
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বিশ্ব এইডস বিিম্বস গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেট HIV মহামাবরর "র্তুর্ 
সংক্রমণ প্রবতম্বরাধ কম্বরম্বে"  

  
র্তুর্ তথ্ে ঘিখাম্বে ঘে HIV-এর  টর্া এিং ঘরাগ বর্ণনয় ঘরকডন  পবরমাণ কম্বম ঘগম্বে  

  
340B ঘপ্রাভাইডারম্বির জর্ে সুরবিত ঘমবডম্বকইড পরু্ঃপবরকল্পর্ার সঞ্চম্বয় 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার  
  

স্বাস্থ্ে অবধিপ্তর সাউিার্ন টায়ার এিং হাডসর্ ভোবলম্বত িইুটি র্তুর্ বসবরঞ্জ এক্সম্বেঞ্জ ঘপ্রাগ্রাম 
অর্ুম্বমাির্ কম্বরম্বে  

  
বিশ্ব এইডস বিিম্বসর স্বীকৃবতম্বত 1 বডম্বসের ঘেট লোন্ডমাকন গুবল লাল আম্বলায় আম্বলাবকত হম্বি  

  
1 বডম্বসের ঘথ্ম্বক 3 বডম্বসের, 2020 পেনন্ত বিশ্ব এইডস বিিম্বসর ঘেৌথ্ উম্বিোম্বগ অর্ুবিত হম্বি 

মহামাবর ভােুন য়াল েীষন সম্বেলম্বর্র সমাবপ্ত  
  
বিশ্ব এইডস (AIDS) বিিসস গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওসমা আজ ঘ াষণা কসরর্ ঘে 2019 সাসের 
সাম্প্রবিক িসযযর উপর বভবি কসর বর্উ ইয়কন  ঘেট HIV (HIV) মহামাবরর "র্িুর্ সংক্রমণ 
প্রবিসরাধ কসরসে", ো মহামাবর িসের প্রাযবমক েক্ষ্য। র্িুর্ িযয অ্র্ুোয়ী, 2019 সাসে ঘেটিযাপী 
সং টিি র্িুর্ সংক্রমণ িা HIV আক্রাসের সংখ্যা 1,700 ো সিনকাসের সিনবর্ম্ন। মহামাবরর সমাবি 
(Ending the Epidemic, ETE) শুরু করার পর ঘযসক প্রবি িের HIV-এর আক্রাসের সংখ্যা 
কসম এসসসে, ওই সমসয়র মসধয 38 শিাংশ হ্রাসসহ। 2019 সাসে র্িুর্ বর্বিি হওয়া HIV 
বর্ণনসয়র সংখ্যাও সিনকাসের সিনবর্ম্ন ো 2,377 এ ঘপ ৌঁসেসে — 2018 সাসের ঘেসয় োর শিাংশ 
এিং ETE শুরু হওয়ার পর ঘযসক 31 শিাংশ হ্রাস ঘপসয়সে।  
  
"আজ বিশ্ব AIDS বিিস এিং আবম জাবর্ সিাই COVID মহামাবরসি আক্রাে হসয়সে, বকন্তু আমরা 
HIV/AIDS মহামাবরর অ্িসার্  টিসয়বে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 2019 সাসের িযয 
প্রকাশ করবে ো ঘিখ্াসে ঘে HIV-এর আক্রাসের সংখ্যা এিং ঘরাগ বর্ণনয় বর্উ ইয়সকন  ঘরকসডন র 
বর্সে ঘর্সম ঘগসে। 2019 সাসে ঘেটিযাপী সং টিি র্িুর্ সংক্রমণ িা HIV আক্রাসের সংখ্যা 
সিনকাসের সিনবর্ম্ন। আমরা মহামাবর সমাবির প্রোরাবভোর্ শুরু করার পর ঘযসক প্রবি িের HIV 
আক্রাসের সংখ্যা কসম ঘগসে- ঘসই সময়সীমার িুের্ায় 38 শিাংশ কসম ঘগসে, িাই এটি অ্সাধারণ 



