
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জর্গণম্বক কাম্বজ বিবরম্বে আর্ম্বে এিং অর্নর্ীবেম্বক পরু্রুদ্ধার করম্বে গভর্নর কুওম্বমা, গভর্নর 
মারবি, গভর্নর লোমন্ট, গভর্নর উলি, গভর্নর কাবর্ন, গভর্নর রাইমর্ম্ব া এিং গভর্নর বিকার 

মাবি-বেট কাউবিম্বল িেবিিগন বর্ম্বোগ করার ব াষণা বিম্বেম্বের্  
  

বর্যুি িেবিিম্বগনর মম্বযে রম্বেম্বের্ প্রবেটি বেট বর্ম্বক একজর্ স্বাস্থ্ে বিম্বেষজ্ঞ, একজর্ অর্ননর্বেক 
উন্নের্ বিম্বেষজ্ঞ এিং স্ব স্ব বেম্বটর চীি অি োি  

  
  
অর্থনীতিকে পনুরুদ্ধার েরকি এবং জনগণকে োকজ তিতরকে আনকি আজ তনউ ইেকেথ র গভনথর 
অযানু্ড্র এম. কুওকমা, তনউ জাতসথর গভনথর তিল মাতিথ , োকনেটিোকের গভনথর ননড লযামন্ট, 
নপনতসলকভতনোর গভনথর েম উলি, নডলাওেযাকরর গভনথর জন োতনথ এবং নরাড আইলযাকের 
গভনথর তজনা রাইমনকডা এবং মযাসাচুকসেকসর গভনথর চাতলথ নবোর মাতি-নেে োউতিকল িাকের 
বযতিবগথ তনকোগ েরার ন াষণা েকরকেন। তনযিু বযতিবকগথর মকযয রকেকেন প্রতিটি নেে নর্কে 
এেজন স্বাস্থ্য তবকেষজ্ঞ, এেজন অর্থননতিে উন্নেন তবকেষজ্ঞ এবং স্ব স্ব নেকের চীি অব োি।  
  
প্রতিটি নেে নর্কে যারা তনযুি হকেকেন িারা হকলন:  
  
বর্উ ইেকন   

• নমতলসা তডকরাজা, গভনথকরর নসকেোতর  
• রবােথ  মুতজো, NYS তডতভেন অব বাকজকের (NYS Division of the Budget) পতরচালে 
• মাইকেল ডাউতলং, নর্থওকেল নহলর্ (Northwell Health) এর নপ্রতসকডন্ট ও প্রযান 

তনবথাহী েমথেিথ া  
  
বর্উ জাবসন  

• জজথ  নহলমাই, চীি অব োি, অতিস অব গভনথর 
• ড. তরচাডথ  নবজার, রবােথ  উড জনসন িাউকেেকনর (Robert Wood Johnson 

Foundation) নপ্রতসকডন্ট ও প্রযান তনবথাহী েমথেিথ া এবং নসন্টার ির তডতজজ েকরাল অযাে 
তপ্রকভনেন (CDC)-এর সাকবে ভারপ্রাপ্ত পতরচালে  

• নজহ জনসন, নপ্রতসকডন্ট বারাে ওবামার অযীকন মাতেথ ন যুিরাকের নহামলযাে 
তসতেউতরটির সাকবে নসকেোতর  

  



 

 

কাম্বর্কটিকাট  
• পল মাউেস, জতুনের, চীি অব োি, অতিস অব গভনথর  
• ইন্দ্রা নুইতে, অলাভজনে সংস্থ্া অযাডভািতসটি (AdvanceCT) এর সহ-সভাপতি 

এবং নপপতসকো (PepsiCo) এর প্রািন নচোরমযান ও প্রযান তনবথাহী েমথেিথ া  
• ড. আলবােথ  নো, এতপকডতমওলতজ এবং নমতডতসন তবভাকগর অযযাপে এবং ইকেল সু্কল 

