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গভর্নম্বরর বিম্বেষ উপম্বেষ্টা বিথ গাবভন র বিিৃবি  
  
  
"জানাননা হনেনে যে এই প্রশাসন এই তথ্য প্রকাশ কনেনন যে যেনসনিটিে বাইনেে মৃতয য সম্পনকি ত 
অনতনেক্ত তথ্য উপিব্ধ নেি স্পষ্টভানব বিনত যেনি, 6ই  জিুাই স্বাস্থ্য নবভাে (Department of 
Health, DOH)-এে প্রনতনবদন ততনে হওোে সমনে একানিকবাে, প্রনতনদননে নিনেিংনেে সমে 
এবিং সিংবাদমািযনম যেটাে অনিত্ব সম্পনকি  প্রকাশয নববৃনত যদওো হনেনেি, তনব এটি িক্ষ কো হে 
যে বযনক্তো যেখানন মাো নেনেনেনিন যসখাননই মৃতুযে েণনা কো হনিি। যেনসনিটিে বাইনেে 
মৃতুযগুনি নানসিিং যহানমে মতুৃযে সাবনসট নহনসনব তানিকাভুক্ত কো হনি না যস কথ্া স্বীকাে কনে 
বােবাে প্রকাশয নববৃনত যদওো হনেনেি, ো নিগুণ েণনা এবিং িাোবানহকতা এবিং ননভুি িতাে 
সম্ভাবনা সম্পনকি ত উনিে যথ্নক উদ্ভযত হনেনেি।  
  
যমনিসা নেনোসা, নিন্ডা যিসওনেি, এবিং নজম মািাট্রাস সহ, COVID টাস্কনোনসিে সদসযো ড্রােট 
প্রনতনবদনটিে পেিানিাচনানত জন়িত নেনিন -- তানদে যকউই প্রাণহাননে সিংখযা পনেবতি ন কনেননন 
বা প্রাণহাননে যেটা "পনেবনতি ত" কনেননন। পযনবি অপ্রকানশত যেটাে উৎস সম্পনকি  DOH-যক প্রশ্ন 
নজজ্ঞাসা কোে পনে  -- োে পনেষ্কাে বা সম্পযণি উত্তে পাওো োেনন -- এবিং এটি 
প্রনতনবদননে েিােনিে সানথ্ প্রাসনিক নকনা তা ননিিােনণে জনয, মতুৃযে স্থ্ান িাো পনেনস্থ্নত 
সম্পনকি  প্রথ্ম জ্ঞান সহ যে যেটা যেটি প্রনতনবদন কো হনেনেি তা বযবহাে কোে নসদ্ধান্ত যনওো 
হনেনেি, ো তাে েথ্াথ্িতাে উচ্চতে স্বািন্দ্য প্রদান কনে। যচম্বাে নসদ্ধান্ত যনে যে একটি যেটা 
যসট যেটি োচাই কো হেনন, যসটিে অননশ্চেতাে কথ্া নবনবচনা কনে যসটিনক অন্তভুি ক্ত কোে 
প্রনোজন নেি না, কােণ যসটি চয়িান্ত নসদ্ধান্তগুনিনক পনেবনতি ত কনেনন, যেমনটি সিংনশানিত 
প্রনতনবদনন যদখাননা হনেনে োনত অনতনেক্ত যেটা অন্তভুি ক্ত নেি। DOH বােবাে বনিনে যে তাো 
ইসুয কো মযি এবিং সিংনশানিত প্রনতনবদন উভেই সমথ্িন কনে।  
  
এই নসদ্ধান্তটি এটি ননিিােণ কোে পনেই যনওো হনেনেি যে এটি েিােনি যকানও পনেবতি ন কনে 
না, এবিং যে আমো বুঝনত যপনেনেিাম যে উভে যেটা যসট িাো একই নসদ্ধান্তনক সমথ্িন কো 
হনেনেি। বযবহৃত পদ্ধনতটি প্রনতনবদনন প্রকাশ কো হনেনেি এবিং প্রনতেনিত কনে যে এটি 
যেনসনিটিে-নভতনেে জনয নননদিষ্ট নেি, যেমন আমানদে সবিজনীন যেটা সবিদা প্রদনশিত কনেনে।   
  
