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বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টেলথ কবমের্ার ডা. োওয়াডন  জকুার  
  
নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস অব অযাটনিক স্টেিারেল (Office of the Attorney General, OAG) এে 
নের াটক   নেষ্কাে স্টে এই এর্ শতাব্দীে মহামানে স্টেরর্ স্টসখারি স্টমাট মৃরতে সংখযা র্ম নিল িা। 
অনিস অব অযাটনিক স্টেিারেল (OAG) নিনিত র্রেরি স্টে হাস াতাল এবং িানসকং স্টহারম স্টমাট 
মৃতয যে সংখযা  ূর্ক এবং সঠির্। নিউ ইয়র্ক  স্টেট নি াটক রমন্ট অব স্টহলে (Department of Health, 
DOH) সবসময় স্টোগীে বাসস্থাি নিনবকরশরে হাস াতারল মৃতয যে সংখযা সম্পরর্ক  প্রর্ারশয নের াটক  
র্রেরি এবং  ৃের্ভারব িানসকং স্টহাম সযনবধাে মরধয মৃতয যে সংখযা নের াটক  র্রেরি এবং এই 
প্রনতরবদরিে প্ররৃ্নত সম্পরর্ক   নেষ্কাে। সনতযই, OAG 71  ৃষ্ঠায় এর্টি িয টরিারট স্বীর্াে র্রেরি স্টে 
নি াটক রমন্ট অব স্টহলে (DOH) সবসময়  নেষ্কাে নিল স্টে তারদে ওরয়বসাইরটে তেয ইি-
িযানসনলটি মৃতয যে সারে সম্পনর্ক ত এবং স্টর্ারিা সযনবধাে বাইরে মতৃয য অন্তভযক ক্ত র্রে িা। 
"আন্ডাের্াউন্ট (undercount)" শব্দটি স্টবাঝায় স্টে নের াটক  র্ো হরয়রি তাে স্টেরয় স্টবনশ মৃতয য 
ঘরটরি; এটা আসরল ভয ল। বস্তুত, স্টমাট মৃতয যে সংখযাে স্টর্াি "আন্ডাের্াউন্ট" আরি OAG নের াটক  
নিরেই এই প্রস্তাব প্রতযাখযাি র্রেরি।  
  
OAG এে প্রনতরবদরি শুধযমাত্র িানসকং স্টহারম োর্া বযনক্তরদে গর্িাে র্ো উরেখ র্ো হরয়রি, নর্ন্তু 
হাস াতারল স্থািান্তে র্ো হরয়রি এবং  রে মাো স্টগরি। OAG  োমশক প্রদাি র্েরি স্টে সবাইরর্ 
িানসকং স্টহারমে মৃতয য নহরসরব গর্য র্ো উনেত এবং এবং হাস াতারল মাো োওয়া সরেও 
হাস াতারলে মৃতয য িয়। এটা স্টর্ারিাভারবই মৃতয যে সংখযা েদবদল র্রে িা বেং হাস াতাল ও 
িানসকং স্টহারমে মরধয মৃতয যে সংখযা বোরেে প্রশ্ন। DOH ধাোবানহর্ভারব  নেষ্কাে র্রে নদরয়রি স্টে 
আমারদে সংখযা মৃতয যে স্থারিে উ ে নভনি র্রে নের াটক  র্ো হয়। DOH নিমত স্ট াের্ র্রে িা 
স্টে এর্টি িানসকং স্টহাম স্টেরর্ হাস াতারল স্থািান্তনেত মািযরেে সংখযা এর্টি গুরুত্ব ূর্ক স্টিটা  রয়ন্ট 
এবং িানসকং স্টহাম স্টেরর্ এই তেয অনিট র্োে মরধয আরি। OAG এে নের ারটক  বলা হরয়রি, 
িানসকংরহাম স্টেরর্ নের াটক  র্ো অসঙ্গত এবং প্রায়ই ভয ল।  
  
অযাটনিক স্টেিারেরলে নর্িয িানসকংরহাম অ ারেটেরদে িাো অিযায় র্ারেে প্রােনমর্ অিযসন্ধািগুনল 
নিন্দিীয় এবং ঠির্ এই র্ােরর্ই আমো অযাটনিক স্টেিারেলরর্ এই তদন্ত শুরু র্েরত বরলনি। স্টস 
লরযয, DOH অ ারেটেরদে িাো দযবকযবহারেে সমস্ত অনভরোরগে নবেরয় অিযসের্ অবযাহত স্টেরখরি 
এবং স্টস অিযোয়ী আইি প্ররয়াগ র্েরত OAG এে সারে অংশীদানেরত্বে সারে সনিয়ভারব র্াে 
র্েরি। ( ৃষ্ঠা 17-21)  
  



