অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/13/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

মোসাচু ম্বসটস কমীম্বেরম্বক কাম্বে বিবরম্বে আর্ম্বে এিং অর্ন র্ীবেম্বক পুর্রুদ্ধার করম্বে বর্উ ইেকন,
বর্উ োবসন , কাম্বর্কটিকাট, পপর্বসলম্বভবর্ো, পেলাওেোর এিং পরাে আইলোম্বের সাম্বর্ মাবিপেট কাউবিম্বল প াগ বেম্বেম্বে

কাউবিল প্রবেটি পেট পর্ম্বক একের্ স্বাস্থ্ে বিম্বেষজ্ঞ, একের্ অর্ন নর্বেক উন্নের্ বিম্বেষজ্ঞ এিং
সম্মাবর্ে বচি অি োি অন্তভুন ক্ত করম্বি
কাউবিল একটি সম্পূর্নরূম্বপ সমবিে আঞ্চবলক কাঠাম্বমা গম্বে েু লম্বি াম্বে এই ভাইরাম্বসর
পবরমার্ িৃবদ্ধ হওোর ঝুঁু বক কবমম্বে আর্ম্বে ক্রম্বম পেটগুবলম্বক পহাম অেনাম্বরর মম্বযে রাখা াে
COVID-19-এর বিরুম্বদ্ধ লোইম্বের ের্ে পেটগুবলর চলমার্ আঞ্চবলক পদ্ধবের উপর র্েু র্
প্রম্বচষ্টা তেবর হম্বেম্বে

তাদের স্টেদের একটি সমন্বিত আঞ্চন্বিক অর্থনীন্বত আদে তা স্বীকার কদর ন্বনউ ইয়দকথ র গভনথর
অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ন্বনউ জান্বসথর গভনথর ন্বিি মান্বিথ, কাদনকটিকাদের গভনথর স্টনড িযামন্ট,
স্টেনন্বসিদভন্বনয়ার গভনথর েম উিি, স্টডিাওয়যাদরর গভনথর জন কান্বনথ এবং স্টরাড আইিযাদের
গভনথর ন্বজনা রাইমনদো আজ স্ট াষণা কদরদেন স্টে অর্থনীন্বতদক েুনরুদ্ধার করদত এবং কমীদের
কাদজ ন্বিন্বরদয় ন্বনদয় আসার জনয মযাসাচু দসেস গভনথর চান্বিথ স্টবকার মান্বি-স্টেে কাউন্বিদি স্টোগ
ন্বেদেন। এই স্ট াষণাটি COVID-19 মহামান্বর প্রন্বতদরাধ করার জনয স্টেেগুন্বির চিমান আঞ্চন্বিক
েেদেদের উের গদে স্টতাদি।
এই সমিয় স্টগাষ্ঠী-একজন স্বাস্থ্য ন্ববদেষজ্ঞ, একজন অর্থননন্বতক উন্নয়ন ন্ববদেষজ্ঞ এবং প্রন্বতটি স্টেে
স্টর্দক সংন্বিষ্ট কমীদের ন্বনদয় গঠিত--একটি সম্পূণথরূদে সমন্বিত আঞ্চন্বিক কাঠাদমা গদে তু িদত
একদোদগ কাজ করদব, েখন এই ভাইরাদসর েন্বেদয় েোর ঝুুঁ ন্বক কমাদনার জনয স্টেেগুন্বিদক স্টহাম
অডথাদরর অবস্থ্ান ক্রদম উঠিদয় ন্বনদত হদব।
কাউন্বিি প্রন্বতটি েু ি বযবহার কদর এই কাঠাদমা ততন্বর করদব ো সামান্বজক ন্ববন্বেন্নতা ন্বেন্বর্ি কদর
েন্বেদয় েো, স্টেমন-স্টেন্বেং, সংক্রমণ-বাহক অনুসন্ধান, ন্বচন্বকৎসা এবং সামান্বজক েূরত্ব োো এবং
স্টসই সমস্ত সরঞ্জাম েন্বরচািনা এবং মূিযায়দনর জনয স্টসরা উেিভয তবজ্ঞান্বনক, েন্বরসংখযানগত,
সামান্বজক এবং অর্থননন্বতক তদর্যর উের ন্বনভথ র করদব।