যেনসনিটিে বাইনেে যেটাগুনি বােবাে পাবনিক নিনেিংনে আনিাচনা কো হনেনেি এবিং আমো 
বোবে এটি স্বীকাে কনেনে যে মতুৃযে যেটা স্থ্াননে মািযনম এই মৃতুযগুনি যমাট মৃতুযে সিংখযাে 



 

 

েণনা কো হনিি। এমন যকানও নবশ্বাসনোেয দানব যনই যে জনসািােণ বা নবিােকো জাননতন 
না যে যেনসনিটিে বাইনেে মৃতুযগুনিে একটি সাবনসট নেি ো DOH-এে কানে প্রনতনবদন কো 
হনেনেি নকন্তু তখনও প্রকাশ কো হেনন কােণ যসটি তখনও োচাই কো হেনন, যেনহতু এটি নেি 
পাবনিক যপ্রস নিনেিং এবিং অনুসন্ধাননে নবষে (নননচ যদখুন)।  
  
বতি মানন নবচাে নবভাে (Department of Justice) একটি পেিানিাচনা কেনে, এবিং আমো যসই 
তদনন্ত পযণি সহনোনেতা কেনে। আবাে, যকান কম েণনা কো হেনন, যেনহতু অবস্থ্ান নননবিনশনষ 
যমাট মৃতুযে সিংখযা সব সমে প্রকাশ কো হে, এবিং নকভানব তথ্য উপস্থ্াপন কো হনি তাে 
পদ্ধনতও সঠিক নেি।  
  
এই নেনপানটি ে উনেশয নেি নবিানেত ভানব বিা োে যে 25 মানচি ে উপনদষ্টা যমনমা মৃতুযে বৃনদ্ধনত 
অবদান যেনখনেি নকনা, এবিং প্রনতটি মৃতুযে পযণিাি নহসাব নে। আমো তােপনে নেনপাটি টি আপনেট 
কনেনে, এবিং এখন এে মনিয আনে যেনসনিটিে বাইনেে মৃতুয, বযনতক্রম একটি সীনমত সাবনসট ো 
েনথ্ষ্ট ননভি েনোেযতাে সানথ্ নননশ্চত কো োে না, এবিং এটা পনেষ্কােভানব উনেখ কো হনেনে - 
হািনাোদকৃত নেনপাটি টিজিুাই এে  প্রাথ্নমক নেনপানটি ে উপসিংহােনক সমথ্িন কনে।  
  
অিীম্বির বিিৃবির উোহরণ বর্ম্বে বেওয়া আম্বে:  
  
বম 2020  

• 5/5/20: (সিংবাদ সনেিন Q+A) - নেনপাটি াে: েভনিে, আপনন নক মন্তবয 
কেনত পানেন, মনন হনি নানসিিং যহাম সম্পনকি  নকেু নতুন নেনপাটি  আনে এবিং যমাট 
মৃতুযে পনেনপ্রনক্ষনত যমাট মৃতুযে সিংখযা প্রাে 1,700 বৃনদ্ধ পানব। এটা নক সেকােী 
পনেসিংখযান নহনসনব েণনা কো হনব? তাো নক নভন্ন নবভানে আনে? এটা নকভানব 
নেনপাটি  কো হনি?  

