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র্াব ন্িং হ ামগুবল ্ম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন  টাইমম্ব্র কাব র্ীর জিাম্বি স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর মুখপাত্র গোবর 
হ াম্ এিিং গভর্নম্বরর বিম্বেষ উপম্বেষ্টা হিথ গাবভন র বিিৃবি  

  
  
স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর মুখপাত্র গোবর হ ামম্ব্র বিিৃবি:  
  
"এই প্রতিবেদন, যা প্রমাণ কবে যয 25 মাবচে ে উপবদষ্টা নাত্েিং য াবমে মৃিয ুে চালক তিল না, েেিং 
স্বাস্থ্ু তেভাগ (Department of Health, DOH) এেিং COVID টাস্ক য াব্েে মবযু একটি যযৌথ 
প্রতিযা তিল। এই প্রতিবেদবনে উবেশ্ু তিল জনগবণে একটি পতেষ্কাে অোজননতিক মূলুাযন তনতিি 
কো তকভাবে COVID ম ামােীে শ্ীর্ে ্মবয নাত্েিং য ামগুতলবি প্রবেশ্ কবে। পযোবলাচনা কো ্কল 
ডাটা য্ট একটি ্াযােণ ত্দ্ধাবে উপনীি  য - যয কমীবদে যথবক িত়িবয প়িাই ্ম্ভেি প্রাথতমক 
চালক এই নাত্েিং য ামগুতলবি COVID এে প্রেিে বনে। যতদও এই প্রতিবেদবনে প্রাথতমক ্িংস্কেবণ 
য ত্তলটিে োইবে  ওযা মৃিয ুে ঘটনা অেভযে ক্ত তিল, COVID টাস্ক য া্ে ্ন্তুষ্ট তিল না যয 
 া্পািাবলে িবথুে তেরুবদ্ধ এই িথু যাচাই কো  বযবি এেিং িাই চূ়িাে প্রতিবেদবন শুযয 
য ত্তলটিবি  ওযা মৃিয ুে জনু িথু েুে াে কো  য, যা প্রতিবেদবন প্রকাশ্ কো  বযবি। যতদও 
য ত্তলটিে োইবে  ওযা মৃিয ু যাচাইবযে জনু একপাবশ্ োখা  বযতিল, উপ্িং াে উভয ডাটা য্ট 
দ্বাো ্মতথেি তিল। DOH চূ়িাে প্রতিবেদন তনবয স্বচ্ছন্দ তিল এেিং িাে উপ্িং াবে পযবোপযতে 
তেশ্বা্ কবে যয প্রাথতমক চালক যা নাত্েিং য ামগুতলবি COVID প্রেিে ন কবে িা কমীো িত়িবযবিন। 
এমনতক েক্ষণশ্ীল তথঙ্ক টুাঙ্ক এম্পাযাে য্ন্টাবেে (Empire Center) তেল  ুামন্ডও এই ত্দ্ধাবে 
উপনীি  ন যয 25 মাবচে ে উপবদষ্টা নাত্েিং য ামগুতলবি COVID এে প্রাথতমক চালক তিল না। 
ত্দ্ধাে যনওযা  বযতিল প্রাথতমকভাবে য ত্তলটিে িথু িা়িা তেবপাটে  প্রকাশ্ কোে এেিং পবে 
য ত্তলটিে মিৃয ু অেভযে ক্ত কবে তেবপাটে টি আপবডট কোে। এটা য ব্রুযাতে মাব্ কো  য এেিং ডঃ 
জযকাে যযমন আইন্ভাে কাবি ্াক্ষু তদবযতিবলন, জযলাই মাব্ে উপ্ঙ্ঘাে যা তিল, এখবনা িাই 
আবি।"  
  
হিথ গাবভন , বিম্বেষ উপম্বেষ্টা এিিং গভর্নম্বরর গবরষ্ঠ পরামেনোিার পক্ষ হথম্বক বিিৃবি:  
  
"DOH তনতিি না কেবি পাোে পবে য ত্তলটিে োইবেে িথু োদ যদওযা  য - এটি তেবপাবটে ে 
উপ্িং াে পতেেিে ন কবেতন, যা তিল এেিং এখবনা আবি এই যয 25 মাবচে ে আবদশ্ 'নাত্েিং য াবমে 
্িংিমণ ো মৃিয ুে চালক তিল না"।  



 

 

  
COVID টাস্ক য াব্েে কমেকিে াো এই অনযবোয কবেনতন যয 25 মাবচে ে আবদবশ্ে যকান ভূতমকা 
যনই, তেবপাটে টি এই উপ্িং াবে আ্যক; প্রকৃিপবক্ষ টাস্ক য াব্েে ্দ্ুো, এই তেবপাটে বক জনগবণে 
পযঙ্খানযপযঙ্খ িদে ্ ু কেবি  বে যজবন খযে ্িকে  তিবলন তেবপাবটে  উপস্থ্াতপি পতে্িংখুানগি 
তেবের্ণবক অতিেতিি না কেবি। ্ামতিকভাবে, এই ত্দ্ধাবে জনগবণে আস্থ্া তনতিি কো ই তিল 
DOH এেিং COVID টাস্ক য াব্েে চূ়িাে লক্ষু তেবপাটে টি জাতে কোে তপিবন।"  
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