"আমরা আমাদের োর্শ্থবতী স্টেেগুদিার সাদর্ একটি অন্বভন্ন েেদেদের মাধযদম এই মহামান্বর
স্টমাকাদবিার মাধযদম সামান্বজক েূরত্ব এবং নত্ব কমাদনার জনয ন্বনষ্ঠভাদব সহদোন্বগতা করন্বে এটি
ভাদিাভাদবই কাজ করদে। সংক্রমদণর হাদরর ন্বমোর স্টেখার সময় ধীদর ধীদর এবং সাবধানতার
সাদর্ ভাল্বটি স্টখািার এখন সময় এদসদে, তাই আমরা নতু ন সংক্রমদণর ন্বিতীয় তরঙ্গদক ন্বিগার না
কন্বর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি স্টকাদনা হািকা সুইচ নয় ো আমরা স্টকবি টিে ন্বেব এবং
সবন্বকেু স্বাভান্ববক অবস্থ্ায় ন্বিদর আসদব-ন্বসদেমগুন্বি েুনরায় শুরু করার জনয আমাদের একটি
স্মােথ, সামঞ্জসযেূণথ স্টকৌেি ন্বনদয় আসদত হদব, আমরা েতো সম্ভব োে ডাউন কদর এবং স্টিাকদের
কাদজ ন্বিন্বরদয় আনদত োন্বর, আমরা আঞ্চন্বিক েদ্ধন্বতর মাধযদম এটি করদত চাই কারণ আমরা
সবাই ন্বমদি একটি আঞ্চন্বিক অর্থনীন্বত। ন্বনউ ইয়কথ একটি মান্বি-স্টেে কাউন্বিি ততন্বর করদত এই
োুঁচটি স্টেদের সদঙ্গ অংন্বেোরী করদে ো ন্ববজ্ঞান ও স্টডোর উের ন্বভন্বি কদর একটি কাঠাদমা ন্বনদয়
আসদব ো ধীদর ধীদর বান্বের ন্ববন্বধন্বনদষদধ র্াকা সহজতর করদত এবং আমাদের অর্থনীন্বতদক বযাক
আে এবং চিমান কদর তু িদব।"
গভর্ন র বিল মারবি িম্বলর্, "স্টকউ স্টবন্বে ভাদবন্বন বা আমার স্টচদয় আমাদের অর্থনীন্বতদক েুনরায়
শুরু করার জনয স্টবন্বে উেগ্রীব হয়ন্বন, তদব েন্বে আমরা অনুক্রমটি সঠিকভাদব না োই তদব
আমরা আরও স্টবন্বে জীবনদক ঝুুঁ ন্বকদত স্টিিদবা। একটি েন্বিোিী স্বাস্থ্যদসবা েুনরুদ্ধাদরর মাধযদম
একটি স্টেকসই অর্থননন্বতক েুনরুদ্ধাদরর একমাত্র ের্। তারের, আর তখনই এই স্টরাদগর আেঙ্কা
কন্বমদয় স্টেওয়ার সময় আমরা আমাদের অর্থনীন্বতদক েুদরােুন্বর প্রজ্বন্বিত করদত এবং আমাদের
স্টেদের বান্বসন্দাদের কাদজ ন্বিন্বরদয় আনদত আমরা ন্বনদজদের অবস্থ্ান ন্বনণথয় কন্বর। একটি সমন্বিত,
আঞ্চন্বিক েন্থা, একটি মান্বি-স্টেে ন্ববদেষজ্ঞদের িারা অবন্বহত, সম্ভাবয ন্ববেেথয়কর েন্বরণন্বতগুন্বির
সাদর্ একটি বে ধাক্কা এোদত আমাদের সাহােয করদব। আন্বম স্টস ন্বেদনর অদেোয় আন্বে, েখন
েৃন্বর্বীর তর্য-প্রমাণ আমাদের ন্ববন্বধন্বনদষধ ন্বেন্বর্ি কদর আমাদের আঞ্চন্বিক অর্থনীন্বতদক এন্বগদয় ন্বনদয়
োওয়ার সুদোগ কদর স্টেয়।"
গভর্ন র পর্ে লামন্ট িম্বলর্, "একো কর্া অনস্বীকােথ স্টে, স্টেদকাদনা কাউন্বন্ট, স্টেে বা স্টেদের
সীমাদে এই ভাইরাস র্ামদে না, ন্বকন্তু তার প্রভাব েখন আমাদের ন্বনজ ন্বনজ অর্থনীন্বত ও
স্বাস্থ্যদসবা বযবস্থ্ার ওের এদস েদে তখন তা একই। সঠিক ন্বসদ্ধাে স্টনওয়ার জনয আঞ্চন্বিক স্টজাে
ন্বহদসদব কাজ করদি আমাদের বান্বসন্দাদের সকদির জনয স্টসরা জনস্বাস্থ্য িিািদির ন্বেদক এন্বগদয়
োদব। আমাদের অবেযই এই সমসযাগুদিা একসদঙ্গ সমাধান করদত হদব।"
গভর্ন র টম উলি িম্বলর্, "স্টেনন্বসিদভন্বনয়াবাসীর স্বাস্থ্য ও ন্বনরােিা রো করার জনয আমাদের
সদবথাচ্চ অগ্রান্বধকার অবযাহত রদয়দে। আমার প্রোসন েখন COVID-19 এর ন্ববস্তার প্রেন্বমত করার
জনয জরুন্বর েেদেে ন্বনদত র্াদক, আন্বম এোও স্বীকার কন্বর স্টে, আমাদের অবেযই সামদনর ন্বেদক
তাকাদত হদব এবং ভন্ববষযদতর জনয প্রস্তুত হওয়ার জনয একটি েেদেে ন্বনদত হদব, ভন্ববষযদতর
জনয প্রস্তুত হওয়ার জনয সতকথ েৃন্বষ্টভন্বঙ্গটি ন্বনন্বিত কদর আমরা আমাদের সমস্ত প্রদচষ্টা েূবাথ বস্থ্ায়
স্টিরাদত চাই না। স্টেনন্বসিদভন্বনয়া একটি সমন্বিত স্টকৌেি গদে তু িদত স্টেে এবং োর্শ্বতী স্টেদে

