অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্োের্াল গভর্ন র্ন অোম্বর্াবর্ম্ব়েের্ COVID-19 টিকার কার্ন কর িাস্তিা়েম্বর্ ট্রাম্প প্রোর্ম্বর্র কাম্বে
প্রম্বের তাবলকা জমা বিম্ব়েম্বে

তহবিল, িরাে, র্াপ্লাই চেইর্, চর্াগাম্বর্াগ ও তথ্ে প্রম্ব়োজর্ী়েতা র্ংক্রান্ত প্রে
বর্রাপি এিং কার্ন করভাম্বি COVID-19 টিকা বিতরম্বের জর্ে চেডাম্বরল/রাষ্ট্রী়ে র্হম্বর্াবগতা
গুরুত্বপূেন
র্ারা চিে চথ্ম্বক বরপািবলকার্ এিং চডম্বমাম্বক্রটিক গভর্ন রম্বির কাে চথ্ম্বক প্রে জমা চিও়ো হম্ব়েম্বে
কিভাবে সেবেব়ে িার্যিরভাবে COVID-19 টিিা কেতরণ এেং পকরোলনা িরা র্া়ে সসসম্পবিয
গভনযর অ্যান্ড্রু এম. কুওবমার সভাপকতবে নযাশনাল গভনযরস অ্যাবসাকসব়েশন আজ ট্রাম্প প্রশাসবনর
িাবে প্রবের এিটি তাকলিা পাঠিব়েবে। এই টিিা কেতরণ এেং োস্তো়েন এিটি কেশাল অ্ঙ্গীিার র্া
রাজয এেং সেডাবরল সরিাবরর মবযয উবেখবর্াগয লকজকিি সমন্ব়ে, পকরিল্পনা এেং আকথযি
সহা়েতা োডা পকরোলনা িরা র্াবে না। সারা সেশ সথবি করপােকলিান এেং সডবমাবেটিি
গভনযরবের িাে সথবি জমা সেও়ো প্রবের তাকলিা়ে টিিা োবনর জনয প্রব়োজনী়ে তহকেল, েরাদ্দ
এেং সাপ্লাই সেইন, এেং সর্াগাবর্াগ এেং তবথযর প্রব়োজনী়েতা অ্ন্তভুয ক্ত িরা হব়েবে।
"নযাশনাল গভনযসয অ্যাবসাকসব়েশন, র্ার আকম সে়োরমযান, গত সপ্তাবহ মাকিয ন র্ুক্তরাবের
সপ্রকসবডবের িাবে এিটি কেঠি পাঠিব়েবে। আমরা রােপকতর সাবথ সেখা িরবত সেব়েকে সেডাবরল
সরিার এেং রাবের মবযয এটা কিভাবে িাজ িরবে তা কনব়ে আবলােনা িরবত," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলম্বের্। "আমরা এখন সারা সেবশর গভনযর, সডবমাবেটিি এেং করপােকলিানবের িাে সথবি
এিগুচ্ছ প্রে প্রিাশ িরকে, সহা়োইট হাউসবি কজজ্ঞাসা িবরকে: এটা কিভাবে িাজ িরবে? টিিা
পাও়োর আবগ আমাবের এই সে প্রবের উত্তর কেবত হবে র্াবত আমরা প্রস্তুত থািবত পাকর এেং
র্খন মানুষবি টিিা সেও়োর সম়ে হবে তখন অ্প্রস্তুত না হই।"
সেবশর গভনযরবের িাে সথবি সংগৃহীত প্রবের তাকলিা কনবে সেও়ো হল:
টিকা িাম্বর্র জর্ে তহবিল