 

 

সুসংিাি এিং আমরা এ িযাপাসর কাজ োবেসয় োবে। এখ্র্ আসগর ঘেসয় ঘিবশ, ঘেসি ঘেট 
COVID এর ফসে িযাপক  াটবির সম্মুখ্ীর্ হসে, ঘফডাসরে সরকারসক অ্িশযই িহবিে প্রিার্ 
করসি হসি োসি আমরা HIV/AIDS ঘসিা প্রিার্কারীসির জীির্ রক্ষ্ার কাসজ সমযনর্ করা োবেসয় 
ঘেসি পাবর।"  
  
এই র্িুর্ িযয দ্বারা বেবিি িযাপক অ্গ্রগবি োড়াও, গভর্নর মহামাবর িসে ঘেসটর অ্গ্রগবি 
ঘজারিার করসি আসরা ঘিশ বকেু পিসক্ষ্প ঘ াষণা কসরসের্। প্রযমি, বর্উ ইয়কন  িযয়পূরণ 
পবরসশাসধর পবরিিন র্ হ্রাস করসি এিং গুরুত্বপূণন পবরসষিাগুবের ধারািাবহকিা বর্বিি করার জর্য 
আগামী িেসর সরাসবর 340B সরিরাহকারীসক 100 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোসররও ঘিবশ ঘমবডসকইড 
পুর্ঃপবরকল্পর্া সঞ্চয় প্রিার্ করসি। এই িহবিে কীভাসি িরাদ্দ ঘিওয়া হসি িা বর্ধনারণ ঘেট 
সরাসবর ঘেকসহাল্ডার এিং সরিরাহকারীসির সাসয কাজ করসে।  
  
ঘেসটর স্বাস্থ্য বিভাগ িইুটি র্িুর্ বদ্বিীয় স্তসরর বসবরঞ্জ এক্সসেঞ্জ ঘপ্রাগ্রাম অ্র্ুসমাির্ কসরসে, বিসশষ 
কসর োরা ব্রুম কাউবি এিং হাডসর্ ভযাবে কবমউবর্টি সাবভন সসস এর অ্যাবডকশর্ ঘসিার দ্বারা 
পবরোবেি হয়। এই ঘপ্রাগ্রামগুবে ঘেসটর অ্র্য িইুটি বসবরঞ্জ অ্যাসক্সস উসিযাসগর পবরপরূক হসি—
ঐবিহযিাহী বসবরঞ্জ এক্সসেঞ্জ এিং এক্সপযাসেড বসবরঞ্জ অ্যাসক্সস ঘপ্রাগ্রাম—অ্র্ুসমাবিি অ্োভজর্ক সংস্থ্া 
এিং সরকাবর সংস্থ্াসক ঘকাসর্া ঘপ্রসবক্রপশর্ োড়াই িেযা ইর্সজকশর্ সরঞ্জাম সরিরাহ করার 
অ্র্ুমবি প্রিাসর্র মাধযসম।  
  
বিশ্ব AIDS বিিসসর স্বীকৃবি স্বরূপ গভর্নর কুওসমা 1 বডসসম্বর, মঙ্গেিার সেযাজসুড় ঘেট 
েযােমাকন গুবে োে আসোয় আসোবকি করার বর্সিনশ বিসয়সের্। এর মসধয রসয়সে:  

