
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

র্োের্াল গভর্নরস অোম্বসাবসম্ব়েেম্বর্র নর্তৃত্ব কংম্বেসম্বক একটি COVID ত্রাণ বিল প্রদার্ ক্করম্বত 
এিং মন্দার আম্বগ রাজ্েগুবলম্বক সহা়েতা প্রদাম্বর্র জ্র্ে আহ্বার্ জ্াবর্ম্ব়েম্বে  

  
নিউ ইয়র্কে র গভিের এবং িযাশিাল গভিের্ে অ্যার্র্ানর্র্য়শর্ির (National Governors Association, 
NGA) চেয়ারম্যাি অ্যানু্ড্র কুওর্ম্া এবং আরকাির্ার্র্র গভিের এবং িযাশিাল গভিের্ে 
অ্যার্র্ানর্র্য়শর্ির ভাইর্ চেয়ারম্যাি আর্া হানেির্ি একটি িতুি কর্রািাভাইরার্ ত্রাণ নবল নির্য় 
েলম্াি আর্লােিা র্ম্পর্কে  নিম্ননলনিত নববনৃত জানর কর্রর্েি:  
 
"COVID-19 টীকার পরীক্ষায় উর্েির্ াগয ফলাফল পাওয়া চগর্লও এবং ম্হাম্ারী চশষ চরিা চেিা 
চগর্লও, ভাইরার্র্র নবপে এিি  ত বড়, তর্তা বড় আর্গ কির্িা নেল িা। আজ আম্ার্ের চের্শ 
চরকর্ে  র্ংিযক চবনশ চকর্, হার্পাতার্ল ভনতে এবং ম্ৃতুযর র্ংিযা চেির্ে - প্রনতটি রাজযই আক্রান্ত 
হর্য়র্ে।  
 
এিি র্ম্য় হর্য়র্ে ওয়ানশংটর্ির এনগর্য় এর্র্ তার্ের র্ংর্ে এলাকাগুনলর জিয প্রর্য়াজিীয় ত্রাণ 
চপ ৌঁর্ে চেওয়ার। গভিেররা আিনিত চ  উভয় পর্ক্ষর কংর্ের্র্র এবং উভয় কর্ক্ষর চিতারা এিি 
এর্ক অ্পর্রর র্ার্ে কো বলর্েি অ্ের্র হওয়ার উপায় িুৌঁজর্ত। আম্রা চিতৃত্বর্ক ের কষাকনষর 
চটনবর্ল োকর্ত এবং একটি েুনি প্রস্তুত করর্ত উৎর্ানহত কনর  া আর্ম্নরকার জিগর্ণর জিয 
গুরুত্বপূণে ত্রাণ র্রবরাহ কর্র।  
 
রার্জযর তাৎক্ষনণক এবং গুরুতর োনহোগুনল চম্াকার্বলার জিয একটি অ্ন্তবেতীকালীি পের্ক্ষপ 
নহর্র্র্ব, আম্রা নর্র্িটর চজা ম্ািনেি, নর্র্িটর নবল কযানর্নর্ এবং তার্ের র্হকম্ীর্ের একটি 
নিপক্ষীয় ের্লর প্রস্তানবত নিপক্ষীয় কাঠার্ম্ার্ক র্ম্েেি কনর  া  ারা র্ংোম্ করর্ে তার্ের জিয 
অ্েেবহ ত্রাণ নির্য় আর্র্ব; রাজযগুনলর্ক দ্রুত, কা েকরভার্ব এবং িযায়র্ঙ্গতভার্ব তার্ের টিকাকরণ 
পনরকল্পিা বাস্তবায়ি করর্ত চের্ব; এবং অ্েেিীনতর্ক দ্রুত প্রতযাবতে র্ির অ্িুম্নত চের্ব।  
 
গভিেররা ম্হাম্ারীর শুরু চের্ক র্াম্র্ির র্ানরর্ত আর্েি, জীবি রক্ষাকারী নেনকৎর্াম্ূলক এবং 
বযনিগত প্রনতরক্ষাম্ূলক র্রঞ্জাম্ চজাগাড় করা, নফল্ড হার্পাতাল স্থাপি করা এবং কু্ষদ্র বযবর্ায়ী 
এবং শ্রনম্কর্ের অ্েেনিনতক ত্রাণ প্রোি করার চক্ষর্ত্র। নকন্তু এটি একটি জাতীয় র্ংকট,  া 
চভ গনলক, অ্েেনিনতক এবং জির্ংিযাতানিক র্ীম্ািা চরিা পার কর্র  া নবসৃ্তত, এবং এটি একটি 
জাতীয়, নিপক্ষীয় র্ম্াধাি োবী কর্র। কংর্ের্র্র একটি প্রর্য়াজিীয় COVID ত্রাণ পযার্কজ প্রণয়ি 



 

 

িা কর্র েুটির নবরনতর জিয ওয়ানশংটি তযাগ করা উনেত িয়। আম্রা িতুি বের্র কংর্ের্ এবং 
িতুি প্রশার্র্ির র্ার্ে আর্রা বযাপক COVID ত্রাণ পযার্কর্জ নির্য় কাজ করার জিয উেেীব।"  
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