
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নম্বরর সেম্বেটাবর সমবলো সেম্বরাজার বিিৃবি  
  
  

গভর্নরেে সেরেটারে সেরিো সেরোজা সেট আইর্ প্ররেতারেে োরে জেু কর্ফারেন্স করিে েেয় 
সেওয়া েন্তরযেে রযষরয় রর্ম্নরিরিত রযযৃরত প্রকাশ করেরিরির্:  

  
"আরে যোিো কেরিিাে সে েির্ আেো রযচাে রযভাগ (Department of Justice, DOJ) তেন্ত 
সেরয়রি, প্রেরে সফোরেি অর্ুরোধ সোকারযিা কোে জর্ে আোরেে আইর্েভাে অর্ুরোধ 
োেরয়কভারয েরেরয় োিরত হরয। আেো সেই েেয় যারিগুরিে কো জারর্রয়রিিাে। আেো DOJ 
েম্পরকন  আোরেে প্ররতরেয়াগুরিরত যোেক ও স্বচ্ছ রিিাে এযং তােেরে তাৎক্ষরেকভারয আোরেে 
তহরযিগুরিরক রিতীয় তেঙ্গ ও ভোকরের্ উেিভে কেরত সফাকাে কেরত হরয়রিি। আরে আইর্-
প্ররেতারেে োরে সফারর্ কো যরিরি, সেভারয সকউ চায় আেো তারেে অর্ুরোধ তত তািাতারি 
েূেে কেরত োরেরর্। রকন্তু েহাোেীে েেয় রর্উ ইয়কন যােীরেে েতটা েম্ভয েুস্থ োিাে একই 
িক্ষেটি সশয়াে করে সর্ওয়াে োশাোরশ এরগরয় রর্রয় োওয়াে আরো ভারিা অংশীোে হওয়াে 
প্ররতশ্রুরতযদ্ধ।"  
  
র্ারেনং সহাে েুরযধাগুরি েম্পরকন ত গেতারিক গভর্নেরেে রযচাে রযভারগে তেরন্তে রেরক েরেচারিত 
ইরভন্টগুরিে একটি েেয়রেিা রর্রচ সেওয়া হরিা:  
  
কালেম:  
  
আগে 3 - রর্উ ইয়কন  সেট স্বাস্থে রযভাগ (New York State Department of Health, 
NYSDOH) করেশর্াে ে. হাওয়ােন  জকুাে COVID ও র্ারেনং সহাে/েীর্নরেয়ােী েত্ন েুরযধা েম্পরকন  
NYS আইর্েভাে োেরর্ োক্ষে রেরয়রির্  
  
আগে 20 - েংেে ও রেরর্ট প্ররতেরক অরতরেক্ত তেে অর্ুেন্ধারর্ে প্রশ্নাযিীে োরে DOH-সক 
রচঠি োঠায়  
  
আগে 26 - DOJ র্ারেনং সহাে েৃতুে েম্পরকন  সেরোরেটিক গভর্নেরেে কারি রচঠিে আরযের্ 
োঠিরয়রি  
  



 

 

সেরেম্বে - গভর্নরেে কােনািয় আইর্েভাে সর্তারেে 20 আগরেে রচঠিরত আোরেে োিা সেওয়াে 
েেয় স্থরগত োিরত যরিরি োরত প্রশাের্ প্রেরে DOJ তেরন্তে েীোংো কেরত োরে।  
  
অরটাযে 28 - DOJ অরতরেক্ত রচঠি তেন্ত েুর্োয় র্ারেনং সহাে োঠিরয়রি  
  
েোঙ্কেরগরভং/রেরেম্বরেে শুরুরত - NYS-এ রিতীয় COVID তেঙ্গ শুরু  
  
রেরেম্বে 11 - ফাইজাে টিকা অর্ুরোরেত হয়  
  
রেরেম্বে 14 - NYS এে প্রেে টিকা রযতেে  
  
সেরটে আইর্ প্ররেতারেে োরে জেু কর্ফারেন্স করিে েেয় সেরেটারে েন্তরযেে একটি প্ররতরিরে 
র্ীরচ সেওয়া হরিা:  
  
