
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা, গভর্নর মারবি, গভর্নর লোমন্ট, গভর্নর 
উলি, গভর্নর কাম্বর্নই, গভর্নর ররইমম্বডা এিং গভর্নর রিকার িেবিগত প্রবতরক্ষামূলক সরঞ্জাম 
PPE ও রমবিম্বকল সংক্রান্ত উপকরণ সরিরাম্বহর আঞ্চবলক েৃঙ্খলা িজায় রাখম্বত মাবি-রেট 

চুবিম্বত সম্মত হওয়ার র াষণা কম্বরম্বের্  
  

রেটগুবল একটি আঞ্চবলক বভবিম্বত PPE, বচবকৎসা সরঞ্জাম ও পরীক্ষার চাবহদা সমবিগত বভবিম্বত 
সমন্বয় করম্বি  

  
সরিরাম্বহর আঞ্চবলক েৃঙ্খলাগুবল রেটগুবলর জর্ে PPE ও বচবকৎসা সরঞ্জাম্বমর উপযুি মূলে 

বর্যনারণ, বিতরণ ও বর্ভন রম্বযাগেভাম্বি িাস্তিায়র্ করম্বত সহায়তা করম্বি  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে রনউ ইয়ধ্কে ি গভনেি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা, রনউ জারসেি গভনেি 
রিল মািরি, কাধ্নরিকাধ্েি গভনেি ননড লোমন্ট, নেনরসলধ্ভরনয়াি গভনেি েম উলি, 
নডলাওয়োধ্িি গভনেি জন কাধ্নেই, নিারড আইলোধ্েি গভনেি রজনা নিইমধ্ো ও মোসাচুধ্সেধ্সি 
গভনেি চারলে নেকাি আজ েেরিগত প্ররতিক্ষামলূক সিঞ্জাম, অ্নোনে নমরডধ্কল সংক্রান্ত উেকিণ 
এেং েিীক্ষাি আঞ্চরলক শঙৃ্খলা েজায় িাখধ্ত মারি-নেে চুরিধ্ত সম্মত হওয়াি ন াষণা কধ্িধ্েন।  
  
এই বেরিক ও জাতীয় জনস্বাস্থ্েকালীন সংকধ্েি সময় নেেগুরল যখন নিডাধ্িল সিকাধ্িি সাধ্ে 
অ্ংশীদাি হধ্ে তখন তািাও এই উেকিণগুধ্লাি জনে েুধ্িা অ্ঞ্চধ্লি চারহদা, নেেগুরলি মধ্যে 
সমরিগত চারহদা রনযোিণ কিধ্ত, খিচ কমাধ্ত এেং সিেিাধ্হি শৃঙ্খলা রস্থ্রতশীল িাখধ্ত একসাধ্ে 
কাজ কিধ্ে। এোড়াও নেেগুরল (Personal Protective Equipment, PPE) মজধু্দি রেষধ্য় নীরত 
সমন্বয় কিধ্ে এেং COVID-19-এি জনে প্ররতটি নেধ্েি স্বাস্থ্ে নসোদানকািী অ্েকাঠাধ্মাধ্ক সম্ভােে 
রিতীয় রেকল্প প্রস্তুত িাখধ্ত হধ্ে। নেেগুরল তাধ্দি জরুরি েরিরস্থ্রত নমাকাধ্েলা কিধ্ত জরুরি 
নসোদানকািীধ্দি জনে স্থ্ানীয় সিকাধ্িি হাধ্ত কী কী সিঞ্জাম োকা উরচত তাি োশাোরশ 
অ্লাভজনক ও নেসিকারি খাধ্তি জনে PPE সংক্রান্ত নকাধ্না প্রধ্য়াজনীয়তা োকধ্ল তা রনধ্য়ও 
নীরতমালা সমন্বয় কিধ্ে।  
  
এিেি নেেগুরল নদশ, অ্ঞ্চল ো নেধ্েি মযেকাি সিেিাহকািীধ্দি শনাি কিাি নচিা কিধ্ে 
যািা আগামী রতন মাধ্সি রভতধ্ি েুধ্িা অ্ঞ্চধ্লি চারহদা নমোধ্ত সক্ষম হধ্ত োধ্ি। এই েদ্ধরতি 
লক্ষে হধ্লা সোরনোইজাি, নভরন্টধ্লেি ও েিীক্ষাি কিাসহ PPE এেং নমরডধ্কল সংক্রান্ত 



 

 

উেকিণগুরলি সিেিাধ্হি শৃঙ্খলা রেধ্েি সম্ভােনা হ্রাস কিা এেং আঞ্চরলক অ্েেননরতক উন্নয়ধ্নি 
প্রসাি  োধ্না।  
  
