
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বিরাজমার্ COVID-19 বিবিক মহামারী চলাকাম্বল, গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রপ্রবিম্বের্বেয়াল প্রাইমাবর বর্িনাচর্ম্বক বিবিম্বয় 23প্রে জরু্ আম্বয়াজম্বর্র জর্ে কার্নবর্িনাহী আম্বেে 

জাবর কম্বরম্বির্  
  
িেবিগত এিং প্রাবতষ্ঠাবর্ক কম্বরর জর্ে 15ই জলুাই ির্নন্ত ট্োক্স ফাইবলংম্বয়র প্রেষ িময়িীমা প্রিেঁম্বে 

প্রেয়ার জর্ে বর্িনাহী আম্বেে জাবর কম্বরম্বির্  
  

বর্উ ইয়কন  প্রেম্বট্র ওম্বয়েিওর্ন লোি র্তুর্ অোবিিবে িরীক্ষার মূলোয়র্ শুরু কম্বরম্বি  
  
প্রেম্বট্র িক্ষমতা িৃবিম্বত 695টি হািিাতাল ের্ো র্ুি করম্বত গভর্নর বতর্টি র্তুর্ স্থাম্বর্র প্র াষণা 
বেম্বয়ম্বির্; প্রেট্ প্রকিলমাত্র COVID-19 প্ররাগীম্বের জর্ে বকিু ফোবিবলটি িেিহার করা শুরু করম্বি  

  
গভর্নম্বরর অর্ুম্বরাে বভবিম্বত, প্রফোম্বরল িরকার অস্থায়ী হািিাতাম্বলর জর্ে অবতবরি চারটি 

স্থাম্বর্র অর্ুম্বমাের্ বেম্বয়ম্বি  
  

জোকি প্রক. প্রজবভট্ি কর্ম্বভর্ের্ প্রিিাম্বর প্রর্ম 1000 ের্োবিবেষ্ট অস্থায়ী হািিাতাল প্রিামিার 
চাল ুহম্বি িম্বল প্রতোবেত  

  
COVID-19 বিবিক মহামারী মাম্বে প্রেট্িোিী 70টি অলাভজর্ক িংস্থা কু্ষদ্র িেিিাম্বয়র জর্ে 
প্রর্ুবিগত িহায়তা প্রোম্বর্র জর্ে িবরচালর্া িহায়তা তহবিল বহম্বিম্বি 7.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

েলার অর্ন প্রর্াগার্ লাভ করম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  প্রেম্বট্ আরও 7,681টি কম্বরার্াভাইরাম্বির  ট্র্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বি - র্া প্রেট্িোিী 
প্রমাট্ আক্রাম্বন্তর িংখ্োম্বক 52,318-প্রত উন্নীত কম্বর; র্তুর্  ট্র্ািমূহ 44 টি কাউবিম্বত  

  
  
চলমান কররানাভাইরাস ডিডিি 2019 (COVID-19) ডিশ্বিযাপী মহামারীর মারে, গভননর অ্যানু্ড্র 
এম. কুউরমা প্রেডসরিনডিয়াল োইমাডর ডনিনাচনরক 28 এডেল প্রেরক সডররয় 23প্রি িনু আরয়ািরনর 
িনয একটি কার্নডনিনাহী আরেি িাডর কররেন, র্া এটিরক ডনউ ইয়রকন র কংরেসনাল ও প্রলডিসরলটিভ 
োইমাডরর সারে একীভূত করর তুলরি।  
  



 

 

এোড়া গভননর কুউরমা িযডিগত ও োডতষ্ঠাডনক কররর িনয ট্যাক্স ফাইডলংরয়র প্রিষ সময় 15 
িলুাইরয় প্রিেঁরে প্রেয়ার িনয একটি ডনিনাহী আরেি িাডর কররডেরলন। এই মারসর শুরুর ডেরক 
প্রফিাররল সরকারও একই পেরেপ ডনরয়ডেল।  
  
গভননর আরও প্র াষণা কররডেরলন প্রর্ প্রেট্ স্বাস্থ্য অ্ডেেপ্তররর (State Department of Health) 
ওরয়িসওেন লযাি (Wadsworth Lab) অ্নয লযািগুরলার সারে অ্ংিীোর হরয় কাি কররে র্ারত 
অ্যাডিিডি পরীোর মূলযায়ন করা র্ায় র্া খুিই অ্সুস্থ্ COVID-19 প্ররাগীরের সহায়তা করার িনয 
নকিা করা হরয়রে।  
  