•
•

•
•
•

•
•

টিিা কেতরণ এেং অ্নযানয টিিা প্রবেষ্টা়ে সহা়েতা িরার জনয রাজযগুকলবি কি তহকেল
েরাদ্দ িরা হবে?
COVID-19 টিিা পকরিল্পনা োস্তো়েবনর জনয অ্কতকরক্ত রাে এেং স্থানী়ে তহকেল োডা,
আমরা র্া অ্জযন িরবত পাকর তাবত আমরা োযাপ্রাপ্ত হে। আমরা িখন এই প্রকতকে়ো
সম্পকিয ত সম্পে সম্পবিয আবরা সুকনকেয ষ্ট তথয আশা িরবত পাকর?
টি়োর 2 এেং তার োইবর টিিা সেও়োর জনয "মাঠ পর্যাব়ে" সমথযন িরার জনয সিান
সেডাবরল েু কক্ত এেং/অ্থো অ্কতকরক্ত তহকেবলর পকরিল্পনা িী?
র্ারা েীমাহীন তাবের জনয টিিা োবনর খরে কিভাবে আওতাভু ক্ত হবে?
র্াবের স্বাস্থয েীমা আবে তাবের জনয সিন্দ্রী়ে সরিার কি অ্নুবমাকেত টিিা োবনর
কনবেয কশিা কনযযারণ িরবে (তা রােী়ে েীমা, সমকডবিইড, সমকডবি়োর, CHIP, অ্থো অ্নয
সিান রােী়ে অ্থযা়েবন স্বাস্থয েীমাই সহাি)?
টিিার জনয তহকেল/পকরবশায কিভাবে পকরোলনা িরা হবে?
আমরা েুঝবত সপবরকে সর্ প্রাথকমিভাবে এই টিিা কেনামূবলয সরেরাহ িরা হবে, সর্মনটা
সরমবডকসকভর কেল। কিন্তু, রাজযগুকলবি এখন োকণকজযি োজাবর সরমবডকসকভবরর জনয অ্থয
প্রোন িরবত হবে। সেডাবরল সরিার িতকেন রাজযগুকলবি কেনামূবলয এই টিিা সরেরাহ
িরবত প্রকতশ্রুকতেদ্ধ হবে?

িরাে ও র্াপ্লাই চেইর্
•
•
•

•
•

•

•

এই টিিা কিভাবে রাজযগুকলবি েরাদ্দ িরা হবে? সিান সূত্র েযেহার িরা হবে?
কিভাবে এই টিিা কেতরণ িরা হবে? সেডাবরল সরিার িী পদ্ধকত েযেহার িরবে?
প্রশাসন কি আবরা কনবেয কশিা প্রোন িরবত পাবর সর্ অ্গ্রাকযিাবরর সিান প্রব়োজনী়েতাগুকল
টিিা মুকক্তর শতয হবে এেং এই কসদ্ধান্তগুকল সনও়োর জনয রাবের িী পকরমাণ ক্ষমতা
থািবে?
োমযাকসি এেং ইোনযবের টিিা সেও়োর অ্নুবমােবনর োইবর কি আর সিান PREP আইন
পকরেতয ন আশা িরা হবচ্ছ?
সসোর ের কডকজজ িবরাল অ্যান্ড কপ্রবভনশন (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) কিভাবে সেডাবরল িারাগার, সভবটরান অ্যাবে়োসয কডপাটযবমে
(Veterans Affairs, VA) এেং অ্নযানয সেডাবরল সংস্থার মত সেডাবরল সত্তাবি টিিা
কেতরণ পকরোলনা িরার পকরিল্পনা িরবে? এই সংস্থাগুকল কি সরাসকর CDC সথবি টিিা
সরেরাহ পাবে নাকি রােগুবলা তা পকরোলনা িরবে?
এিইভাবে, িখন রাজযগুকল সেডাবরল িমযোরীবের টিিা সেও়োর োক়েে সম্পবিয সেডাবরল
সরিাবরর িাে সথবি কনবেয কশিা আশা িরবত পাবর (উোহরণস্বরূপ, র্ারা নযাশনাল গাডয,
ইউনাইবটড সিটস সপািাল সাকভয স (USPS) িমযোরী, সেডাবরল েুযবরা অ্ে ইনবভকিবগশন
(FBI) ইতযাকে)।
আকেোসী সােযবভৌমেবি কিভাবে সম্মান িরা হবে? CDC এিটি সটমবপ্লট পাঠিব়েবে সর্খাবন
প্রকতটি উপজাকত সিাথা়ে তাবের টিিার সডাজ পাঠাবত ো়ে (র্া হবত পাবর এিটি DOH
জনস্বাস্থয অ্কেস, এিটি েযকক্তগত সরেরাহিারী র্ার সাবথ তারা ঠিিাোকর িরবত ো়ে,