এোড়াও, রেদেমান উেকিণ এেং উদ্ভােধ্নি জনে উৎোদধ্নি রেকল্প েদ্ধরতি সাধ্ে যুি সম্ভােনাি 
সুধ্যাগ গ্রহধ্ণি জনে কীভাধ্ে চলমান রভরিধ্ত উদীয়মান প্রযরুিগুরলধ্ক সরম্মরলতভাধ্ে অ্ধ্ন্বষণ কিা 
যায় তা রনধ্য় নেেগুরল আধ্লাচনা কিধ্ে যা আিও কাযেকি এেং কম েেয়েহুল রেকধ্ল্পি রদধ্ক 
েরিচারলত কিধ্ে। উদাহিণস্বরূে, 3D রপ্রন্টািগুরল রনরদেি েেরিগত প্ররতিক্ষামলূক সিঞ্জাম এেং 
নমরডধ্কল সংক্রান্ত উেকিণ প্রস্তুতকিধ্ণ একটি আকষেণীয় রেকল্প হধ্ত োধ্ি।  
  
"COVID-19 মহামারি েুধ্িা নদশজধু্ড় নমরডধ্কল সংক্রান্ত উেকিধ্ণি জনে একটি উন্মাদ েরিরস্থ্রত 
বতরি হধ্য়রেল - নেে, নেসিকারি সংস্থ্া এেং নিডাধ্িল সিকাধ্িি মধ্যে প্ররতধ্যারগতা রেল এেং 
আমিা এই গুরুত্বেূণে উেকিণগুরল দাম োরড়ধ্য় রেলাম," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি নেে ও 
একটি জারত রহধ্সধ্ে আমিা েুনিায় আি এি মযে রদধ্য় নযধ্ত োরি না। আমাধ্দি োজাধ্ি মজদু 
োড়াধ্নাি জনে সিঞ্জামারদ ক্রয় কধ্ি আমিা আমাধ্দি উিি-েূধ্েেি সাতটি অ্ংশীদািী নেধ্েি সাধ্ে 
একটি আঞ্চরলক নেটীয় ক্রয় সংস্থ্া গঠন কিধ্ত যারি এেং এটি োস্তধ্ে আমাধ্দি আিও ভাধ্লা 
দাধ্ম সিঞ্জামগুরল নেধ্ত সহায়তা কিধ্ে। এসে গুরুত্বেূণে প্রধ্চিাি জনে আমাধ্দি োিেেতী নেেগুরলি 
চলমান সমেেন, উদািতা ও আঞ্চরলক সমন্বধ্য়ি জনে আরম তাধ্দি যনেোদ জানাধ্ত চাই।"  
  
গভর্নর মারবি িম্বলর্, "সরক্রয়ভাধ্ে জীেন িক্ষাকািী উেকিণগুরলি জনে েিস্পধ্িি রেরুধ্দ্ধ 
প্ররতিরিতা কিরে এমন অ্েস্থ্াধ্ন আমাধ্দি নেেগুরলি কখধ্নাই োকা উরচত নয়। অ্ঞ্চল জধু্ড় 
একসাধ্ে কাজ কিাি মাযেধ্ম, আমিা আমাধ্দি অ্েেনীরতধ্ক েনুিায় চাল ুকিাি প্ররক্রয়া শুরু কিাি 
োশাোরশ আমাধ্দি কিদাতাধ্দি জনে অ্েে সাশ্রয় কিাি সময় আমিা গুরুত্বেূণে সিঞ্জামগুরল নেধ্ত 
োরি। এই যািণাটি আমাধ্দি প্ররতরিত আঞ্চরলক েদ্ধরতি নকন্দ্ররেন্দুধ্ত িধ্য়ধ্ে।"  
  
গভর্নর লোমন্ট িম্বলর্, "মহামারিি কািধ্ণ রেিেোেী সিেিাহ শৃঙ্খলাগুরলি েড় যিধ্নি রেেতা 
অ্েোহত োকায়, আমাধ্দি নেেগুরলি মধ্যে একটি আঞ্চরলক ক্রয় উধ্দোধ্গি প্রধ্চিাি সমন্বয়কিণ 
আমাধ্দি নেেধ্ক এধ্ক অ্েধ্িি রেরুধ্দ্ধ প্ররতিরিতা না কধ্ি প্রধ্য়াজনীয় PPE এেং অ্নোনে 
নমরডধ্কল সংক্রান্ত উেকিণ নেধ্ত সাহাযে কিধ্ে। আরম দী েরদন যধ্ি নিডাধ্িল সিকািধ্ক যুি 
হওয়াি জনে েিামশে রদরি কািণ এই সিঞ্জামগুধ্লাি জনে প্ররতধ্যারগতা কিাি নক্ষধ্ে 50টি নেেধ্ক 
এধ্ক অ্েধ্িি রেরুধ্দ্ধ দাাঁড় কিাধ্না কখধ্নাই নকাধ্না যািণা বতরি কধ্িরন। আমাধ্দি প্ররতধ্েশীধ্দি 
সাধ্ে অ্ংরশদাি হওয়াি িধ্ল নসটি আমাধ্দি ক্রয় ক্ষমতা আধ্িা শরিশালী এেং রনভে িধ্যাগে কিধ্ত 
সাহাযে কধ্ি।"  
  
