
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের জর্ে হিার্াে কর্ম নেূবি িাল ুকম্বরম্বের্  

  

হেট িাম্বজম্বট স্বাস্থ্েম্বেিা ও র্মার্বেক স্বাস্থ্েবিবি খাম্বে োর্মম্বর্র োবরর পেগুম্বলাম্বে 

কর্ম নিারীম্বের িম্বর রাখার জর্ে হর্মবিম্বকইি কর্ম নেূবিম্বক 1.3 বিবলয়র্ িলার িরাে করা 

 ম্বয়ম্বে  

  

হ াগে কর্ম নিারীম্বের কাম্বে ে বিল বিেরম্বের উম্বেম্বেে উপ ুক্ত বর্ম্বয়াগকারীম্বের জর্ে 

অর্লাইর্ হপাটনাল িাল ুকরা  ম্বে  

  

এই হিার্াে কর্ম নেূবি 2023 অি নিেম্বরর প্রেীে িাম্বজম্বট আগার্মী পাাঁি িেম্বরর র্মম্বিে 

স্বাস্থ্েম্বেিা খাম্বের কর্মীেল 20 েোাংে িৃদ্ধি করার লম্বযে গৃ ীে কম্বয়কটট উম্বেোম্বগর 

র্মম্বিে অর্েের্ম  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ স্বাস্থ্যসেবা ও মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি ক্মীসের হবার্াে ক্ম নেূথি িালুর 

হ াষণা থেসেসের্। 2023 অি নবেসর প্রণীত থর্উ ইেক্ন হেট বাসজসটর এই ক্ম নেূথিসত স্বাস্থ্যসেবা 

ও মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি খাসত থর্থেনষ্ট থক্েু ক্মী থর্সোগ ও িসর রাখার জর্য হবার্াে হেসমন্ট 

প্রোসর্র জর্য 1.3 থবথলের্ ডলার বরাদ্দ ক্রা  সেসে, যা েরবতী োাঁি বেসরর মসিয হেসটর 

স্বাস্থ্যসেবা খাসতর ক্মীেল 20 শতাাংশ বদৃ্ধির লক্ষ্য েূরসণর জর্য এক্টট গুরুত্বেূণ ন উসেযাগ।  

  

125,000 ডলাসরর ক্ম বাথষ নক্ আে রসেসে এবাং ক্মেসক্ষ্ েে মাে যাবত থর্সজর েসে রসেসের্ 

এমর্ হযাগয ক্মীসের হবার্াে প্রোর্ ক্রা  সব। থর্ি নাথরত হভথোং েমেক্াসলর মসিয েম্পন্ন ক্রা 

ক্ম ন ণ্টা এবাং হেবাোসর্র েমেক্াল থবসবির্াে থর্সে প্রসতযক্ ক্ম নিারীসক্ েসব নাচ্চ 3,000 ডলার 

েয নন্ত হবার্াে প্রোর্ ক্রা  সব।  

  

"ম ামারীর শুরুর থেসক্ বহু মার্ুষ যখর্ থর্সজসের বাথিসত থর্দ্ধিে  সে বসে থেসলর্ হে েমে 

ে  ম ামারী িলাক্ালীর্ েুসরা েমেজসুি আমাসের স্বাস্থ্যসেবা ক্মীরা এবাং প্রিম 

োিাোর্ক্ারীরা থর্উ ইেক্নবােীসের েুস্থ্ রাখসত এবাং জীবর্ রক্ষ্া ক্রসত োথেত্ব োলর্ ক্সর 

হগসের্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "স্বাস্থ্যসেবা ক্মীরা আমাসের হমথডসক্ল থেসেসমর 

থভথিস্বরূে, এবাং এই িযাসলদ্ধজাং েমেগুসলার মিয থেসে আমাসেরসক্ এথগসে থর্সে আোর জর্য 

তারা হয তযাগ স্বীক্ার ক্সরসের্ আমাসেরসক্ তা অর্ুিাবর্ ক্রসত  সব। আমাসের হবার্াে 

ক্ম নেূথি শুি ুির্যবাে জ্ঞােসর্র জর্যই র্ে, বরাং এটট স্বাস্থ্যসেবা খাসত এক্টট থবথর্সোগ এবাং এর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fhealth_care%2Fmedicaid%2Fproviders%2Fhwb_program%2Findex.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WZ8p2A5y%2FEa6zgGBsYj3SIwZ2dBRG1TJHEuRmGi69PA%3D&reserved=0