 

 

এই নের ারটক ে িলািল স্টে িানসকং স্টহাম অ ারেটেো স্টেরটে সংিমর্ নিয়ন্ত্রর্ স্টপ্রারটার্ল স্টমরি 
েলরত বযেক হরয়রি, তা DOH-এে নিেস্ব তদরন্তে সারে সামঞ্জসয রূ্ক। প্রনতরবদরি স্টদখা স্টগরি স্টে 
অ ারেটেো COVID-আিান্ত বানসন্দারদে সঠির্ভারব আলাদা র্েরত বযেক হরয়রি; র্মীরদে  েকাপ্ত 
নিি বা  েীযা র্েরত বযেক হরয়রি; অসযস্থ র্মীরদে র্াে োনলরয় স্টেরত এবং বানসন্দারদে েত্ন 
অবযাহত োখরত বাধয র্রেরি; সংিমর্ নিয়ন্ত্রর্ স্টপ্রারটার্রল র্মীরদে প্রনশযর্ নদরত বযেক হরয়রি 
এবং তোবধায়র্রদে বযনক্তগত প্রনতেযামূলর্ সেঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) 
 াওয়া, নিট র্েরত ও প্রনশযর্ নদরত বযেক হরয়রি। এই বযেকতা েিস্বাস্থয আইি ও DOH 
নিরদক নশর্াে সোসনে লঙ্ঘি োরত প্ররতযর্ িানসকং স্টহাম অ ারেটে সরেতি নিল। এই স্টপ্রারটার্ল 
লঙ্ঘি অরেৌনক্তর্ এবং অ ারেটেরদে েবাবনদনহ র্ো হরব। প্ররৃ্ত রয, DOH ইরতামরধয 140টি 
সংিমর্ নিয়ন্ত্রর্ উদৃ্ধনত এবং এর্ িেরিেও স্টবনশ তাৎযনর্র্ নব জ্জির্ উদৃ্ধনত োনে র্রেরি।  
  
প্রনতরবদরি অ ারেটেরদে সোসনে নিবকাহী আরদশ লঙ্ঘি র্রে স্টদখা স্টগরি স্টে িানসকংরহামগুনলরর্ 
 নেবারেে সদসযরদে সারে তাৎযনর্র্ স্টোগারোরগে প্ররয়ােি নিল েখি সযনবধাটিরত এর্টি 
COVID-19 সংিমর্ বা মৃতয য হরয়নিল। ( ৃষ্ঠা 36)  
  
উ েন্তু, এটি উদাহের্ নেনিত র্রে স্টেখারি িানসকং স্টহাম অ ারেটেো DOH-এে র্ারি নবনভন্ন 
তেয নের াটক  র্রে তাে ে OAG-স্টর্ োিায়। OAG এমি  নেনস্থনত নেনিত র্রেরি স্টেখারি িানসকং 
স্টহাম অ ারেটেো স্টেরটে র্ারি নমেযা তেয েমা নদরয়রি, OAG এে উনেত এই অসামঞ্জসযতাগুরলা 
DOH-এে র্ারি োিারিা োরত আমো েিস্বাস্থয আইি লঙ্ঘরিে েিয বলপ্ররয়ারগে  দরয  গ্রহর্ 
র্েরত  ানে। ( ৃষ্ঠা 11) িানসকং স্টহাম অ ারেটেরদে অবশযই DOH-এে র্ারি সঠির্ তেয োিারত 
হরব অেবা স্টদওয়ানি বা স্টিৌেদানে েনেমািাে সম্মযখীি হরত হরব এবং আে  েকন্ত DOH ইরতামরধয 
স্টসই বাধযবাধর্তা লঙ্ঘরিে েিয অসংখয অিযেদরর্ েনেমািা র্রেরি।  
  
অযাটনিক স্টেিারেরলে নের াটক  এিাড়াও নিনিত র্রেরি স্টে িানসকং স্টহারমে স্টোগী ও র্মীরদে বনধকত 
 েীযা বাধযতামূলর্ র্ো, িাটর্ীয়ভারব  েীযা যমতা বৃনদ্ধ,  েীযাে সযনবধাে েিয DOH 
র্মীরদে প্রদাি র্ো এবং স্টেরটে োনিং স্ট াটক ারলে সাহারেয বযার্নিল র্মীরদে ঘাটনত সোসনে 
সযনবধাে মরধয ট্রান্সনমশি হাে হ্রাস র্েরত অবদাি স্টেরখনিল। ( ৃষ্ঠা 35)  
  
