
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হেল্টা হভবরম্ব়েম্বের উত্থাম্বর্র মম্বযে বর্উ ই়েকনিাসীম্বের সুরক্ষার জর্ে 

সি নজর্ীর্ মাম্বের প্রম্ব়োজর্ী়েতার বসবরজ হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

েইু িের এিং তার হিবে ি়েম্বসর বেশু, সমস্ত কমী এিং সাক্ষাতপ্রািীর জর্ে রাজে-

বর়্েবিত বেশু পবরচর্ না হেবসবলটিগুলম্বত এখর্ মুম্বখর আিরণ িাযেতামূলক  

  

সকল কম নচারী এিং িাবসন্দাম্বের জর্ে মাে আিেেক করার বর্ম্বেনে বেশু ও পাবরিাবরক 

পবরম্বষিার কার্ নাল়ে (Office of Children and Family Services) দ্বারা পবরচাবলত, 

লাইম্বসন্সপ্রাপ্ত, প্রতেব়েত িা অর্ুম্বমাবেত আিাবসক সমম্বিত কম নসূবচগুবলম্বত  

  

মার্বসক স্বাস্থ্ে অবেস (Office of Mental Health), হর্ো পবরম্বষিা এিং স া়েতার অবেস 

(Office of Addiction Services and Supports), উন্ন়ের্মূলক অক্ষম িেক্তিম্বের জর্ে অবেস 

(Office for People with Developmental Disabilities) এিং অস্থ্া়েী ও অক্ষমতা স া়েতার 

অবেস (Office of Temporary and Disability Assistance) দ্বারা লাইম্বসন্সকৃত িা বর্িবিত 

কম নসূচীগুবল এিং হেবসবলটিগুবলম্বক মাে আিেেক করার বর্ম্বেনে হে়ে  

  

টিকার বস্থ্বত বর্বি নম্বেম্বষ মাম্বের প্রম্ব়োজর্ী়েতা প্রম্বর্াজে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্নবাসীদের অত্যন্ত সংক্রামক্ হেল্টা হভথরদয়ন্ট এবং 

রাজযবযাপী হক্াথভে-19 (COVID-19) সংক্রমদের সাম্প্রথত্ক্ বৃদ্ধির থবরুদি থর্উ ইয়ক্নবাসীদের 

সুরক্ষার জর্য পথরক্থিত্ এক্টি সাব নজর্ীর্ মাদের আবশ্যক্ত্ার থসথরদজর ক্িা হ াষো ক্দরদের্।  

  

এই আবশ্যক্ত্া থর্উ ইয়ক্ন হেি অথিস অি থচলদের্ অযান্ড িযাথমথল সাথভনদশ্ষ (New York 

State Office of Children and Family Services)দ্বারা লাইদসন্সকৃ্ত্ এবং থর্বথিত্ থশ্শু পথরচর্ না 

হক্ন্দ্র, গৃ -থভথিক্ হগাষ্ঠী পথরবার এবং পাথরবাথরক্ থশ্শু পথরচর্ না ক্ম নসূচী, েুল-পরবত্ী থশ্শু 

পথরচর্ না ক্ম নসূচী এবং থর্বথিত্ ক্াদজর সমদয়র আইর্ত্ োড়প্রাপ্ত েলগত্ ক্ম নসূচীগুথলর 

হক্ষদে প্রদর্াজয। থশ্শু পথরচর্ না ক্ম নসূচীগুথলদত্ মাে সংক্রান্ত থবথি বাস্তবায়র্ ক্রদল ত্া থশ্শু 

পথরচর্ না ক্ম নসূচীর থশ্শু এবং েুদলর থশ্শুদের মদিয সামঞ্জসযত্া প্রোর্ ক্রদব, র্াদের মদিয 

অদর্দক্ই প্রায়ই এক্ই ভবর্ হশ্য়ার ক্দর।  

  

 



র্তু্র্ মাথেংদয়র প্রদয়াজর্ীয়ত্াগুথল হসই সক্ল সমদবত্ ক্ম নসূচী এবং হিথসলীটিগুথলদত্ প্রদর্াজয 

 দব হর্গুথলর লাইদসন্স, থর্বিীক্রে, পথরচালর্া, প্রত্যয়র্ বা অর্ুদমাের্ মার্থসক্ স্বাদের অথিস, 

