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গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 টিকা পাওযা বর্উ ইযকন িাসীম্বের আইবি র্েম্বরর জর্ে ফেিাম্বরল 
প্রোসম্বর্র চাবিো বর্ম্বয প্রশ্ন তুম্বলম্বের্  

  

কুওম্বমা: ট্রাম্বেি ট্রোম্বভলার ফপ্রাগ্রাম্বমর িের্নতার মাধম্বম ফেিাম্বরল প্রোসম্বর্র অতীম্বতর বর্উ 
ইযম্বকন র উপর িলপ্রম্বযাম্বগর প্রম্বচষ্টার আম্বলাম্বক, বর্উ ইযকন  চায ফেিাম্বরল সরকাম্বরর বর্বিত 

করম্বি ফে সমস্ত িেবিগত তর্ে অর্োর্ে সকল স্বাস্থ্ে তম্বর্ের জর্ে িেিহৃত মার্ অর্ুোযী সুরবিত 
করা িম্বি।  

  

কুওম্বমা: আমরা চাই ফেিাম্বরল সরকার বর্বিতভাম্বি িলম্বি ফে এই তর্ে DHS িা ICE এর মম্বতা 
ফকার্ ফিসরকারী স্বাস্থ্ে সংস্থ্ার সাম্বর্ ফেযার করা িম্বি র্া।  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রেসিমেন্ট ট্রাম্প, প্রিন্টািন ফর সেসজজ কমরাল অ্যান্ড সেমভর্শর্ (Centers For Disease Control 
And Prevention, CDC) এর পসরচালক েঃ রবার্ন  প্ররেসফল্ড এবং মাসকন র্ স্বাস্থ্য ও মার্ব প্রিবা সবভামগর (U.S. Department of 
Health and Human Services) িসচব অ্যামলক্স আজারমক একটি সচঠি পাঠিম়েমের্ প্রেখামর্ সিসর্ জার্মি প্রচমেমের্ প্রকর্ প্রফমেরাল 
েশাির্ চাইমে প্রে রাজযগুসল ির্াক্তকরণ িংখযা েদার্ করুক এমর্ কামরা জর্য সেসর্ COVID-19 টিকা প্রপমি চার্। গভর্নর প্রফোমরল 
েশাির্মক সর্সিিভামব এও বমলমের্ প্রে প্রকার্ বযসক্তগি শর্াক্তমোগয িথ্য জর্স্বাস্থ্য িংক্রান্ত র্ে এমর্ উমেমশয বযবহার করা হমব র্া 
অ্থ্বা মাসকন র্ েুক্তরামের সেপার্ন মমন্ট অ্ফ প্রহামলযান্ড সিসকউসরটি (U.S. Department of Homeland Security) বা ইসমমেশর্ অ্যান্ড 
কাস্টমি এর্মফািনমমমন্টর (Immigration and Customs Enforcement) মি প্রকার্ প্রবিরকারী স্বাস্থ্য িংস্থ্ামক েদার্ করা হমব র্া। 
সচঠিটির একটি অ্রু্সলসপ র্ীমচ প্রদওো আমে:  
  
02 র্মভম্বর 2020  
  
প্রেসিমেন্ট ট্রাম্প, েঃ প্ররেসফল্ড এবং প্রিমক্রর্াসর আজার:  
  
গি িপ্তামহর প্রশমের সদমক মাসকন র্ প্ররাগ সর্েন্ত্রণ এবং েসিমরাধ প্রকন্দ্রগুসল িকল রাজযমক একটি িথ্য বযবহার চুসক্তমি স্বাক্ষর করমি 
বমলমে রামজযর স্বাস্থ্য দপ্তরগুসলর জর্য েসিটি মারু্ে োরা একটি COVID-19 টিকা পামবর্ িামদর বযসক্তগি িথ্য, প্রেমর্ র্াম, ঠিকার্া, 

জমের িাসরখ, জাসিগি উৎি, জাসি সলঙ্গ, িার িামথ্ ির্াক্তকরণ র্ম্বর ো েমিযক টিকা োপমকর জর্য অ্র্র্য, িা প্রফোরাল 
িরকামরর িামথ্ প্রশোর করা বাধযিামূলক কমর। "আইমেসন্টসফমকশর্ র্ম্বর" িাধারণি একটি িামাসজক সর্রাপত্তা র্ম্বর, চালমকর 
লাইমিন্স র্ম্বর বা পািমপার্ন  র্ম্বরমক প্রবাঝা়ে।   
  
