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গভর্ নর হ াকল আপম্বেট  াসপাতালগুবলম্বত বিবলটাবর হিবিম্বকল টটি হপ্ররম্বে 

হেিাম্বরল সরকাম্বরর অবতবরক্ত সা ায্ে হ াষো করম্বলর্  

  

রম্বেোম্বরর স্ট্রং হিম্বিাবরয়াল  াসপাতাল এিং বসরাবকউম্বে SUNY আপম্বেট 

ইউবর্ভাবস নটট  াসপাতাম্বল বিবলটাবর হিবিম্বকল টটি বর্য্ুক্ত করা  ম্বি  

  

এছাড়াও,িাম্বেম্বলার ইবর কাউবি হিবিম্বকল হসিাম্বর বিদ্েিার্ বিবলটাবর হিবিম্বকল 

টটি সম্প্রসাবরত করম্বত গভর্ নম্বরর অর্ুম্বরাধ অর্ুম্বিাবদ্ত  ম্বয়ম্বছ, য্া এখর্ 10 িােন পয্ নন্ত 

কায্ নকর িাকম্বি  

  

হ াষোটট হেম্বটর  াসপাতাল িেিস্থায় অতোিেেকীয় কিী বর্ম্বয়াগ ত্রাে প্রদ্াম্বর্ 

িাবকনর্ হ লি এিং ব উম্বির্ সাবভনম্বসস বিপাটনম্বিি এিং বিম্বেন্স বিপাটনম্বিম্বির 

বিদ্েিার্ সিি নর্ম্বক অর্ুসরে কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে 7 হেব্রুয়াথরকে হেডাকরল সরক্াকরর 

অথেথরক্ত সংস্থার্ থর্উ ইয়কক্ন আসকে, ো শীেক্াকল হক্াথভড-19 আক্রাকের সংখ্যা েদৃ্ধির সময় 

 াসপাোলগুথলকক্ অথেথরক্ত ত্রাণ প্রদার্ ক্রকে, ো আগামী সপ্তা গুথলকে অথেথরক্ত চাকপ িাক্া 

 াসপাোল ক্মী ও েযেস্থাকক্ স ায়ো ক্রকে। রকচস্টাকরর স্ট্রং হমকমাথরয়াল  াসপাোল (Strong 

Memorial Hospital, URMC) এেং থসরাথক্উকজ SUNY আপকস্টট ইউথর্ভাথস নটট  াসপাোল 

(SUNY Upstate University Hospital) উভয়ই হেব্রুয়াথরকে দুইটট মাথক্নর্ থডকেন্স থডপাটনকমন্ট 

(U.S. Department of Defense, DOD) থমথলটাথর হমথডকক্ল টটকমর (Military Medical Teams, 

MMT) স ায়ো লাভ ক্রা শুরু ক্রকে। পূকে ন 26 জার্ুয়াথর পে নে মাথক্নর্ হ লি এেং থ উকমর্ 

সাথভনকসস থডপাটনকমকন্টর (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) 

থডজযাস্টার হমথডক্যাল অযাথসকস্টন্স টটম (Disaster Medical Assistance Teams) SUNY 

আপকস্টটকক্ সমি নর্ ক্করকে। র্েুর্ টটমগুথলর প্রথেটটকে 20 সদসয িাক্কে েকল মকর্ ক্রা 

 কে, টটকম িাক্কে ডাক্তার, র্াস ন, শ্বাসপ্রশ্বাস হটক্থর্থশয়ার্ এেং ক্মান্ড স্টাে। োরা হরাগীর 

ক্ষমো অেকসট ক্রকে স ায়ো ক্রকে এেং আর্ুমাথর্ক্ 30 থদকর্র জর্য সং ে ক্রা হেকে 

পাকর। আসন্ন র্েুর্ টটকমর পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াক্ল ইথর ক্াউথন্টর হমথডকক্ল হসন্টাকর (Erie 

County Medical Center) থর্েুক্ত MMT-র সময় 30 থদর্ েদৃ্ধির হ াষণাও ক্করকের্, ো এখ্র্ 10 

মাচন পে নে ক্াে নক্র িাক্কে।  

  