• 1WTC;  
• গভর্নর মাবরও এম. কুওসমা বিজ;  
• কবসয়াসসকা বিজ;  
• এইে. কােন মযাককে সাবর্ বিবল্ডং;  
• ঘেট বশক্ষ্া ভির্;  
• আেসেড ই. বিয ঘেট অ্বফস বিবল্ডং;  
• বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘফয়ারগ্রাউেস - প্রধার্ ঘগট এিং এক্সসপা ঘসিার;  
• র্ায়াগ্রা জেপ্রপাি (Niagara Falls)  
• োঙ্কবের্ ঘডোসর্া রুজসভল্ট মধয-হাডসর্ বিজ;  
• গ্রযাে ঘসন্ট্রাে টাবমনর্াে - পারবশং স্কয়ার ভায়াডাক্ট;  
• আেিাবর্ আেজন াবিক বিমার্িন্দর ঘগটওসয় এিং  
• ঘেক প্লাবসড অ্বেবিক জাবিং কমসপ্লক্স  

  
HIV আক্রাসের সংখ্যা এিং ঘরাগ বর্ণনয় ঘরকসডন র বর্সে ঘর্সম আসা োড়াও, র্িুর্ 2019 সাসের 
িযয অ্র্ুোয়ী ঘিখ্া োসে ঘে র্িুর্ ঘরাগ বর্ণনয় করা বর্উ ইয়কন িাসীসির 83 শিাংশ ঘরাগ 
বর্ণনসয়র 30 বিসর্র মসধয েত্ন ঘর্ওয়ার সাসয েুক্ত বেে এিং 2019 সাসের ঘশসষ েত্নশীে িযবক্তসির 



 

 

ভাইরাসজবর্ি িমর্ বেে 89 শিাংশ। HIV সংক্রমণ প্রবিসরাসধ বর্রাপি এিং কােনকরভাসি ঘরাগ 
প্রবিসরাসধর জর্য সরিরাহকারী এিং অ্র্যার্য ঘেকসহাল্ডারসির সাসয ঘেটর িযাপক কাসজর জর্য 
ধর্যিাি, র্িুর্ পবরসংখ্যাসর্ আসরা ঘিখ্া োসে ঘে প্রায় 40,000 বর্উ ইয়কন িাসী প্রাক-এক্সসপাজার 
প্রবফেযাবক্সস (Pre-exposure prophylaxis, PrEP) গ্রহণ কসরসের্- ো 2018 সাে ঘযসক প্রায় 25 
শিাংশ িবৃি ঘপসয়সে।  
  
এই র্িুর্ িযয ঘেটর পঞ্চম িাবষনক "ETE সাবমট" েোকােীর্ সমসয় জর্সম্মুসখ্ প্রকাশ করা হসি, 
ো 1 বডসসম্বর ঘযসক 3 বডসসম্বর 2020 পেনে বিশ্ব AIDS বিিসসর সাসয ঘে যভাসি অ্র্ুবিি হসি। 
এই িেসরর বযম হসো "2020 এিং এর িাইসর: অ্যাসক্সস। ইকুইটি। স্থ্ায়ীত্ব।" ঘেটর প্রধার্ ETE 
ইসভি, এই িেসরর শীষন সসম্মের্ একটি ভােুন য়াে ইসভি হসি। এই সাবমসট ঘেসটর বিবভন্ন 
সরিরাহকারী এিং সম্প্রিায়গুবে ঘে কাজ করসে ঘেট জসুড় ETE-এর উপর ঘফাকাস কসর এিং 
িার সাসয সাম্প্রবিকিম ETE ঘমবিসক্সর আপসডট িা িুসে ধরা হসি। শীষন সসম্মেসর্ এক 1,000 
এর ঘিবশ ঘোক বর্িের্ কসরসের্।  
  
