অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

যবি আপবর্ এটি এবিম্বে যার্: বর্উইেকন ডেইবল বর্উম্বে গভর্ন র কুওম্বমার উপ-সম্পািকীে:
ডকাবভে ওোরফ্রম্বে আমাম্বির র্তু র্ যুদ্ধ পবরকল্পর্া: অোন্ড্রু কুওম্বমা বর্উ ইেম্বকনর ভাইরাসম্বক
পরাবেত করার ডকৌেল িোখ্ো কম্বরম্বের্

গভর্ন র কুওম্বমা: "ডকার্ পবরকল্পর্া োিা লক্ষ্ে ডকিলমাত্র ইচ্ছা। [225,000] েীির্ হারাম্বর্া প্রমাণ
কম্বর, COVID হম্বচ্ছ উম্বেম্বগর বিষে এিং িতনমার্ সংক্রমণ িৃবদ্ধ ডমাকাম্বিলা করার ের্ে আমাম্বির
একটি িুবদ্ধমার্ ডপ্রসবক্রপের্ প্রম্বোের্।"
দ্যা নিউ ইয়র্ক ডেইনি নিউজ গভিকর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার COVID-19 এর ভনিষ্যমের জিয এর্টি
ডরােমযাপ প্রর্াশ র্মরমে, যা ভনিষ্যমের টির্া এিং নিউ ইয়মর্ক র এই ভাইরাস প্রশমমির পনরর্ল্পিা।
উপ-সম্পাদ্র্ীয়টি নিমে পাওয়া যামি এিং এখামি অ্িিাইমি ডদ্খা যামি।

যখি রাজিীনে ক্ষু ব্ধ হমে, অ্র্কিীনে ভু গমে এিং স্নায়ু ভু গমে, COVID ভাইরাস অ্গ্রসর হমে।
COVID এখি আমমনরর্ার িাসস্থামির মমযয গভীরভামি জন়িময় আমে। নর্ভামি এই ভাইরাসমর্ েীি
ডর্মর্ আসার অ্িুমনে ডদ্ওয়া হয় এিং ডর্াি সের্ক ো ো়িাই ইউমরাপ ডর্মর্ আমামদ্র নিমািিন্দমর
প্রমিশ র্রার অ্িুমনে ডদ্ওয়া হয়, এিং মাসক, সাসক এিং ইমিািার অ্নভজ্ঞো িাভ র্রার পর
আমামদ্র জানে নর্ভামি এই মহামারী ডমার্ামিিা র্রমে অ্প্রস্তুে নেি ো আমরর্টি নদ্মির জিয
এর্টি নিষ্য়। নর্ন্তু সি সময়, ভাইরাস আমামদ্র ডর্মর্ এর্ যাপ এনগময় নেি।
যখি গ্রীষ্ম শরমে এিং শরে শীের্ামি পনরণে হমে আমরা পরিেী COVID যুদ্ধ ঘনিময় আসা
ডদ্খনে। অ্িমশমষ্ সামমির পনরর্ল্পিা র্রা যার্।
শীে, এখমিা র্ময়র্ মাস িানর্, এিং ো "টির্ার ঋেু " হমি। আমরা টির্া সম্পনর্ক ে প্রশ্ন শিাক্ত
র্রমে পানর নর্ন্তু এখমিা উত্তর িয়। র্খি এর্টি টির্া নির্নশে হমি? আমমনরর্ার জিগণ নর্
নিশ্বাস র্রমি ডয এটা নিরাপদ্? সমগ্র জিগণমর্ টির্া ডদ্ওয়ার নিশাি পদ্মক্ষপ সম্পাদ্ি র্রমে
র্ে সময় িাগমি? (এই জানে গে সাে মামস মাত্র 128 নমনিয়ি COVID পরীক্ষা র্মরমে;
টির্ার্রমণর জিয 300 নমনিয়মিরও ডিনশ ইিমজর্শি প্রময়াজি।)
ডেোমরি সরর্ার নর্ র্াযকর্রভামি এই টির্া পনরোিিার ক্ষমো গম়ি েু িমি, িানর্ রাষ্ট্রগুমিামর্
আিার োমদ্র নিজস্ব িযিস্থা পনরোিিা র্রমে ডেম়ি ডদ্ওয়া হমি? রাজয প্রশাসি নর্ এমি র্াজ

