
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

কবমের্ার জকুার হাসপাতাল প্রোসকম্বের কাম্বে বিঠি ইসুে কম্বরম্বের্, যখর্ স্টেট COVID-19 এর 
সাম্বে লড়াই করম্বে তখর্ ধারণক্ষমতা িাড়াম্বর্ার বর্ম্বেন বেকা বিস্তাবরতভাম্বি তুম্বল ধরার জর্ে 

বিস্তাবরত বর্ম্বেন বেকা জাবর করা হম্বেম্বে  
  

হাসপাতালগুবলম্বক অিেেই বসম্বেম্বমর মম্বধে স্টরাগীর িাম্বপর ভারসামে িজাে রাখম্বত হম্বি; স্টরাগীর 
স্টিাঝা স্টেোর করম্বত হাসপাতাল বসম্বেমগুবলম্বকম্বক অিেেই প্রবতম্বিেী বসম্বেমসমূম্বহর সাম্বে িুবি 

করম্বত হম্বি  
  

স্বতন্ত্র হাসপাতালগুম্বলাম্বক অিেেই প্রবতম্বিেী হাসপাতাল বসম্বেমগুবলর সাম্বে স্থার্ীে স্টরাগীর িাপ 
ভারসাম্বমে অংেগ্রহণ করম্বত হম্বি  

  
যবে একটি উম্বেখম্বযাগে COVID িৃবি ঘম্বট তাহম্বল হাসপাতালগুবলম্বক অিেেই 72 ঘণ্টার মম্বধে 15 

েতাংে কমীম্বের েযো সক্ষমতা িৃবি অজন ম্বর্র জর্ে প্রস্তুত োকম্বত হম্বি  
  

স্টগ্রটার বর্উ ইেকন  হসবপটাল অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র সভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া কোর্ রাম্বে 
এিং বর্উ ইেকন  স্টেট স্টপ্রবসম্বেন্ট বিো গ্রাউম্বসর হসবপটাল অোম্বসাবসম্বেের্ বর্উ ইেকন  স্টেট িলিৎ 

বর্ম্বেন বেকা সহােতা করম্বি  
  

হাসপাতাম্বলর ক্ষমতা পবরিালর্ার জর্ে "সাজন  অোন্ড স্টেক্স" স্টকৌেম্বলর বর্ম্বেন বেকার অংে  
  

বিঠিটি পড়ুর্ এখাম্বর্  
  
হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়াল ার বযাপালর স্বাস্থ্য ববভালের জাবর করা ব লদে বিকার জ য ব উ ইয়কে  
স্টেট স্টহেথ কবমি ার (New York State Health Commissioner) হাওয়ার্ে  জকুার আজ 
হাসপাতালের প্রিাসকলদর কালে একটি বিঠি ইসুয কলরলে , স্টেলহতু ব উ ইয়কে  COVID-19 এর 
ববরুলে েড়াই িাবেলয় োলে। 7 বর্লসম্বর হাসপাতােগুলোলক 25 িতাাংি ধারণক্ষমতা সম্প্রসারলণর 
ব লদেি স্টদওয়া হলয়লে এবাং 11 বর্লসম্বর তাবরলে অবতবরক্ত 25 িতাাংি প্রসাবরত করলত অথবা 
ঐবেক সাজে াবর বাবতে করার ব লদেি স্টদওয়া হলয়লে। এই ব লদে বিকা হাসপাতালের ধারণক্ষমতা 
পবরিাে ার জ য ব উ ইয়কে  স্টেলটর সাজে  এবাং স্টেক্স স্টকৌিলের অাংি। বিঠিটি PDF আকালর এোল  
পাওয়া োলব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_Hospital_Administrators.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_Hospital_Administrators.pdf


 

 

বিঠিটির সমূ্পণে বাতে া ব লি স্টদওয়া হলো:  
  
16 বর্লসম্বর 2020  
  
বপ্রয় হাসপাতাে প্রিাসক:  
  