এটি আরো নিনিত র্রেরি স্টে স্টেট নি াটক রমন্ট অব স্টহলে এে 25 মারেক ে উ রদষ্টা স্টমরমা 
স্টিিারেল CMS এবং CDC নিরদক নশর্াে সারে সামঞ্জসয ূর্ক এবং প্ররৃ্ত রয স্টে সব র্নমউনিটিরত 
প্রােনমর্ উত্থারিে সময় হাস াতারলে শেযা ঘাটনত নিল স্টসসব সম্প্রদারয়ে স্টযরত্র সহায়র্ নিল। 
উ েন্তু, OAG নের াটক  স্টর্ারিা প্রমার্  ায়নি স্টেরর্ারিা িানসকং স্টহারম হাস াতাল স্টেরর্ ভনতক  
স্টোগীরদে েত্ন স্টিওয়াে যমতাে অভাব আরি। ( ষৃ্ঠা 37;  ৃষ্ঠা 72, িয টরিাট 45)  
  
OAG নের াটক  আরো নিনিত র্রেরি স্টে DOH-এে 25 মারেক ে স্টমরমা স্টর্ারিা নিরদক নশর্া নিল িা 
স্টে িানসকং স্টহামগুরলা হাস াতাল স্টেরর্ COVID স্টোগীরদে গ্রহর্ র্রে, েনদও তাো তারদে েত্ন নিরত 
 ারেনি:  
  



 

 

'েনদও নর্িয মন্তবযর্ােী  োমশক নদরয়রিি স্টে DOH-এে 25 মারেক ে গাইরিন্স এর্টি 
নিরদক নশর্া নিল স্টে িানসকং স্টহামগুরলা COVID-19 স্টোগীরদে েোেে েত্ন নিরত িা 
 ােরলও, এই ধেরিে বযাখযা নবনধবদ্ধ আইিগুনল লঙ্ঘি র্েরব ো বানসন্দারদে েত্ন 
স্টিওয়াে েিয িানসকং স্টহামগুনলে উ ে বাধযবাধর্তা োরখ। উদাহের্স্বরূ , নিউ ইয়রর্ক ে 
আইরিে েিয এর্টি িানসকং স্টহাম প্ররয়ােি "শুধযমাত্র স্টসই সব বানসন্দারদে গ্রহর্ এবং 
ধরে োখাে েিয োরদে েিয এটি  েকাপ্ত েত্ন প্রদাি র্েরত  ারে।" স্টদখযি 10 
NYCRR § 415.26(i)(1)(ii)। প্রােনমর্ অিযসন্ধারি স্টদখা স্টগরি স্টে স্টবশ র্রয়র্টি 
িানসকং স্টহাম এই স্টমৌনলর্ মূলযায়ি উ লনি র্রে 25 মারেক ে নিরদক নশর্া বাস্তবায়ি 
র্রেরি।' (স্ট ে 72, িয টরিাট 45)  
  

OAG নের ারটক  এমি স্টর্ারিা প্রমার্ও  াওয়া োয়নি স্টে DOH-এে 25 মারেক ে উ রদশমূলর্ স্টমরমাে 
র্ােরর্ িানসকংরহামগুনলরত অনতনেক্ত প্রার্হানিে ঘটিা ঘরটরি। বস্তুত, DOH-এে এর্টি প্রনতরবদরি, 
ো OAG তাে নিেস্ব  েকারলােিায় উদৃ্ধত র্রেরি, স্টদখা স্টগরি স্টে, িানসকংরহামগুনলে 98 শতাংশ 
স্টোগীে হাস াতাল স্টেরর্ ভনতক  র্োে আরগ স্টেরর্ই তারদে িযানসনলটিরত COVID নিল। 
(DOH নের ারটক ে 34  ৃষ্ঠা) উদৃ্ধনত:  

  
'এে আরগ NYSDOH র্তৃক র্  নেোনলত স্টেটবযা ী িানসকং স্টহাম েনের  স্টদখা স্টগরি স্টে 
25 মােক  2020 স্টেরর্ ভনতক ে তেয নিরয় স্টেটবযা ী প্রায় 6,326 েি COVID-19 
স্টোগীরর্ হাস াতাল স্টেরর্ স্টমাট 310 নবরশে িানসকং স্টহারম ভনতক  র্ো হরয়রি। এখি 
আ রিট তেয স্টদখারে স্টে 6,326 েি স্টোগীে মরধয, 304 েি — অেবা 98% — 
িানসকং স্টহারম হাস াতাল স্টেরর্ ভনতক হওয়াে আরগই তারদে িযানসনলটিরত COVID 
 নেটিভ নিল। স্টমাট 304টি িানসকং স্টহারম র্ম রয এর্েি সরন্দহভােি বা নিনিত 
COVID- নেটিভ বানসন্দা, COVID সম্পনর্ক ত নিনিত বা প্রার্হানিে অিযমাি র্ো 
হরয়রি অেবা হাস াতারল ভনতক ে আরগ এর্েি শ্রনমর্ COVID- নেটিভ নিরলি। তাই, 
এই স্টযরত্র, হাস াতাল স্টেরর্ ভনতক স্টোগী িানসকং স্টহারম COVID-19 নহরসরব বর্কিা র্ো 
হয়নি।'  
   