পনরোিিা র্রমে পামর? এই প্রশ্নগুনি প্রেযাশা র্রা হয়, যা নিময় আমিােিা এিং সমাযাি খুুঁমজ
ডির র্রমে হমি। গে সপ্তামহ িযাশিাি গভিকসক অ্যামসানসময়শি ডপ্রনসমেন্ট ট্রাম্পমর্ টির্া প্রশাসি
সম্পমর্ক 36টি প্রশ্ন পাঠিময়মে যার এখমিা উত্তর ডদ্ওয়া হয়নি।
যখি আমরা এই টির্ার পনরর্ল্পিা র্রনে, আমামদ্র অ্িশযই িেক মাি পনরনস্থনের ডমার্ামিিা র্রমে
হমি।
প্রেযানশেভামিই এই শরমে ভাইরাি ট্রান্সনমশি ডরট িৃনদ্ধ ডপময়মে। বিজ্ঞানির্ নিমশষ্জ্ঞরা ভনিষ্যদ্বাণী
র্মরনেমিি ডয সমামিমশর র্াযকক্রম সম্প্রসানরে হওয়া, স্কুি এিং র্মিজ ডখািা, মািুষ্ িাসায়
র্ার্ার র্ারমণ "COVID অ্িসাদ্" শুরু হওয়ার পর সংক্রমণ িা়িমি। ডেোমরি সরর্ার আিারও
ডর্াি ডযৌনক্তর্ ডর্ৌশি িা র্মকসূেী ো়িাই ডপ্রনসমেমন্টর উপমদ্মশর "ডর্ানভেমর্ ভয় পামিি িা। এটা
নিমজমদ্র জীিমি আনযপেয নিস্তার র্রমে নদ্মিি িা" উপমদ্শ সমর্কি র্রমে। ডজা িাইমেমির সামর্
োর েূ ়িান্ত নিেমর্ক ট্রাম্প োর ইোর পুিরািৃনত্ত র্মরি ডয আমরা "উৎমর যানে", ডয ভাইরাস
"েমি যামি"।
ডর্াি পনরর্ল্পিা ো়িা িক্ষয ডর্িিমাত্র ইো। [225,000] জীিি হারামিা প্রমাণ র্মর, COVID
হমে উমদ্বমগর নিষ্য় এিং িেক মাি সংক্রমণ িৃনদ্ধ ডমার্ামিিা র্রার জিয আমামদ্র এর্টি িুনদ্ধমাি
ডপ্রসনক্রপশি প্রময়াজি।
নিউ ইয়মর্ক , আমরা ভাইরাি "মাইমক্রা ক্লাস্টার" টামগকট র্রার এর্টি িেু ি ডর্ৌশি প্রময়াগ র্রনে।
আজ পযকন্ত পরীক্ষা এিং ডযাগামযাগ-ডট্রনসং মূিে এর্টি রাজযিযাপী িা আঞ্চনির্ স্তমরর সংক্রমণ
পযকমিক্ষণ র্রমে িযিহার র্রা হময়মে। এই িৃহৎ পরীক্ষা ডস্কমি, এর্িার এর্টি িৃনদ্ধ যরা প়িমি,
ভাইরাস ইমোমমযয অ্মির্ মািুষ্মর্ আক্রান্ত র্মরমে এিং নিয়ন্ত্রমণর র্র্া নেন্তা িা র্মরও এর গনে
যীর র্রাই র্ঠিি এিং ডয ডর্াি প্রশমি প্রমেষ্টা শুযুমাত্র এর্টি িৃহৎ ডভৌগনির্ এিার্ায় নিময়াগ
র্রা ডযমে পামর, যা োমদ্র অ্েযন্ত নিনিে র্মর।
মাইমক্রা ক্লাস্টার পযকমিক্ষণ এর্টি ডোট ডভৌগনির্ এিার্ায় নিম্ন স্তমরর সংক্রমণ শিাক্ত র্রার জিয
পরীক্ষা িযিস্থা িৃনদ্ধ র্মর। এটি এর্টি িৃহৎ সংখযর্ মািুষ্ আক্রান্ত হওয়ার আমগ নিয়ন্ত্রমণর সুমযাগ
ডদ্য় এিং িেু ি নিনযনিমষ্য িাস্তিায়মি অ্র্কনিনের্ ও রাজনিনের্ নিি র্নমময় ডদ্য়।
এই ডোট িৃনদ্ধ শিাক্ত র্রমে, এর্টি িৃহত্তর সংখযর্ পরীক্ষা র্রমে হমি। পরীক্ষা অ্িশযই আঞ্চনির্
িা এমিনর্ র্াউনন্ট পযকাময়র উপাত্ত োন়িময় এর্টি ডোট প্রনেমিশী-স্তর নিমেষ্মণ ডযমে হমি যা ডিশ
নর্েু ডর্স শিাক্ত র্রমে সক্ষম, প্রায়ই র্ময়র্ িগক মাইমির এর্টি সীনমে এিার্ায় এর্র্ অ্মে।
এভামিই এই ভাইরাস েন়িময় পম়ি। এটাই নপিপময়ন্ট নিমেষ্মণর স্তর যা প্রময়াজি। এমিনর্ এর্টি
গণ সমামিমশর েিােি যা রাষ্ট্রীয় নিয়ম িঙ্ঘি র্মর ো ধ্বংসাত্মর্ হমে পামর। িং আইিযামের
এর্টি ডরস্টু মরমন্ট এর্টি সুইট নসক্সটিি পাটিক 37টি ডর্মসর ঘটিায় পনরণে হময়মে যা আর নমনষ্ট
ডিই এিং িা়িমে। ব্রুম র্াউনন্টর এর্টি িার এিং র্ময়র্ রামের মদ্যপাি ডিশ র্ময়র্টি হযাংওভার

