
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং গভর্নর হুইটমার ট্রাম্প প্রোসম্বর্র মহামারী প্রবিবিযার রাজনর্বিকাযর্ 
সম্পম্বকন  কংম্বেম্বসর িত্ত্বািধাম্বর্ িদম্বের আহ্বার্ জাবর্ম্বযম্বের্  

  
নিউ ইয়র্কে র গভিের অ্যানু্ড্র এম. কুওর্মা এবং নমনিগার্ির গভিের গ্রের্েি হুইটমার আজ নিম্ননিনিত 
নববৃনত প্রকাি কর্রর্েি যার্ত তারা ট্রাম্প প্রিাসর্ির সরকানর কাযেক্রর্মর রাজনিনতকায়র্ির নবষর্য় 
কংর্ের্সর তত্ত্বাবধার্ির তদর্ের আহ্বাি জানির্য়র্েি, যা COVID-19 মহামারীর প্রনত গ্রদিটির 
প্রনতনক্রয়ার্ক বাধােস্ত কর্রর্ে:  
  
"এটা একটা অ্দময সতয গ্রয মানকে ি যুক্তরাষ্ট্র নবর্ের গ্রয গ্রকাি জানতর গ্রের্য় COVID-19 ভাইরার্সর 
প্রনত সবর্ের্য় িারাপভার্ব সাডা নদর্য়র্ে। প্রায় 70 িক্ষ আর্মনরকাি এই ভাইরার্সর জিয পনজটিভ 
পরীক্ষা কর্রর্ে, এবং এর দ্বারা 200,000 এর ও গ্রবিী আর্মনরকাি নিহত হর্য়র্ে -- উভয়ই অ্িয 
গ্রয গ্রকাি গ্রদর্ির গ্রের্য় গ্রবনি। এই গ্রবদিাদায়ক ঘটিার অ্ভূতপূবে এবং অ্েহণর্যাগয মাত্রা গ্রপ্রনসর্েন্ট 
ট্রাম্প এবং গ্রেোর্রি সরকার্রর প্রতারণা, রাজনিনতক আত্মর্িির্দি এবং অ্র্যাগযতার সরাসনর 
েিােি।  
  
জিস্বাস্থ্য নবর্িষজ্ঞ এবং গ্রপিাদার সরকানর কমেোরীর্দর উপর্দি এবং নদক নির্দেিিার নদর্ক িা নগর্য় 
গ্রপ্রনসর্েন্ট ট্রাম্প আর্মনরকাি জিগর্ণর স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার্ক রাজনিনতকভার্ব নিযুক্তর্দর হার্ত তুর্ি 
নদর্য়র্েি, যার্দর প্রথম অ্োনধকার নেি তার্দর দাতার পুিনিেবোেি নিনিত করা, যা পূর্বে অ্িুনমত 
এই গ্রবদিাদায়ক েিাের্ি এর্স দাাঁনডর্য়র্ে।  
  
গত সপ্তার্হ প্রকানিত হওয়া িবর গ্রয গ্রহায়াইট হাউস গত এনপ্রর্ি নেপাটে র্মন্ট অ্ে গ্রহিথ অ্যান্ড 
নহউমযাি সানভে র্সর্সর (Department of Health and Human Services, HHS) যুক্তরার্ষ্ট্রর োক 
গ্রসবা নবভাগর্ক (U.S. Postal Service, USPS) বযবহার কর্র গ্রদর্ির প্রনতটি পনরবার্র জীবি 
রক্ষাকারী পাাঁেটি মাস্ক নবিামূর্িয গ্রপ্ররণ করার একটি পনরকল্পিায় বাধা নদর্য়র্ে তা হৃদয়নবদারক। 
কল্পিা করুি যনদ প্রনতটি পনরবারর্ক এত গুরুত্বপূণে সমর্য় মাস্ক সরবরাহ করা হত তাহর্ি কত 
জীবি বাাঁোর্িা গ্রযত।  
  
আর্রা নবপজ্জিক, জানত গত সপ্তার্হ জাির্ত গ্রপর্রর্ে গ্রয ইউ এস নেপাটে র্মন্ট অ্ে গ্রহিথ অ্যান্ড 
নহউমযাি সানভে র্সর্সর রাজনিনতকভার্ব নিযুক্ত বযনক্তরা গ্রসন্টার ের নেনজজ কর্রাি অ্যান্ড নপ্রর্ভিিি 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) নবজ্ঞািীর্দর তীব্র আপনত্ত থাকা সর্ত্ত্বও 
সমথের্ির অ্র্যাগয এই নির্দে নিকা প্রকাি কর্রর্ে গ্রযিার্ি বিা হর্য়র্ে গ্রয গ্রকাি িক্ষি নবহীি বযনক্তর্দর 



 

 

COVID পরীক্ষা করার প্রর্য়াজি গ্রিই। এই সপ্তার্হর শুরুর্ত এই ভাইরার্সর বায়ুবানহত সঞ্চািি 
সংক্রাে নির্দে নিকায় এর্জনির সহসা পনরবতে র্ির সার্থ, এটা ক্রমি পনরষ্কার গ্রয গ্রপ্রনসর্েন্ট এবং তার 
উপর্দষ্টারা নবর্িষজ্ঞর্দর নবোসর্যাগযতা িবে করার গ্রেষ্টা করর্েি যার্দর তথয প্রিাসর্ির রাজনিনতক 
এর্জন্ডার নবপরীর্ত ের্ি।  
  
একটি গ্রদি নহর্সর্ব আমরা এই ধরর্ির রাজনিনতক উর্েিযপ্রর্ণানদত নসদ্ধাে েহর্ণর অ্িুমনত নদর্ত 
পানর িা। যনুক্ত নির্দেি কর্র গ্রয COVID আমার্দর সম্মুিীি হওয়া গ্রিষ জিস্বাস্থ্য েযার্িঞ্জ হর্ব িা, 
এবং নবজ্ঞাি এবং বাস্তবতা গ্রিািার বদর্ি আমরা আবারও রাজনিনতকভার্ব তার প্রনত সাডা নদর্ত 
পারর্বা িা। কংর্েসর্ক অ্নবির্ে এই মহামারী নবষর্য় ট্রাম্প প্রিাসর্ির প্রনতনক্রয়া নির্য় একটি 
তত্ত্বাবধায়ক তদে পনরোিিা করর্ত হর্ব, যার মর্ধয HHS এবং USPS -এর কমেকাণ্ডও রর্য়র্ে যা 
জিগণ গত সপ্তার্হ জাির্ত গ্রপর্রর্ে। নবর্িষ কর্র বব উেওয়ার্েে র প্রনতর্বদর্ির আর্িার্ক, 
প্রশ্ন, "তারা কী জািত এবং কিি তারা এটা জাির্তা?" উত্তর গ্রদওয়ার জিয ইনতহার্সর বইর্য়র 
প্রনত দানয়ত্ব গ্রের্ড গ্রদওয়া যায় িা। আমার্দর ভনবষযৎ স্বাস্থ্য এবং অ্থেনিনতক নিরাপত্তা নিভে র কর্র 
ট্রাম্প প্রিাসর্ির আজ জবাবনদনহ করার উপর।"  
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