
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, COVID-19 এ আক্রান্ত বর্উ ইয়কন  অবিিাসীম্বের জর্ে তাৎক্ষবিক সহায়তা প্রোর্ 
করম্বত বসক বলভ বিল বর্ম্বয় সংসম্বে বতর্ িরম্বর্র চুবি ঘ াষিা কম্বরর্  

  
গভর্নম্বরর ঘপ্রাগ্রাম বিম্বল চাকবরর সুরক্ষা এিং বর্উ ইয়কন  অবিিাবসম্বের র্ম্বভল কম্বরাভাইরাম্বসর 

ঘকায়াম্বরন্টাইম্বর্র ফম্বল ঘিতর্ প্রোম্বর্র গোরাবন্ট ঘেয়  
  

এছাড়াও আইর্ একই সম্বে গভর্নম্বরর বর্িনাহী িাম্বজম্বে ঘেইড বসক বলভ প্রস্তাি অর্ুম্বমাের্ কম্বর  
  
ঘেে গত সপ্তাম্বহ গভর্নম্বরর ঘ াষিা অর্ুসরি কম্বর ঘেম্বের ঘকায়াম্বরন্টাইম্বর্ থাকা কমীম্বের জর্ে 

েইু সপ্তাহ ঘেইড বলভ প্রোর্ করম্বি  
  

ড্রাইভ-থ্রু COVID-19 ঘমািাইল ঘেবেং সুবিিা বর্উ ঘরাম্বচম্বল অর্ুরূে সুবিিার সাফলে অর্ুসরি 
কম্বর আজ সার্াউ কাউবন্টম্বত চাল ুকম্বর  

  
ঘেে সাম্বফাক কাউবন্ট, রকলোন্ড কাউবন্ট এিং ঘেম্বের্ দ্বীম্বে ড্রাইভ-বি ঘমািাইল Te3sting 

সুবিিাগুবল চালু কম্বর  
  

অিসরপ্রাপ্ত র্াসন ও ডািারম্বের সাম্বথ ঘেে ঘ াগাম্ব াগ করম্বছ হাসোতাম্বল বচবকৎসকম্বের সম্পরূক 
বচবকৎসা প্রোম্বর্র জর্ে -েম্বিন গভর্নম্বরর হাসোতাম্বলর কোোবসটি 'সাজন ' এম্বফােন স  

  
িৃহত্তর বর্উ ইয়কন  হাসোতাল অোম্বসাবসম্বয়ের্ (NY Hospital Association) এিং বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের 

ঘহলথম্বকয়ার অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Healthcare Association of NYS) 1199 SEIU-এর সাম্বথ 
েবরকল্পর্া উন্নয়র্ করম্বত কাজ করার জর্ে, ড্রে-ইর্ চাইল্ড ঘকয়ার ততবর করম্বত, 

হাসোতালসমূম্বহ চাইল্ড ঘকয়ার সুবিিাবে প্রসাবরত করম্বত, হাসোতাম্বলর কমীম্বের জর্ে চাইল্ড 
ঘকয়ার বর্বিত করম্বত বর্ম্বেন ে প্রোর্ কম্বরর্  

  
ঘেেিোেী 18 কাউবন্টম্বত র্তুর্ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্ো 1,374-এর মম্বিে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 

432টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বছ  
  
কুওম্বমা: "এ জাবতর ইবতহাম্বস এটি এক অসামার্ে সময়, আর তা ইবতহাম্বসর িইম্বয় বলবেিদ্ধ হম্বি 
সতে সংকে ও বিভ্রাবন্তর ঘসই মুহূতন গুম্বলার এক বহম্বসম্বি। তাই বর্উ ইয়কন  অবিিাসীম্বের প্রবত আমার 



 

 

িাতন া এটিই: একেু ঘিবে সংম্বিের্েীল ঘহার্, েবুিন্তা িুঝুর্, ভয় িুঝুর্, একেু ঘিবে মমতাময়ী 
ঘহার্, একেু ঘিবে েয়ালু ঘহার্, একেু ঘিবে সান্ত্বর্া বের্, একেু ঘিবে সহম্ব াবগতা করুর্। আমরা 