বেম্বর্টর সু্কবিে: করেশর্াে, আরে োধােেভারয শুধু একটা প্ররশ্নে সচরয় সযরশ কো যিরি। আোে 
েরর্ হয় আেো সে রেরর্ট রচঠি োঠিরয়রিিাে তারত 17টি প্রশ্ন রিি। আোে েরর্ হয় অরর্ক 
প্রশ্নেহ একটা অোরেম্বরি রচঠি রিি। েুতোং, হোাঁ, সেটা ও অরেট রক এযং আেরর্ আোরক 
সযাঝারত োেরযর্ র্া সে আেরর্ 6 োরেে সযরশ েেয় ধরে এই অরেট কেরত োেরতর্ র্া। আরে 
রযশ্বাে করে আেরর্ করয়ক েপ্তাহ আরগ অরেট শুরু করের্ েির্ এই েয রকিু উজ্জ্বি হরত শুরু 
করে। রকন্তু আরে শুধু র্ারেনং সহারেে েৃতুে প্ররশ্নে সচরয় োধােেভারয সযরশ কো যিরি।  
  
সমবলো সেম্বরাো: রেরর্টে, আরে এই প্রশ্নটা রর্রত োরে। আরে জারর্ র্া সে এটা আের্ারক েন্তুষ্ট 
কেরয, রকন্তু এটা েতে এযং েতে প্রায় প্ররতযােই কাজ করে। আগরেে সশরষ এই রচঠি আরে এযং 
ঠিক একই েেরয় সপ্ররেরেন্ট ট্রাম্প এরক একটি ইেেুরত েরেেত করে োজর্ীরতরযেো তারেে েুরযধাে 
জর্ে যেযহাে কোে সচষ্টা করে। রতরর্ টুইট কেরত শুরু করের্ সে আেো র্ারেনং সহারে েযাইরক 
হতো করেরি, সে োরফন ে রেিু সেরত শুরু করে, রর্উজরেে রেিু সেরত শুরু করে, সেরটরচর্ 
হুইটোরেে রেিু সেরত শুরু করে।  
  
রতরর্ রযচাে রযভাগরক আোরেে রযরুরদ্ধ তেন্ত কোে রর্রেনশ সের্। রতরর্ DOJ-সত একজর্রক িুাঁরজ 
োর্, োরক তােেে সেরক যেিাস্ত কো হরয়রি কােে এই যেরক্ত এির্ একটি োজনর্রতক হোক 
রহরেরয েরেরচত, রেরর্ এই েয রভন্ন রভন্ন গভর্নেরেে কারি রচঠি োঠার্। এযং েূিত, আেো জরে 
সগরি, কােে তির্ আেো রর্রিত রিিাে র্া সে আেো রযচাে রযভাগরক রক সেরযা যা আেো 
আের্ারেে রক সেরযা, আেো ো যিরত শুরু করেরি তা আোরেে রযরুরদ্ধ যেযহাে কো হরয েির্ 
আেো রর্রিত রিিাে র্া সে সকারর্া তেন্ত হরয রকর্া।  
  
এটা এরত একটি যি ভূরেকা োির্ করেরিি। আেো সর্তারেে কারি রগরয়রিিাে এযং আেো 
সর্তারেে যরিরিিাে, আেো এই েেরয়ে েরধে র্া আো েেনন্ত েযাে কারি রফরে োওয়াে রযষরয় 
রযেরত রেরত োরে এযং DOJ-সত কী আরি তা আেো জারর্। তােেে সেরক আেো সেই েেরয়ে 



 

 