আপব  জাল  , আমরা COVID এর সালথ আবার কঠি  পবরবস্থ্বতলত আবে। সবলিলয় বড় ববস্তার 
স্টোট সমালবি স্টথলক এবাং আমরা আিা কবর স্টে েুটির বদ গুবেলত তা বৃবে পালব। স্টোট জমালয়ত 
স্টথলক ববস্তার সরকালরর পলক্ষ ব য়ন্ত্রণ করা েুবই কঠি ।  
  
আমরা জা ুয়াবরর মাঝামাবঝ সময় জলুড় হাসপাতালে অববরত ভবতে  ববৃের কথা ধলর ব বে। 
হাসপাতালের ধারণক্ষমতা একটি প্রধা  েুে হলব। আমরা বসলের মলধয বদলয় অল ক বকেু বিলেবে। 
হাসপাতােগুলো এে  তালদর এোকায় বজপ স্টকার্গুবেলত সাংক্রমলণর হার ববৃে এবাং হাসপাতালে 
ভবতে র হার বৃবে পেেলবক্ষণ কলর তালদর প্রতযাবিত িাবহদা সম্পলকে  পূবোভাস বদলত পালর। তথয 
প্রবতবদ  প্রকাবিত হয়। বসলের ববস্মলয়র ববপরীলত, আমরা জাব  কে  এবাং স্টকাথায় সাংেযা ববৃে 
পালব।  
  
ববভােটির বত টি ব লদে বিকা আলে।  
  
প্রথমত, হাসপাতাে বযবস্থ্ালক এে  তালদর বসলেলমর সকে সুববধার মলধয একটি স্টরােীর িাপ 
স্টমাকালবো করার পবরকল্প া সম্পন্ন করলত হলব। তালদর অ ুমা  করা উবিত স্টে তালদর বসলেলমর 
স্টকা  হাসপাতালে সবলিলয় স্টববি িাবহদা থাকলব এবাং ভবতে র আলে স্টরােীলদর স্থ্া াের করার 
পবরকল্প া আলে - একটি স্টমবর্লকে বিব াং পরীক্ষার পলর - আলরা ধারণক্ষমতাসহ তালদর বসলেলম 
সুববধা।  
  
বসলেমগুবেলক তালদর স্টোর্ বযালেবসাং পবরকল্প ায় স্টোট ব রাপত্তা স্ট ট এবাং স্বাধী  হাসপাতাের 
জ য বহসাব করা উবিত।  
  
এেমহােে  হাসপাতাে (Elmhurst Hospital) এই বসলে এটাই বিক্ষা। ব উ ইয়কে  বসটি স্টহেথ অযান্ড 
হসবপটােস কলপোলরি  (New York City Health & Hospitals Corporation) এর সুববধা 
এেমহােে  কুইলস অববস্থ্ত। কলরা া এবাং কুইলসর এেমহােে  এোকা একটি COVID হট স্পট বেে 
এবাং এেমহােে  হাসপাতাে অবতবরক্ত িালপ বেে। োইলহাক, স্বাস্থ্য ও হাসপাতাে বযবস্থ্া তালদর ব জস্ব 
বসলেলম অবতবরক্ত ধারণক্ষমতাসহ অ যা য হাসপাতাে বেে ো েথাসমলয় বযবহার করা হয়ব । 
একবার স্টরােী ভবতে  হলে তালদর স্থ্া াের করা প্রায়ই কঠি  হয়। ভবতে র আলে স্টরােীলদর ঘুবরলয় 
বদলত হলব। এর মলধয স্থ্া ীয় অযাম্বুলেস সরবরাহকারীলদর ব লদেি া অেভুে ক্ত করা উবিত স্টে তারা 
স্টকা  হাসপাতালে স্টরােী ব লয় আসলব।  
  



 

 

এোড়াও, তালদর ব জস্ব বযবস্থ্া সমন্বয় করার বাইলর, হাসপাতাে বযবস্থ্ালক অবিযই পার্শ্েবতী 
হাসপাতাে বযবস্থ্ার সালথ িুবক্ত করলত হলব োলত স্টেম টা পবরবস্থ্বতর িাবহদার স্টপবক্ষলত বসলেমগুবে 
বা বববভন্ন বসলেলমর মলধয ভারসাময বজায় থালক। একবার সাংেযা স্টবলড় স্টেলে এই পবরকল্প াগুলো 
রপ্ত করলত অল ক স্টদবর হলয় োলব।  
  