এর মািেম্বম ঘেম্বত  াবি এিং আমরা একসাম্বথ এর মািেম্বম ঘেম্বত  াবি।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্সভার সামে চাকররর সুরক্ষা এবং রর্উ ইয়মকন র অ্রিবারসমের 
জর্য অ্েন প্রোমর্র গযারারি রবমে একটি রিপক্ষীয় চুরির ঘ াষণা কমরমের্ যারা র্মভে কমরাভাইরাস 
বা COVID-19 এর ফমে ঘকায়ামররির্ হময়মের্। ঘপ্রাগ্রাম রবমে আমরা রময়মে স্থায়ী প্রেম অ্রগ্রম 
করিমহর্রসভ ঘপইড রসক রেভ পরেরস গভর্নমরর FY 2021-এর কাযনরর্বনাহী বামজমের প্রস্তাব।  
  
গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘয সকে ঘেমের কমীমের জর্য েটুি পূণন সপ্তাহ ঘপইড রেভ 
রর্রিত করা হমব যারা র্মভে কমরার্াভাইরামসর কারমণ বািযতামেূক অ্েবা সতকন তা সংক্রান্ত 
আমেশ জারর করা ঘকায়ামররিমর্ রময়মে।  
  
গভন র্র ঘ াষণা কমরর্, ঘেমের ড্রাইভ-থ্রু COVID-19 ঘমাবাইে ঘেরেং সুরবিা আজ েং আইেযামে 
চােু হমব। গভর্নর ঘেেমক সামফােক কাউরি, রকেযােেযাে কাউরিমত এবং ঘেমের্ দ্বীমপ ড্রাইভ-
ঘরা COVID-19 ঘমাবাইে ঘেরেং সুরবিাগুরে ঘ াোর অ্র্ুমরতও রেময়রেমের্। এটি 13 মাচন  ঘ াো 
রর্উ ঘরামশমে ঘ াোমমাবাইে ঘেরেং ঘসিামরর সাফেয অ্র্ুসরণ কমর হয়। ড্রাইভ-থ্রু ঘমাবাইে 
ঘেরেং সুরবিা ঘসই সব অ্সুস্থ বা কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত হওয়ার ঝুুঁ রকপণূন মার্ুষমের স্বাস্থযমসবা 
সুরবিাগুরে ঘেমক েমূর রা মত সাহাযয কমর ঘয ামর্ তারা অ্র্য মার্ুষমের সংক্ররমত করমত পামরর্। 
এই সুরবিাগুরে গভর্নমরর জারত-ঘর্তৃত্ব স্থার্ীয় কাযনক্রমমর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ, যা এই সপ্তামহর 
মমিয COVID-19 এর জর্য প্ররতরের্ কময়ক হাজার মার্ুষমক পরীক্ষা করমব।  
  
গভন র্র আরও ঘ াষণা কমরর্, হাসপাতামে কমীমের সমূ্পরক করার জর্য ঘেে ঘেমক উত্তীণন প্রাির্ 
ডািার, র্াসন এবং অ্র্যার্য স্বাস্থযজীবীরা ঘপ ুঁমে যামের্। ঘেমের স্বাস্থয রবভাগ (State Department 
of Health) এবং ঘেমের রশক্ষা রবভাগ (State Education Department) অ্বসরপ্রাপ্ত স্বাস্থয 
পররমষবা ঘপশাোরমের এবং র্ারসনং, জর্স্বাস্থয ও ঘমরডরসর্ রবভামগর সমস্ত সু্কেমক COVID-19 এর 
জরুরর সমময় অ্র্-কে কামজর জর্য সাইর্ আপ করমত ঘযাগয স্বাস্থযমসবা কমীমের উৎসারহত করার 
জর্য রচঠি রেময়মের্। ঘয সমস্ত স্বাস্থযমসবা ঘপশাোররা সাইর্ আপ করমত ইেকু তারা ঘেমের ঘহেে 
রডপােন মমমির health.ny.gov/assistance এই ওময়বসাইমে ঘযাগামযাগ করমত পামরর্।  
  
গভর্নর কুওমমা ঘগ্রোর রর্উইয়কন  হসরপোে অ্যামসারসময়শর্ এবং রর্উ ইয়কন  ঘেমের ঘহেে ঘকয়ার 
অ্যামসারসময়শর্মক 1199 SEIU এর সামে কাজ করার রর্মেনশ রেময়মের্ হাসপাতামের কমীবৃন্দ যামত 
রশশু পররচযনা রর্রিত করমত তামের হাসপাতামে ড্রপ-ইর্ চাইল্ড ঘকয়ার সুমযাগ ততরর করা যায় 
এবং তার জর্য চাইল্ড ঘকয়ার সুরবিা প্রসাররত করা যায়। শুক্রবামরর মমিয তারা ঘেমের কামে 
ঘয ে পররকল্পর্া জমা ঘেমব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_9_PAID_SICK_LEAVE_BILL.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/during-novel-coronavirus-briefing-governor-cuomo-announces-new-york-state-will-contract-28
file:///C:/Users/Executive%20Chamber/Desktop/health.ny.gov/assistance