গভর্নর উলি িম্বলর্, "একসাধ্ে কাজ কিাি মাযেধ্ম আমিা আমাধ্দি সোি নয ক্ষমতা প্রধ্য়াজন 
তা গধ্ড় তুলধ্ত আমাধ্দি শরিগুরল সমন্বয় কিধ্ত োরি। আমাধ্দি যা প্রধ্য়াজন তা মজধু্দ 
প্রস্তুতকািীধ্দি উৎসারহত কিাি জনে আমিা আমাধ্দি োজাধ্িি আকািটি কাধ্জ লাগাধ্ত োরি, 
োড়রত চারহদায় নসই উৎসাহ নদওয়াি জনে আমিা আমাধ্দি আরেেক শরি কাধ্জ লাগাধ্ত োরি এেং 
আমাধ্দি সিলতাি সম্ভােনা েৃরদ্ধ কিধ্ত আমিা আমাধ্দি অ্ঞ্চধ্লি েৃহৎ গধ্েষণা প্ররতিান ও নমযা 



 

 

শরিধ্ক কাধ্জ লাগাধ্ত োরি। আরম আমাি সহকমী গভনেি এেং আমাি প্ররতধ্েশীধ্দি সাধ্ে 
সিেিাধ্হি একটি শরিশালী আঞ্চরলক শৃঙ্খলা বতরি কিাি জনে অ্ধ্েক্ষায় োকলাম।"  
  
গভর্নর কাম্বর্নই িম্বলর্, "আমাধ্দি এই সঙ্কে নেধ্ক আমাধ্দি নেেধ্ক মুি কিাি জনে একটি 
সমন্বয়-রভরি েন্থা অ্েলম্বন কিা দিকাি এেং এি মধ্যে িধ্য়ধ্ে PPEএি েযোপ্ত নযাগান রনরিত 
কিা ও েিীক্ষা কিা। এই অ্ঞ্চধ্ল আমাি সহকমী গভনেিধ্দি সধ্ে এই সমন্বয় কিধ্ত োিাি জনে 
আরম কৃতজ্ঞ। আমাধ্দি োিেেতী নেেগুরলি সাধ্ে একসাধ্ে কাজ কিধ্ত োিধ্ল এই সংকধ্েি 
নমাকাধ্েলা অ্েোহত িাখধ্ত আমিা আধ্িা ভাধ্লা অ্েস্থ্াধ্ন োকধ্ো।"  
  
গভর্নর ররইমম্বডা িম্বলর্, "আমাধ্দি স্বাস্থ্ে নসোদানকািী কমীধ্দি রনিােদ িাখাি জনে আমাধ্দি 
যরদ যধ্েি PPE োধ্ক তাহধ্ল তাধ্দি কখধ্নাই রচন্তা কিধ্ত হধ্ে না। গত দইু মাস যধ্ি আমিা 
েৃরেেীজধু্ড় সিঞ্জামগুধ্লা খুাঁধ্জ নেরিধ্য়রে এেং ফ্রন্টলাইধ্নি চারহদা েিূধ্ণ কধ্ঠাি েরিশ্রম কধ্িরে। 
আমিা জারন, অ্েেনীরতধ্ক রনরেেধ্ে খুধ্ল রদধ্ত আমাধ্দি গুরুত্বেূণে প্ররতিানগুধ্লাি সকল কমীধ্দি জনে 
PPE-এি দী েধ্ময়ারদ নযাগান দিকাি। অ্রেরিন্ন, রনভে িধ্যাগে ও সাশ্রয়ী মূধ্লেি PPE সিেিাহ ও 
েজায় িাখধ্ত আরম অ্ঞ্চলজধু্ড় নেেগুরলি সাধ্ে সহধ্যারগতা অ্েোহত িাখাি প্রতোশায় িধ্য়রে।"  
  
গভর্নর রিকার িম্বলর্, "আমাধ্দি স্বাস্থ্ে নসোদানকািী কমী এেং জনরনিােিা প্রদানকািী কমীধ্দি 
জনে PPE সংগ্রধ্হি নক্ষধ্ে আধ্িা অ্েশন শনাি কিধ্ত মোসাচুধ্সেস অ্নে নেধ্েি সাধ্ে কাজ কিাি 
জনে উন্মুখ হধ্য় আধ্ে।"  
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