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হ ায়াইট  াউজ হকাবভড-19 সমন্বয়কারী আেীষ ঝাম্বয়র সাম্বি গভর্ নর কোবি হ াকম্বলর 

হ াম্বর্ হেওয়া বিিৃবি  

  

  

"আজ, আমি হ োযোইট  োউসের হ োমিড-19 েিন্বয োরী ডঃ আমিে ঝোসযর েোসে ি োিোরীর 

পমরমিমি এবং এই গ্রীসে এবং িরসি হেি জসু়ে েম্ভোবয বৃদ্ধি মিযন্ত্রণ  রোর জিয রোজযগুমির 

প্রসযোজিীয েংিোি, েরবরো  এবং মবিরণ হিটওযো ক রসযসে িো মিদ্ধিি  রোর জিয প্রিোেসির 

প্রস্তুমি পমর ল্পিো েম্পস ক  েো বসিমে।  

  

"আিরো জোমি হে টট ো, বুস্টোর, পরীক্ষো এবং মিম ৎেোর িসিো েরঞ্জোিগুমি হ োমিড-19 এর 

েোসে ি়েোই  রোর জিয, হিমরসযন্টগুমির প্রমি প্রমিদ্ধিযো জোিোসি,  োেপোিোসি িমিক  ওযোস  

 ি রোখসি এবং জীবি বো াঁিোসি গুরুত্বপূণ ক। এই  োরসণই আমি  ংসগ্রেস  অমিমরক্ত হেডোসরি 

ি মবি পোে  রোর জিয আহ্বোি জোিোদ্ধি, েো িমবষ্যসির COVID-19 হিমরসযন্ট এবং বৃদ্ধির 

মবরুসি প্রসযোজিীয আরও েংিোি হপসি রোজযগুমিস  ে োযিো  রোর জিয গুরুত্বপূণ ক প্রিোমণি 

 সব।  

  

"রোষ্ট্রীয পে কোসয, আিরো মিদ্ধিি  রো অবযো ি হরসখমে হে মিউ ইয কবোেীসের এই েরঞ্জোিগুমির 

অযোসেে রসযসে। আিরো ইমিিসযয েোম্প্রমি  িোেগুমিসি মিউ ইয কবোেীসের 75 মিমিযসিরও 

হবমি ওিোর-েয- োউন্টোর হ োমিড-19 পরীক্ষো মবিরণ  সরমে এবং িমবষ্যসির জিয আরও 

িজিু হরসখমে। আিরো প্রিোেসির েোসে অংিীেোমরত্ব িোমিসয েোদ্ধি েোসি আরও হবমি মিউ 

ইয কবোেীসের েমূ্পণ করূসপ টট ো এবং বুস্টোর হেওযো েোয, হেই েোসে হবমিরিোগ প্রোপ্তবযস্কসের 

জিয উপিব্ধ মিম ৎেোর মব ল্পগুমি প্রিোর  সর েো  োেপোিোসি িমিক  ওযো প্রমিসরোয  রসি 

ে োযিো  সর। উপরন্তু, আমি আিোর েিস  আিোসের রোষ্ট্রীয েংিোগুমির  োে হেস  আিোসের 

েোিমগ্র  িমবষ্যি প্রস্তুমির েমূ্পণ ক িূিযোযসির জিয বসিমে। গি শুিবোর, আমি আিোসের 

রোসজযর িিিোি প্রস্তুমির পমর ল্পিো েম্পস ক  োউমন্ট মিব কো ীসের েোসে  েো বসিমেিোি, এবং 

ম িোসব আিরো অ ুিসি িোসের িোম েো পূরণ  রসি এ  েোসে  োজ  রসি পোমর।  

  

"মিউ ইয ক েীর্ কমেি যসর হ োমিড-19 এর মবরুসি জোমির ি়েোইসযর অগ্রিোসগ রসযসে এবং 

আিরো মিউ ইয কবোেীসের মিরোপে, অবগি এবং প্রস্তুি রোখো িোমিসয েোব।"  
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