 

 

"এই ভাইরামসর রবস্তারমক রর্য়ন্ত্রণ করার একক কাযনকর উপায় হে, যারা এর সংস্পমশন এমসমে 
তারা ঘযর্ অ্র্যমের সামে ঘযাগামযাগ র্া কমর তা রর্রিত করা। গত সপ্তামহ আরম বমেরেোম ঘয 
covid-19-এর ফেস্বরূপ ঘকায়ামরর্টিমর্ ঘেে কমীমের জর্য েইু সপ্তামহর ঘবতর্ ঘেওয়ার গযারারি 
রেময় আমরা উোহরণ রেময় ঘর্তৃত্ব করব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজ আমরা ঘয ঘপই রসক 
রেভ পেমক্ষমপ সম্মত হময়রে ঘসগুরে সমস্ত রর্উ ইয়মকন র অ্রিবাসীমের জর্য এই সুরক্ষাগুরে প্রসাররত 
কমর -কারণ ঘকামর্া রর্উ ইয়মকন র অ্রিবারসমক একটি জরুরর পাবরেক ঘহেে অ্ডন ার অ্র্ুসরণ 
করার জর্য তামের চাকরর বা আয় হারামত হমব র্া। তাই রর্উ ইয়মকন র অ্রিবাসীমের প্ররত আমার 
বাতন া এোই: তাই রর্উ ইয়কন  অ্রিবাসীমের প্ররত আমার বাতন া এটিই: একেু ঘবরশ সংমবের্শীে ঘহার্, 
েরুিন্তা বুঝুর্, ভয় বুঝুর্, একেু ঘবরশ মমতাময়ী ঘহার্, একেু ঘবরশ েয়াে ুঘহার্, একেু ঘবরশ সান্ত্বর্া 
রের্, একেু ঘবরশ সহমযারগতা করুর্। আমরা এর মািযমম ঘপমত যারে এবং আমরা একসামে এর 
মািযমম ঘপমত যারে।"  
  
COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত কমীমের আশু প্রময়াজর্ ঘমাকামবোর জর্য, যামের ঘকায়ামরর্োইর্ বা 
রবরেন্নতা বািযতামূেক বা সতকন তামেূক আমেশ সামপমক্ষ, গভর্নমরর আইর্ রর্ম্নরের ত প্রোর্ করমব:  

• বর্ম্বয়াগকতন া 10 িা তার কম কমী আমে এবং রর্ে আয় 1 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোমরর ঘচময় 
কম, তারা ঘকায়ামররির্ আমেমশর সময়কােীর্ চাকররর সুরক্ষা প্রোর্ করমব এবং তামের 
কমীমের ঘবতর্ পাররবাররক েুটি এবং রডসএরবরেটি ঘবরর্রফে (স্বল্পমময়ােী অ্ক্ষমতা) 
অ্যামেমসর গযারারি ঘেমব এর জর্য মজরুর প্ররতস্থাপর্সহ ঘকায়ামররির্ সময়কামের জর্য 
150,000 মারকন র্ ডোর প্রোর্ করমব।  

• 11-99 কমনচারী ও রর্ময়াগকারীমের সামে রর্ময়াগোতারা 10 বা তার কম কমী এবং একটি 
ঘর্ে আয় 1 রমরেয়র্ এর ঘচময় ঘবরশ হমে কমপমক্ষ 5 রের্ ঘপইড রসক রেভ, ঘকায়ামরিাইর্ 
অ্ডন ামরর সময়কামের জর্য চাকররর সুরক্ষা প্রোর্ করমব এবং তামের কমীমের 150,000 
মারকন র্ ডোর ঘবতর্-ভাতা প্রোমর্র জর্য পররবামরর রেভ এে রডসএরবরেটি ঘবরর্রফে 
(স্বল্পমময়ােী অ্ক্ষমতা)-এর সুরবিা রেমত হমব।  