আমাদের সহদোগীদের সাদর্ কাজ করদব, ো প্রর্দম স্বাদস্থ্যর উের আদিাকোত কদর ন্বকন্তু আমাদের
অর্থনীন্বতদক ক্রমািদয় েুনবথহাি করার প্রদয়াজনীয়তার কর্াও বদি।"
গভর্ন র ের্ কাবর্ন িম্বলর্, "স্টডিাওয়যাদর এখনও আমাদের েন্বরন্বস্থ্ন্বত খারাদের ন্বেদক োদে।
COVID-19-এর সংক্রমণ এবং হাসোতাদি ভন্বতথ ক্রমবধথমান। স্টডিাওয়যাদরর অন্বধবাসীদের বান্বেদত
র্াকা উন্বচত। অকারদণ প্রকাদেয বাইদর োদবন না। আেনার েন্বে স্টকাদনা ডািার স্টেখার বা
স্টকাদনা েন্বরবাদরর সেদসযর েত্ন না স্টনওয়া প্রদয়াজন হয় তদব স্টডিাওয়যাদর োদবন না। আেন্বন
স্টকবি সবার ঝুুঁ ন্বক বান্বেদয় তু িদবন। একই সমদয় আমাদের সামদন তাকাদত হদব। েখন স্টসই ন্বেন
আদস, আমাদের এই সঙ্কে স্টর্দক আমাদের স্টেেদক সরাদনার জনয একটি সামঞ্জসযেূণথ েন্থা প্রদয়াজন।
এই অঞ্চদি আমার সতীর্থ গভনথরদের অংেীোন্বরদত্বর জনয আন্বম কৃ তজ্ঞ। তারা সকদিই
COVID-19-এর প্রবাহ স্টরাধ করদত, সবদচদয় গুরুতর অসুস্থ্ স্টরাগীদের হাসোতাদির ধারন েমতা
সংরেণ কদর এবং জীবন বাুঁচাদত চন্বিে ণ্টা কাজ করদেন। আমরা একসাদর্ কাজ করার
মাধযদম এটি অজথন করব।"
গভর্ন র বগর্া রােমম্বো িম্বলর্, "স্টেেগুন্বি স্টনতৃ ত্ব ন্বেদে স্টেদহতু আমরা কদরানভাইরাসটির প্রসারদক
ধীর করদত এবং জীবন বাুঁচাদত িোই কন্বর। আমরা স্টে েেদেে ন্বনদয়ন্বে তার জনয আন্বম গন্ববথত
এবং আন্বম প্রন্বতন্বনয়ত ন্বচো করন্বে স্টে আমাদের অর্থনীন্বতদক ন্বনরােদে চািু করদত ন্বক করদত হদব।
ন্বকন্তু আমরা জান্বন স্টে এই ভাইরাস সীমাে মাদন না এবং এো েন্বরষ্কার স্টে এই স্টরাদগর ন্বিতীয়
তরঙ্গ এোদনার জনয আমাদের একটি েন্বিোিী, সমন্বিত আঞ্চন্বিক েদ্ধন্বতর প্রদয়াজন। এই সংকদের
সময় আন্বম আমার সহকমী গভনথরদের প্রন্বত কৃ তজ্ঞতা প্রকাে করন্বে এবং আন্বম ন্বনন্বিত স্টে এই
নতু ন অংেীোন্বরত্ব স্টরাড-িীেবাসীদের কাদে সহয়তা স্টেদত আমাদের সমর্থন করদব এবং সকি
আদমন্বরকার- অন্বধবাসীদেরদক ন্বনরােদে কাদজ ন্বিদর আসদত সহায়তা করদব।"
গভর্ন র চাবলন পিকার িম্বলর্, "COVID-19 মহামান্বরর চিমান সংকদের প্রন্বত সাো ন্বেদত
স্টবকার-েন্বিেু প্রোসন (Baker-Polito Administration) প্রন্বতদবেী স্টেে এবং ন্ববদেষজ্ঞদের সাদর্
আদিাচনায় অংেগ্রহদণর জনয উন্মুখ হদয় আদে। এোোও মযাসাচু দসেস েরীো করার েন্বরমাণ
বৃন্বদ্ধ, হাসোতাদির ধারণেমতা ন্বনন্বিত করা এবং আমাদের কন্বমউন্বনটিদত COVID-19-এর ন্ববস্তার
কমাদনার জনয সামদনর িাইদন োরা কাজ করদে তাদের প্রদয়াজনীয় বযন্বিগত প্রন্বতরোমূিক
সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) প্রোন করার ন্ববষদয় আদিাকোত করা
অবযাহত রাখদব।"
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