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গভর্নর কুওম্বমা মাবকন র্ যুক্তরাম্বের স্বাস্থ্ে ও মার্ি সেিা েবিি অোম্বলক্স আজারম্বক বিঠি বিম্ব়েম্বের্ 
তার বমথ্ো িািী সয 'বরজাম্বভন  রাখা টিকার স াজ' রাজেগুবলম্বত পাঠাম্বর্া হম্বি,তা েম্পম্বকন  িোখো 

িািী কম্বর  
  

আজার িাবি কম্বরম্বের্ সয সে াম্বরল েরকার অবিত্বহীর্ "োরীবরকভাম্বি েংরবিত" স াজ 
পাঠাম্বির্  

  
বর্উ ই়েকন  সেট এই েপ্তাম্বহ 250,000 টিকার স াজ পাম্বি- আম্বগর েপ্তাম্বহর তুলর্া়ে 50,000 স াজ 

কম - সযম্বহতু CDC 7 বমবল়েম্বর্রও সিবে বর্উ ই়েকন িােীর সযাগেতা িৃবি কম্বরম্বে  
  

 বিঠিটি সিখম্বত এখাম্বর্ বিক করুর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মার্কন র্ স্বাস্থ্য ও মার্ব পর্রমেবার (U.S. Health and Human 
Services) সর্িব অ্যামেক্স আজারমক একটি র্িঠি জার্র কমর সর্িমবর র্মথ্যা দার্বর বযাখ্যা চিম়েমের্ 
চে "শারীর্রকভামব সংরর্িত রাখ্া সমস্ত চ াজ" রাজযগুর্েমত পাঠামর্া হমব, েখ্র্ এরই মমযয 
চে ামরে সরকার ঐ চ াজগুমো সব র্বতরণ কমর র্দম়েমের্ এবং সরবরাহ বাড়ামব র্া। র্র্উ ই়েকন  
রাজয এই সপ্তামহ 250,000 চ াজ পামব- আমগর সপ্তামহর তুের্া়ে 50,000 কম- ের্দও চরাগ 
র্র়্েন্ত্রণ এবং প্রর্তমরায চকন্দ্র (Centers For Disease Control and Prevention, CDC) এখ্র্ 7 
র্মর্ে়োমর্রও চবর্শ র্র্উ ই়েকন বাসীর চোগযতা বৃর্ি কমরমে।  
  
র্িঠিটির সমূ্পণন বাতন া র্র্মি চদও়ো হে:  
  
18 জার়্ুোরী 2021  
  
র্প্র়ে সর্িব আজার:  
  
এক বের আমগ এই মামস, ট্রাম্প প্রশাসর্ িীর্ চথ্মক ভ্রমণ র্র্র্েি কমরর্, এমর্ একটি র্ীর্ত ো 
স্পষ্ট বাস্তবতামক উমপিা কমর চে এই র্মভে কমরার্া ভাইরাসটি ইর্তমমযয ইউমরামপ ের্ড়ম়ে পমড়মে 
চেখ্ামর্ েি েি পেনটক র্র্উ ই়েকন  চমমট্রাপর্েটর্ অ্ঞ্চমে ফ্লাইমট উমঠমে, োর েমে উত্তর-পূবনাঞ্চমের 
রাজযগুমো এই মারাত্মক ভাইরামসর র্শকার হম়েমে। এই মহামারীর প্রর্ত ট্রাম্প প্রশাসমর্র অ্মোগয 
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প্রর্তর্ি়োর েমে মার্কন মর্ প্রা়ে 24 র্মর্ে়ের্ ইর্তবািক চকস ঘমটমে এবং প্রা়ে 400,000 জর্ চোক 
মারা চগমের্।  
  
রাষ্ট্রপর্ত এবং তার চহা়োইট হাউস কমরার্াভাইরাস টাস্ক চোসন (White House Coronavirus Task 
Force) বারবার এবং অ্বমহোর কারমণ এই জর্স্বাস্থ্য সংকট চথ্মক মার্কন র্ েুক্তরাষ্ট্রমক রিা করমত 
বযথ্ন হম়েমে, েখ্র্ সরঞ্জাম চকর্ার কথ্া আমস তখ্র্ তারা রাজযমক বাযা চদ়ে এবং মাস্ক পরার 
বযপামর চেৌর্ক্তক জর্স্বাস্থ্যর সমর্থ্নত গাইম মের প্রিার করমত বযথ্ন হ়ে। টিকা সরবরামহর সঠিকভামব 
প্রর্ি়ো কাজ র্া করামত এই অ্বযবস্থ্াপর্া আজও অ্বযাহত রম়েমে: চে ামরে সরকার রাজযগুর্েমক 
একটি সমর্িত পর্রকল্পর্া বা গণ টিকাকরণ প্রমিষ্টা িাোমর্ার জর্য প্রম়োজর্ী়ে তহর্বে প্রদার্ করমত 
বযথ্ন হম়েমে।  
  