বিতীয়ত, স্বতন্ত্র হাসপাতােগুবে ো স্টকাল া হাসপাতালের বযবস্থ্ার অাংি  য়, স্থ্া ীয় স্টরােীলদর িাপ 
সমতায় অাংি ব লত প্রবতলবিী হাসপাতাে বসলেলমর সালথ সম্পকে  েলড় তুেলত হলব। স্বতন্ত্র 
হাসপাতাে, ববলিষ কলর স্টেগুবে উচ্চ COVID আক্রাে সম্প্রদায় বা স্টোট বববেন্ন হাসপাতালে 
অববস্থ্ত, স্টসগুবে অবতবরক্ত িাপেুক্ত হওয়ার সবলিলয় বড় ঝুুঁ বকলত রলয় স্টেলে। তালদর অবিযই এে  
পার্শ্েবতী হাসপাতাে এবাং বসলেলমর সালথ ট্রাসফার িুবক্ত থাকলত হলব অথবা অববেলম্ব ব উ ইয়কে  
েলটর স্বাস্থ্য ববভােলক (New York State Department of Health) জা ালত হলব।  
  
তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য ববভাে (DOH) ব লদেি বদলয়লে স্টে েবদ একটি উলেেলোেয COVID বৃবে ঘলট 
তাহলে 72 ঘণ্টার মলধয 15% কমী িেযা ধারণক্ষমতা বৃবের জ য হাসপাতােগুলোলক প্রস্তুত থাকলত 
হলব। স্টকাল া হাসপাতালের েবদ ঐবেক প্রলয়াজ  হয় অথবা এই "স্টেক্স আপ" অজে   করলত অক্ষম 
হয়, তাহলে তালদর অবিযই প্রবক্রয়া বাবতে করলত হলব অথবা িেযা ধারণক্ষমতা বাড়ালত হলব োলত 
ব বিত হয় স্টে তারা সবেদা 72 ঘণ্টার মলধয অবতবরক্ত 15% কমী িেযা উপেভয করলত পালর। 
"িেযা ধারণক্ষমতা" 72 ঘণ্টার মলধয স্টরােীলদর েলের জ য উপেভয কমী এবাং সরঞ্জালমর সলে 
একটি উপেভয িেযা বহলসলব সাংজ্ঞাবয়ত করা হয়।  
  
স্বাস্থ্য ববভাে (DOH) বঝুলত পালর স্টে তালদর বসলেলমর মলধয ধারণক্ষমতা ততবরর জ য হসপাতাে 
বসলেমগুবের অল কগুবে ববকল্প রলয়লে। তারা কমীলদর স্থ্া াের, স্টোো এবাং বন্ধ সুববধা, 
অলরাপিার ইতযাবদ স্থ্া াের করলত পালর । হাসপাতাে বা হাসপাতাে বসলেম িারা সমস্ত সামঞ্জসয 
করার পলর স্বাস্থ্য ববভাে 15% স্ট ট উপেভয ধারণক্ষমতা বহলসলব সাংজ্ঞাবয়ত কলর। স্পষ্টভালব বেলত 
স্টেলে, ধারণক্ষমতা ততবরর সকে পদলক্ষপ স্টিষ হলয় োওয়ার পর স্বাস্থ্য ববভােলক অবিযই জা লত 
হলব স্টে হাসপাতাে বা হাসপাতাে বযবস্থ্ায় 15% এর কম কমী িেযা আলে বক া, কারণ আোমী 
বত  সপ্তালহ তালদর এোকায় হাসপাতালে ভবতে র পবরসাংেযা েত হার ববৃে স্টপলয়লে। বত  সপ্তালহর 
স্ট াটিি স্টেটলক জরুবর বযবস্থ্া গ্রহলণর অ ুমবত প্রদা  করলব। এই ববজ্ঞবপ্তটি স্টেলটর জ য এই 
অঞ্চলের (িাটর্াউ  অথেন বতক কােেকোপ) এর জ য এই ভাইরাস ববস্তারলক হ্রাস করলত প্রলয়াজ । 
এটা সঙ্কটজ ক।  
  
