
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে BiPAP ঘমবের্গুম্বলা 
ঘভবিম্বলটম্বর রূপান্তবরত করার জর্ে র্তুর্ ঘপ্রাম্বটাকল অর্ুম্বমাদর্ কম্বরম্বে রাজে স্বাস্থ্ে দপ্তর  

  
ঘেট বপটসিাম্বগন বিবলপ্স এর ঘেম্বক 3,000টি BiPAP ঘমবের্ ক্রয় কম্বরম্বে; 750টি BiPAP ঘমবের্ 

ইবতমম্বযেই মজদু আম্বে  
  

রাজে প্রবতটি হাসপাতাম্বলর সরিরাহ বর্ম্বয় নর্ে বভবিম্বত একটি হাসপাতাল-িাই-হাসপাতাল 
জবরপ চালাম্বি; সি হাসপাতালম্বক অর্ুম্বরায করা হম্বে ঘে তাম্বদর িতন মাম্বর্ ঘে সরিরাম্বহর 

প্রম্বয়াজর্ ঘর্ই ঘসগুবল তারা একটি ঘকন্দ্রীভূত েকপাইল নতবর করার জর্ে প্রদার্ করুক োম্বত তা 
ঘসই সকল হাসপাতাম্বল বিতরণ করা োয় োম্বদর তা সি ঘচম্বয় ঘিবে প্রম্বয়াজর্  

  
 21,000 জর্ মার্ুষ বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্েম্বসিা িেিস্থ্ায় কাজ করার জর্ে ঘস্বোম্বসিক হম্বয়ম্বের্ 
COVID-19 মহামাবরর সমম্বয়; রাম্বজের সাজন  ঘহলেম্বকয়ার ঘিাম্বসনর অংে বহম্বসম্বি 85,400 জর্ 

স্বাস্থ্ে ঘপোদাররা ঘস্বোম্বসিক বহম্বসম্বি স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ আজ অিবয  
  

িেিসাগুবলম্বক PPE পণে উত্পাদর্ শুরু করার অর্ুম্বরায জাবর্ম্বয়ম্বের্; PPE পণে নতবর করার 
জর্ে উৎপাদর্ সুবিযাগুবল রূপান্তর করম্বত রাজে অেন প্রদার্ করম্বি  

  
COVID-19 মহামারীর কারম্বণ আবেনক কম্বের সমু্মখীর্ হম্বের্ ঘে গ্রাহকরা, তারা 01 জরু্ 2020 

অিবয 90 বদম্বর্র জর্ে স্বাস্থ্ে বিমা বপ্রবময়াম পবরম্বোয স্থ্বগত রাখম্বত পাম্বরর্  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেট অি ঘহলম্বের মাযেম্বম অেিা িীমাকারকম্বদর কাম্বে সরাসবর আম্বিদর্ করার 
জর্ে িীমাকৃত র্য় এমর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর জর্ে বিম্বেষ বর্িন্ধীকরম্বণর সময় 15 ঘম 2020 

অিবয প্রসাবরত করা হল  
  

আপবর্ েবদ বর্ম্বয়াগকতন ার কভাম্বরজ হারার্, আপর্াম্বক অিেেই ঘসই কভাম্বরজ হারাম্বর্ার 60 
বদম্বর্র মম্বযে আম্বিদর্ করম্বত হম্বি; আম্বয়র ক্ষবতর কারম্বণ বর্উ ইয়কন িাসী ঘমবিম্বকইি 

(Medicaid), এম্বসর্বেয়াল প্ল্োর্ (Essential Plan), সািবসিাইজি ঘহলে প্ল্োর্ িা চাইল্ড ঘহলে 
প্ল্াস (Child Health Plus) পাওয়ার ঘোগে হম্বত পাম্বরর্  

  



 

 

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 8,669টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘকস বর্বিত কম্বরম্বে - ো রাজেিোপী ঘমাট 
আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 92,381-এ বর্ম্বয় আম্বস; 46টি কাউবিম্বত র্তুর্ ঘকম্বসর সংখো  

