
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নম্বরর সেম্বেটাবর, সমবলো বিম্বরাজা এিং বর্উ ইয়কন  সেট মবিলা ও সমম্বয় বিষয়ক কাউবিল 
COVID-19 সমটারবর্টি টাস্ক স ােন চাল ুকম্বরম্বের্  

  
টাস্ক স ােনটি মাম্বয়ম্বেরম্বক ইম্ব ামম্বযে চাম্বে থাকা িােো ালগুবলর বর্রােে বিকল্প প্রোর্ করম্ব  
বর্উ ইয়কন  সেম্বটর জর্ে অব বরক্ত জন্ম সকন্দ্র অর্ুম্বমাের্ ও ে োবয়  করার েবরকল্পর্া িাস্তিায়র্ 

করম্বি  
  
এই েপ্তাম্বির মম্বযেই েরামেনগুবল প্রস্তু  থাকম্বি কারণ েপ্তাম্বির সেম্বষ বেম্বক গভর্নর কুওম্বমাও  

  
গভন ািস্থায় COVID-19 এর প্রভাি ের্নাম্বলাচর্া করম্বির্  

  
  
গভর্নরেে সেরেটারে, সেরিো রিরোজা এবং রর্উ ইয়র্ন  সেট েরিিা ও সেরয় রবষয়র্ র্াউরিি 
আজ এর্টি COVID-19 সেটােরর্টি টাস্ক স ােন গঠরর্ে স াষণা রিরয়রের্ যারে চিোর্ 
র্রোর্াভাইোে েিাোেীে এই েেরয় োরয়রিেরর্ ইরোেরযে চারে থার্া িােোোিগুরিে রবর্ল্প 
রিরেরব রর্োেি রর্রবরিে অরেরেক্ত জন্মিার্ সর্ন্দ্র তেরে র্োে েরের্ল্পর্ারর্ অর্ুরোির্ ও েেোরয়ে 
র্োে েবরচরয় ভারিা উোয় সবে র্ো র্ো যায়। টাস্ক স ােন েপ্তারিে সেরষ গভর্নে কুওরো-ে 
র্ারে েুোরেেগুরি উেস্থাের্ র্েরব।  
  
োোোরে, টাস্ক স ােনটি রিরিে বোোেগুরি েযনারিাচর্া র্েরে ও গভন াবস্থায় COVID-19 এে 
প্রভারবে রবষরয় েোেেন রিরে আঞ্চরির্ সেরের্াটাি সর্ন্দ্রগুরিে েরে র্াজ র্েরব।  
  
"এই েিাোরে আোরিে িােোোরিে বেবস্থারর্ এের্ েীব্রভারব আোন্ত র্রেরে সয সর্উ র্িরর্া 
র্ল্পর্াও র্েরে োরেরর্, এবং সযরিেু প্রেরবে েেয় োরয়রিে োরথ োরিে এর্জর্ েুস্থ অংেীিাে, 
বনু্ধ বা েরেবারেে েিেে থার্রে োোে রবষয় রর্রিে র্োে সেরে রর্উ ইয়র্ন  অগ্রগােী, সেরিেু 
োরিে অরভজ্ঞোে এই চাে র্ে োিাে জর্ে আোরিে অরেরেক্ত উোয় সিাোঁজা উরচে এবং আেো 
ো র্েরে োরে," গভর্নম্বরর সেম্বেটাবর এিং বর্উ ইয়কন  সেট মবিলা ও সমম্বয় বিষয়ক কাউবিম্বলর 
সচয়ারমোর্ সমবলো বিম্বরাজা িম্বলর্। "িােোোিগুরিে উেে চাে হ্রাে র্রে এবং ইরোেরযে চারে 
থার্া োরয়রিে জর্ে এর্টি েিায়র্ েরেরবে প্রিার্ র্রে জন্ম সর্ন্দ্রগুরি র্ে ঝুোঁ রর্েূণন গভন াবস্থাগুরিে 
জর্ে এর্টি রর্োেি রবর্ল্প রিরেরব র্াজ র্েরে োরে। গভর্নরেে জর্ে যে দ্রুে েম্ভব েোেেনেেূি 
প্রস্তুে র্োে জর্ে আরে রেরে ও এই বহুেুিী টাস্ক স ারেনে োরথ র্াজ র্োে অরেোয় আরে।"  



 

 

  
"গভর্নে কুওরো এবং রর্উ ইয়র্ন  সেট COVID-19 এে রবরুরে িড়াইরয় জােীয় সর্েৃরে আরের্ 
এবং এই েঙ্করটে েেয় োরিে র্ােী ও েরেবারেে স্বাস্থে ও রর্োেত্তারর্ অগ্রারযর্াে সিওয়াে  রি 
এই রবষয়টি সর্বি আরো গুেে োরে," এভবর মাোর কাউন্টে (Every Mother Counts) এর 
প্রব ষ্ঠা া বেবে টাবলনংটর্ িার্নে িম্বলর্। "জরুরে রভরত্তরে োরয়রিে েুেরেে র্েরে এবং র্ােীো 
যারে বহুি-প্ররয়াজর্ীয় রর্োেি জন্মিারর্ে রবর্ল্পগুরি োর্ সেটি রর্রিে র্েরে আরে সেরিো ও 
এই টাস্ক স ারেনে অর্ে েিেেরিে োরথ র্াজ র্েরে সেরে েম্মারর্ে সবায র্েরে।"  
  
সেরিো রিরোজাে েভােরেরে এই টাস্কর ােনটি সেট স্বাস্থে রবভারগে োরথ এর্রযারগ অবেটোরির্াি 
সপ্রাভাইিাে, সেরিয়ারির্ সর্য়াে সপ্রাভাইিাে ও েরেবাে েরের্ল্পর্া েংস্থাে সের্রিাল্ডােরিে েেন্বরয় 
গঠিে িরব। েিেেরিে োরির্া রর্রচ সিওয়া আরে:  

• Christy Turlington Burns, founder of Every Mother Counts  
• Christa Christakis, MPP - Executive Director, American College of 

Obstetricians & Gynecologists District II  
• Sascha James-Conterelli, DNP, RN, CNM, FACNM - President, NYS 

Association of Licensed Midwives  
• Loretta Willis, Vice President Quality & Research, Healthcare Association 

of NYS  
• Lorraine Ryan, Sr. VP Legal Regulatory & Professional Affairs Greater 

NY Hospital Association  
• Rose Duhan, President & CEO, Community Health Care Association of 

NYS  
• Ngozi Moses, Executive Director Brooklyn Perinatal Network  
• Nan Strauss - Every Mother Counts  
• Dr. Deborah E. Campbell, MD - Montefiore Medical Center  
• Natasha Nurse-Clarke, PhD, RN - Regional Perinatal Center Coordinator, 

Maimonides  
• Dr. Dena Goffman, MD - NYP/Columbia  
• Rev. Diann Holt - Founder/Executive Director Durham's Baby Café  
• Cynthia Jones, MD, MPH - Mosaic Health Center  

  
টাস্ক স ােনটি COVID-19 জরুরে অবস্থা চিার্ািীর্ এর্টি এি-ির্ েোটাে বজায় োিরব যারে 
গভন াবস্থা সথরর্ প্রেরবাত্তে েেয়র্াি েযনন্ত COVID-19 েংোন্ত সযরর্ারর্া বাড়রে েেেো রচরিে ও 
সোর্ারবিা র্ো যায়।  
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