বর্উ ইয়কন  স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  এ. জকুার িম্বলর্, "আমরা আজ ঘে অ্গ্রগবির 
রূপসরখ্া তিবর কসরবে িা এ ঘেসটর এিং এই সম্প্রিাসয়র কস ার পবরশ্রম ও ঘর্িৃসত্বর একটি েযাযন 
সাক্ষ্য। গভর্নর কুওসমার ঘর্িৃসত্ব আমরা মহামাবররীর 'র্িুর্ সংক্রমণ প্রবিসরাধ কসরবে'। আমরা শুধু 
আক্রাসের সংখ্যা এিং র্িুর্ ঘরাগ বর্ণনয়ই হ্রাস কবরবর্, একই সাসয োরা HIV/AIDS-এ আক্রাে 
িাসির স্বাসস্থ্যর উন্নবি কসরবে। আমাসির অ্িশযই এই প্রসেষ্টা োবেসয় ঘেসি হসি, িাই ETE জসুড় 
আমরা ঘে অ্গ্রগবি কসরবে িা স্থ্ায়ী করা হসয়সে।"  
  
বহউমোর্ রাইটস কোম্বেইম্বর্র ঘপ্রবসম্বডন্ট, আলম্ব ার্ম্বসা ঘডবভড িম্বলর্, "বর্িনাবেি হওয়ার পর 
ঘযসক গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওসমা HIV সংক্রমণ কমাসি এিং বর্উ ইয়সকন  AIDS মহামাবর িসে িার 
অ্ঙ্গীকাসর অ্র্ড় রসয়সের্। এখ্র্, িার প্রশাসসর্র উচ্চাবভোষী েক্ষ্য এিং বর্িার কারসণ, এিায়ার 
ঘেসট র্িুর্ সংক্রমণ ঘরকসডন র বর্সে ঘর্সম ঘগসে। এ িের বিশ্ব গভর্নর কুওসমাসক েেমার্ COVID-
19 মহামাবরর মধয বিসয় বর্উ ইয়কন সক ঘর্িৃত্ব বিসি ঘিসখ্সে এিং এটি পবরষ্কার ঘে HIV এিং AIDS 
মহামাবর িসে িার কাজ অ্র্যার্য ঘেসটর জর্য একটি মসডে বহসসসি কাজ করসি। আমরা এই 
মহামাবর িসে িার অ্ঙ্গীকাসরর প্রশংসা করবে এিং ভবিষযসি িার সাসয আমাসির কাজ োবেসয় 
োওয়ার জর্য উিগ্রীি।"  
  
NYC-এর ঘলসবিয়ার্, ঘগ, উভকামী এিং বহজড়া (LGBT) কবমউবর্টি ঘসন্টার-এর এবক্সবকউটিভ 
বডম্বরক্টর ঘেন্ডা ঘটম্বোর্ িম্বলর্, "আজ আমরা োসির হাবরসয়বে িাসির িরসণ আমরা বিরবি 
বিসয়বে, আমরা িী নসময়ািী ঘিৌঁসে যাকা িযবক্তসির উিোপর্ কবর, এিং আমরা HIV এিং AIDS 
মুক্ত ভবিষযসির জর্য কাজ করসি প্রবিশ্রুবিিি। এক িেসর েখ্র্ আমরা সিাই ভয়, িঃুখ্ এিং 
অ্বর্িয়িার সম্মুখ্ীর্ হসয়বে, আমরা গভীরভাসি কােনকর, র্যায়সঙ্গি স্বাস্থ্যসসিা এিং সমযনসর্র 
প্রবিিেকিা ঘভসঙ্গ ঘফোর গুরুসত্বর কযা িরণ কবরসয় ঘিই। ঘকন্দ্র আমাসির কবমউবর্টিসক সমযনর্ 
করসি ঘপসর গবিনি এিং প্রবিসরাধ, বেবকৎসা ও বশক্ষ্ার জর্য শবক্তশােী ঘেট িযাপী সমযনকসির 
সাসয কাজ করসি ঘপসর গবিনি—একসাসয আমরা এই মহামাবর ঘশষ করসি পাবর।"  



 

 