আসদ্ধি পথরদষবা ও স ায়ত্ার অথিস, উন্নয়র্মূলক্ অক্ষমত্া স  মার্ুষদের অথিস, থশ্শু ও 

পথরবার পথরদষবার অথিস এবং অোয়ী এবং অক্ষমত্া সংক্রান্ত স ায়ত্ার অথিদসর দ্বারা ক্রা 

 দয়দে। এর মদিয রদয়দে থক্ন্তু ত্াদত্ই সীথমত্ র্য়, প্রত্যথয়ত্ আবাথসক্ ও থেবসক্ালীর্ ক্ম নসূথচ, 

ইর্দপদশ্ন্ট এবং বথ থব নভাগীয় মার্থসক্ স্বাদেযর হিথসথলটিগুথল, পোি ন অপবযব াদরর 

ক্ম নসূচীগুথল, থক্দশ্ার-থক্দশ্ারীদের আিক্ রাখার ক্ম নসূচীগুথল, থক্দশ্ার-থক্দশ্ারীদের আবাথসক্ 

হিথসথলটিগুথল, সমদবত্ পাথলত্ পথরচর্ নার ক্ম নসূথচগুথল, পলাত্ক্ ও গৃ  ীর্ ত্রুে-ত্রুেী, গা নেয 

সথ ংসত্া এবং অর্যার্য আশ্রয় সংক্রান্ত ক্ম নসূথচগুথল। এই প্রদয়াজর্ীয়ত্াগুথল টিক্া হেওয়ার 

অবো থর্থব নদশ্দষ, মাে পরা স য ক্রদত্ সক্ষম হর্ হক্ার্ও বযদ্ধির জর্য প্রদর্াজয।  

  

"হেল্টা হভথরদয়দন্টর বৃদ্ধির সাদি সাদি, রাজয-থর্য়থিত্ থশ্শু পথরচর্ না, মার্থসক্ স্বােয এবং পোদি নর 

অপবযব াদরর সুথবিাগুথলদত্ মাদের প্রদয়াজর্ ভাইরাদসর থবস্তারদক্ িীর ক্রার, আমাদের 

অি নর্ীথত্ থর্রাপদে পুর্রায় চালু ক্রার এবং আমাদের জর্সংখযার েুব নল সেসযদের সুরক্ষার জর্য 

আমাদের থবস্তৃ্ত্ হক্ৌশ্দলর এক্টি গুরুত্বপূে ন অংশ্," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "12 বেদরর ক্ম 

বয়সী থশ্শুদের জর্য র্ারা এখর্ও টিক্া হর্ওয়ার হর্াগয র্র্, মােগুথল হক্াথভে-19 সংক্রমদের 

থবরুদি প্রথত্রক্ষার সদব নািম পি। এই র্তু্র্ মাদের আবশ্যক্ত্া থর্দ্ধিত্ ক্দর হর্ আমাদের থশ্শু 

পথরচর্ নার সুথবিাগুথলর থশ্শুরা আমাদের েুদলর থশ্শুদের মদত্া এক্ই সুরক্ষা পায়।" 

  

থশ্শু পথরচর্ না হিথসথলটিগুথলদত্ র্তু্র্ মাদের আবশ্যক্ত্া থর্উ ইয়ক্ন রাজযদক্ জলুাই মাদস জাথর 

ক্রা হিোদরল হসন্টার ির থেদ্ধজজ ক্দরাল অযান্ড থপ্রদভর্শ্দর্র (Centers for Disease Control 

and Prevention) থর্দেনথশ্ক্ার সাদি অর্ুবত্ী ক্দরদে র্া েুই বের বা ত্ার হবথশ্ বয়সীদের জর্য 

সাব নজর্ীর্ অভযন্তরীে মাথেং সুপাথরশ্ ক্দর র্া াঁরা হক্াথভে-19 এর থবরুদি টিক্া হর্র্থর্ এবং 

থচথক্ৎসাগত্ভাদব এক্টি মাে পরদত্ সক্ষম। এটি থশ্শু পথরচর্ নার হিথসথলটিগুথলদক্ গভর্ নর 

হ াচুদলর অথিদসর প্রিম থেদর্ হ াথষত্ েুল মাথেংদয়র আবশ্যক্ত্ার সাদি সামঞ্জসযপূে ন ক্দর।  