মিয থেসে আমরা আমাসের স্বাস্থ্যসেবা খাসতর ক্মীেল োংরক্ষ্ণ, েুর্গ নঠর্, ও বদৃ্ধি ক্রসবা এবাং 

থর্উ ইেক্নবােীসের জর্য আমরা যাসত েসব নাচ্চ মাসর্র হেবা হে ৌঁসে থেসত োথর হে থবষেটট 

থর্দ্ধিত ক্রসবা।"  

  

র্তুর্ HWB প্রথবিার্টট েথুর্থেনষ্ট উেযকু্ততার শতনেূরণক্ারী স্বাস্থ্যসেবা ও মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি 

ক্মীসের থর্সোগ, িসর রাখা, ও েুরসৃ্কত ক্রার উসদ্দসশয এক্টট প্রসণাের্া েিথত িাল ুক্রার জর্য 

থর্উ ইেসক্নর 2022-2023 বসষ ন প্রণীত থশক্ষ্া, শ্রম, োথরবাথরক্ ে ােতা, স্বাস্থ্য ও মার্থেক্ 

স্বাস্থ্যথবথি থবসলর ZZ অাংসশর অিীসর্ অর্ুসমাথেত  সেসে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর ভারপ্রাপ্ত হর্মবিম্বকইি বিম্বরক্টর আবর্মর িাবেবর িম্বলর্, "েবসিসে 

অরথক্ষ্ত অবস্থ্াে িাক্া থক্েু থর্উ ইেক্নবােীর জর্য োমসর্র োথরসত, প্রতযক্ষ্ হেবা প্রোর্ক্ারী 

ক্সঠার েথরশ্রমী বযদ্ধক্তসের জর্য অথতথরক্ত থবথর্মে প্রোসর্র বযবস্থ্া ক্রসত হেসর থর্উ ইেক্ন 

হেট হমথডসক্ইড ক্ম নেূথি আর্দ্ধিত। স্বাস্থ্যসেবা ও মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি ক্মীসের হবার্াে 

ক্ম নেূথি (Health Care and Mental Hygiene Worker Bonus Program) উচ্চ মাসর্র হেবার 

জর্য প্রসণাের্া প্রোর্ ক্সর এবাং স্বাস্থ্য েমতা ও স্বাস্থ্য অি নর্ীথতর ভারোময থর্দ্ধিত ক্সর এমর্ 

খরি  ওো অি ন েথরসশাসির হক্ শল থর্দ্ধিত ক্রার জর্য হেসটর লক্ষ্যসক্ এথগসে থর্সে।"  

   

হেম্বটর স্বাস্থ্ে কবর্মের্ার ি. র্মোবর টট. িোম্বেট িম্বলর্, "ডাক্তার, র্াে ন এবাং 

অর্যার্য স্বাস্থ্যসেবা ক্মীরা আমাসের স্বাস্থ্যসেবা অবক্াঠাসমার হমরুেণ্ড, এবাং হরাগীসের উচ্চ 

মার্েম্মত হেবা োওো থর্দ্ধিত ক্রসত তারা অতযন্ত গুরুত্বেণূ ন ভূথমক্া োলর্ ক্সরর্। গভর্ নর 

হ াক্সলর অঙ্গীক্ারাবিতার ক্লযাসণ, থর্উ ইেক্নবােীসের েবসিসে প্রসোজসর্র েমসে হেবা 

প্রোর্ ক্রসত যারা থর্সজসের েীমাবিতা োথিসে োমসর্ এথগসে হগসের্ হেেব থর্সবথেত 

স্বাস্থ্যসেবা হেশাজীবীসের েুরসৃ্কত ক্রসত এবাং িসর রাখসত এেব হবার্াে আমাসেরসক্ ো াযয 

ক্রসব।"   

  

HWB ক্ম নেূথির ত থবসলর জর্য উেযুক্ত থর্সোগক্ারীসের মসিয ক্মেসক্ষ্ এক্জর্ ক্ম নিারী 

থর্সে হমথডসক্ইসড অাংশগ্র ণক্ারী হেবা প্রোর্ক্ারী, এবাং অর্যার্য হেবা প্রোর্ক্ারী, 