  
ব্রুকবলর্ কবমউবর্টি প্রাইড ঘসন্টাম্বরর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া ফ্লম্বয়ড রুম্বমাহর িম্বলর্, "আমরা 
গভর্নসরর HIV / AIDS মহামাবর ঘশষ করার অ্ঙ্গীকাসরর জর্য গভীরভাসি কৃিজ্ঞ এিং এই েক্ষ্য 
পূরসণর জর্য আমরা একসাসয কাজ োবেসয় ঘেসি আগ্রহী। 2021 সাসের প্রযম বিসক ঘখ্াোর জর্য 
ঘিড-েু-ঘি আমাসির সাইট এিং ক্রাউর্ হাইটসস র্িুর্ সিরিির িটুিই NYC এর সসিনাচ্চ র্িুর্ 
সংক্রমসণর এোকাগুসোর মসধয অ্িবস্থ্ি। গভর্নসরর সহায়িায় এিং আমাসির অ্বিশ্বাসয কবমউবর্টি 
পাটন র্ার ঘেমর্- OASIS ওসয়েসর্স ঘসিাসরর HIV পরীক্ষ্া, CAMBA-এর ইয়ং ঘমর্স ঘহল্য প্রসজক্ট 
এিং NYU/েযাসঙ্গার্ ফযাবমবে ঘহেয ঘসিার এর সাসয, আমরা আশা কবর র্িুর্ সংক্রমসণর হার 
একিাসর এিং সিার জর্য মুসে ঘফো হসি।"  
  
আবল  রবর্ ঘসন্টাম্বরর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং বর্িনাহী পবরোলক আম্বলকজান্ডার ঘরাক িম্বলর্, "আবে 
ফরবর্ ঘসিার HIV/AIDS মহামাবর অ্িসাসর্র প্রবিবক্রয়ায় বর্উ ইয়কন  ঘেটসক শীষনস্থ্ার্ীয় িার্াসর্ার 
জর্য গভর্নর কুওসমার কাসজর প্রশংসা কসরসে। আমাসির ঘেসটর সাবভন স এসজবির মাধযসম গভর্নসরর 
প্রবিশ্রুবি এিং সামবগ্রকভাসি এই বিষয়টিসক অ্গ্রাবধকার ঘিওয়া, আমাসির ঘেসট এিং আমাসির 
সিসেসয় অ্সহায় জর্সংখ্যার মসধয, ঘেমর্- গৃহহীর্ ঘেসবিয়ার্, ঘগ, উভকামী, বহজড়া এিং কুইয়ার 
িরুণসির মসধয উসেখ্সোগযভাসি প্রভাি ঘফসেসে। বর্উ ইয়সকন র পুসরা ঘেট জসুড় কবমউবর্টিসক 
সমযনর্ করার জর্য ঘেসটর স্বাস্থ্য বিভাসগর সাসয ঘে যউসিযাসগ আমাসির কাজসক এবগসয় বর্সয় 
আমরা বিশ্ব AIDS বিিসসক সম্মার্ জার্াই।"  
  
ওম্বয়োর্ন NY-এর ঘোর্ওয়াল ঘডম্বমাক্রোটম্বির ঘপ্রবসম্বডন্ট ব্রায়ার্ িল িম্বলর্, "আমরা গভর্নর 
কুওসমা এিং ঘেফসটর্যাি গভর্নর ঘহােুসের প্রশংসা করবে িাসির অ্প্রবিসরাধয সমযনর্ এিং আমাসির 
ঘেসট HIV/AIDS মহামাবর িসে অ্ঙ্গীকাসরর জর্য। গভর্নর িযাপক অ্গ্রগবি কসরসের্, বিসশষ কসর 
অ্সমার্ুপাবিকভাসি ক্ষ্বিগ্রস্ত কবমউবর্টির মসধয এিং এই মহামাবরর আক্রমণসক এমর্ভাসি প্রবিসরাধ 
করসি সহায়িা কসরসের্ ো পূসিন প্রায় অ্কল্পর্ীয় বেে। আমরা পবিম বর্উ ইয়সকন র িাবসন্দা 
গভর্নর এিং ঘেফসটর্যাি গভর্নসরর এই মহামাবর একিাসর এিং সিার জর্য িে করার অ্ঙ্গীকারসক 
গভীরভাসি মেূযায়র্ কবর।"  
  
