
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা আগামী সপ্তাম্বহ শুরু হম্বে যাওয়া কন্টাক্ট 
ট্রেবসিং পাইলট ট্রপ্রাগ্রাম্বমর ট্র াষণা বিম্বয়ম্বের্ যা ট্রময়র মাইক ব্লুমিাগন কেতন ক সমবথনে  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র ট্রর্ের্-বলব িং এই ট্রপ্রাগ্রাম্বম প্রেোো করা হম্বে ট্রয অর্ুবমে আক্রাম্বের সিংখ্োর উপর 

বর্ভন র কম্বর ট্রেটিোপী 6,400 ট্রথম্বক 17,000 ট্রেসার থাকম্বি  
  

ট্রেট ট্রহলথ ব পাটন ম্বমন্ট এই ট্রপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে আবমন অি কন্টাক্ট ট্রেসার তেবর করম্বে ট্রময়র 
ব্লুমিাগন, জন্স হপবকন্স ইউবর্ভাবসনটি এিিং ভাইটাল স্ট্রাম্বটবজম্বসর সাম্বথ কাজ করম্বে  

  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে, ঘমেি 
মাইক ব্লুমবাধ্গনি ঘনতৃধ্ে রনউ ইেধ্কন ি কন্টাক্ট ঘের িং পাইলট ঘরাগ্রাম (contact tracing pilot 
program) আগামী  প্তাধ্হ শুরু হধ্ব। এই ঘিশ-ঘনতৃস্থানীে ঘের িং ঘরাগ্রামটি ঘে অ্ঞ্চধ্ল িংক্রমধ্ণি 
 ধ্বনাচ্চ হাি এবিং রথম অ্ঞ্চল রহ াধ্ব  িংক্রমধ্ণি উপাত্ত রিশনন কধ্িধ্ে তাধ্িি উপি গুরুে রিধ্ব। 
পিবতী ফু্ল র জন পেনন্ত এই ঘরাগ্রাম পরিচালনা কিা হধ্ব এবিং এটি োই-ঘেট ররতধ্বশী রনউ জার ন 
এবিং কাধ্নকটিকাধ্টি  াধ্থ  মন্বে কধ্ি বাস্তবােন কিা হধ্ব।  
  
এই ঘরাগ্রাধ্ম ররত 100,000 বেরিি জনে 30 জন কন্টাক্ট ঘে াধ্িি একটি ঘব লাইন অ্ন্তভুন ি কিা 
হধ্ব এবিং ররতটি অ্ঞ্চধ্লি ঘেধ্ে আক্রাধ্ন্তি  ম্ভাবে  িংখ্োি উপি রভরত্ত কধ্ি অ্রতরিি ঘে াধ্িি 
বেবহাি কিা হধ্ব। ঘরাগ্রামটিধ্ত রতোরশত  িংখ্োি আক্রাধ্ন্তি উপি রনভন ি কধ্ি ঘেটবোপী 6,400 
ঘথধ্ক 17,000 জন ঘে াি থাকধ্ব বধ্ল আশা কিা হধ্ে। কন্টাক্ট ঘের িং টিম  িংক্রমধ্ণি রবস্তাি 
 ম্পধ্কন  তধ্থেি একটি রনিাপি ডাটাধ্ব  গধ্ে তুলধ্ত িিূ ঘথধ্কই অ্তোযুরনক  ফটওেোধ্িি মাযেধ্ম 
কাজ কিধ্ব।  
  