স্টগ্রটার ব উ ইয়কে  হসবপটাে অযালসাবসলয়ি  এর কযা  রালে এবাং ব উ ইয়কে  স্টেলটর হসবপটাে 
অযালসাবসলয়ি  এর ববয়া গ্রাউস উপলরাক্ত ব লদেি াগুবে অ ুসরণ করা হলয়লে তা ব বিত করলত 
ব উ ইয়কে  স্টেলটর স্বাস্থ্য ববভােলক সাহােয করলব ।  থেওলয়ে স্টহেথ (Northwell Health) এর 
মাইলকে র্বোং, স্টেলটর বহৃত্তম বসলেম, কযা  রালের সালথ কাজ করলব  এবাং এোড়াও ববয়া 
গ্রাউস এবাং আপলেট হাসপাতাে এবাং বসলেলম সাহােয করার জ য উপেভয হলব ।  
  



 

 

েবদ স্টকাল া বসলেলম সাংক্রমলণর হার ববৃে বা স্টেলকাল া সময় তালদর এোকার বজপ স্টকার্ অ ুোয়ী 
হাসপাতালে ভবতে র বৃবের হার 85% এর স্টববি হওয়ার আিা কলর, তাহলে তালদর অববেলম্ব স্বাস্থ্য 
ববভােলক জা াল া উবিত োলত আমরা ববকল্প জরুবর পবরকল্প া করলত পাবর।  
  
উপলরাক্ত সকে স্টর্টা তদব ক স্বাস্থ্য জরুবর প্রবতবক্রয়া স্টর্টা বসলেলম (Health Emergency 
Response Data System, HERDS) জমা বদলত হলব। সঠিক তথয ব বিত করলত, তদব ক স্বাস্থ্য 
জরুবর প্রবতবক্রয়া স্টর্টা বসলেলম (HERDS) জমাকৃত তথয অবিযই হাসপাতালের প্রধা  ব বোহী 
কমেকতে ার কালে োিাই করলত হলব।  
  
েুটির বদ গুবের মলধয এবাং েতক্ষণ  া এই টিকা গুরুত্বপূণে স্টোষ্ঠীর সফে েক্ষযলভদ কলর, ততক্ষণ 
এটি একটি কঠি  সময় হলব। এটা আমালদর সবাইলক পরীক্ষা করলব। োইলহাক, আমরা বসে স্টথলক 
অল ক বকেু বিলেবে এবাং েবদ আমরা স্টসই বিক্ষামেূক অবভজ্ঞতা অ ুসরণ কবর, আমরা ববলর্শ্র 
স্টসরা স্বাস্থ্য বযবস্থ্া বহলসলব আমালদর েযাবত ব বিত করব। এই ব লদে বিকাগুবে সমূ্পণে এবাং 
সমূ্পণেভালব অ ুসরণ করলত বযথেতা এবাং একটি গুরুত্বপূণে ধারণক্ষমতা ইসুযর আলে ব উ ইয়কে  স্টেট 
স্বাস্থ্য ববভােলক অববহত করলত বযথেতা গুরুতর েঙ্ঘ  এবাং স্বাস্থ্য ববভাে িারা ববলবি া করা হলব। 
োইলসস স্থ্বেত এবাং বাবতলের মত ব লষধাজ্ঞাগুবে ববলবি া করা হলব অথবা বমথযা বা ববভ্রাবেকর 
তলথযর জ য েথােথ স্টফৌজদাবর ব লষধাজ্ঞা অ ুসরণ করা হলত পালর।  
  
এই বিঠিলত ববণেত ব লদে বিকা স্টমল  িো ব বিত করলত, রবসলদ প্রবতটি হাসপাতাে বযবস্থ্ার প্রধা  
ব বোহী কমেকতে ালক অবিযই তার ববষয়বস্তুর সাটিে বফলকট বদলত হলব এবাং 48 ঘণ্টার মলধয স্বাস্থ্য 
ববভালে একটি স্বাক্ষবরত কবপ স্টফরত বদলত হলব।  
  
বব ীত,  
হাওয়ার্ে  এ. জকুার, M.D., J.D.  
স্বাস্থ্য কবমি ার  
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