  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে িাজে 
স্বাস্থ্ে দপ্তি নর্নওধ়্েল-এি ঘরাধ্ াকল অ্নুধ্মাদন কধ্িধ্ে BiPAP ঘমরিনধ্ক ঘভরিধ্ল ধ্ি রূপান্তরিত 
কিাি জনে। ঘে  রপ সবাধ্গনি রিরলপ্স ঘর্ধ্ক 3,000টি BiPAP ঘমরিন ক্র়ে কধ্িধ্ে এবং 750টি 
ঘমরিন ইরতমধ্যেই মজদু িধ়্েধ্ে এবং হাসপাতাধ্ল ঘসগুরল রবতিণ কিা হধ্ব। িাজে ইরতমধ্যেই 
আিও ঘবরি কধ্ি ঘভরিধ্ল ি অ্রযগ্রহণ এবং িাধ্জেি মজদু ভাণ্ডাি গধ়্ে ঘতালাি জনে ঘবি রকেু 
অ্সামানে বেবস্থ্া গ্রহণ কধ্িধ্ে, োি মধ্যে আধ্ে ঘকার্া়ে সমস্ত ঘভরিধ্ল ি রনউ ই়েধ্কন  অ্বরস্থ্ত তা 
ট্র্োক কিা এবং তাধ্দি অ্বস্থ্ানগুরল পরিবতন ন কিা সধ্বনাচ্চ রধ়্োজন পূিধ্ণি জনে এবং ঐরিক 
অ্ধ্রাপচাি ঘিষ কিাি জনে। েরদ রধ়্োজন হ়ে, হাসপাতালগুরল অ্োধ্নধ্স্থ্রি়ো ঘমরিন ঘভরিধ্ল ি 
বেবহাি কিধ্ত পাধ্ি অ্র্বা একটি "রবভাজন" ঘরাধ্ াকল বেবহাি কিধ্ত পাধ্ি ঘেখাধ্ন একটি 
ঘভরিধ্ল ি পৃর্ক টিউব বেবহাি কধ্ি দইু ঘিাগীি জনে বেবহাি কিা হ়ে ।  
  
গভননি কুওধ্মাআধ্িা ঘ াষণা কধ্িধ্েন, ররতটি হাসপাতাধ্লি িসধ্দি রহধ্সধ্ব ঘনও়োি জনে ররত 
িাধ্ত হাসপাতাল-বাই-হসরপ াল সাধ্ভন  পরিচালনা শুরু কধ্িধ্ে িাজে। উপিন্তু, সব হাসপাতালধ্ক 
বলা হধ্ি তাধ্দি ঘে সিবিাহগুরলি বতন মাধ্ন রধ়্োজন ঘনই ঘসগুরল একটি ঘকন্দ্রী়ে মজদু-ভাণ্ডাধ্ি 
রদান কিধ্ত োধ্ত তা ঘসই সকল হাসপাতালগুরলধ্ত রদান কিা ো়ে োধ্দি তাি সব ঘচধ়্ে ঘবিী 
রধ়্োজন আধ্ে।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা কধ্িন ঘে 21,000 জন িাজে-বরহভূন ত বেরি রনউ ই়েধ্কন ি স্বাস্থ্েধ্সবা 
বেবস্থ্া়ে কাজ কিাি জনে ঘস্বিাধ্সবক হধ়্েধ্েন অ্স্থ্া়েী রভরিধ্ত COVID-19 মহামািীি সমধ়্ে। 
আধ্জি তারিখ পেনন্ত, রনউ ই়েধ্কন  85,400জন স্বাস্থ্ে ঘপিাজীবীিা িাধ্জেি সাজন  ঘহলর্ধ্ক়োি 
ঘিাধ্সনি অ্ংি রহধ্সধ্ব ঘস্বিাধ্সবা রদান কিধ্ত স্বাক্ষি কধ্িধ্েন।  
  