জারতধ্ক ঘনতৃে ঘিওোি মত মান এবিং পরিরয পিূধ্ণি জনে, ঘমেি ব্লুমবাগন ও জন  হপরকন্স 
ব্লুমবাগন সু্কল অ্ব পাবরলক ঘহলথ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) রতন 
যাধ্পি ররক্রো ঘেমন: ঘোগাধ্োগ,  াোৎকাি এবিং ররশেধ্ণি মাযেধ্ম কন্টাক্ট ঘে ািধ্িি একিল 
ঘ না ততরিি জনে ঘেট ঘহলথ রডপাটন ধ্মধ্ন্টি উধ্িোগধ্ক  মথনন কিধ্ব। ব্লুমবাগন রফলানধ্রারফ  
DOH ঘক ঘেট, র টি ও কাউরন্ট ঘহলথ রডপাটন ধ্মন্ট  (County Health Departments) ঘথধ্ক এই 
ঘরাগ্রামটিি জনে  রক্রেভাধ্ব শনািকিণ  ম্ভাবে কন্টাক্ট ঘে ািধ্িি রনধ্োগ কিধ্ত  হােতা কিধ্ব।  
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এই রধ্চষ্টাি অ্িংশ রহধ্ ধ্ব ব্লুমবাগন সু্কল-ঘিধ্শি টপ-ঘিধ্টড পাবরলক ঘহলথ সু্কল- DOH এি  ধ্ে 
পিামশন কধ্ি এই ঘেধ্টি কনটোক্ট ঘে ািধ্িি জনে রবশ্বমাধ্নি অ্নলাইন পাঠ্েক্রম ততরি কিধ্ব োি 
মধ্যে একটি ররশেণ ঘরাগ্রাম এবিং একটি অ্নলাইন পিীো থাকধ্ব ো ঘরাগ্রামটি  ম্পণ্ণ কিাি জনে 
অ্বশেই পা  কিধ্ত হধ্ব। ভাইটাল স্ট্রাধ্টরজি (Vital Strategies) উধ্িোগ ঘেমন জীবন বাাঁচাধ্নাি 
 িংকল্প (Resolve to Save Lives) রনউইেকন  ঘেধ্টি ঘহলথ রডপাটন ধ্মধ্টি কমীধ্িি রেরুিগত ও 
কােনকিী পিামশন রিান কিধ্ব।  
  
কন্টাক্ট ঘে ািিা চািটি মলূ যাধ্পি মাযেধ্ম COVID-19 এি রবস্তাি ঘিায কিধ্ত  াহােে কিধ্ব। 
রথমত, লোব তিরনক রভরত্তধ্ত ঘে ািধ্িি  াধ্থ ঘোগাধ্োগ কিাি জনে অ্রবলধ্ে COVID-19 এ 
আক্রান্ত বেরি কািা তাধ্িিরিধ্পাটন  কিধ্ব। কন্টাক্ট ঘে াি তখ্ন পরজটিভ ঘপধ্শন্টধ্ক ইন্টািরভউ 
কিধ্ব, োধ্ত তািা গত 14 রিন যধ্ি ঘকান ঘকান মানুধ্ষি  িংস্পধ্শন এধ্ ধ্ে তা  নাি কিা োে। 
কন্টাক্ট ঘে ািিা ররতটি বেরিধ্ক এটা জানাধ্ব এবিং  াোৎকাি গ্রহন কিধ্ব তাধ্িি অ্নেধ্ক 
 িংক্রমধ্ণি ঝুাঁ রক  ম্পধ্কন   তকন  কিধ্ত এবিং তাধ্িি  িংস্পধ্শন আ া বেরিধ্িি এবিং এই  িংস্পধ্শন আ া 
বেরিধ্িি 14 রিধ্নি জনে ঘকাোিাইনটাইন অ্থবা আইধ্ াধ্লট কিাি রনধ্িনশ ঘিধ্ব োধ্ত তািা 
COVID-19 অ্নেধ্িি মধ্যে েরেধ্ে না ঘিে। কন্টাক্ট ঘে ািিা ঘ ই  কল ঘকাোিাইনটাইন অ্থবা 
আইধ্ াধ্ল ধ্ন থাকা বেরিধ্িি রনধ্িন রশত  মেকাল জধু্ে ঘটক্সট দ্বািা রনিীেণ কিধ্বন ঘে ঘকাধ্না 
লেণ তাধ্িি ঘিখ্া োধ্ে রক না।  
  