• েভনিে কুওনমা: যতামাে কানে আনে, আনম নজম আে যমনিসানক এটা বযাখযা 
কেনত বিনবা কােন সনতয বিনত, আনম এে নবিানেত জানন না।, । আপনাে দটুি 
নবভাে আনে - নননশ্চত মৃতুয এবিং তােপে সম্ভাবয বা অনুনমত মৃতুয, এবিং উভে 
যেণীনত সিংখযা তানিকাভুক্ত আনে। নকেু মানুষ এই দটুিনক একনিত কনে, নননশ্চত 
মৃতুয এবিং অননুমত মতুৃয এবিং তানদে একটি সিংখযা আনে। নকেু মানুষ যসগুনি 
আিাদা োনখ এবিং তােপে তানদে প্রােই আিাদা ভানব নেনপাটি  কো হে অথ্বা 
তানদে একসানথ্ নেনপাটি  কো হে। নকন্তু এটা যবশ নকেুনদন িনে চিনে, নকন্তু 
এখানন নজম আনে, এটা নক সঠিক?  

• নজম মািাট্রাস: এটা ঠিক, েভনিে। আমো অতীনতে কথ্া নেনপাটি  কনেনে, আমো 
নানসিিং যহামগুনিনক হািনাোদকৃত তথ্য নদনত বনিনে। তাো মযিত আনুমাননক যমাট 
3,100 মৃতুয নেনপাটি  কনেনে। এনদে নননশ্চত মৃতুযে সিংখযা আসনি 2,100। যসগুনি 
সেকােী েণনাে যোে কো হনব। আমো অনুনমত এবিং নননশ্চত উভেই েণনা 
কেনে। নকন্তু নননশ্চত মৃতুযগুনিই আমো সেকােী তানিকাে যদখানি। অনযানয 
এিাকাগুনি অনননশ্চত মৃতুযে পনেসিংখযান জমা নদনি নকন্তু আমো েতটা যসগুনি 



 

 

সম্ভব নননশ্চত কেনত চাই। নকন্তু এখন আমো উভে নবভােই স্থ্াপন কেনে োনত 
মানুষ পনেষ্কােভানব যদখনত পাে কােণ নকেু শহে এক সানথ্ দটুিই নেনপাটি  কেনে 
এবিং এটা পৃথ্ক কো কঠিন নেি। তাই আমো তানদে কানে পনেষ্কােভানব নেনপাটি  
যচনেনে যসই নননশ্চত এবিং অনুনমতগুনি সম্পনকি ।  

• প্রশ্ন: [অশ্রিণম্ব াগে] ইসাম্বিলা বেবরয়াবিক বসন্টার,  া সম্পম্বকন  এই সপ্তাম্বহ আমরা 
মম্বর্াম্ব াগ আকষনণ কম্বরবে, িারা একটি বিিৃবি োবর কম্বরম্বে এই িম্বল ব  বসখাম্বর্ 
98 েম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে, বকন্তু সরকারী প্রবিম্বিেম্বর্ িার বেম্বয় কম বেখাম্বে, ষাম্বের 
ঘম্বরর বকেু। এম্বি হাসপািাম্বল মৃিুের সংখো অন্তভুন ক্ত র্য়। অর্েভাম্বি িলম্বি 
বগম্বল, বকউ এই বেবসবলটি বথম্বক হাসপািাম্বল বগম্বল বক বসো অর্েভাম্বি গণর্া 
করা হম্বি?  

• বেম মালািাস: বসগুবল হাসপািাম্বল ভবিন ম্বের মৃিুে বহম্বসম্বি বরম্বপােন  করা হয়। 
ইসাম্বিলা পবরবিবির বেম্বে, িারা 60টি বরম্বপােন  কম্বরম্বে, বকন্তু িাস্তম্বি বসটি 21টি 
বর্বিি মৃিুে এিং িাবকগুবল অর্ুবমি মৃিয ে  া আমাম্বের আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি বকার্ 
র্া বকার্ উপাম্বয় বর্বিি করার বেষ্টা করম্বি হম্বি। িাই িারা আম্বগ  া পাঠিম্বয়ম্বে 
িার সাম্বথ সামঞ্জসে রাম্বখ, বকন্তু আমরা বসই সি বেবসবলটিগুবলম্বক িাম্বের কাম্বে 
 া আম্বে িা হালর্াগাে করম্বি িম্বলবে।  

