
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা এিং মময়র মাইক ব্লুমিাগন জাবির মর্িৃত্ব 
স্থার্ীয় COVID-19 কন্ট্োক্ট মেব ং মপ্রাগ্রাম চাল ুকম্বরম্বের্  ংক্রমম্বের হার বর্য়ন্ত্রে করার জর্ে  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র কর্ট্োক্ট মেব ং মপ্রাগ্রাম ডাউর্ম্বেট্ অঞ্চম্বলর  াম্বে বর্উ জাব ন ও কাম্বর্কটিকাম্বট্র 

 ম্বে  মন্বয় কম্বর  ম্পন্ন করা হম্বি  
  

কন্ট্োক্ট মে ারম্বের জর্ে একটি অর্লাইর্ পাঠ্েক্রম ও প্রবেক্ষে কার্নক্রম গম্ব়ে িুলম্বি জর্  
হপবকন্স বিশ্ববিেোলম্বয়র ব্লুমিাগন সু্কল অি পািবলক মহলে  

  
বর্উ ইয়কন  মেট্ স্বাস্থে েপ্তর ব্লুমিাগন বিলোম্ব্রাবপজেম্বলর  াম্বে কাজ করম্বি কন্ট্োক্ট মে ার 
প্রােীম্বের  র্াক্ত এিং বর্ম্বয়াগ করার জর্ে, র্ার মম্বযে আম্বে DOH কবমন, মেট্ এম্বজবন্সর 

িেন্তকারীরা, েিাবযক ডাউর্ম্বেট্ মে াররা ও বচবকৎ া মক্ষম্বের মেট্ ইউবর্ভাব নটি অি বর্উ 
ইয়কন  এিং ব টি ইউবর্ভাব নটি অি বর্উ ইয়কন  বেক্ষােীরা  

  
ভাইট্াল স্ট্রাম্বট্বজম্ব র বর ল্ভ টু্ ম ভ লাইভ  উম্বেোম্বগর  াম্বে অংবেোবরত্ব পবরচালর্ এিং 

প্রর্ুবক্তগি পরামেন প্রোর্ করম্বি  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা এবং মাইক ব্লুমবাগন আজ একটি 
নতুন জারতি ননতৃত্ব স্থানীয় COVID-19 কন্টাক্ট নের ং নরাগ্রাধ্মি কথা ন াষণা কধ্িধ্েন যাধ্ত এই 
নিাধ্গি  ংক্রমধ্ণি হাি রনয়ন্ত্রণ কিা যায়। মাইক ব্লুমবাগন এবং ব্লুমবাগন রিলোন্থ্ররিজ 
(Bloomberg Philanthropies) এই নতুন নরাগ্রাম ততরি ও কাযনকি কিধ্ত  াহাযে কিাি জনে 
 াংগঠরনক  হায়তা এবং রযুরিগত  হায়তা রদান কিাি জনে অ্রিকািবদ্ধ হধ্য়ধ্ে। কন্টোক্ট নের ং 
নরাগ্রাম ডাউনধ্েট অ্ঞ্চধ্লি  াধ্থ রনউ জার ন এবং কাধ্নকটিকাধ্টি  াধ্থ  মন্বয় কধ্ি কিা হধ্ব 
এবং একটি গুরুত্বিূণন  ম্পদ রহধ্ ধ্ব কাজ কিধ্ব ন িা অ্নুশীলনগুরল  ংগ্রহ কিধ্ত এবং একটি 
মধ্ডল রহ াধ্ব কাজ কিাি জনে যা নদশ জধু্ে অ্নকুিণ কিা নযধ্ত িাধ্ি। রনউ ইয়কন  বা মারকন ন 
যিুিাধ্েি নকাথাও এই নেধ্ল কখধ্না কন্টোক্ট নের ং নরাগ্রাম বাস্তবায়ন কিা হয়রন। অ্রবলধ্ে এই 
নরাগ্রাম চাল ুহধ্ব।  
  
এই রধ্চষ্টাি অ্ংশ রহধ্ ধ্ব, জন  হিরকন্স রবশ্বরবদোলধ্য়ি (Johns Hopkins University) ব্লুমবাগন 
েুল অ্ি িাবরলক নহলথ (Bloomberg School of Public Health) একটি অ্নলাইন িাঠেক্রম ও 



 

 

