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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল জর্স্বাস্থ্ে সুরক্ষায় এিং চলমার্ ম ামারী সাড়াদার্ সমিম্বর্
ন র্তু র্
হকাবভড-19 প্রস্তুবত উম্বদোগ হ াষণা করম্বলর্

বর্উ ইয়কন হেট স্কুম্বল বিম্বর যাওয়া এিং হমৌসুবম ম ামারী উত্থাম্বর্র জর্ে "িল কম ন
পবরকল্পর্া" ততবর করম্বে
হকাবভড-19 ম ামারীর সাড়াদাম্বর্র স্বাধীর্ কমপরিতী
ন
পযাম্বলাচর্ার
ন
জর্ে RFP প্রকাে

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ জর্স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকের চলমার্ ম ামারী
সাড়াদার্ সমিকর্
ন র্তু র্ হক্াথভড-19 প্রস্তুথত উকদযাগ হ াষণা ক্রকলর্। গভর্রন হ াক্ল হ াষণা
ক্রকলর্ হে হেে জর্স্বাস্থ্য থবকেষজ্ঞকদর সাকি থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রকে এক্টে ফল
ক্মপথরক্ল্পর্া
ন
(Fall Action Plan) ততথরর জর্য োকত বেকরর হেকষর থদকক্র সম্ভাবয হমৌসুথম
হক্াথভড-19 উত্থাকর্র সম্ভাবর্ার হমাক্াকবলা ক্রা োয়, এবং এক্ই সাকি থেক্ষািীকদর এই ফল
হমৌসুকম থর্রাপকদ স্কুকল থফকর হেকত থদকত পার হক্ৌেল থস্থ্র ক্রা োয়। এোড়াও গভর্রন হ াক্ল
হ াষণা ক্করকের্ হে হেকের হক্াথভড-19 সাড়াদার্ মূলযায়র্ ক্রার জর্য, ক্ী ক্াজ ক্করকে এবং
ক্ী ক্াজ ক্করথর্ তা সর্াক্ত ক্রার জর্য, এবং সক্ল স্থ্ার্ীয় সরক্াকরর জরুথর সাড়াদার্ প্রকচষ্টার
পথরক্ল্পর্ার হক্ষকে থর্কদন ের্া থ কসকব ক্াজ ক্রার জর্য এক্টে স্বাধীর্ ক্মপরবতী
ন
পোকলাচর্ার
ন
(After-Action Review) জর্য প্রস্তাবর্ার অর্ুকরাধ (Request for Proposals, RFP) প্রক্াে ক্রা
কয়কে।
"প্রিম থদর্ হিকক্ই আমার েীষ অগ্রাথধক্ার
ন
থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর থর্রাপদ রাখা, থবকেষ ক্কর েখর্
আমরা এই ম ামারী থর্রাপকদ পার ক্রাকক্ অগ্রাথধক্ার থদচ্ছি," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "আমার
দল রাতথদর্ ক্াজ ক্রকে ভথবষযৎ ম ামারী উত্থাকর্র থবরুকে আমাকদর প্রস্তুথতকক্ হজারদার
ক্রার জর্য এবং স্বল্প ও দী উভয়
ন
হময়াকদ অর্যার্য সংথিষ্ট জর্স্বাস্থ্য জরুথর অবস্থ্ার জর্য।
আমরা হক্াথভড-19 এর থবরুকে আমাকদর লড়াইকয় সথতযক্াকরর অগ্রগথত ক্করথে এবং থর্উ
ইয়ক্ন হেে োকত আকগর হিকক্ও েচ্ছক্তোলী কয় প্রতযাবতনর্ ক্কর তা থর্চ্ছিত ক্রকত আমরা
সতক্ন আথে।"
"হেক তু ম ামারীর অগ্রসর ওয়া এবং পথরবতনর্ অবযা ত আকে, আমাকদরকক্ অবেযই র্তু র্
র্তু র্ হেইকর্র জর্য প্রস্তুত িাক্কত কব," হলিম্বটর্োন্ট গভর্রন অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা

িম্বলর্। "হেক তু থেক্ষািীরা এই ফল হমৌসুকম স্কুকল থফকর োকি, তাই আমাকদর ভথবষযৎ
ভযাথরকয়কের হমাক্াকবলা ক্রার পথরক্ল্পর্া রাখকত কব।"
িল কমপবরকল্পর্ার
ন
পটভূ বম
হেে সচ্ছিয়ভাকব এক্টে ফল ক্মপথরক্ল্পর্ার
ন
প্রস্তুত ক্রকে োকত এই বেকরর হেকষর থদকক্র
সম্ভাবয উত্থাকর্র হমাক্াকবলা ক্রা োয়। স্বাস্থ্য পথলথস থবকেষজ্ঞকদর পরামে থর্কয়
ন
পথরক্ল্পর্া ক্রা
কি এবং জুকর্র মাঝামাচ্ছঝ হেে আকয়াচ্ছজত ম ামারী সম্পথক্নত থবষকয় বাথসন্দাকদর জথরপ
ক্রা এক্টে জর্মত জথরকপর মাধযকম থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর মতামতও গৃ ীত কব।
ফল পথরক্ল্পর্ার মকর্াকোগ িাক্কব থর্কচর থবষয়গুথলর উপর, থক্ন্তু তা একত সীমাবে িাক্কব র্া:
• স্কুকল হফরত োওয়ার হক্ৌেল, হেখাকর্ স্কুলবষ নশুরু ওয়ার পূকব স্ক
ন ু লগুথলকত 3
থমথলয়র্ হেে থবতরণ অন্তভুক্ত
ন িাক্কব।
• আকরা হবথে থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ টেক্া ও বুোর প্রদার্ ক্রা, োর মকধয িাক্কব
প্রকয়াজর্ কল আকরক্বার গণ টেক্া হক্ন্দ্র স্থ্াপর্ ক্রার সক্ষমতা।
• থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ দ্রুত এবং র্ র্ পরীক্ষা ক্রাকত উৎসাথ ত ক্রা।
• থচথক্ৎসা এবং হিরাথপউটেক্কসর উপলভযতা প্রসার ক্রা, োর মকধয িাক্কব হেই
থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর স্বাস্থ্যকসবা হপোদারকদর ক্াকে তাৎক্ষথণক্ভাকব োওয়ার
সুকোগ হর্ই তাকদর জর্য জর্য সদয শুরু ক্রা হেেবযাপী েলাইর্ , এবং হসই
সাকি লং হক্াথভকডর প্রভাকব ভুগকত িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর সমির্ন ক্রা।
• বযচ্ছক্তগত সুরক্ষার সরঞ্জাকমর ( personal protective equipment, PPE)
েক্পাইল প্রস্তুত রাখা, োর মকধয িাক্কব প্রকয়াজর্মকতা বযব ার ক্রার জর্য
প্রস্তুত 20 থমথলয়র্ হেে।
• আমাকদর াসপাতাল বযবস্থ্াকক্ হজারদার ক্রা, োর মকধয রকয়কে হেকের সাজন
অপাকরেন্স হসোরকক্ ( State's Surge Operations Center) বথলষ্ঠ ক্রা েথদ এর
প্রকয়াজর্ য়।
• হফডাকরল এবং স্থ্ার্ীয় অংেীদারকদর সাকি সমন্বয় ক্রা।
ফল ক্মপথরক্ল্পর্া
ন
থর্কয় গভর্রন হ াক্কলর হপ্রকজকেের্ হদখা োকব এখাকর্।
ম ামারী কমপরিতী
ন
পযাম্বলাচর্ার
ন
পটভূ বম
এোড়াও গভর্রন হ াক্ল এক্টে ম ামারী ক্মপরবতী
ন
পোকলাচর্া
ন
ততথরর জর্য প্রস্তাবর্ার
অর্ুকরাকধর হ াষণা থদকয়কের্, ো কলা থর্উ ইয়ক্ন হেকের চলমার্ ম ামারী প্রস্তুথত প্রকচষ্টার
এক্টে অংে। ক্মপরবতী
ন
পোকলাচর্ার
ন
উকেেয কলা হেকের হক্াথভড-19 সাড়াদাকর্র
পোকলাচর্া
ন
ক্রা, ক্ী ক্াজ ক্করকে এবং ক্ী ক্াজ ক্করথর্ তা সর্াক্ত ক্রা, এবং হেে ক্ীভাকব
সাড়াদার্ আকরা ভাকলা ক্রকত পারকতা তা পরীক্ষা ক্রা। এোড়াও পোকলাচর্াটে
ন
থর্উ ইয়ক্ন হেে
ও অর্যার্য সরক্াকরর জর্য এক্টে থর্কদনের্া থ কসকব িাক্কব ো তারা উকেখকোগয জরুথর
অবস্থ্ায় দ্রুত ও ক্ােক্রভাকব
ন
সাড়াদাকর্র জর্য বযব ার ক্রকত পারকব, ো কত পাকর ম ামারী,
প্রাক্ৃথতক্ দুকোগ
ন বা অর্য হক্ার্ও জরুথর পথরথস্থ্থত ো স্বাভাথবক্ জীবকর্ বড় থবঘ্ন সৃটষ্ট ক্কর।
পোকলাচর্াটে
ন
থর্কচর উকেেযগুথল পূরণ ক্রকব:

•
•

•
•
•

•

হেকের হক্াথভড-19 সাড়াদাকর্র পোকলাচর্া
ন
ক্রকব।
েচ্ছক্ত , হসরা অর্ুেীলর্, এবং এক্ইসাকি হক্ার্ হক্ষকে পথলথসর জর্গকণর চাথ দা
পূরকণ ােথত থেকলা সর্াক্ত ক্রা এবং জর্স্বাস্থ্য প্রস্তুথত ও সাড়াদার্ উন্নত ক্রকত
মূল থেক্ষা সর্াক্ত ক্রা।
এক্টে ক্াঠাকমাবে এবং েিাসমকয় মুখয ফলাফল থরকপােন ক্রা এবং প্রকয়াজকর্
বযাখযা দার্ ক্রা।
মুখয সুপাথরে প্রদার্ ক্রা এবং হসই সুপাথরেসমূ কক্ অগ্রাথধক্ার বা থবভাকগ ভাগ
ক্রা।
ভথবষযৎ জরুথর অবস্থ্ায় হেকের বযব াকরর জর্য এক্টে পথরক্ল্পর্া থর্কদনের্া
ততথর ক্রা হেখাকর্ এটে থচথিত িাক্কব হে েখর্ হক্াথভড-19 পোকয়র
ন
হক্ার্ও
জরুথর অবস্থ্া আকস ো থবদযমার্ পথরক্ল্পর্া দ্বারা সামাল হদওয়া োয় র্া তখর্ ক্ী
পদকক্ষপ থর্কত কব এবং ক্ীভাকব থর্বা ন ী থসোন্ত গ্র ণ ক্রার পিপ্রদের্ন ও
থর্কদনের্া পাওয়া োকব হস বযাপাকর সুপাথরে িাক্কব।
সুপাথরে কত কব থবকেষাথয়ত, সম্ভব, সমকয়র মকধয সম্ভব, পথরমাপকোগয, এবং
ক্মপথরক্ল্পর্া
ন
েিােিভাকব অর্ুবাদকোগয।