• েভনিে কুওনমা: আসনি, স্পষ্ট কনে বনি, আনম এই পনেসিংখযানগুনি এনকবানে ননভযি ি 
নাও হনত পানে মনন কনেই গ্রহণ কেনবা। আমো শুিু বিনেিাম নননশ্চত মতৃয য, 
তাই আপনন  জাননন তাে মানন নক। অনুনমত মৃতুযে মানন নক, তাই না? আমো 
এটা অনুমান কেনে। আপনন নকভানব এটানক কনোনাভাইোনসে কােনণ হনেনে বনি 
অনুমাঙ্কনেন? এো়িাও বান়িনত মৃতুয, হাসপাতাি, নানসিিং যহানম নে এমন মৃতুয, 
শুিু বান়িনত মৃতুয, আপনন আসনি কখন এগুনিে সম্পনকি  সব সিংখযাগুনি পানবন 
এবিং আপনন নকভানব এই সব মৃতুযগুনিনক কনোনাভাইোনসে জনয হনেনে বনি 
নননশ্চত কেনবন? তাই আনম এই সব নকেুগুনিে যক্ষনি শতি  আনোপ কেনবা। 
আমাে মনন হে যসগুনি সমনেে সানথ্ সানথ্ বদনি োনব।  

  
বম 23, 2020 - শহে  
এটা অস্পষ্ট যে কতজন প্রবীনণে COVID-19 এে কােনণ নননশ্চত বা অনুনমত মৃতয য হনেনে। োজয 
স্বাস্থ্য দপ্তে (state Health Department) বিনে, েত 22 যম পেিন্ত যসখানন 35 জন 
বানসন্দ্া  কনোনাভাইোস সিংক্রান্ত কােনণ মাো যেনেন। বকন্তু এই পবরসংখোম্বর্ হাসপািাম্বল মারা 
 াওয়া িাবসন্দাম্বের অন্তভুন ক্ত করা হয়বর্-  া স্বািে কমনকিন ারা িম্বলম্বের্ ব  শুধুমাে রাষ্ট্রীয় 
COVID মৃিুের সামবিক সংখোয় বরম্বপােন  করা হম্বয়ম্বে, আংবেকভাম্বি বিগুণ গণর্া এডাম্বর্ার 
ের্ে।  
https://www.thecity.nyc/coronavirus/2020/5/23/21270845/remember-their-names-
nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died  
 
বম 28, 2020 - NY1  

https://www.health.ny.gov/statistics/diseases/covid-19/fatalities_nursing_home_acf.pdf
https://www.health.ny.gov/statistics/diseases/covid-19/fatalities_nursing_home_acf.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eecf6b5d-b1545253-eecd9268-0cc47aa88e08-d75dfe5af27fa653&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.thecity.nyc%2Fcoronavirus%2F2020%2F5%2F23%2F21270845%2Fremember-their-names-nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eecf6b5d-b1545253-eecd9268-0cc47aa88e08-d75dfe5af27fa653&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.thecity.nyc%2Fcoronavirus%2F2020%2F5%2F23%2F21270845%2Fremember-their-names-nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died


 

 