DOH োোই র্ো হয়নি এমি তেয  েীযা র্োে সময় ধাোবানহর্ভারব অসংখয ভয ল খযুঁরে 
স্ট রয়রি, এবং এে িরল, র্রয়র্ মাস আরগ DOH িানসকং স্টহারমে মাধযরম নের াটক  র্ো মৃতয যে 
সংখযাে এর্টি অনিট শুরু র্রে োরত এই  নেসংখযাি েিসম্মযরখ প্রর্াশ র্ো হয়। এই অনিরট 
এনি  াওয়া স্টগরি স্টেখারি এর্েি মৃত বযনক্তরর্ হাস াতারল এবং এর্টি িানসকং স্টহারম মৃত নহরসরব 
তানলর্াভয ক্ত র্ো হরয়রি, ির্ল এনি, স্টেখারি স্টর্ারিা বযনক্তে িাম নিল িা বা মৃতয যে তানেখ 
তানলর্াভয ক্ত নিল িা এবং অিযািয নবেয় ো ভয ল তেয ইি যট নহরসরব ধাের্া র্ো হয়। গত 
র্রয়র্ মাস ধরে, DOH এই সমসযাগুনল সমাধারিে েিয অসংখয স্বতন্ত্র িযানসনলটিে সারে 
স্টোগারোগ র্রেরি।  
  
DOH অসংখযবাে বরলরি স্টে এই অনিট সম্পন্ন হরল তেয প্রর্াশ র্ো হরব। েনদও অনিট েলরি, 
DOH-এে তেয স্টদখায় স্টে, 1 মােক  2020 স্টেরর্ 19 োিযয়ানে 2021  েকন্ত নিলি িানসকং 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf


 

 

িযানসনলটিে বানসন্দাসহ িানসকং সযনবধায় োর্ার্ালীি 5,957 েি এবং হাস াতারল 3,829 েি, 
স্টমাট 9,786 েরিে মৃতয য নিনিত হরয়রি। এটি নিউ ইয়রর্ক ে 34,742 নিনিত মৃতয যে 28% প্রর্াশ 
র্রে - ো োতীয় গরড়ে নিরে। োতীয়ভারব, র্াইোে িযানমনল িাউরন্ডশি িানসকং স্টহারম 
146,888 মতৃয যে তানলর্া ততনে র্রেরি, ো এখি  েকন্ত মানর্ক ি েযক্তোরে স্টোগ নিয়ন্ত্রর্ ও 
প্রনতরোধ স্টর্ন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) র্তৃক র্ প্রর্ানশত 
423,519 েরিে মরধয 35%। েখি ধাের্া র্ো হরয়নিল স্টে িানসকং স্টহাম িযানসনলটিরত 2,957 
COVID মৃতয য ঘরটরি - স্টসই মৃতয য ঘরটরি েখি  েীযা দযলকভ নিল এবং নিনিত COVID প্রমারর্ে 
অভাব নিল - স্টসগুনল অন্তভযক ক্ত র্ো হরয়রি, িানসকং স্টহারম বা হাস াতারল স্থািান্তনেত হওয়াে  রে 
মাো োওয়া বযনক্তরদে মতৃয যে স্টযরত্র স্টেরটে অংশ হরলা স্টমাট মৃতয যে 29.8% এবং CDC র্তৃক র্ 
তানলর্াভয ক্ত নিউ ইয়র্ক  স্টেরট মৃতয যে অিযমাি র্ো হরয়রি। প্রসঙ্গত, স্টে সব স্টেরট অরির্ র্ম 
স্টমাট মতৃয যে ঘটিা ঘরটরি, তারদে মরতা িানসকং স্টহাম সম্পনর্ক ত মতৃয যে সংখযা সমাি নিল, এে মরধয 
েরয়রি: স্ট িনসলরভনিয়ায় 10,287 িানসকং স্টহাম মৃতয য (তারদে স্টমাট মৃতয যে 49%), স্টলানেিায় 
9,273 িানসকং স্টহাম মতৃয য (তারদে স্টমাট মৃতয যে 35%), মযাসােয রসটরস 7,944 িানসকং স্টহাম মৃতয য 
(তারদে স্টমাট মৃতয যে 56%) এবং নিউ োনসকরত 7,733 িানসকং স্টহাম মৃতয য (তারদে স্টমাট মৃতয যে 
36%)।   
  