প্রসই সারে গভননর িরুডর ির্যা ডহসারি প্রসিাোন করার িনয ডতনটি নতুন স্থ্ান - েযারট্ন 
আইলযারে সাউে ডিচ সাইডকয়াডিক প্রসিার (South Beach Psychiatric Center), ব্রংরক্স 
ওরয়েরচোর স্কয়ার (Westchester Square) এিং আলোর কাউডিরত প্রহলে অ্যালারয়ন্স 
(Health Alliance) - এর প্র াষণা করররেন। ডতনটি নতুন স্থ্ান প্রেরট্র সেমতারত আরও 695টি 
ির্যা র্ুি কররি। অ্ডেকন্তু, এক নতুন পদ্ধডতর মােযরম, প্রেট্ শুেু COVID-19 প্ররাগীরের িনয 
ডকেু ফযাডসডলটির িযিস্থ্াপনা শুরু কররি। প্রেট্ ডতনটি সাইট্ সনাি করররে - েযারট্ন আইলযারে 
সাউে ডিচ সাইডকয়াডিক ফযাডসডলটি, ব্রংরক্স ওরয়েরচোর স্কয়ার এিং ব্রুকডলরনর প্রেট্ ইউডনভাডসনটি 
অ্ফ ডনউ ইয়কন  (State University of New York, SUNY) িাউনরেট্ - র্া ডিরিষত 
COVID-19 প্ররাগীরের িনয 600 টিরও প্রিডি ির্যা সরিরাহ কররি।  
  
আি সকারল প্রেডসরিি িারের সারে করোপকেরনর পরর, গভননর কুউরমা আরও প্র াষণা কররন প্রর্ 
প্রফিাররল সরকার প্রসনািাডহনীর েরকৌিল ডিভাগ (Army Corps of Engineers) কততন ক অ্স্থ্ায়ী 
হাসপাতাল ডনমনারণর িনয চারটি নতুন স্থ্ান অ্নুরমােন করররে - ব্রুকডলন কু্রি ট্াডমননাল 
(Brooklyn Cruise Terminal), কুইরন্স অ্যাকুইিাক্ট প্ররসিযাক ফযাডসডলটি (Aqueduct Racetrack 
facility), ডসটি ইউডনভাডসনটি অ্ফ ডনউ ইয়কন  (CUNY) েযারট্ন আইলযাে এিং ব্রংরক্স ডনউ ইয়কন  
এক্সরপা প্রসিার (New York Expo Center) - র্া প্রেরট্র োরণ েমতায় অ্ডতডরি 4,000 টি 
ির্যা র্ুি কররি। গতকাল এই চারটি িায়গা পডরেিনন করররেন গভননর। এই অ্স্থ্ায়ী হাসপাতারলর 
স্থ্ানসমূহ গভননররর ওরয়েরচোর, রকলযাে, নাসাউ এিং সারফাক কাউডিসহ েডতটি ডনউ ইয়কন  
ডসটি িররারত 1,000-এরও প্রিডি প্ররাগীর স্ফীডত সামলারনার সুডিো রাখার লরেযর একটি অ্ংি।  
  
"েডতটি িরুরী পডরডস্থ্ডতই আলাো, তরি েেম ডনয়ম হরলা সিনো পডরকল্পনা করা এিং এডগরয় 
োকা - এিং আমরা ঠিক তাই করার প্রচষ্টা করর র্াডি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সিরচরয় িড় 
আ ারতর সময় েস্তুত োকা এিং সঠিক সরঞ্জাম, রসে, সুরর্াগসডুিো এিং কমী ডনর্ুি করাই 
আমারের লেয। আমরা অ্িযাহভারি র্তট্া সম্ভি  নত্ব হ্রাস করার িনয িরুডর িযিস্থ্া েহণ করডে 
এিং প্রস লরেয আমরা প্রেডসরিনডিয়াল োইমাডর ডনিনাচনরক িনু পর্নন্ত ডিলডিত কররত র্াডি কারণ 
ডিপুল সংখযক প্রলাকরক এক িায়গায় প্রভাট্ প্রেওয়ার িনয আনা িুডদ্ধেীপ্ত কাি নয়।"  
  



 

 

একইসারে গভননর প্র াষণা কররডেরলন প্রর্ িযাকি প্রক. প্রিডভট্স কনরভনিন প্রসিারর (Jacob K. 
Javits Convention Center) এক হািার ির্যা ডিডিষ্ট েেম অ্স্থ্ায়ী হাসপাতালটি প্রসামিার প্রখালা 
হরি িরল আিা করা হরি। এই অ্স্থ্ায়ী হাসপাতারলর স্থ্ানটি এক সপ্তারহর মরেয ডনডমনত হরয়ডেল।  
  