অব পাবতলে নহলর্-এর তডপােথ কমন্ট নচোর  
  
বপর্বসলম্বভবর্ো  

• মাইকেল ব্রুকনল, চীি অব োি, অতিস অব গভনথর  
• নসকেোতর ড. রয্াকচল নলতভন, তডপােথ কমন্ট অব নহলর্ (Department of Health)  
• নসকেোতর নডতনস নডতভন, তডপােথ কমন্ট অব েতমউতনটি অযাে ইকোনতমে 

নডকভলপকমন্ট  
  
ব লাওেোর  

• েীলা গ্রান্ট, চীি অব োি, অতিস অব গভনথর  
• ড. োরা ওডম ওোোর, নসকেোতর, নডলাওেযার তডপােথ কমন্ট অব নহলর্ অযাে 

নসােযাল সাতভথ স  
• োেথ  নিারমযান, নপ্রতসকডন্ট এবং প্রযান তনবথাহী েমথেিথ া, নডলাওেযার প্রসপাা্তরটি 

পােথ নারেীপ (Delaware Prosperity Partnership)  
  
বরা  আইলোন্ড  

• নডতভড অরটিজ, চীি অব োি, অতিস অব গভনথর  
• তনকোল আকলেজাোর-স্কে, MD, MPH, পতরচালে, নরাড আইলযাে তডপােথ কমন্ট 

অব নহলর্  
• নেিান প্রাইের, নরাড আইলযাে েমাসথ (Rhode Island Commerce) নসকেোতর  

  
মোসাচুম্বসটস  

• তেকেন নলকপার, চীি অব োি  
• মাইকেল নেকনতল, হাউতজং অযাে ইকোকনাতমে নডকভলপকমন্ট এতিতেউটিভ অতিকসর 

নসকেোতর  
• স্বাস্থ্য ও মানবকসবার তনবথাহী োযথালকে আোর নসকেোতর লকরন তপোর  

  
"আমরা আমাকের পার্শ্থবিী নেেগুকলার সাকর্ এেটি অতভন্ন পেকেকপর মাযযকম এই মহামাতর 
নমাোকবলার মাযযকম সামাতজে েরূত্ব এবং  নত্ব েমাকনার জনয  তনষ্ঠভাকব সহকযাতগিা েরতে এটি 
ভাকলাভাকবই োজ েরকে। সংেমকণর হাকরর তমোর নেখার সমে যীকর যীকর এবং সাবযানিার সাকর্ 
ভাল্বটি নখালার এখন সমে একসকে, িাই আমরা নিুন সংেমকণর তিিীে িরঙ্গকে তিগার না েতর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি নোকনা হালো সুইচ নে যা আমরা নেবল টিপ তেব এবং সবতেেু 



 

 

স্বাভাতবে অবস্থ্াে তিকর আসকব-তসকেমগুতল পুনরাে শুরু েরার জনয আমাকের এেটি স্মােথ , 
সামঞ্জসযপূণথ নেৌেল তনকে আসকি হকব, আমরা যিো সম্ভব োে ডাউন েকর এবং নলােকের োকজ 
তিতরকে আনকি পাতর, আমরা আঞ্চতলে পদ্ধতির মাযযকম এটি েরকি চাই োরণ আমরা সবাই তমকল 
এেটি আঞ্চতলে অর্থনীতি। তনউ ইেেথ  এেটি মাতি-নেে োউতিল তিতর েরকি এই পাাঁচটি নেকের 
সকঙ্গ অংতেোরী েরকে যা তবজ্ঞান ও নডোর উপর তভতি েকর এেটি োঠাকমা তনকে আসকব যা 
যীকর যীকর বাতির তবতযতনকষকয র্াো সহজির েরকি এবং আমাকের অর্থনীতিকে বযাে আপ এবং 
চলমান েকর িুলকব।"  
  