উরেখয স্টে 13টি স্টেট িানসকং স্টহারমে মতৃয য সম্পরর্ক  স্টর্ারিা তেয প্রদাি র্রে িা এবং নিউ ইয়র্ক সহ 
মাত্র িয়টি স্টেট িানসকং স্টহারমে মৃতয যে সংবাদ প্রদাি র্রে ো COVID 'অিযমাি' এবং COVID 
অনিনিত। এই সব নর্িয সরেও, নিউ ইয়র্ক  স্টেরটে মৃতয যে নিনিত সংখযা 34,742 এবং নিউ 
ইয়রর্ক ে  াবনলর্ COVID িযাশরবািক   নেষ্কােভারব উরেখ র্রে স্টে "এই তেয COVID-19 নিনিত 
এবং COVID-19 িানসকং স্টহাম এবং প্রাপ্তবয়িরদে মরধয মৃতয যে অিযমাি র্রে। এই তেয COVID-
19 নিনিত বা COVID-19 অিযমাি র্ো  নেটিভ মৃতয য প্রনতিনলত র্রে িা ো িযানসনলটিে 
বাইরে ঘরটরি।"  
  
 নেরশরে, OAG-এে নের াটক  প্রমার্ র্রে স্টে িানসকং স্টহাম এবং িযানসনলটি অ ারেটেরদে বােবাে 
সমসযাে িরল ট্রাম্প প্রশাসি এই মহামানে নিয়ন্ত্ররর্ তারদে র্তক বয  ালি র্রেরি। স্টর্ারিা অনভন্ন 
প্রনিয়া বা প্রনতরবদি  দ্ধনত িাড়া, প্রনতটি স্টেট নবনভন্ন উ ারয় তেয প্রনতরবদি র্রে। এবং 
মহামানেে নবনভন্ন  েকারয় স্টিিারেল স্টমনিরর্য়াে এবং স্টমনিরর্ইি  নেরেবাগুনলে স্টর্ন্দ্রসমূহ 
(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), মানর্ক ি েযক্তোরেে স্বাস্থয ও মািব 
 নেরেবা নবভাগ (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) এবং CDC 
স্টেরর্ তেয অিযরোধ স্টবািক  েযরড় নের াটক রর্ হতাশ র্রে নদরয়রি। ভয ল নিরদকশ র্োে মরধয স্টর্ারিা 
সন্তুনষ্ট স্টিই; এই ভয়াবহ স্টোরগে প্রনতটি মৃতয য স্টবদিাদায়র্ এবং স্টিিারেল সের্ারেে অবরহলাে 
সোসনে িলািল নহরসরব নিউ ইয়র্ক  অিয স্টেরটে স্টেরর্ র্ঠিি এবং প্রেম আঘাত স্ট রয়রি। এখরিা 
এর্টি েলমাি সংর্ট েলরি ো সনিয়ভারব  নেোলিা ও তদন্ত র্ো হরে এবং আমো অবনশষ্ট 
সয ানেশগুরলা  েকারলােিা র্েব স্টেরহতয  আমো সর্ল নিউ ইয়র্ক বাসীরর্ COVID সংর্ট স্টেরর্ েযা 
র্োে েিয সবকাত্মর্ভারব লড়াই োনলরয় োনে।  
  



 

 

এই সব নর্িয নিনিত র্রে স্টে অরির্ িানসকং স্টহাম অ ারেটে গুরুতে ভয ল র্রেরি এবং এই 
মহামানেে েিয েরেষ্ট প্রস্তুত নিল িা এবং সংিারেে প্ররয়ােি, তাই আমো এ বিরেে স্টেট 
বারেরট িানসকং স্টহাম িযানসনলটি েযর্ারবযরর্ে েিয আমূল সংিারেে প্রস্তাব র্রেনি। এই বিে এই 
সংিােগুনল প্রর্য়রিে েিয আমো আমারদে যমতা অিযোয়ী সবনর্িয র্েব। এটি এখিও এর্টি 
েলমাি সংর্ট এবং আমো প্ররতযর্ নিউ ইয়র্ক বাসীে স্বাস্থয এবং নিো িা নিনিত র্োে েিয 
সম্ভাবয প্রনতটি নেরসাসক র্ারে লাগারবা।  
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