• 100 িা তার ঘিবে কমীসহ বর্ম্বয়াগকারীরা (কমী সং যা রর্রবনমশমষ), সব সরকাবর 
বর্ম্বয়াগকারীর অ্ন্তত 14 রের্ ঘপইড রসক রেভ প্রোর্ এবং ঘকায়ারারির্ আমেমশর 
সময়কামে চাকররর সুরক্ষার রর্িয়তা ঘেমব।  

  
ঘকায়ারারির্ আইর্ এর রবিার্াবেী অ্রবেমে উত্তরণ উপর কাযনকর করা হয়, রর্রিত কমর ঘয 
রর্উ ইয়মকন র কমীরা এই সুরবিা সুরবিা রর্মত সক্ষম হমব।  
  
এই আইর্টির মমিয রময়মে, ঘেে অ্ব েয ঘেে ও FY 2021-এর অ্ংশ রহমসমব গভর্নমরর দ্বারা 
উন্নত করা বযাপক ঘপইড রসক রেভ প্রস্তাবটিও, যা রবরিরবিামর্র 180 রের্ পর কাযনকর 
হমব। রবমশষভামব, আইর্টি প্রোর্ কমর:  

• বর্ম্বয়াগকতন া 4 িা তার কম কমী এবং একটি রর্ে আয় 1 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর এর কম 
প্ররত বের কমপমক্ষ 5 বের্ আর্ম্বেইড বলভ প্রোর্ করমব।  



 

 

• 5-99 কমী এিং বর্ম্বয়াগকারীম্বের সম্বে বর্ম্বয়াগকারীরা 4 বা তার কম কমী এবং একটি 
রর্ে আয় 1 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর এর ঘচময় ঘবরশ হমে প্ররতবের কমপমক্ষ 5 বের্ ঘেইড 
বসক প্রোর্ করমব।  

• 100 িা তার ঘিবে কমী বর্ম্বয় বর্ম্বয়াগকারীরা প্ররতবের অ্ন্তত 7 বের্ ঘেইড বসক 
বলভ প্রোর্ করমবর্।  

  
অ্বমশমষ, গভর্নর আরও 432 টি র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামসর  ের্ার কো রর্রিত কমরমের্, 
যার ফমে রর্উ ইয়কন  ঘেে জমুে রর্রিত  ের্ার সবনমমাে সং যা োুঁোে 1,374 টি। ঘমাে 1,374 
জর্ বযরি যারা ভাইরামসর জর্য রর্রিতভামব সর্াি হময়মের্, তামের ঘভ গরেক অ্বস্থার্ রর্ম্নরূপ:  
  
রর্উ ইয়কন  রসটি: 644 (187টি র্তুর্)  
ওময়েমচোর কাউরি: 380 (157টি র্তুর্)  
র্াসাউ কাউরি: 131 (24টি র্তুর্)  
সামফাক কাউরি: 84 (21টি র্তুর্)  
অ্ববি কাউরি: 23 (11টি র্তুর্)  
রকেযাে কাউরি: 22 (9টি র্তুর্)  
ডামচস কাউরি: 16 (6টি র্তুর্)  
অ্মরঞ্জ কাউরি: 15 (4টি র্তুর্)  
মর্মরা কাউরি: 10 (1টি র্তুর্)  
সারামোগা কাউরি: 9 (4টি র্তুর্)  
উেোর কাউরি: 8 (1টি র্তুর্)  
ইরর কাউরি 7 (1টি র্তুর্)  
ঘস্কমর্মেরড কাউরিিঃ 5 (1টি র্তুর্)  
অ্যামেমগরর্ কাউরি: 2  
রগ্রর্ কাউরি: 2  
ওয়ার্েগা কাউরি 2 (1টি র্তুর্)  
পুতর্াম কাউরি: 2  
ঘোম্পরকন্স কাউরি: 2 (1টি র্তুর্)  
ঘরাম কাউরি: 1  
রির্ের্ কাউরি: 1 (1টি র্তুর্)  
রডোউর কাউরি: 1  
হাররকমার কাউরি: 1  
মিমগামারর কাউরি: 1  
অন্টাবরও কাউবন্ট: 1  
ঘরর্মেয়ার কাউরি: 1 (1টি র্তুর্)  
সুরেভার্ কাউরি: 1 (1টি র্তুর্)  
টিওগা কাউরি: 1  
ওয়াইরমং কাউরি: 1  



 

 

  
###  
  
  

  
  
 

অ্রতররি তেয ঘপমত ঘে ুর্ www.governor.ny.gov 
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