ফ্যাথেথলটট, ফ্াসম নথে এবাং হেসটর জর্স্বাস্থ্য আইর্ (Public Health Law), মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি 

আইর্ (Mental Hygiene Law), ও থশক্ষ্া আইসর্র (Education Law) অিীসর্ লাইসেন্সপ্রাপ্ত সু্কল-

থভথিক্ স্বাস্থ্য হক্ন্দ্রেমূ , এবাং এর োশাোথশ অথফ্ে অব হমন্টাল হ লি (Office of Mental 

Health), অথফ্ে ফ্র েয এদ্ধজাং (Office for the Aging), অথফ্ে অব অযাথডক্শর্ োথভনসেে এন্ড 

োসোটনে (Office of Addiction Services and Supports), থবক্াশ োংক্রান্ত অক্ষ্মতাে আক্রান্ত 

বযদ্ধক্তসের জর্য অথফ্ে (Office for People With Developmental Disabilities), এবাং থশশু ও 

েথরবার থবষেক্ েথরসষবার েপ্তর (Office of Children and Family Services) ক্তৃনক্ 

অি নাের্কৃ্ত থর্থেনষ্ট থক্েু ক্ম নেূথি অন্তভুনক্ত রসেসে।  

  

েরােথর স্বাস্থ্যসেবা েথরসষবা প্রোর্ক্ারী ক্ম নিারীরা HWB হেসমন্ট োওোর হযাগয  সবর্ এবাং 

এসের মসিয োমসর্র োথরসত ক্ম নরত থর্থেনষ্ট থক্েু স্বাস্থ্যসেবা ও মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি প্রযাথিশর্ার, 

হটক্থর্থশোর্, অযাথেেযান্ট, োসোটন ক্মী ও এইড অন্তভুনক্ত রসেসের্। তাসের বাথষ নক্ মূল হবতর্ 

(হযসক্াসর্া হবার্াে বা ওভারটাইসমর হেসমন্ট বাে থেসে) অবশযই 125,000 ডলার বা তারসিসে 



ক্ম  সত  সব, এবাং তারা েূণ নক্ালীর্, খণ্ডক্ালীর্, বা অস্থ্ােী ক্মী  সত োসরর্। হেসটর 

ক্ম নিারীসের মসিয যারা এই ক্ম নেূথির জর্য উেযুক্ততার শতনগুসলা েূরণ ক্রসবর্ তারা হবার্াে 

হেসমন্ট োওোর হযাগয থবসবথিত  সবর্, টঠক্ হযমর্ভাসব হেট েরক্াসরর বাইসর ক্ম নরত 

ক্ম নিারীরা হযাগয থবসবথিত  সবর্। এিরসর্র ক্ম নিারীসেরসক্ থবেযমার্ হেট হেসরাল 

থেসেমগুসলার মািযসম অি ন প্রোর্ ক্রা  সব।  

  

ক্ম নিারীসের হবার্াসের েথরমাণ েুথর্থেনষ্ট "হভথোং েমেক্াল", অিবা 1 অসিাবর, 2021 তাথরখ 

হিসক্ 31 মািন, 2024 তাথরখ েয নন্ত েমসের মসিয এক্টার্া েে মাে েমসের ক্ম ন ণ্টা অর্ুযােী 

থর্ি নারণ ক্রা  সব।  

  

হযাগয ক্ম নিারীসের মসিয যারা:  

·  েপ্তাস  ক্মেসক্ষ্ 20  ণ্টা থক্ন্তু অর্ুর্ধ্ ন 30  ণ্টা ক্াজ ক্সরসের্ তারা 500 ডলার হবার্াে 

োওোর উেযুক্ত  সবর্।  

·  েপ্তাস  ক্মেসক্ষ্ 30  ণ্টা থক্ন্তু অর্ুর্ধ্ ন 35  ণ্টা ক্াজ ক্সরসের্ তারা 1,000 ডলার হবার্াে 

োওোর উেযুক্ত  সবর্।  

·  েপ্তাস  ক্মেসক্ষ্ 35  ণ্টা ক্াজ ক্সরসের্ তারা 1,500 ডলার হবার্াে োওোর উেযুক্ত 

 সবর্।  

  

