৃবেৃকক্ হর্তৃত্ব থদকত হদওয়া: থর্উ ইয়ক্ন থসটি হিকক্ ইথর ক্াউথে প নে, 

স্থার্ীয় হর্তৃবেৃ বুদ্ধিমার্ থসিাে থর্কে। আমরা এই সূক্ষ্ম, অভীষ্ট পন্থা অবযা ত 

রাখকবা।  

• স্থার্ীয় অংশীদারকদর সংস্থার্ প্রদার্: গভর্ নর হ াক্ল হক্াথভক র থবরুকি লড়াইকয় এক্টি 

সম্পূণ ন-সরক্াকরর পন্থায় হর্তৃত্ব প্রদার্ অবযা ত রাখকবর্,  া থর্দ্ধিত ক্রকব হ  ক্াউথের 

জরুথর বযবস্থাপক্ এবং স্থার্ীয় সু্কল হবাক নর ক্াকছ তাকদর প্রকয়াজর্ীয় পরীক্ষার বযবস্থা ও 

মাস্ক রকয়কছ।  

### 

 

 

###  
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