েরধে রেরয় এরেরি। েয িক্ষে ইরঙ্গত করে, তাো এটা সেিরি র্া। তাো এটা সফরি রেরয়রিি। 
তাো কিরর্া আর্ুষ্ঠারর্কভারয তেন্ত শুরু করেরর্। তাো সযশ রকিু প্রশ্ন করে একটি রচঠি োঠিরয়রি 
এযং তােেে আেো এই প্রশ্নগুরিারক েন্তুষ্ট করেরি এযং েরর্ হরচ্ছ তাো চরি সগরি। রকন্তু আগে 
োরে এটি এভারযই আযাে র্রটরিি।  
  
েধেযতী েেরয়, রিতীয় তেঙ্গ েংর্টিত হরয়রিি। টিকা চাি ুশুরু হয় এযং আোরেে েযাে 
েরর্ারোগ অর্েত্র স্থার্ান্তরেত হয়। এযং আরে জারর্ সে উত্তে আেরর্ শুর্রত চার্ র্া এযং আের্াো 
আোরেে একোত্র অোরধকাে হওয়া উরচত সেরহতু আেো এে েধে রেরয় োরচ্ছ -  
  
বেম্বর্টর সু্কবিে: আরে এটা প্রস্তায কেরি র্া -  
  
সমবলো সেম্বরাো: র্া, র্া, র্া - আরে েুুঃরিত, আরে এটারক অরেৌরক্তক যিরত চাইরর্। আরে এটা 
আন্তরেকভারয যিরি - এযং আরে এটা সশার্রটি ও িুয়ার্রক জারর্রয়রি - আরে আের্ারেে আরো 
অংশীোরেত্ব কেরত চাই। আরে আের্াে প্রশ্নগুরিে সোরিং রভরত্তরত উত্তে রেরত চাই। আরে োপ্তারহক 
যা রি-োপ্তারহক রকিু কোে প্রস্তায রেরয়রি োরত আের্াো প্রায়ই প্রশ্ন সেরত োরের্ এযং আেো 
একটি স্পষ্ট করোেকের্ কেরত োরে সেিারর্ েরর্ হয় র্া সে েযাই েংযােেরত্রে োধেরে এরক 
অেরেে রেরক তারকরয় আরি এযং এটা আেরি এই র্ীরতে রযষয় র্য় এযং এটা আেরি তরেেে 
রযষয় র্য়, এটা এই োজনর্রতক রেিরর্ে ও োেরর্ে রেক সেরক েরয়রি।  
  
সতা, সেটাই র্রটরি। অরেরট, আরে যিরত চারচ্ছ, এির্ েির্ আরে এে গভীরে হাাঁটু সগরি যরে 
আরি এযং আরে এই েয রকিু যুঝরত োেরি। 17 এরপ্রি এযং আোরেে িযু সযরশ স্পশনকাতে েরূে 
সেরত হরয র্া, রকন্তু শুধ ুতাই আের্াো এই েয রকিু যুঝরত োেরির্। 17 এরপ্রি তারেরি DOH 
েকি র্ারেনং সহােরক একটি রযজ্ঞরপ্ত োঠায় এযং েম্ভাযেভারয যরিরিি, সেরকারর্া েুরযধােেূরহ োো 
সগরি এের্ কাউরক যিুর্, আের্াো সকউ ভারযর্ সে এই েুরযধাটিরত COVID এে কােরে োো 
রগরয়রির্ - রকন্তু ধােো কো হয় সে একটি রচরকৎো েংোন্ত প্রেঙ্গ এযং েংজ্ঞা আরি - তরয 
সকযি অর্ুোর্ কো হরচ্ছ। এযং র্ারেনং সহােগুরিা এটা সকরি রর্রয়রি সে আরে রেিরর্ে রেরক 
তাকারত োরচ্ছ এযং অর্ুোর্ কেরত োরচ্ছ, েূিত, আেরর্ রযশ্বাে করের্ সে সকারর্া হােোতারি 
COVID রর্রিত কো হরয়রিি এযং আেরর্ েরর্ করের্ সে হােোতারি অর্ুোর্ কো হরয়রিি।  
  