এক্জর্ হযাগয ক্ম নিারী েুইটট হভথোং েমেক্াসল েসব নাচ্চ 3,000 ডলার েয নন্ত হমাট হবার্াে 

হেসত োসরর্। যথে ক্ম নিারীরা ক্খসর্া হমথডসক্ইড ক্ম নেূথি হিসক্ বরখাস্ত  সে িাসক্র্ বা বাে 

েসি িাসক্র্ তা সল তারা হবার্াে র্াও হেসত োসরর্, এবাং তাসেরসক্ অবশযই থর্সজসের 

থর্সোগক্ারীর মািযসম HWB ক্ম নেূথিসত তাথলক্াভুক্ত  সত  সব, যারা হক্াসর্া ক্মীর হবার্াসের 

জর্য উেযকু্ত  ওোর 30 থেসর্র মসিয HWB ত থবল প্রোর্ ক্রসত বািয িাক্সবর্।  

  

হযাগয থর্সোগক্ারীরা অর্লাইর্ HWB হোটনাসল এক্টট অযাক্াউন্ট ততথর ক্রার মািযসম HWB 

হেসমন্ট োওোর জর্য উেযুক্ত ক্ম নিারীসের তাথলক্া জমা থেসত োরসবর্, হয হোটনাল 3 আগে, 

2022 তাথরখ www.nysworkerbonus.com টঠক্ার্াে িাল ু সব। থশক্ষ্া খাসতর থর্সোগক্ারীসের 

জর্য স্বাস্থ্যসেবা ক্মীসের হবার্াে োংক্রান্ত হোটনাল অসিাবর মাসে উন্মুক্ত  সব।  

  

হেইোসি, থর্সোগক্ারীসের অবশযই eMedNY-হত বতনমাসর্ তাথলক্াভুক্ত িাক্সত  সব এবাং 

এক্টট েদ্ধক্রে MMIS ID বজাে রাখসত  সব অিবা MMIS ID হর্ই এমর্ থর্সোগক্ারীসের, অি নাৎ 

NYS হমথডসক্ইড থেসেসম তাথলক্াভুক্ত র্ে এমর্ থর্সোগক্ারীসের এক্টট হেটবযােী আথি নক্ 

বযবস্থ্া (Statewide Financial System, SFS) ID িাক্ার থবষেটট যািাই ক্সর থর্সত  সব। eMedNY 

হর্ই এমর্ হযাগয থর্সোগক্ারীরা www.emedny.org টঠক্ার্াে তাথলক্াভুক্ত  সত োরসবর্।  

  

হেট বেম্বর্টর গুস্তাম্বভা বরম্বভরা িম্বলর্, "স্বাস্থ্যসেবা খাসতর এই হবার্াে ক্ম নেূথি এই 

ম ামারী িলাক্ালীর্ েমসে আমাসের থর্সবথেত স্বাস্থ্যসেবা ক্মীেসলর প্রেশ নর্ ক্রা বযােক্ 

প্রসিষ্টার জর্য আমাসের কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াসশর প্রথতথর্থিত্ব ক্সর। এোিাও এই ক্ম নেূথি শুি ু

স্বাস্থ্যসেবা হেশাজীবীসের িসর রাখার জর্যই র্ে বরাং এেব হেশাসক্ আসরা হবথশ োংখযক্ থর্উ 

ইেক্নবােীর ক্াসে আক্ষ নণীে ক্সর তুলসত িরসত আমাসের স্বাস্থ্যসেবা হেশাজীবীসের উের 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysworkerbonus.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqcwpsmwnOQB%2B5g3%2B%2FaHomj%2FJNv%2F0ZcHfRcn5ZZit58%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysworkerbonus.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqcwpsmwnOQB%2B5g3%2B%2FaHomj%2FJNv%2F0ZcHfRcn5ZZit58%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.emedny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EOP2o2IzZvE6EzY%2FbSu5irY4LcGcLtzGVt7h61ncYDs%3D&reserved=0


েদ্ধক্রেভাসব থবথর্সোগ ক্রার বযাোসর আমাসের হেসটর তরফ্ হিসক্ এক্টট অঙ্গীক্ার। এই 

অথত গুরুত্বেূণ ন খাতটটর েমদৃ্ধি অবযা ত রাখসত এবাং মার্েম্মত হেবা প্রোসর্র েক্ষ্মতা িসর 