ররশক্ষণ কাযনক্রম গধ্ে তুলধ্ব কনটোক্ট নে ািধ্দি জনে। রনউ ইয়কন  নেট স্বাস্থে দপ্তি ব্লুমবাগন 
রিলোন্থ্ররিধ্জি  ধ্ি কাজ কিধ্ব এই ররশক্ষণ কমন রূচি জনে কনটোক্ট নে াি রাথীধ্দি  নাি এবং 
রনধ্য়াগ কিাি জনে, যাি মধ্যে আধ্ে িাজে স্বাস্থে দপ্তধ্িি কমীিা, রবরভন্ন িাোয়ত্ত  ংস্থাি 
তদন্তকািীিা, ডাউনধ্েট কাউরন্টগুরল নথধ্ক শধ্য় শধ্য় নে াি এবং SUNY এবং CUNY-ি রচরকৎ া 
নক্ষধ্েি রশক্ষাথীিা। ব্লুমবাগন রিলোন্থ্ররিজ এই নরাগ্রাধ্মি কাজ িযনাধ্লাচনা কিাি জনে একটি 
রবধ্শষজ্ঞ িোধ্নল ররতষ্ঠা কিাি জনে রনউ ইয়কন  নেধ্টি  াধ্থ কাজ কিধ্ব এবং একটি নেনীি 
 ধ্বনাত্তম মধ্ডধ্ল ততরি কিধ্ব যা অ্নোনে িাজেগুরল কন্টোক্ট নের ং এি জনে বেবহাি কিধ্ত 
িািধ্ব।  
  
এই রধ্চষ্টাি মধ্যে িধ্য়ধ্ে রিজল্ভ টু ন ভ লাইভধ্ ি  াধ্থ একটি অ্ংশীদারিত্ব, যা ভাইটাল 
স্ট্র্োটিধ্জি একটি উধ্দোগ, যা রনউ ইয়কন  িাজে স্বাস্থে দপ্তধ্িি কমীধ্দি িরিচালন ও রযুরিগত 
িিামশন রদান কিধ্ব। তািা কল ন ন্টাি নরাধ্টাকল এবং রডরজটাল  রলউশন উন্নয়ধ্ন  হায়তা 
কিধ্ব দ্রুত উন্নরত ও কমন রবাহ ত্বিারন্বত কিাি জনে;  াম্প্রদারয়ক রবজােধ্নি ন িা উিায়গুরল 
রনযনািন কিাি জনে এবং কন্টোক্ট নের ং এি ভূরমকা একটি  বনজনীন স্বাস্থে  িঞ্জাম রহ াধ্ব 
নবাঝাি জনে।  
  
ব্লুমবাগন রিলোন্থ্ররিজ 10.5 মারকন ন ডলাি রদান কিাি জনে ররতশ্রুরতবদ্ধ হধ্য়ধ্ে,  াংগঠরনক 
 মথনন এবং রযুরিগত  হায়তাি  াধ্থ, যাধ্ত এই নতুন নরাগ্রামটি রনমনাণ এবং কাযনকি কিধ্ত 
 াহাযে কিা যায়।  
  
" ংখোগুরল রনধ্দনশ কধ্ি নয আমিা এই মহামারিি শীষনধ্ক িাি কধ্ি নগরে, এবং যখন আমিা 
আমাধ্দি অ্থননীরতধ্ক িুনিায় নখালাি জনে আমাধ্দি কাজ শুরু করি, তখন আমাধ্দি রনরিত 
কিধ্ত হধ্ব নয আমিা তা এমনভাধ্ব কিরে যাধ্ত নকাধ্না ক্ষরত না হয় এবং এখাধ্ন নি ৌঁেধ্নাি 
জনে নয কাজ এবং আত্মতোগ কিা হধ্য়ধ্ে তা নযন রবিধ্ল না যায়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "একটি নতুন স্বাভারবক িাবাি জনে  ব নচধ্য় গুরুত্বিূণন অ্ংশ হল িিীক্ষাি িরিমাণ বরৃদ্ধ 
কিা, রকন্তু িাজেগুরলি রিতীয় একটি বে কাজ আধ্ে - জনগধ্ণি এক ন না রস্তুত কিা যািা 
ররতটি মানষুধ্ক নে  কিধ্ব যাধ্দি িিীক্ষায় ইরতবাচক িাওয়া নগধ্ে এবং বাি কিধ্ব তািা কাি 
 াধ্থ নযাগাধ্যাগ কধ্িধ্েন এবং তািিি ন ই মানুষগুরলধ্ক রবরিন্ন কিধ্বন। মাইক ব্লুমবাধ্গনি  ধ্ি 
এই অ্ংশীদারিত্ব একটি অ্ভূতিূবন, জারতি ননতৃস্থানীয় কন্টোক্ট নের ং নরাগ্রাম ততরি কিাি জনে ঠিক 
তাই কিধ্ব এবং বারক নদধ্শি জনে একটি মধ্ডল রহধ্ ধ্ব কাজ কিধ্ব।"  
  