"আমিা জারন আমাধ্িি ঘটরেিং েমতা বরৃি রনউ ইেকন ধ্ক পুনিাে চালু কিাি চারবকাঠি, এবিং 
পিীোি পধ্ি রদ্বতীে যাধ্পি এই ঘটরেিং আবাি ঘক পরজটিভ হধ্েধ্ে তা খ্ুাঁধ্জ ঘবি কিাি জনে, 
তািা কাধ্িি  িংস্পধ্শন এধ্ রেল এবিং তািপি ঘ ই ব মানুষধ্িি আইধ্ াধ্লট কধ্ি ঘিোি উপধ্োগী 
ররক্রো োধ্ত আপরন  িংক্রমধ্ণি হাি না বাোন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " বেরি রভরত্তধ্ত ঘের িং 
কঠিন নে-- রকন্তু  ম োটি হল রবশাল ঘস্কধ্ল তা কিা এবিং এটি এমন একটি কােনপরিকল্পনা ো 
আধ্গ কখ্নও রেল না। আমিা েত তাোতারে  ম্ভব ঘটেিং এি মাযেধ্ম  িংক্রমণ কমাধ্নাি জনে 
ো কিরে ঘ  লে পূিধ্ণি জনে আমাধ্িি কন্টাক্ট ঘের িং ঘরাগ্রাধ্মি রধ্োজন এবিং আমিা এখ্ন 
মাইক ব্লুমবাধ্গনি  াধ্থ ঘেধ্টি চারহিা ঘমটাধ্ত ঘে ািধ্িি একটি ঘ নাবারহনী গধ্ে তুলধ্ত কাজ 
কিরে োধ্ত আমিা অ্রবলধ্ে এই অ্রভোন শুরু কিধ্ত পারি।"  
  
"েত রনরবনধ্ে  ম্ভব অ্থননীরতধ্ক পুনিাে উন্মুি কধ্ি ঘতালাি জনে অ্নেতম গুরুেপূণন পিধ্েপ হধ্লা 
কন্টাক্ট ঘের িং বেবস্থা ততরি কিা। েখ্ন  ামারজক িিূে রশরথল কিা হধ্ব, তখ্ন কন্টাক্ট ঘের িং 
আমাধ্িি ঘ িা আশা োি ফধ্ল ভাইিা টিধ্ক রিরশনত হওোি  াধ্থ  াধ্থ এটিধ্ক রবরেন্ন কধ্ি 
িাখ্ধ্ত পািধ্বা," বর্উ ইয়কন  বসটির বের্ িাম্বরর ট্রময়র মাইম্বকল ব্লুমিাগন, ব্লুমিাগন বিলার্ম্বরাবপস 
(Bloomberg Philanthropies) এিিং ব্লুমিাগন LP (Bloomberg LP)-এর প্রবেষ্ঠাো এগুম্বলা 
িম্বলম্বের্। "ঘেধ্হতু গভননি কুওধ্মা এটা স্বীকৃরত রিধ্েধ্েন এবিং ঘেধ্হতু ব্লুমবাগন রফলানধ্রারপ গধ্ণি 
জনস্বাধ্স্থেি ঘেধ্ে গভীি অ্রভজ্ঞতা এবিং িেতা িধ্েধ্ে, তাই আমিা একটি কন্টাক্ট ঘের িং ঘরাগ্রাম 
উন্নেধ্ন এবিং বাস্তবােধ্ন ঘেটধ্ক  হােতা কিধ্ত ঘপধ্ি আনরিত। এবিং আমিা ো রকাধ্শে রশধ্খ্রে 
তা  কধ্লি  াধ্থ ঘশোি কিধ্বা,োধ্ত  ািা ঘিধ্শি র টি ও ঘেটগুরল আমাধ্িি মত এরূপ  ফল 
রধ্চষ্টাধ্ক তাধ্িি স্বাধ্থন কাধ্জ লাগাধ্ত পাধ্ি এবিং রবধ্শ্বি ঘিশগুরলও এটি অ্নু িণ কিধ্ত পাধ্ি।"  
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