রাখসত আমাসেরসক্ স্বাস্থ্যসেবা হেশাজীবীসের উের থবথর্সোগ অবযা ত রাখসত  সব।"   

  

অোম্বেেবল েেেে বরিািন গটবিি িম্বলর্, "আমাসের েবসিসে প্রসোজসর্র েমসে যারা 

আমাসের োসশ থেসলর্ হেই ক্মীেলসক্ িসর রাখা এবাং েুর্রাে গসি হতালার জর্য স্বাস্থ্যসেবা 

ক্মীসের উের থবথর্সোগ ক্রা অতযন্ত গুরুত্বেণূ ন। স্বাস্থ্যসেবা ও মার্থেক্ স্বাস্থ্যথবথি ক্মীসের 

হবার্াে ক্ম নেূথি োমসর্র োথরর ক্মীসের প্রােয ির্যবােটুকু্ হে ৌঁসে থেসব এবাং এক্ই োসি 

আমাসের স্বাস্থ্যসেবা অবক্াঠাসমা যাসত বতনমার্ ও ভথবষযত িযাসলজেমূ  হমাক্াসবলার জর্য 

আসরা শদ্ধক্তশালী  সে উসঠ হে থবষেটট থর্দ্ধিত ক্রসব।"  

  

হেটার বর্উ ইয়কন  েবপটাল অোম্বোবেম্বয়ের্ (Greater New York Hospital 

Association)-এর হপ্রবেম্বিন্ট হকম্বর্ি ই. রােম্বক িম্বলর্, "এই হবার্ােগুসলা হক্াথভড-19 

ম ামারী িলাক্ালীর্ েমসে আমাসের োমসর্র োথরর স্বাস্থ্যসেবা ক্মীরা হয ক্ষ্ট ে য ক্সরসের্ 

তার এক্টট থবসশষ স্বীকৃ্থত এবাং গভর্ নর হ াক্সলর হর্তৃসত্বর এক্টট প্রমাণস্বরূে। স্বাস্থ্যসেবা 

ক্থমউথর্টট আমাসের ক্মীসেরসক্ তাসের থর্তযথেসর্র েব ক্ায নক্রসমর জর্য ির্যবাে জার্াসে 

এবাং থর্উ ইেসক্নর থবশ্ব-মাসর্র স্বাস্থ্যসেবা বযবস্থ্া যাসত আগামী বেরগুসলাসত শদ্ধক্তশালী ও 

থস্থ্থতশীল অবস্থ্াে িাসক্ হে থবষেটট থর্দ্ধিত ক্রসত তার গভীর অঙ্গীক্ারাবিতার জর্য 

গভর্ নরসক্ ির্যবাে জার্াসে।"  

 

1199SEIU ইউর্াইম্বটি হ লি হকয়ার ওয়াকনাে ন ইে (1199SEIU United Health Care 

Workers East)-এর হপ্রবেম্বিন্ট জজন হেোর্ম িম্বলর্, "গত আিাই বেসর থর্উ ইেসক্নর 

স্বাস্থ্যসেবা ক্মীরা অোিারণ বীসরাথিত ভূথমক্া োলর্ ক্সরসের্। হক্াসর্া বযদ্ধক্তর এক্জর্ 

হক্োরথগভার  সে উঠার জর্য, এবাং ক্সেক্ প্রজসন্মর েবসিসে ব ৃিম জর্স্বাস্থ্য োংক্সটর 

েমসে আমাসের ক্থমউথর্টটসক্ হেবা হেওোর জর্য এক্টট থবসশষ গুণ িাক্ার প্রসোজর্  ে—যা 

প্রাে হক্ষ্সেই ব ৃৎ বযদ্ধক্তগত ঝুাঁ থক্র মসিযই েম্পন্ন ক্রসত  ে—এবাং তারা আমাসের শ্রিা 

োওোর অথিক্ারী। র্াে ন হিসক্ শুরু ক্সর  াউজথক্োর, হটক্থর্থশোর্ হিসক্ শুরু ক্সর 

রান্না সরর ক্মী, স্বাস্থ্যসেবা খাসতর েব িরসর্র থ সরারা জীবর্ রক্ষ্াে ভূথমক্া োলর্ ক্সরর্। থর্উ 