প্রাথ্নমকভানব, োজয যকবি যসই বানসন্দ্ানদে েণনা কনে োো COVID-19 জনয ইনতবাচক েি 
িাভ কনেন এবিং এই যেনসনিটিনত মাো োন। এেপে এই েণনাে যসই বানসন্দ্ানদে যোে কো হে 
োনদে যকবি সনন্দ্হজনক যকস নেি এবিং মাো োন। নকন্তু োজয এই পনেসিংখযাননে মনিয যসই 
সব সিংখযাগুনি অন্তভুি ক্ত কেনে না ো প্রাপ্তবেস্ক পনেচেিাে যেনসনিটিগুনিে আবানসকনদে োো 
হাসপাতানি স্থ্ানান্তনেত হন এবিং যসখানন কনোনাভাইোনসে েনি মাো োন। স্বাস্থ্য নবভাে বিনে 
যে "উপস্থ্ানপত তনথ্যে িাোবানহকতা এবিং ননভি েনোেযতা বজাে োখনত, এবিং নিগুণ েণনাে যকান 
সম্ভাবনা এ়িাননাে জনয।" 
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2020/05/28/extent-of-coronavirus-
carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known  
  
েলুাই 6 বরম্বপােন  - পৃষ্ঠা 11 নচি 2 নবনেষনণে জনয বযবহৃত তথ্য প্রদশিন কনে, এবিং নবনশষভানব 
বনি: "NH জনসিংখযাে নননশ্চত এবিং অনুনমত মতুৃয, শুিুমাি নানসিিং যহাম যেনসনিটিগুনিনত"  
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf  
  
03 আগস্ট 2020৩ আগস্ট িাবরম্বখর গণ শুর্াবর্ বথম্বক:  
  
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-
care_facilities_and_covid-19_final.pdf  
  
েঃ হাওোেি  জকুাে: - না, আনম বিনত োনিিাম, আমানদে আনে -- আমো এটানক এমন 
একজন নহনসনব নেনপাটি  কনেনে যে হাসপাতানি মাো যেনে। [অেবণনোেয] নানসিিং যহাম, তাো 
হাসপাতানি োন, তাো হাসপাতানি মাো োন। েখন তাো হাসপাতাি যথ্নক এনসনেি আমো 
নেনপাটি  কনেনেিাম। এেপে আমো নজনজ্ঞস কেনত শুরু কেিাম, এবিং আমো নানসিিং যহানম কাো 
মাো যেনেন তা সম্পনকি  তথ্য পাওোে যচষ্টা কনেনেিাম। এবিং আমো নানসিিং যহাম যথ্নক পাওো 
তথ্য নহনসনব তা নেনপাটি  কো শুরু কনে। এবিং আমো চাই না - যেমন আনম আনেও বনিনে, 
আমো নিগুণ েণনা কেনত চাই না এবিং বিনত চাই না যে এই বযনক্ত এখানন মাো যেনেন এবিং 
যসখাননও মাো যেনেন।  
  
েঃ হাওোেি  জকুাে: োই যহাক, এবিং আনম ো বিনে তা হনি, এই তথ্য, আনম নননশ্চত হনত চাই 
যে আমো মানুষনদে দবুাে কনে গুননে না,  যকউ নভন্ন কােনণ মাো োেনন কােণ - তাই 
আমো কোে যচষ্টা কেনে। েনদ যকউ নানসিিং যহাম যথ্নক হাসপাতানি োে, এবিং তােপে তাো 
মাো োন, অথ্বা তাো -- অথ্বা -- তাো হাসপাতানি অসসু্থ্ থ্ানকন, এবিং যকউ বনিন, 
COVID এে কােনণ তাো মাো যেনেন, তাহনি হেত অনয কােনণ তাো মাো যেনেন। আনম 
বিনত চাইনে, এটা এমন নকেু ো আনম আনেও উনেখ কনেনেিাম, ননউনমাননো সম্পনকি । ঠিক? 
যোে প্রনতনোি এবিংননেন্ত্রণ যকনেে (Centers For Disease Control And Prevention, CDC) 
এে পযবিানুমান নেি যে, তাো মাো যেনে, এই দইু মানস যে 27 শতািংশ মানুষ মাো যেনে, তা 
ননউনমাননোে কােনণ। এবিং CDC-ে পনেচািক যেমন বনিনেন, "কনোনাভাইোস বনি পযবিানুমান 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=538635cc-0c1d0cc2-5384ccf9-0cc47aa88e08-ed96435547439d0e&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.ny1.com%2Fnyc%2Fall-boroughs%2Fnews%2F2020%2F05%2F28%2Fextent-of-coronavirus-carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=538635cc-0c1d0cc2-5384ccf9-0cc47aa88e08-ed96435547439d0e&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.ny1.com%2Fnyc%2Fall-boroughs%2Fnews%2F2020%2F05%2F28%2Fextent-of-coronavirus-carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-care_facilities_and_covid-19_final.pdf
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-care_facilities_and_covid-19_final.pdf