সম্ভব হধ্ল PPE ঘরাডাক্ট ততরিি কাজ শুরু কিাি উপেুি েন্ত্রপারত বা কমী র্াকধ্ল ঘকান 
ঘকাম্পারনধ্ক তা উৎপাদন কিাি জনে উৎসারহত কিধ্েন গভননি। উপেুি েন্ত্রপারত ও কমী 
পাও়োি জনে ঘে ঘকানও সংস্থ্াধ্ক অ্র্নসাহােে কিধ্ত চা়ে িাজে। PPE-ঘরাডাক্ট উৎপাদধ্ন ঘেধ্ ি 
অ্র্না়েন ঘপধ্ত আগ্রহী বেবসা়ে-ররতষ্ঠানগুরলধ্ক 212-803-3100-ঘত 
কল বা COVID19supplies@esd.ny.gov এ ইধ্মল কিা উরচত।  
  
গভননি ঘ াষণা কধ্িন ঘে, 01 জনু 2020 অ্বরয ঘে গ্রাহক ও বেবসাগুরল COVID-19 এি 
কািধ্ণ আরর্নক কধ্েি সম্মখুীন হধ্িন, তািা একক ও ঘো  দলী়ে স্বাস্থ্ে বীমা নীরতি অ্যীধ্ন 
রররম়োম পরিধ্িায স্থ্রগত কিধ্ত পাধ্িন। স্বাস্থ্ে পরিকল্পনাগুরলি ঘে ঘকাধ্না নগদ অ্র্ন বা সিলতা 
সংক্রান্ত উধ্েধ্গি কর্া রবধ্বচনা কিধ্ব রডপা ন ধ্মি অ্ি িাইনারি়োল সারভন ধ্সস (Department of 
Financial Services, DFS)। এই সম়েকাধ্ল, স্বাস্থ্ে পরিকল্পনাগুরলধ্ক দারব পরিধ্িায কিা অ্বোহত 
িাখধ্ত হধ্ব, ঘক্ররড  ঘিটিং এধ্জরিগুরলধ্ত ঘল  ঘপধ্মি রিধ্পা ন  না কিা, এবং উপেুি হধ্ল তাধ্দি 
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নতুন কভাধ্িজ রূপান্তধ্ি সাহােে কিাি জনে বেরিবধ্গনি সাধ্র্ কাজ কিা। তাি সাধ্র্, 
রবমাকািকধ্দি মধ্ন করিধ়্ে ঘদও়ো হধ্ি ঘে তািা ঘল  ঘপধ্মি রি যােন কিধ্ত পািধ্বন না। 
গভননি কুওধ্মা এই উধ্দোধ্গ তাি সহধ্োরগতাি জনে কাধ্নকটিকাধ্ ি গভননি ঘনড লোমিধ্ক 
যনেবাদ জারনধ়্েধ্েন।  
  
রনউ ই়েকন  স্বাস্থ্ে রবভাগ এবং রনউই়েকন  ঘে  রডপা ন ধ্মি অ্ি রিনারি়োল সারভন ধ্সস রবধ্িষ 
রনবন্ধীকিণ সম়েকাধ্লি 15 ঘম 2020 অ্বরয একটি এক-মাধ্সি সম্প্রসািণ ঘ াষণা কধ্িধ্েন োধ্ত 
অ্রবমাকৃত রনউ ই়েকন বাসীিা কভাধ্িধ্জি জনে আধ্বদন কিধ্ত পাধ্িন রনউ ই়েকন  ঘে  অ্ি 
ঘহলধ্র্ি মাযেধ্ম অ্র্বা সিাসরি কভাধ্িধ্জি জনে আধ্বদন কিধ্ত পাধ্িন রবমাকািকধ্দি কাধ্ে। 
আপরন েরদ রনধ়্োগকতন া কভাধ্িজ হারিধ়্ে ঘিধ্লন, তাহধ্ল আপনাধ্ক ঘসই কভাধ্িজ হািাধ্নাি 60 
রদধ্নি মধ্যে আধ্বদন কিধ্ত হধ্ব। আধ়্েি ক্ষরতি কািধ্ণ রনউ ই়েকন  অ্রযবাসীিা ঘমরডধ্কইড, 
এধ্সনরি়োল প্ল্োন, ভতুন রকরাপ্ত ঘকা়োরলিাধ়্েড ঘহলর্ প্ল্োন বা চাইল্ড ঘহলর্ প্ল্াস পাও়োি ঘোগে 
হধ্ত পাধ্িন।  
  