  

হর্দ তু্ হেল্টা হভথরদয়ন্টটি অত্যন্ত সংক্রামক্, ত্াই সব বয়দসর হগাষ্ঠীর হক্ষদেই বযাপক্ বৃদ্ধি 

 দিদে। হর্দ তু্ 12 বেদরর ক্ম বয়সী থশ্শুরা এখর্ও টিক্া গ্র দের হর্াগয র্য়, ত্াই থশ্শুদের 

হক্ষদে হক্শ্গুথলর বড় িরদর্র বৃদ্ধি  দিদে, র্ার িদল গুরুত্র হক্দসর সংখযায় বৃদ্ধি এদসদে। এই 

গুরুত্বপূে ন সমদয় থর্উ ইয়দক্নর থশ্শুদের থর্রাপে রাখদত্ অথত্থরি সুরক্ষার বযবো সা ার্য ক্রদব।  

   

অবেস অে বচলম্বের্ অোন্ড েোবমবল সাবভনম্বসম্বসর (Office of Children and Family 

Services, OCFS) কবমের্ার েীলা হজ. পুল িম্বলর্, "আমরা অদর্ক্ অথভভাবক্ এবং সমদবত্ 

পথরদবদশ্র আবাথসক্দের ক্াদে শুদর্থে হর্ রাজয মাথেং আবশ্যক্ ক্রুক্ ক্ারে থশ্শু পথরচর্ না 

এবং সমদবত্ আবাথসক্ ক্ম নসূথচগুথল ত্া আবশ্যক্ ক্রদব র্া রাজয ত্া বািযত্ামূলক্ র্া ক্রদল। 

আমরা থশ্শু পথরচর্ না ক্ম নসূচীগুথলর সক্ল থশ্শু এবং ক্মীদের, এবং ত্ার সাদি সমদবত্ আবাথসক্ 

ক্ম নসূচীগুথলর ক্মী এবং আবাথসক্দের সংক্রমদের থবস্তার হিদক্ থর্রাপে রাখদত্ চাই এবং এক্টি 

মাে পরা আমাদের সব হচদয় ভাদলা  াথত্য়ার। থশ্শুরা ত্াদের আদশ্পাদশ্র প্রাপ্তবয়েদের মদত্া 

 দত্ চায় এবং স দজই মুদখাশ্ পরার প্রদয়াজর্ীয়ত্ার সাদি মাথর্দয় থর্দত্ পারদব।"  



  

অবেস অে হমোল হ লম্বির (Office Of Mental Health, OMH) কবমের্ার ে: অোর্ 

সুবলভার্ িম্বলর্, "এিা স্পষ্ট হর্ মাে সংক্রমদের থবস্তার থর্য়িে ও প্রথত্দরাি ক্রদত্ সা ার্য 

ক্দর। হক্াথভে-19 সংক্দির শুরু হিদক্, OMH আমাদের রাজয পথরচাথলত্ হিথসথলটিগুথল এবং 

থিথর্দক্র এবং িার সাদি সম্প্রোয়-থভথিক্ মার্থসক্ স্বােযদসবা প্রোর্ক্ারীদের জর্য মাে এবং 

অর্যার্য সুরক্ষামূলক্ বযবো অবলম্বদর্র জর্য সুপাথরশ্ ক্দর এবং উৎসাথ ত্ ক্দর থর্দেনথশ্ক্া 

জাথর ক্দরদে। আথম খুবই আর্দ্ধিত্ হর্ গভর্ নর হ াচুল মাদের প্রদয়াজর্ীয়ত্া প্রথত্ষ্ঠা ক্রদত্ ও 

শ্দ্ধিশ্ালী ক্রদত্ এই পেদক্ষপ থর্দয়দের্ র্া স্বােযদসবা ক্মী, আমাদের হরাগী এবং মদেলদের, 

এবং আমাদের সম্প্রোয়গুথলদক্ হক্াথভে-19 হিদক্ রক্ষা ক্রদব।"  

  

অবেস অে অোবেকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপািনম্বসর (Office of Addiction Services 

and Supports, OASAS) কবমের্ার আবল নর্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্, “সব হচদয় 