অ্তীমতর ত্রুটিগুমো র্িন্তা করা এবং ঠিক করার প্রর্তটি সুমোগ সমেও, গত সপ্তামহ আপর্র্ 
আমমর্রকার্ জর্গমণর মমযয আমরা ির্ত, উমেগ এবং র্বভ্রার্ন্তসৃর্ষ্ট কমরর্ েখ্র্ আপর্র্ 12 জার়্ুোর্র, 
2021 তার্রমখ্ সাংবার্দকমদর বমের্ চে চে ামরে সরকার র্শর্পংম়ের মাযযমম টিকা সরবরাহ বার্ড়ম়ে 
তুেমব "শারীর্রক সংরর্িত সব চ াজগুর্ে" েখ্র্ বাস্তমব, সাংবার্দকমদর মমত, চে ামরে সরকার 
ইর্তমমযয ঐ সব চ াজ র্বতরণ কমরমের্ এবং সরবরাহ বাড়মে র্া। আসমে, র্র্উ ই়েকন  শীঘ্রই 
জার্মত পারমব চে আমরা আমগর সপ্তামহর তুের্া়ে চে ামরে সরকামরর কাে চথ্মক 50,000 কম 
চ াজ পাব।  
  
তার চিম়েও খ্ারাপ, একই সপ্তামহ র্র্উ ই়েকন  সহ অ্মর্ক রাজয আপর্ার সপুার্রশ অ্র্ুো়েী, 
চোগযতার প্রম়োজর্ী়েতা বরৃ্ি কমরমে, চোগয র্র্উ ই়েকন বাসীর সংখ্যা 5 র্মর্ে়ের্ চথ্মক বার্ড়ম়ে 7 
র্মর্ে়েমর্ করা হম়েমে।  
  
আমমর্রকার জর্গমণর একটা বযাখ্যা প্রাপয।  
  
এই দাবী শুযু র্র্উ ই়েমকন র একার র়্ে। ওমরগমর্র গভর্নর চকট ব্রাউর্ এটামক "জাতী়ে পেনাম়ে 
প্রতারণা" বমে অ্র্ভর্হত কমরমের্। ও়োর্শংটমর্র গভর্নর চজ ইর্সর্ে বমেমের্ চে ট্রাম্প প্রশাসর্মক 
অ্বশযই এই প্রতারণার অ্র্বেমে জবাব র্দমত হমব। কমোরাম ার গভর্নর জযামর  চপার্েস বমেমের্ 
চে র্তর্র্ "মমনাহত" হম়েমের্ চে আমমর্রকার জর্গমণর কামে চে ামরে সরকার "র্মথ্যা" বমেমে। 
এবং উইসকর্র্সমর্র গভর্নর টর্র্ এভারস, র্মমর্মসাটার গভর্নর টিম ও়োেজ এবং র্মর্শগামর্র গভর্নর 
চেমটমির্ হুইটমার বমেমের্, "আমমর্রকার জর্গণমক র্বভ্রান্ত করা হম়েমে।"  
  
এই অ্বযবস্থ্াপর্ার একটি পূণনাঙ্গ র্হসাব অ্বশযই র্দমত হমব। এই অ্র্তর্রক্ত চ াজগুর্ে কখ্র্ োড়া 
হ়ে? আপর্র্ র্ক জার্মতর্ েখ্র্ আপর্র্ এই সব প্রকাশয মন্তবয কমরর্েমের্ চে র্রজামভন  অ্র্তর্রক্ত 
চ াজ র্েে র্া? কখ্র্ টিকার সরবরাহ বাড়মব? আমামদর চে র্েতী়ে চ ামজর প্রর্তশ্রুর্ত চদও়ো 
হম়েমে তা র্ক সর্তযই আসমব? চকর্ র্র্উ ই়েমকন র ে়ে সপ্তামহর বরাদ্দকরণ এমর্ এক সমম়ে বন্ধ 
করা হম়ের্েে েখ্র্ আমামদর সরবরাহ বাড়ামর্ার প্রর্তশ্রুর্ত চদও়ো হম়ের্েে?  
  



 

 

আর্ম, এবং 19.45 র্মর্ে়ের্ র্র্উ ই়েকন বাসী, োমদর প্রর্তর্র্র্যত্ব আর্ম করর্ে, এই সব প্রমের উত্তর 
দাবী করর্ে এবং আপর্ার উত্তমরর জর্য অ্মপিা করর্ে।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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