েসদও আসম বুঝমি পারসে প্রে একটি COVID-19 টিকার িফল েশািমর্ িথ্য একটি অ্সবমেদয ভূসমকা পালর্ করমব - োর মমধয 

রম়েমে িাক্ষাৎকার সর্ধনারণ, সিিী়ে প্রোমজর স্মারক েদার্ এবং ক্ষসিপূরণ সর্ভূন ল িা সর্সিি করা - প্রোোমমর েসি আস্থ্া সর্সিি 
করার জর্য, প্রবশ সকেু উমিমগর িমাধার্ করমি হমব।  
  
েথ্মি, প্রফোমরল িরকারমক অ্বশযই রাজযগুসলমক জার্ামি হমব প্রকর্ এই িথ্য েম়োজর্, এগুসল সক জর্য বযবহার করা হমব এবং 
সকভামব এটি িুরসক্ষি করা হমব।  
  
সিিী়েি, োর্া বযবহামরর চুসক্ত বলমে প্রে এই িথ্য CDC, মাসকন র্ স্বাস্থ্য ও মার্ব প্রিবা সবভাগ "এবং অ্র্যার্য প্রফোমরল অ্ংশীদাররা" 
বযবহার করমব। আমার উমিগ হমে প্রে েথ্ােথ্ িুরক্ষা োডা এই িথ্য, অ্-স্বাস্থ্য িম্পসকন ি িংস্থ্া প্রেমর্ মাসকন র্ সেপার্ন মমন্ট অ্ফ 



 

 

প্রহামলযান্ড সিসকউসরটি (U.S. Department of Homeland Security) বা ইসমমেশর্ এবং কাস্টমি এর্মফািনমমন্ট (Immigration and 
Customs Enforcement) িারা এই েশািমর্র অ্সভবািী-সবমরাধী র্ীসি এবং অ্র্সথ্ভুক্ত জর্গমণর সর্রলি পিাদধাবমর্র প্রক্ষমে বযবহার 
করা হমি পামর।  
  
এর পসরমেসক্ষমি এবং প্রফোমরল েশািমর্র অ্িীমি ট্রামস্টে ট্রযামভলার প্রোোমমর বযথ্নিার মাধযমম, ো সর্উ ইেকন রামজযর উপর 
বলেমোমগর েমচষ্টা কমর, সর্উ ই়েকন চাে প্রে প্রফোমরল িরকারমক সর্সিি করমি হমব প্রে িকল বযসক্তগি িথ্য অ্র্যার্য স্বাস্থ্য িমথ্যর 
জর্য বযবহৃি মার্, প্রহলথ্ ইসন্সওমরন্স প্রপামর্ন সবসলটি অ্যান্ড অ্যাকাউমন্টসবসলটি অ্যাক্ট (Health Insurance Portability and Accountability 
Act, HIPPA), অ্রু্োেী িুরসক্ষি করমি হমব এবং টিকা েমচষ্টার অ্ংশ সহমিমব িংগহৃীি প্রকার্ বযসক্তগি িথ্য লাভজর্ক বা আমরা 
অ্সর্ষ্টকারী উমেমশয বযবহার করা হমব র্া, এবং এর্া অ্রসক্ষি রাখা হমব র্া এবং সবচুযসি বা িাইবার হামলার আওিাধীর্ করা হমব 
র্া।  
  
উপরন্তু, আমরা চাই প্রে প্রফোমরল িরকারমক সর্সিিভামব বলমি হমব প্রে এই িথ্য মাসকন র্ সেপার্ন মমন্ট অ্ফ প্রহামলযান্ড সিসকউসরটি বা 
ইসমমেশর্ এবং কাস্টমি এর্মফািনমমমন্টর মি প্রকার্ প্রবিরকারী স্বাস্থ্য িংস্থ্ার িামথ্ প্রশ়োর করা হমব র্া।   

  
এই টিকা েহণকারী িবাইমক এই আশ্বাি েদার্ করা COVID-19 টিকার কােনকর েশািমর্র জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন হমব।  
  
এই সবেম়ে দ্রুি মমর্ামোমগর জর্য আপর্ামক ধর্যবাদ।  
  
সবর্ীি,  
  
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
সর্উ ই়েকন রামজযর গভর্নর  
র্যাশর্াল গভর্নিন অ্যামিাসিম়েশমর্র (National Governors Association) প্রচ়োরমযার্  
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