"আমিা ভরবসেধ্তি জনে পরিকল্পনা কিা অ্বোহত িাখধ্বা এবং আমাধ্দি স্বাস্থ্েধ্সবা রসধ্েমধ্ক 
রস্তুত কিধ্বা েখন বক্রধ্িখাি িীষনটি আমাধ্দি আ াত কধ্ি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা 
আধ্িা বেরিগত ররতিক্ষামলূক সিঞ্জাম অ্জন ধ্নি জনে, হাসপাতাধ্লি সক্ষমতা বরৃি কিাি জনে ঘবড 
ঘখাোঁজা এবং কমী রনধ়্োধ্গি জনে অ্সামানে বেবস্থ্া গ্রহণ কিরে, রকন্তু এখনও এই রতনটি 
উপাদাধ্নি সব কটিি জনে একটি গুরুত্বপূণন রধ়্োজন িধ়্েধ্ে, এবং আমাধ্দি হাসপাতালগুরল 
সঠিকভাধ্ব কাজ কিাি জনে এবং পরিচেনা রদাধ্নি জনে এই রতনটিি সব কটিই রধ়্োজন। 
ঘভরিধ্ল ি আমাধ্দি সব ঘচধ়্ে গুরুত্বপূণন চোধ্লঞ্জ, এবং আজ িাজে স্বাস্থ্ে দপ্তি এমন ঘরাধ্ াকল 
অ্নুধ্মাদন কধ্িধ্ে ো আমাধ্দি BiPAP ঘমরিনগুরল ঘভরিধ্ল ি রহধ্সধ্ব বেবহাি কিধ্ত ঘদধ্ব, এবং 
আমিা ইরতমধ্যেই এিকম 3,000টি েন্ত্র রাপ্ত হধ়্েরে ো ঘসই সব হাসপাতাধ্ল ঘমাতাধ়্েন কিা হধ্ব 
োধ্দি রধ়্োজন সব ঘচধ়্ে ঘবরি।"  
  
পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 8,669টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি   না রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ই়েকন  ঘে  জধু়্ে ঘমা  রনরিত আক্রাধ্ন্তি সংখো 92,381-এ রনধ়্ে আধ্স। ঘমা  92,381 জন 
বেরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাি হধ়্েধ্েন, তাধ্দি ঘভৌগরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  
ঘমাট 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  253  13  

Allegany  12  3  

Broome  46  4  

Cattaraugus  8  1  

Cayuga  4  1  

Chautauqua  8  2  

Chemung  22  0  



 

 

Chenango  28  2  

Clinton  25  0  

Columbia  36  5  

Cortland  8  0  

Delaware  22  2  

Dutchess  667  120  

Erie  617  153  

Essex  6  0  

Franklin  9  0  

Fulton  6  4  

Genesee  14  1  

Greene  21  3  

Hamilton  2  0  

Herkimer  14  2  

Jefferson  15  3  

Lewis  2  0  

Livingston  14  0  

Madison  60  9  

Monroe  420  71  

Montgomery  8  1  

Nassau  10,587  1,033  

Niagara  76  30  

NYC  51,809  4,370  

Oneida  61  11  

Onondaga  234  17  

Ontario  26  2  

Orange  1,993  237  

Orleans  6  0  

Oswego  22  5  

Otsego  21  2  

Putnam  216  9  

Rensselaer  53  10  

Rockland  3,751  430  

Saratoga  132  10  

Schenectady  101  8  

Schoharie  8  0  

Schuyler  3  1  

Seneca  4  2  



 

 

St. 
Lawrence  

39  5  

Steuben  43  5  

Suffolk  8,746  1,141  

Sullivan  143  22  

Tioga  7  0  

Tompkins  74  6  

Ulster  240  19  

Warren  18  0  

Washington  12  2  

Wayne  27  3  

Westchester  11,567  884  

Wyoming  14  4  

Yates  1  1  

  
###  
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