থর্রাপে পথরদবদশ্ উচ্চমাদর্র পোি ন বযব াদরর থচথক্ৎসা প্রোর্ ক্রা সব সময় OASAS-এর 

ক্াদজর অগ্রভাদগ রদয়দে, থবদশ্ষ ক্দর ক্দরার্াভাইরাস ম ামারীর সময়। এই মাদের 

প্রদয়াজর্ীয়ত্াগুথল থর্দ্ধিত্ ক্রদব হর্ র্ারা আমাদের পথরচর্ নায় আদের্ ত্ারা থর্দজদের স্বােয 

এবং সুেত্ার থেদক্ মদর্াথর্দবশ্ ক্রদত্ সক্ষম  দবর্ এবং ত্ার সাদি থর্দজদের ও অর্যদের 

হক্াথভে-19 হিদক্ রক্ষা ক্রদবর্।"  

  

অবেস ের বপপল উইি হেম্বভলপম্বমোল বেম্বজবিবলটিম্বজর (Office for People With 

Developmental Disabilities, OPWDD) কবমের্ার বিওম্বোর কাস্টর্ার, MS, MD িম্বলর্, 

"আমরা র্াদের সমি নর্ ক্থর ত্াদের থর্রাপিা ও সুরক্ষা থর্দ্ধিত্ ক্রা আমাদের সব হচদয় বড় 

অগ্রাথিক্ার এবং র্ারা মাে পরা স য ক্রদত্ পাদরর্ ত্াদের জর্য সাব নজর্ীর্ মাথেংদয়র আহ্বার্ 

জাথর্দয় গভর্ নর হ াচুল এই লক্ষয অজনদর্র প্রথত্ ত্ার অবযা ত্ অঙ্গীক্ারবিত্া প্রেশ্ নর্ 

ক্দরদের্। র্খর্ আমরা ক্মীদের থর্দজদের, ত্াদের থপ্রয়জর্ এবং র্াদের আমরা সমি নর্ ক্থর 

ত্াদের সুরথক্ষত্ রাখার জর্য টিক্া থর্দয় উৎসাথ ত্ ক্রদত্ িাথক্, ত্খর্ আমাদের সব হচদয় 

ঝুাঁ থক্পূে ন থর্উ ইয়ক্নবাসীদের গুরুত্র অসুেত্া বা এমর্থক্ হক্াথভে-19 ভাইরাদসর ক্ারদে মৃতু্য 

হিদক্ সুরথক্ষত্ রাখদত্ মাথেং এবং অর্যার্য সংক্রমে থর্য়িে হপ্রাদিাক্দলর মদত্া সুরক্ষা বযবো 

অর্ুসরে ক্রাও গুরুত্বপূে ন।"  

  

অবেস অে হিম্পরাবর অোন্ড বেম্বজবিবলটি অোবসস্টোর্ম্বসর (Office Of Temporary 

And Disability Assistance, OTDA) কবমের্ার মাইক হ র্ িম্বলর্, "আমরা আমাদের 

রাজযদক্ এমর্ সমদয় থিদর হর্দত্ থেদত্ পাথর র্া র্খর্ ক্দরার্াভাইরাস আমাদের সম্প্রোদয়র 

মদিয প্রায় অবাি েথড়দয় পদরথেল। থবজ্ঞার্ এখাদর্ স্পষ্ট: অত্যন্ত সংক্রামক্ হেল্টা হভথরদয়ন্ট 

স  এই ভাইরাদসর থবস্তার উদেখদর্াগযভাদব ক্মাদত্ মাে পরা এক্টি স জ, র্জর-র্া-ক্াড়া 

উপায়। চলমার্ ম ামারীর থবরুদি লড়াই ক্রার জর্য এবং রাজয ক্তৃ্নক্ লাইদসন্সপ্রাপ্ত বা 

থর্বথিত্ সব হিথসথলটিগুথল ত্ারা হর্ মার্ুষদের পথরদষবা প্রোর্ ক্দর ত্াদের থর্রাপে রাখদত্ 

প্রদয়াজর্ীয় সত্ক্নত্া অবলম্বর্ ক্রদে ত্া থর্দ্ধিত্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুদলর সািারে বুদ্ধির 

পিথত্ অবলম্বর্ ক্রার জর্য ত্াদক্ সািুবাে জার্াই।" 

  

###  
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