এিং েজি খামির্ COVID ডর্স বেনর র্মরমে।
এর্িার এর্টি মাইমক্রা ক্লাস্টার শিাক্ত র্রা হমি, িক্ষয সংমশাযি র্ামজর মমযয রময়মে ক্রমিযকমাি
পরীক্ষা এিং ডযাগামযাগ-ডট্রনসং, গণ সমামিশ, ডরস্টু মরন্ট এিং িামরর সীমািদ্ধো হ্রাস, এিং সিমেময়
গুরুত্বপূণক, প্রময়াগ র্াযকক্রম িৃনদ্ধ।
যনদ্ও এটা সময়সামপক্ষ, সরর্ামরর উচ্চ পযকাময়র ডযাগযো প্রময়াজি এিং রাজনিনের্ভামি র্ঠিি,
নর্ন্তু এটাই এই নিস্তার িন্ধ র্রার এর্মাত্র উপায়। োৎপযকপণ
ূ কভামি, এটা এমি এর্ সমময় অ্েযন্ত
গুরুত্বপূণক যখি অ্মির্ রাজয নিপরীে নদ্মর্ যামে: সনক্রয়ভামি োমদ্র পরীক্ষার সংখযা র্নমময়
আিমে। র্ম পরীক্ষা মামি এর্িার এর্টি রাষ্ট্র িৃনদ্ধ শিাক্ত র্রমি, এটা প্রায় অ্প্রনেমরাযয হময়
উঠমি, নিমশষ্ র্মর যখি আমরা অ্মির্ রাষ্ট্র আমরা র্মঠার জিস্বাস্থয নিনযনিমষ্য আমরাপ র্রমে
অ্নিেুর্ িা নিমরাযী।
আমরা নর্ভামি এই ক্ষু দ্র ক্লাস্টার শিাক্ত এিং পনরোিিা র্নর ো নিযকারণ র্রমি নর্ভামি আমরা
শরমে COVID ডর্ নিয়ন্ত্রমণ রাখমে পানর এিং যেক্ষণ িা এর্টি প্রমানণে টির্া ভাইরাসমর্
সম্পূণকরূমপ পরানজে র্মর।
এখি আমগর ডেময় ডিনশ, সরর্ার গুরুত্বপূণক এিং নিজ্ঞাি গুরুত্বপূণক। এটা আমমনরর্ার ঘমর ঘমর
সুস্বাস্থয নেনরময় আিার এর্মাত্র উপায়।
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