•
•
•
•

ইতযাকে) কজজ্ঞাসা না িবর প্রকতটি ইকন্ড়োন সহলথ সাকভয স (Indian Health Service,
IHS)/আকেোসী স্বাস্থয সিবন্দ্র িতগুবলা টিিা সডাজ পাঠাবত হবে তা কজজ্ঞাসা িরা হব়েবে।
র্খন সরেরাহ িম তখন টিিা অ্গ্রাকযিাবরর জাতী়ে সিৌশল িী হবে?
সরেরাহ েযেস্থাপনা (অ্থযাৎ সূে, কসকরঞ্জ, অ্যালবিাহল পযাড, েযান্ড এইড ইতযাকে) কিভাবে
িাজ িরবে?
অ্কত-শীতল টিিা (অ্থযাৎ স্বাভাকেি তাপমাত্রা়ে আনা, স্বাভাকেি তাপমাত্রা়ে আনার পর
সংরক্ষণ, পুনগযঠন ইতযাকে) রক্ষণাবেক্ষবণর েযাপাবর কি আবরা কনবেয কশিা িাগজপত্র থািবে?
আমরা এই উবেগ সম্পবিয সবেতন সর্ ইবতামবযয ড্রাই আইবসর অ্ভাে রব়েবে, র্া কিকনিযাল
ট্রা়োবলর সম়ে অ্কত-শীতল সিাবরজ টিিা মজুে িরবত েযেহার িরা হবচ্ছ।
o

র্কে এটা সকতয হ়ে, এই ঘাটকত কি ড্রাই আইস এেং িবেইনার েযেহার িবর
অ্কত-শীতল সিাবরজ টিিা পাঠাবনার পকরিল্পনার উপর প্রভাে সেবল র্া এি সপ্তাহ
পর্যন্ত এই টিিা সংরক্ষণ িরবত পাবর?
▪
▪

▪

▪

র্কে ড্রাই আইবসর অ্ভাে থাবি, এটা কি রাজযগুকলবি অ্কতকরক্ত অ্কত-শীতল
সিাবরজ কিজ না সিনার কনবেয কশিা পকরেতয ন িবর?
অ্কত-শীতল সিাবরজ টিিা পুনেযেবনর েযাপাবরও আমাবের কনবেয কশিা
প্রব়োজন। র্কে সসগুকল সেডাবরল সরিাবরর কনবেয শ অ্নুর্া়েী 1,000 সডাজ
কশপবমবে আবস, তাহবল আমাবের সম্ভেত আমাবের গ্রামাঞ্চবল সসগুবলা আবরা
কেতরণ িরবত হবে। টিিার সাবথ আবপাষ না িবর এটা িরার কনবেয কশিা
িী হবে?
সর্ 1,000 সডাজ পাঠাবনা হবে তার মূল পযাবিকজং এর োইবর পণযটি
িতকেন িার্যির হবে? কশপবমবে কি সোট ভকলউম পযাবিকজংও সরেরাহ
িরা র্াবে/হবে?
প্রাথকমি অ্গ্রাকযিার গ্রুবপর মবযয উপ-অ্গ্রাকযিাবরর কেষব়ে সেডাবরল
কনবেয কশিা িী হবে সর্বহতু এিটি েল কহবসবে স্বাস্থযবসো িমীবের জনযও
প্রথবম পর্যাপ্ত টিিা থািবে না?