ইেসক্নর স্বাস্থ্যসেবা ক্মীসেরসক্ অি নেূণ ন হবার্াে প্রোর্ ক্রসে এবাং তাসের অথত গুরুত্বেূণ ন 

ক্াসজর স্বীকৃ্থত থেসে এমর্ এক্টট বাসজট প্রণেসর্র জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্ল, স্পিক্ার 

থ সেথে, ও োংখযাগথরষ্ঠ অাংসশর হর্তা ে্টুোটন-ক্াদ্ধজন্সসক্ োিুবাে ও অথভর্ির্ জার্াই।"  

  

হ লি হকয়ার অোম্বোবেম্বয়ের্ অি বর্উ ইয়কন হেট (Health Care Association of New 

York State)-এর হপ্রবেম্বিন্ট বিইয়া োউজ, RN, JD, িম্বলর্, "এই িলমার্ থবর্ধ্াংেী 

ম ামারীর েমসে োমসর্র োথরর স্বাস্থ্যসেবা ক্মীসের ক্াসে আমরা প্রবলভাসব কৃ্তজ্ঞ। এই 

প্রােয হবার্াে প্রোসর্র মািযসম হেট তাসের অোিারণ প্রসিষ্টার স্বীকৃ্থত প্রোর্ ক্রসে হেসখ 

আমরা আর্দ্ধিত। থর্উ ইেসক্নর স্বাস্থ্যসেবা খাসতর ক্মীেলসক্ অথিক্তর ে ােতা প্রোর্ ক্রসত 

এবাং আমাসের ভথবষযত স্বাস্থ্যসেবা হেশাজীবীসের োইেলাইর্সক্ শদ্ধক্তশালী ক্রসত আমরা 

গভর্ নর ও আইর্েভার েসঙ্গ ক্াজ ক্সর যাওোর প্রতযাশা রাথখ।"  

  



বর্উ ইয়কন হপ্রেিাইম্বটবরয়ার্ (NewYork-Presbyterian)-এর হপ্রবেম্বিন্ট ও CEO ি. 

বেম্বভর্ হজ. করউইর্ িম্বলর্, "হক্াথভড-19 ম ামারী শুরু  ওোর ের হিসক্, স্বাস্থ্যসেবা 

ক্মীরা হরাগীসের এবাং তাসের েথরবারগুসলার হেখাসশার্া ক্রার জর্য অোিযসক্ োির্ 

ক্সরসের্। তারা  সলর্ থ সরা, এবাং েব থর্উ ইেক্নবােীর প্রথত তাসের অথবিল অঙ্গীক্ারাবিতা 

এই ম ামারী িলাক্ালীর্ েমসে অতযন্ত গুরুত্বেণূ ন ভূথমক্া হরসখসে। আমাসের োমসর্র োথরর 

ক্মীসের উের থবথর্সোগ ক্রার মািযসম আমরা প্রসতযক্ থর্উ ইেক্নবােীর স্বাসস্থ্যর জর্য 

থবথর্সোগ ক্রথে।"  

  

এবর কাউবন্ট হর্মবিম্বকল হেন্টার কম্বপ নাম্বরের্ (Erie County Medical Center 

Corporation)-এর হপ্রবেম্বিন্ট ও CEO ির্মাে হজ. কুয়াম্বরাি জুবর্য়র, PhD, িম্বলর্, 

"ম ামারী শুরু  ওোর ের হিসক্, হেটজসুি োমসর্র োথরর স্বাস্থ্যসেবা ক্মীরা আমাসের বনু্ধ-

বান্ধব, প্রথতসবশী, ও আত্মীে-স্বজর্সের েম্ভাবয হেরা হেবা োওো থর্দ্ধিত ক্রসত থর্সজসের 

জীবসর্র ঝুাঁ থক্ থর্সে ক্াজ ক্সরসের্। এবাং তারা এটট বার বার ক্সরসের্, প্রাে হক্ষ্সেই তাসের 

ে ক্মীসের ে ােতা ক্রসত থগসে এবাং অসর্ক্ হবথশ অেুস্থ্ হরাগীসের ো াযয ক্রসত থগসে 

তাসেরসক্ এটট ক্রসত  সেসে। োমসর্র োথরর এেব হক্োরথগভাররা যাসত তাসের থর্িঃস্বাি ন তযাগ 

ও হেবার জর্য প্রােয মূলয োর্ হে থবষেটট থর্দ্ধিত ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্সলর প্রশাংো 