"আমিা  বাই আগ্রহী আমাধ্দি তদনরিন জীবন এবং আমাধ্দি অ্থননীরতি উিি  ীমাবদ্ধতাগুরল 
রিলা কিধ্ত শুরু কিধ্ত। রকন্তু যতটা  ম্ভব রনরবনধ্ে তা কিাি জনে, আমাধ্দিধ্ক রথধ্ম এমন 
রকেু বেবস্থা স্থািন কিধ্ত হধ্ব, যাধ্ত এই ভাইিাধ্ ি  ংস্পধ্শন এধ্ ধ্েন এমন মানুষধ্দি  নাি কিা 
যায় এবং তািা রবরিন্ন থাকাি  ময় তাধ্দি  হায়তা রদান কিাি জনে," িম্বলর্ বর্উ ইয়কন  ব টির 
বির্ িাম্বরর মময়র মাইম্বকল ব্লুমিাগন, ব্লুমিাগন বিলো্রবপম্বজর এিং ব্লুমিাগন LP-র প্রবিষ্ঠািা। 
"আরম ন টা কিাি জনে গভননি কুওধ্মা এবং রনউ ইয়কন  নেধ্টি  াধ্থ অ্ংরশদারিত্ব কিধ্ত নিধ্ি, 
 ম্মারনত, রবসৃ্তত নেধ্ল একটি নতুন কন্টোক্ট নের ং নরাগ্রাম ততরি কধ্ি। আধ্িা নবরশ িিীক্ষাি 



 

 

 াধ্থ রমরলধ্য়, এটি আমাধ্দি ভাইিা টিধ্ক নকাণঠা া কিধ্ত  াহাযে কিধ্ব -- জীবন বাৌঁচাধ্ব এবং 
আধ্িা মানুষধ্ক কাজ রিধ্ি যাবাি  ুধ্যাগ কধ্ি নদধ্ব।"  
  
িাজে যখন তাি কাজ চারলধ্য় যাধ্ি বক্রধ্িখা  মতল কিাি জনে, জন াযািধ্ণি স্বাস্থে  ংিক্ষধ্ণি 
 াধ্থ রনিািধ্দ এবং দারয়ত্বশীলভাধ্ব  ম্প্রদায়গুরলধ্ক নখালাি জনে বে মাোি কন্টোক্ট নের ং অ্তেন্ত 
গুরুত্বিূণন। কন্টোক্ট নের ং একটি ভাইিাধ্ ি রবস্তাি ররতধ্িায কিধ্ত  াহাযে কধ্ি িিীক্ষাি মাযেধ্ম 
রনরিত কধ্ি কাধ্িা COVID-19 হধ্য়ধ্ে রকনা, ন ই বেরিি  াক্ষাৎকাি রনধ্য় যাধ্ত তািা অ্ ুস্থতাি 
 ময় এবং তাধ্দি উি গন শুরু হওয়াি অ্ল্প করদন আধ্গ তািা নয  কল মানুধ্ষি  ংস্পধ্শন রেধ্লন 
তাধ্দি  নাি কিা যায়। ন ই  কল মানুধ্ষি  াধ্থ নযাগাধ্যাগ কিা যাধ্ত তাধ্দি  তকন  কধ্ি 
নদওয়া যায়  ংক্রমধ্ণি ঝুৌঁ রক  ম্পধ্কন  এবং তািিি ন ই িরিরচরতধ্দি রচরকৎ া িরিধ্ষবা 
রদানকািীধ্দি কাধ্ে নিিাি কিা এবং যািা অ্ ুস্থ নন, তাধ্দি 14 রদন বারেধ্ত থাকধ্ত বলা 
যাধ্ত রনরিত হওয়া যায় নয তািা অ্নেধ্দি মধ্যে COVID-19 বা েোন।  
  
কন্টোক্ট নের ং একটি রমারণত  বনজনীন স্বাধ্স্থেি  িঞ্জাম যা এই ভাইিা টিধ্ক নকাণঠা া কিধ্ত 
রভুত  াহাযে কিধ্ত িাধ্ি। জামনারন, র িািুি এবং দরক্ষণ নকারিয়াি মধ্তা নবশ রকেু নদশ 
COVID-19 এি রাদভুন াধ্বি মধ্যে কন্টোক্ট নের ং কাযনকিভাধ্ব বেবহাি কধ্িধ্ে। এি িধ্ল, ওই 
নদশগুধ্লা বেব াি জনে তাোতারে আবাি খুলধ্ত  ক্ষম হধ্য়ধ্ে এবং কম মৃতুে এবং  ংক্রমধ্ণি 
হাধ্িি অ্রভজ্ঞতা কধ্িধ্ে।  
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