 

 

কো হে।" ঠিক? নকন্তু আনম ো জাননত চাই তা হি ঠিক কখন যকউ হাসপাতানি মাো োন, 
এবিং তাো নক কােনণ মাো োন?  
  
সিংসদ সদসয িাউনস্টাইন: আনম মনন কনে আমো অনননকই এই প্রনতনবদননে উপসিংহাে সম্পনকি  
মত জানাননা যথ্নক নবেত থ্াকনত পানে েতক্ষণ না আমো সমি তনথ্যে সঠিক দশৃয যদখনত পাই। 
এবিং আমো একটি উনেখনোেয পনেমাণ মানুনষে নহনসব পানি না োো একটি নানসিিং যহানম 
COVID আক্রান্ত হন এবিং পনে হাসপাতানি মাো োন। এবিং আনম শুিু মনন কনে এটা নেনপানটি ে 
উপসিংহােনক আেও বিবত কেনব, েনদ ভনবষযনত যকান সমনে, েখন আপনাে কানে যসই তথ্য 
থ্াকনব, হেনতা আপনন যসটা নেনপানটি  যোে কেনত পােনবন, যকবি নননশ্চত কেনত যে এই 
নেনপাটি টি সঠিক।  
  
েঃ হাওোেি  জকুাে: আবম এই িম্বথের িোপাম্বর আত্মবিশ্বাসী। আপবর্  া িলম্বের্ িা আবম 
শুর্বে। আবম আম্বরা িলি ব  এই প্রবিম্বিেম্বর্ আপবর্ বেখম্বি পাম্বির্ ব  একটি িক্রম্বরখা আম্বে  া 
র্াবসনং বহাম বথম্বক মৃিুে এিং সম্প্রোম্বয়র মৃিুে প্রেেনর্ কম্বর, এিং বসগুবল সুবির্েস্ত হয়। এিং আবম 
সম্বন্দহ কবর -- র্া, সম্বন্দহ র্য় -- আবম োবর্ ব  এো একই হম্বি।  
  
েযানেথ্ যোেস: এিং আবম শুধ ুব াগ করম্বিা, আমরা আম্বরা অিসর হম্বয় এই বরম্বপােন  আপম্বেে 
করবে। আমো অনযানয োনজযে অনভজ্ঞতাগুনিনক নেি তা অন্তভুি ক্ত কেনত পানে। তােপে এই 
নেনপাটি  প্রকাশ কো হে, এবিং আনম যলানেোে স্বাস্থ্য-পনেচেিা প্রশাসননে এনজনি, যমনে যমনহউনক 
(Mary Mayhew) উদৃ্ধত কেনে: [অেবণনোেয] এই ভাইোসনক আমানদে যেনসনিটিগুনিনত 
যপ ৌঁোননা যথ্নক নবেত োখাে জনয দেজা। আমানদে কমীো মানষু োনদে এই যেনসনিটিে বাইনে 
জীবন আনে। যলানেোে নানসিিং যহাম অপানেটে: আমানদে যবশীেভাে কমীো পেীক্ষাে ইনতবাচক 
েি িাভ কেনেনিন বা উপসেিনবহীন েি পানিনিন। পেীক্ষাে পনে একটি মযিজ ভাইোস সনাক্ত 
কো খুব কঠিন। অনযানয োনজযও তাই ঘনটনে।"  
  

###  
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