"আমরা হপ্রথসকডন্ট োইকডকর্র প্রথে কৃ্েজ্ঞ আপকস্টট  াসপাোকলর জর্য অথেথরক্ত সা ােয 

হচকয় ক্রা আমাকদর অর্ুকরাধকক্ সম্মার্ জার্াকর্ার জর্য,  াসপাোলগুথল েেনমাকর্র 

শীেক্ালীর্ হক্াথভড-19 আক্রাকের সংখ্যা েদৃ্ধির ক্ারকণ চাকপ রকয়কে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "এই টটমগুথল স্বাস্থয হসো েযেস্থাকক্ হজারদার ক্রকে অকর্ক্ সা ােয ক্রকে, টটমগুথল 

পদ্ধিম থর্উ ইয়ক্ন, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এেং এখ্র্ থেঙ্গার হলক্কসর  াসপাোলগুথলকক্ সমি নর্ 

ক্রকে। আথম হপ্রথসকডন্ট োইকডর্ ও হেডাকরল সরক্াকর আমাকদর অংশীদারকদর সাকি ক্াজ 

চাথলকয় োকো োকে শীেক্ালীর্ হক্াথভড-19 আক্রাকের সংখ্যা েদৃ্ধির সমকয় থর্উ ইয়কক্নর জর্য 

আকরা সংস্থার্ আর্কে পাথর।"  

  

আজকক্ হ াথষে সংস্থার্গুথল হেডাকরল সরক্ার ক্েৃনক্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট থর্েুক্ত থেদযমার্ 

সম্পকদর অর্ুসরণ ক্কর, োর মকধয রকয়কে ইথর ক্াউথন্ট হমথডকক্ল হসন্টার, র্ি ন হসন্ট্রাল ব্রঙ্ককস 

এক্টট এেং থর্উ ইয়ক্ন থসটটর ক্থর্ আইলযাকন্ড আকরক্টটকক্ থমথলটাথর হমথডকক্ল টটম।  

  

হ ািলোন্ড বসবকউবরটট ও ইিাম্বেনন্সন্স সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র (Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES) কবিের্ার েোবক হে িম্বলর্, "গভর্ নর 

হ াক্ল এেং হস্টকটর পুকরা দলটট আমরা হেখ্াকর্ হেখ্াকর্ পারথে স্বস্থাকর্ আমাকদর ফ্রন্টলাইর্ 

স্বাস্থযক্মীকদর সমি নর্ প্রদাকর্ থর্থেড়ভাকে মকর্াথর্কেশ ক্রকে। এর মকধয রকয়কে হস্টকট 

অথেথরক্ত ক্মী সংস্থার্ থর্কয় আসার জর্য আমাকদর হেডাকরল অংশীদারকদর সাকি ক্াজ ক্রা। 

আথম HHS এেং DOD-র প্রথে কৃ্েজ্ঞ স্ট্রং হমকমাথরয়াল ও SUNY আপকস্টকট এই টটমগুথলকক্ 

পাঠাকর্ার জর্য; টটমগুথল থর্উ ইয়কক্নর স্বাস্থযকসো ক্মীোথ র্ীকক্ শীেক্ালীর্ হক্াথভড-19 

আক্রাকের সংখ্যা েদৃ্ধির সমকয় সা ােয ক্রকে এেং আমাকদর  াসপাোল েযেস্থার উপর হিকক্ 

চাপ ক্মাকে। থডথভশকর্ আমরা গভর্ নর হ াক্কলর হর্েৃত্বাধীর্ আমাকদর অংশীদার 

একজদ্ধন্সগুথলর সাকি ক্াজ ক্রকে িাক্কো, োকে এই হেউ সামাল থদকে সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ 

সা ােয ক্রার জর্য আকরা অথেথরক্ত সংস্থার্ থর্দ্ধিে ক্রকে পাথর।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল আপকস্টট অঞ্চকল আকরা অথেথরক্ত হমথডকক্ল ক্মী সমি নকর্র জর্য আহ্বার্ 

ক্কর োকের্। এখ্র্ পে নে এই টটমগুথলর প্রায় 70 জর্ থর্উ ইয়কক্ন রকয়কে।  

  

###  
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