গভর্নর বিল মারবি িম্বলর্, "নেউ নবতে ভাকবতন বা আমার নচকে আমাকের অর্থনীতিকে পুনরাে 
শুরু েরার জনয নবতে উেগ্রীব হেতন, িকব যতে আমরা অনুেমটি সঠিেভাকব না পাই িকব 
আমরা আরও নবতে জীবনকে ঝুাঁ তেকি নিলকবা। এেটি েতিোলী স্বাস্থ্যকসবা পনুরুদ্ধাকরর মাযযকম 
এেটি নেেসই অর্থননতিে পুনরুদ্ধাকরর এেমাত্র পর্। িারপর, আর িখনই এই নরাকগর আেঙ্কা 
েতমকে নেওোর সমে আমরা আমাকের অর্থনীতিকে পুকরাপুতর প্রজ্বতলি েরকি এবং আমাকের নেকের 
বাতসন্দাকের োকজ তিতরকে আনকি আমরা তনকজকের অবস্থ্ান তনণথে েতর। এেটি সমতিি, আঞ্চতলে 
পন্থা, এেটি মাতি-নেে তবকেষজ্ঞকের িারা অবতহি, সম্ভাবয তবপযথেের পতরণতিগুতলর সাকর্ এেটি 
বি যাক্কা এিাকি আমাকের সাহাযয েরকব। আতম নস তেকনর অকপোে আতে, যখন পতৃর্বীর ির্য-
প্রমাণ আমাকের তবতযতনকষয তেতর্ল েকর আমাকের আঞ্চতলে অর্থনীতিকে এতগকে তনকে যাওোর সুকযাগ 
েকর নেে।"  
  
গভর্নর বর্  লামন্ট িম্বলর্, "এেো ের্া অনস্বীোযথ নয, নযকোকনা োউতন্ট, নেে বা নেকের 
সীমাকে এই ভাইরাস র্ামকে না, তেন্তু িার প্রভাব যখন আমাকের তনজ তনজ অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যকসবা 
বযবস্থ্ার ওপর একস পকি িখন িা এেই। সঠিে তসদ্ধাে ননওোর জনয আঞ্চতলে নজাে তহকসকব 
োজ েরকল আমাকের বাতসন্দাকের সেকলর জনয নসরা জনস্বাস্থ্য িলািকলর তেকে এতগকে যাকব। 
আমাকের অবেযই এই সমসযাগুকলা এেসকঙ্গ সমাযান েরকি হকব।"  
  
গভর্নর টম উলি িম্বলর্, "নপনতসলকভতনোবাসীর স্বাস্থ্য ও তনরাপিা রো েরার জনয আমাকের 
সকবথাচ্চ অগ্রাতযোর অবযাহি রকেকে। আমার প্রোসন যখন COVID-19 এর তবস্তার প্রেতমি েরার 
জনয জরুতর পেকেপ তনকি র্াকে, আতম এোও স্বীোর েতর নয, আমাকের অবেযই সামকনর তেকে 
িাোকি হকব এবং ভতবষযকির জনয প্রস্তুি হওোর জনয এেটি পেকেপ তনকি হকব, ভতবষযকির জনয 
প্রস্তুি হওোর জনয সিেথ  েতৃিভতঙ্গটি তনতিি েকর আমরা আমাকের সমস্ত প্রকচিা পবূথাবস্থ্াে নিরাকি 
চাই না। এেটি সমতিি নেৌেল গকি িুলকি নেে এবং পার্শ্থবিী নেকে র্াো আমাকের 
অংেীোরকের সাকর্ নপনতসলকভতনো সমতিিভাকব োজ েরকব, যা প্রর্কম স্বাস্থ্য খাকির তেকে 
মকনাকযাগ তেকব িকব যীকর যীকর আমাকের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার েরার সমসযারও সমাযান েরকব।"  
  