চর্াগাম্বর্াগ ও তম্বথ্ের প্রম্ব়োজর্ী়েতা
•

•

কিেু ইকঙ্গত পাও়ো সগবে সর্ েৃহৎ োবমযকস সেইন এেং সম্ভেত আন্তঃরাজয স্বাস্থযবসো েযেস্থা
সরাসকর সেডাবরল সরিাবরর িাবে কনেন্ধন িরবে। আমাবের সুকনকেয ষ্ট কেেরণ প্রব়োজন
সর্বহতু তাবের অ্বনবিই রাবজযর সাবথ সর্াগাবর্াগ িরবে। এটা আমাবের এই সিিবহাল্ডারবের
COVID-19 টিিা সরেরাহিারী কহবসবে তাকলিাভু ক্ত িরার উপর প্রভাে সেবল। আমরা
িখন েযাখযা আশা িরবত পাকর সিান সিিবহাল্ডাররা সরাসকর সেডাবরল সরিাবরর সাবথ
েু কক্তেদ্ধ হবে?
র্ত দ্রুত সম্ভে আগাম সতিয তা কেহ্ন কেকহ্নত িরা কনকিত িরবত টিিািরবণর প্রভাে
(কেরূপ প্রভাে, সরাগ প্রকতবরাবযর অ্ভাে, ইতযাকে) পর্যবেক্ষবণর জনয কি সমকন্বত েহুরােী়ে প্রকে়ো থািবে?

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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সেডাবরল সরিার কি সরাসকর কশপবমবের জনয CDC সত তাকলিাভু ক্ত আকেোসী জাকত
সম্পবিয েতয মান/করব়েল টাইম তথয প্রোন িরবে, নাকি রাবের মাযযবম তাকলিাভু কক্ত হবত
হবে?
প্রশাসন কি েীঘযবম়োেী র্ত্ন সুকেযা সম্পবিয আবরা তথয প্রোন িরবত পাবর? কেবশষ িবর,
তারা কি সসোসয ের সমকডবি়োর অ্যান্ড সমকডবিইড সাকভয বসস (Centers for Medicare &
Medicaid Services, CMS)-এর মাযযবম নাকসযং সহাবম টিিা োযযতামূলি িরার পকরিল্পনা
িরবে? উোহরণস্বরূপ, টিিার েযেহার কি অ্েযাহত সমকডবিইড তহকেবলর সাবথ সংর্ুক্ত
িরা হবে? র্কে তাই হ়ে, তাহবল এই যরবনর প্রব়োজনী়েতা িখন িার্যির হবে?
সেডাবরল সরিার কি অ্নুবরায িরবে সর্ রাজযগুবলা েযকক্তগতভাবে শনাক্তবর্াগয COVID
টিিা তথয করবপাটয িরবে? আমাবের উবেগ আবে সর্ এটা কেশ্বাবসর অ্ভাে সৃকষ্ট িরবত
পাবর এেং মানুষবি টিিা সেও়ো সথবি কনরুৎসাকহত িরবত পাবর।
মানুষবি টিিা সেও়োর পর কনরাপত্তা পর্যবেক্ষবণ রাবের ভূ কমিা িী?
ি়েটি রাজয তাবের ইকমউনাইবজশন ইনেরবমশন কসবিম (Immunization Information
System, IIS) কহবসবে VAMS েযেহার িরবে?
রাজয কি পর্যা়ে 1b-র মবযয তাবের ক্ষু দ্র অ্গ্রাকযিার ভাগাভাকগ িরবে?
সিান সর্াগাবর্াগ/োতয া উপিরণ ততকর িরা হব়েবে?
জটিল তেজ্ঞাকনি তথয কিভাবে পাঠাবনা হবে এেং জনসম্মুবখ সশ়োর িরা হবে? সিান
যরবণর কশক্ষামূলি উপাোন, এেং সিান ভাষা়ে, কেিকশত হবে?
প্রকতটি অ্নুবমাকেত টিিা সম্পবিয িী তথয জনসম্মুবখ সশ়োর িরা হবে? কিভাবে স্বচ্ছতা
কনকিত িরা হবে?
CDC এই টিিা োবনর 24 ঘণ্টার মবযয IIS এর িাবে করবপাটয িরার প্রব়োজনী়েতার
পকরিল্পনা িরবে। আমরা জাকন ফ্লু টিিার জনয তথয আসা নাটিী়েভাবে কপকেব়ে আবে COVID-19 টিিা ডাটা করবপাটিযং কিভাবে কভন্ন হবে?
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