পোকলাচর্ার
ন
মকর্াকোগ িাক্কব হেকের হক্াথভড সাড়াদাকর্র মূল থবষয়গুথলকত, োর মকধয
এগুথল অন্তভুক্ত
ন িাক্কব থক্ন্তু ো এর মকধয সীমাবে িাক্কব র্া:
• ম ামারীর চাথ দার আকলাকক্ াসপাতাল বযবস্থ্াপর্া এবং ইর্কপকেে
ফযাথসথলটের বযাপাকর পথলথস ও থর্কদন ের্ার পোকলাচর্া,
ন
োর মকধয িাক্কব হক্ার্
হমথডকক্ল প্রচ্ছিয়া সচল িাক্কত পারকব এবং িাক্া উথচত।
• বযচ্ছক্তকদর, থবকেষ ক্কর দুুঃস্থ্ বযচ্ছক্তকদর সমকবত ওয়ার হসটেংকয়, হেমর্ গৃ
ীর্
আশ্রয়কক্ন্দ্র, গ্রুপ হ াম, র্াথসংন হ াম, হজল ও ক্ারাগাকর স্থ্ার্ান্তকরর বযাপাকর
এবং এই থসোন্তসমূ হর্ওয়ার জর্য হক্ার্ এর্টেটে সবাকপক্ষা
ন
উপেুক্ত এবং হসই
এর্টেটের মধযক্ার সংিমণ থর্য়ন্ত্রকণর ক্ােক্াথরতার
ন
বযাপাকর পথলথস ও
থর্কদনের্ার পোকলাচর্া।
ন
• থেক্ষা প্রথতষ্ঠার্ বন্ধ ক্কর হদওয়া এবং পুর্রায় খুকল হদওয়ার বযাপাকর, এবং
হক্াথভড-19 চলাক্ালীর্ সমকয় ক্ীভাকব তেেকবর প্রিম থদকক্র, স্কুল বয়স্ককদর,
থবকেষ থেক্ষার এবং মাধযথমক্ পরবতী থেক্ষা ক্মসূন থচ ক্ীভাকব সামলাকর্া
কয়থেকলা এবং ভথবষযকত তা ক্ীভাকব সামলাকর্া কব হসই বযাপাকর পথলথস ও
থর্কদনের্ার পোকলাচর্া।
ন
• হক্ার্ বযবসা, থেল্প এবং অর্ুষ্ঠার্কক্ অতযাবেযক্ীয় গণয ক্রা কব এবং হক্ার্
উকেকেয ক্রা কব তা থর্ধারণ
ন ক্রার থর্ণায়ক্।
ন
• থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর চাথ দা হমোকত অতযাবেযক্ীয় পণয থর্চ্ছিত ক্রা ও সংগ্র
ক্রা।
• ক্মকক্ষকে
ন
অতযাবেযক্ীয় ক্মীকদর প্রকয়াজর্ীয় সুরক্ষা, এবং একদর প্রকয়াজর্ীয়
ক্মসমূ
ন
ও হসবা, োরা প্রায়েই থর্ম্ন আকয়র অকেতাঙ্গ সম্প্রদায় হিকক্ আকস।
• হেে এবং এর হফডাকরল ও স্থ্ার্ীয় পথরপূরক্কদর মকধয সমন্বয়, োর মকধয হময়র,
ক্াউথে হর্তা এবং অর্যার্য থর্বাথচত
ন
ক্মক্তন
ন াকদর মধযক্ার সম্পক্ন িাক্কব।

•
•

জর্গকণর সাকি ক্ােক্র
ন থেক্ষা ও হোগাকোগ, োর মকধয িাক্কব হডো ও অর্যার্য
তিয ভাগ ক্কর হর্ওয়া।
জরুথর প্রচ্ছিয়া পথরক্ল্পর্া ও বাস্তবায়কর্র জর্য এবং থবকেষ হেসব ক্াজ পূরণ
ক্রকত কব তার জর্য প্রকয়াজর্ীয় ক্মী ও থবকেষজ্ঞ।

এক্ বেকরর চুচ্ছক্তর হময়াকদর অধীকর্, উপকদষ্টাকক্ চুচ্ছক্ত শুরুর েয় মাকসর মকধয অগ্রাথধক্ার
খাতসমূক র পথরক্ল্পর্া ও ফলাফল প্রদার্ ক্রার অর্ুকরাধ ক্রা কি। আকরা থবস্তাথরত থবকিষণ
এবং অথতথরক্ত খাত অন্তভুক্ত
ন ক্রা কব এক্ বেকরর মকধয পরবতী েয় মাস থর্কয় এক্টে চূ ড়ান্ত
হমাে ক্মপরবতী
ন
প্রথতকবদকর্র মকধয থদকয়।
পোকলাচর্ার
ন
উকেেয কলা থর্উ ইয়ক্ন হেকের ম ামারী সাড়াদার্ সম্পকক্ন আকরা ভাকলাভাকব
জার্া এবং এর উকেেয বাইকরর চলমার্ পোকলাচর্ার
ন
সাকি দ্বন্দ্ব সৃটষ্ট র্য়। গভর্রন থর্উ ইয়ক্ন
হেকের হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে এবং ইমাকজনচ্ছন্স সাথভনকসকসর (New York State Division of
Homeland Security and Emergency Services) ক্থমের্ার জযাথক্ হেকক্ ক্মপরবতী
ন
পোকলাচর্া
ন
প্রচ্ছিয়ার তত্ত্বাবধাকর্র দাথয়ত্ব থদকয়কের্।
প্রস্তাবর্ার অর্ুকরাকধর এক্টে ক্থপ পাওয়া োকব এখাকর্।
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