2020 সাসের মসধয HIV সংক্রমণ উসেখ্সোগযভাসি কবমসয় আর্সি এিং HIV বিস্তার প্রযমিাসরর 
মসিা কমাসি গভর্নর 2014 সাসে "এবেং িয এবপসডবমক" উসিযাগ বর্সয়বেসের্। "এবেং িয 
এবপসডবমক" মাসর্ এই র্য় ঘে HIV/AIDS েূড়ােভাসি বর্মূনে করা োসি, োর জর্য HIV/AIDS 
বর্সয় ঘিৌঁসে যাকা মার্ুষসির জর্য বর্রামসয়র িযিস্থ্া এিং ভবিষযসি সংক্রমণ প্রবিসরাসধর জর্য একটি 
টিকার প্রসয়াজর্, িরং সরকাবর স্বাস্থ্য আবধকাবরকরা োসক িসের্ "ঘিবেং িয কাভন " - ো  সট 
েখ্র্ অ্র্ুমার্ করা র্িুর্ HIV সংক্রমসণর সংখ্যা িেসর েি HIV সহ মার্ষু মারা োর্ একটি 
প্রিি িেসর, িার ঘেসয় কম হয়।  
  
বর্উ ইয়কন  ETE-এর এই উসিযাসগর কাজসক সমযনর্ করসি 2015 সাে ঘযসক িাবষনক 20 বমবেয়র্ 
মাবকন র্ ডোর িরাদ্দ কসরসে এিং HIV-এর পবরেেনা ও বেবকৎসার সুসোগ িৃবির জর্য আর্ুমাবর্ক 
2.2 বিবেয়র্ মাবকন র্ ডোর খ্রে কসরসে।  



 

 

  
HIV পরীক্ষ্ায় িবধনি অ্যাসক্সস ETE উসিযাসগর একটি গুরুত্বপূণন বিক। 2016 সাে ঘযসক বর্উ ইয়কন  
ঘেট HIV ঘহাম ঘটে বগভওসয় (HIV Home Test Giveaway, HHTG) প্রোরণার মাধযসম 
িাবড়সি HIV পরীক্ষ্ার প্রস্তাি কসরসে। HIV সংক্রমসণর ঝুৌঁ বকসি যাকা িযবক্তসির জর্য HHTG একটি 
ভােুন য়াে প্লযাটফমন প্রিার্ কসর ো COVID-19 প্রবিসরাধ পিবি ঘমসর্ েসে, োর মসধয রসয়সে 
COVID-19 মহামাবর েোকােীর্ সামাবজক িরূত্ব িজায় রাখ্া এিং কবমউবর্টিবভবিক সংস্থ্াগুবেসক 
HIV প্রবিসরাধ, পরীক্ষ্া এিং েসত্নর সাসয েুক্ত যাকার জর্য সহায়িা করা। 2020 সাসের এবপ্রে 
মাসস, মহামাবরর সময় HIV পরীক্ষ্ার সহজেভযিা বর্বিি করসি ঘেট একটি টাসগনট HHTG োে ু
কসর। 16 র্সভম্বর, 2020 িাবরসখ্, ঘেট ষি ঐবিহযিাহী HHTG প্রোরণা শুরু কসর। HHTG 
শুরু হওয়ার পর ঘযসক বর্উ ইয়কন  ঘোগয অ্ংশগ্রহণকারীসির 3,000 এরও ঘিবশ ঘটে বকট প্রিার্ 
কসরসে, োসির মসধয 30 শিাংশ বরসপাটন  কসরসে ঘে িাসির কখ্র্ও এইেআইবভ HIV পরীক্ষ্া করা 
হয়বর্।  
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