গভর্নর জর্ কাবর্ন িম্বলর্, "নডলাওেযাকর এখনও আমাকের পতরতস্থ্তি খারাকপর তেকে যাকে।  
COVID-19-এর সংেমণ এবং হাসপািাকল ভতিথ  েমবযথমান। নডলাওেযাকরর অতযবাসীকের বাতিকি 
র্াো উতচি। অোরকণ প্রোকেয বাইকর যাকবন না। আপনার যতে নোকনা ডািার নেখার বা নোকনা 
পতরবাকরর সেকসযর যত্ন না ননওো প্রকোজন হে িকব নডলাওেযাকর যাকবন না। আপতন নেবল সবার 



 

 

ঝুাঁ তে বাতিকে িুলকবন। এেই সমকে আমাকের সামকন িাোকি হকব। যখন নসই তেন আকস, আমাকের 
এই সঙ্কে নর্কে আমাকের নেেকে সরাকনার জনয এেটি সামঞ্জসযপূণথ পন্থা প্রকোজন। এই অঞ্চকল 
আমার সিীর্থ গভনথরকের অংেীোতরকত্বর জনয আতম েৃিজ্ঞ। িারা সেকলই COVID-19-এর প্রবাহ 
নরায েরকি, সবকচকে গুরুির অসুস্থ্ নরাগীকের হাসপািাকলর যারন েমিা সংরেণ েকর এবং 
জীবন বাাঁচাকি চতিে  ণ্টা োজ েরকেন। আমরা এেসাকর্ োজ েরার মাযযকম এটি অজথ ন 
েরব।"  
  
গভর্নর বগর্া রােমম্বন্ডা িম্বলর্, "নেেগুতল ননিৃত্ব তেকে নযকহিু আমরা েকরানভাইরাসটির প্রসারকে 
যীর েরকি এবং জীবন বাাঁচাকি লিাই েতর। আমরা নয পেকেপ তনকেতে িার জনয আতম গতবথি 
এবং আতম প্রতিতনেি তচো েরতে নয আমাকের অর্থনীতিকে তনরাপকে চাল ুেরকি তে েরকি হকব। 
তেন্তু আমরা জাতন নয এই ভাইরাস সীমাে মাকন না এবং এো পতরষ্কার নয এই নরাকগর তিিীে 
িরঙ্গ এিাকনার জনয আমাকের এেটি েতিোলী, সমতিি আঞ্চতলে পদ্ধতির প্রকোজন। এই সংেকের 
সমে আতম আমার সহেমী গভনথরকের প্রতি েৃিজ্ঞিা প্রোে েরতে এবং আতম তনতিি নয এই 
নিুন অংেীোতরত্ব নরাড-িীপবাসীকের োকে সহেিা নপকি আমাকের সমর্থন েরকব এবং সেল 
আকমতরোর- অতযবাসীকেরকে তনরাপকে োকজ তিকর আসকি সহােিা েরকব।"  
  
গভর্নর চাবলন বিকার িম্বলর্, "COVID-19 মহামাতরর চলমান সংেকের প্রতি সািা তেকি নবোর-
পতলেু প্রোসন (Baker-Polito Administration) প্রতিকবেী নেে এবং তবকেষজ্ঞকের সাকর্ আকলাচনাে 
অংেগ্রহকণর জনয উন্মখু হকে আকে। এোিাও মযাসাচুকসেস পরীো েরার পতরমাণ বতৃদ্ধ, 
হাসপািাকলর যারণেমিা তনতিি েরা এবং আমাকের েতমউতনটিকি COVID-19-এর তবস্তার 
েমাকনার জনয সামকনর লাইকন যারা োজ েরকে িাকের প্রকোজনীে বযতিগি প্রতিরোমূলে সরঞ্জাম 
(Personal Protective Equipment, PPE) প্রোন েরার তবষকে আকলােপাি েরা অবযাহি 
রাখকব।"  
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