তাোড়া গভননর আরও প্র াষণা করররেন প্রর্ এোয়ার প্রেট্ প্রিরভলপরমি প্রিািন  অ্ফ ডিররক্টরস 
(Empire State Development Board of Directors) ডনউ ইয়কন  প্রেট্ িরুড় 70টি অ্লাভিনক 
অ্ংিীোররের িনয COVID-19 ডিিরনস কাউরন্সডলং সারপারট্ন র (Business Counseling support) 
িনয 7.5 ডমডলয়ন মাডকন ন িলার অ্নুরমাডেত করররে। এই অ্েনায়ন COVID-19 বিডশ্বক মহামারীর 
মরেয, স্মল ডিিরনস অ্যািডমডনরেিন ইরকানডমক ইনিডুর ডিিাোর প্রলারনর (Small Business 
Administration Economic Injury Disaster Loans) মরতা, েরয়ািনীয় েরুর্নাগ সহায়তা সুরোর 
ডনরেন ডিকা প্রোট্ িযিসাগুরলারত সরিরাহ কররত সেম কররি। 24 টি আন্ট্রাডেডনউয়ারডিপ 
অ্যাডসসরট্ন্স প্রসিার (Entrepreneurship Assistance Centers) এিং 23টি স্মল ডিিরনস 
প্রিরভলপরমি প্রসিার (Small Business Development Centers) 5 ডমডলয়ন মাডকন ন িলার লাভ 
কররি, প্রসই সারে 2.5 ডমডলয়ন মাডকন ন িলার তহডিল প্রেয়া হরি 23টি কডমউডনটি প্রিরভলপরমি 
ডফনযাডন্সয়াল ইন্সটিটিউিনরক (Community Development Financial Institutions)।  
  
পডররিরষ, গভননর আরও 7,681টি নরভল কররানাভাইরাস আক্রারন্তর  ট্না ডনডিত করররেন, র্া 
ডনউ ইয়কন  প্রেট্িরুড় প্রমাট্ আক্রারন্তর সংখযা 52,318-এ উন্নীত হরয়রে। প্রমাট্ 52,318 িন িযডি 
র্ারা ভাইরারসর িনয ডনডিতভারি সনাি হরয়রেন, তারের প্রভৌগডলক অ্িস্থ্ান ডনম্নরূপ:  
  

কাউবি  প্রমাট্ ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  195  8  

Allegany  2  0  

Broome  23  5  

Cattaraugus  1  1  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  5  4  

Chemung  12  1  

Chenango  8  4  

Clinton  12  1  

Columbia  22  2  

Cortland  5  1  

Delaware  8  0  

Dutchess  262  37  

Erie  318  99  

Essex  4  0  

Franklin  4  2  

Fulton  1  0  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/EAC%20Contact%20List%20for%20ESD%20Website%20-%20Sheet1.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/EAC%20Contact%20List%20for%20ESD%20Website%20-%20Sheet1.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=498b9fa6-15b338c4-49896693-000babd9f75c-3bd34d1742f39545&q=1&e=bfb3f5c5-1d35-4814-a5a2-33dfe63f39ac&u=http%3A%2F%2Fwww.nyssbdc.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=498b9fa6-15b338c4-49896693-000babd9f75c-3bd34d1742f39545&q=1&e=bfb3f5c5-1d35-4814-a5a2-33dfe63f39ac&u=http%3A%2F%2Fwww.nyssbdc.org%2F
https://esd.ny.gov/sites/default/files/CDFI21_ContactList.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/CDFI21_ContactList.pdf


 

 

Genesee  7  1  

Greene  7  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  9  0  

Jefferson  6  3  

Livingston  5  2  

Madison  19  2  

Monroe  192  32  

Montgomery  5  0  

Nassau  5537  880  

Niagara  33  10  

NYC  29766  4368  

Oneida  23  10  

Onondaga  129  14  

Ontario  16  2  

Orange  1101  190  

Orleans  3  0  

Oswego  7  3  

Otsego  7  2  

Putnam  131  20  

Rensselaer  38  3  

Rockland  1896  439  

Saratoga  96  14  

Schenectady  72  6  

Schoharie  5  2  

Schuyler  1  1  

St. Lawrence  8  5  

Steuben  13  1  

Suffolk  4138  753  

Sullivan  72  8  

Tioga  4  2  

Tompkins  45  19  

Ulster  128  29  

Warren  13  5  

Washington  6  0  

Wayne  12  1  

Westchester  7875  688  

Wyoming  7  0  
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