হঠাৎ করে, এরপ্ররিে সশরষ, আেরর্ 600 র্ারেনং সহাে সেরক একটি রযশাি সেটা োম্প োরযর্ 
সেিারর্ তাো জার্ুয়ারেরত রেরোটন  কেরি এযং যিরি সে েম্ভযত COVID। এযং DOH, েহাোেীটিে 
যোেক েংেেে এির্ও োঝিারর্ রিি, োরত হােোতািগুরি অরভভূত ও সভরে েিরি র্া তা 
রর্রিত কোে জর্ে েির্ আেো প্ররতরেরর্ে রভরত্তরত স্ক্র্োরম্বং কেরিিাে, েির্ আেো রর্রিত 
হরচ্ছিাে সে সিারকো েত্ন রর্রচ্ছ সে তারেে েেকাে রিি, েির্ আেো এির্ও অেনর্ীরতে সকার্ 
সক্ষত্রগুরি েুর্োয় সিািা যা যন্ধ কেরত রর্োেে হরয সে েম্পরকন  যি রেদ্ধান্ত রর্রচ্ছিাে, েির্ 
PPE-এে যোেক র্াটরত রিি এযং েির্ আোরেে প্ররতরের্ সোর্াল্ড ট্রারম্পে রেক সেরক আেেে 
কো হরচ্ছি - তির্ আোরেে এই তরেেে েরধে রেরয় সেরত হরয। এটা হরচ্ছ 14,000 োর্ুষ। 
তির্ এটা 14,000 রিি র্া, এটা 6,000 যা েংিো োই সহাক র্া সকর্।  



 

 

  
আে এে সকার্টাই রর্ভন েরোগে রিি র্া। এটি প্রােরেরকে উেে রভরত্ত করে ততরে কো হরয়রিি। 
এই সেটাে উেে রভরত্ত করে ততরে হরয়রিি তাো সভরযরিি সে তাো হােোতারি োো সগরি কােে 
তাো রর্রিতভারয জার্ত র্া। এটা েহ-অেুস্থতাে উেে রভরত্ত করে সে েহ-অেুস্থতাে তারিকা 
হরচ্ছ রর্উরোরর্য়া, কোন্সাে, HIV/AIDS - এই েয রকিু এযং তাো অর্ুোর্ কেরি সে সেরহতু 
এটা সেই েেরয়ে কািাকারি রিি, হয়রতা এটা রিি COVID। এটা একটা রযশাি অঙ্গীকাে রিি 
এযং এটা র্টরতরিি েির্ আেো েহাোেীে েরযনাচ্চ েংেেরেে েেনারয় রিিাে। েির্ সেই সেটা 
োম্প র্রটরিি।  
  
েুতোং, আরে শুধু এই প্রেরঙ্গে একটু প্রশংো চাইরি। আের্াে েুরক্তটি িযু ভারিাভারয েহে কো 
হরয়রি, রেরর্টে ও আেো আরো ভারিা কেরত োরচ্ছ এযং আের্াে কারি আোে প্ররতশ্রুরত েরয়রি 
সে আেো আের্ারক উত্তে সেওয়াে জর্ে, চিোর্ রভরত্তরত, সোরিং রভরত্তরত আরো ভারিা কোে 
সচষ্টা কেয। েরে এে োরর্ হয় সে সশার্রটি যা িয়ুার্ ওয়ার্-অফ যা জেু যা সফার্ কি যা 
োপ্তারহক রেটিং যা োই সহাক র্া সকর্ - আরে এে জর্ে উন্মকু্ত।  
  
েুতোং, আেো ক্ষো প্রােী। আরে যুঝরত োেরি আের্ারেেরক সে অযস্থারর্ োিা হরয়রিি। আরে 
জারর্ সে এটা ঠিক র্য়। রেোযরিকার্রেে োরে আের্ারক সেই োজনর্রতক অযস্থারর্ োিা আোরেে 
উরেশে রিি র্া।  
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