ক্থর।"  

  

কোম্বের্া হকয়ার (Cassena Care)-এর র্মোম্বর্দ্ধজাং হর্মোর পোট হিম্বিম্বর্বিক্টাে িম্বলর্, 

"এটট থর্সজসের স্বাস্থ্যসেবা ক্মীসের প্রথত এবাং ম ামারী িলাক্ালীর্ েমসে তাসের থবসরাথিত 

ক্াসজর প্রথত থর্উ ইেক্ন হেসটর কৃ্তজ্ঞতাসক্ প্রক্াশ ক্রসে।"  

  

ব লোইি র্মোর্র, কুইন্স, এর র্মাবলক িউগ উইজর্মোর্ িম্বলর্, "এই হবার্াে ক্ম নেূথি 

আমাসেরসক্ এমর্ ক্মীসের েুরসৃ্কত ক্রার ও িসর রাখার েুসযাগ থেসে যারা  েসতা যিাযি 

ময নাো র্া োওো অিবা থর্িঃসশষ  সে যাওোর ক্ারসণ এই থশল্প হেসি িসল হযসতর্।"  

  

বর্মম্বিাব্রুক হকয়ার হেন্টার (Meadowbrook Care Center), র্াোউ কাউবন্ট, এর র্মাবলক 

োইর্মর্ হপলর্মোর্ িম্বলর্, "হক্াথভড েরবতী েমসে েী নসমোেী হেবা থশল্প হয এক্ র্ম্বর 

েমেযার েম্মুখীর্  সেসে তা  সলা ক্মী হখা াঁজা এবাং তাসেরসক্ িসর রাখা। ক্মীসের েসঙ্গ 

েসব নাচ্চ মজথুরর িুদ্ধক্ত েম্পন্ন ক্রার বযাোসর গভর্ নসরর ে ােতা ক্রার েসরও, আিাসল হিসক্ 

যাওো োমসর্র োথরর ক্মীসের আসরা প্রােয রসে হগসে। ির্যবাে, গভর্ নর হ াক্ল।"  

  

HWB ক্ম নেূথি এবাং অর্লাইর্ হোটনাল েম্পসক্ন আসরা তিয এখাসর্, অিবা 1-866-682-0077 

র্ম্বসর HWB ক্ল হেন্টাসর হফ্ার্ ক্সর োওো যাসব।  

  

থর্উ ইেক্ন হেট হমথডসক্ইড ক্ম নেূথি এক্টট জর্স্বাস্থ্য থবমা ক্ম নেূথি হযটট আর্ুমাথর্ক্ 8 

থমথলের্ েবসিসে অরথক্ষ্ত থর্উ ইেক্নবােীর জর্য েমথিত স্বাস্থ্য ক্ভাসরজ প্রোর্ ক্সর, যাসের 

মসিয থশশু রসেসে এমর্ থর্ম্ন-আসের েথরবার, প্রবীণ বযদ্ধক্ত, ফ্োর হক্োর, গভনবতী মথ লা, 

এবাং অক্ষ্মতাে আক্রান্ত বযদ্ধক্তরা অন্তভুনক্ত রসেসের্।  

  



উেযুক্ত ক্ম নিারীসের জর্য োথব জমা হেওো থর্সোগক্ারীসের োথেত্ব, এবাং েব থর্সোগক্ারী 

যাসত প্রদ্ধক্রোটট বুঝসত োসরর্ এবাং এটট বযব ার ক্রসত স্বােিয হবাি ক্সরর্ হে থবষেটট 

থর্দ্ধিত ক্রসত থডোটনসমন্ট হেবা প্রোর্ক্ারী অযাসোথেসেশর্গুসলার েসঙ্গ ক্াজ 

ক্রসে। আেসডসটর জর্য হেবা প্রোর্ক্ারীরা প্রসযাজয ListServs এ োবস্ক্রাইব ক্রসত eMedNY 

ListServ হেইসজ থভদ্ধজট ক্রসত োসরর্। এোিাও ক্ম নেূথির আেসডট এবাং/অিবা 

থর্সোগক্ারীসের জর্য েবসিসে  ালর্াগাে তিয থেসে HWB 

হোটনাল www.NYSWorkerBonus.com আেসডট ক্রা  সব।  
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