
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘেল করার জর্ে 
ঘরবিড ঘেবটিং বর্ম্বে আসম্বে ঘটে প্রাইম্বভে ঘকাম্পাবর্সমূম্বহ বিবর্ম্বোগ করম্বি  

  
আগ্রহী িেিসােীম্বের এম্পাোর ঘটে ঘডভলিম্বমম্বের (Empire State Development)  

212-803-3100 র্েম্বর অথিা COVID19Supplies@esd.ny.gov ইম্বমম্বলর মাযেম্বম ঘোগাম্বোগ 
করম্বে হম্বি  

  
ঘটে বডিােন ম্বমে অি ঘহলথ (Department of Health) িেবির রম্বি COVID-19 সিংক্রমম্বণর 

অোবেিবড ের্াি করম্বে একটি িরীক্ষা উদ্ভাির্ কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইেম্বকন র কিংম্বগ্রসর্াল ঘডবলম্বগের্ম্বক (Congressional Delegation) িরিেী ঘেডাম্বরল 
COVID-19 আইর্ অর্সুাম্বর ঘটম্বের প্রম্বোজম্বর্র রূিম্বরখার একটি বচঠি প্রোর্ কম্বরর্  

  
ঘেডাম্বরল ঘকোরস অোম্বের (Federal CARES Act) আওোে র্া থাকা বর্উ ইেম্বকন র আর্ুমাবর্ক 

300,000 ঋণ গ্রহীো বেক্ষাথীম্বের জর্ে গভর্নর ত্রাণ ঘ াষণা কম্বরর্  
  

মূল সাবভন সসহ চুবির মম্বযে রম্বেম্বে Navient, Nelnet, PHEAA, MOHELA এিিং বিলম্বের বে 
মওকুে করাসহ অর্েম্বের ঘিম্বমম্বের বিলবেে সিংগ্রহ অন্তভুন ি  

  
জরুবর প্রম্বোজম্বর্ হাসিাোম্বল ঘভবেম্বলের এিিং িেবিগে সুরক্ষামূলক সরঞ্জামগুবল িরু্রাে 

বিেরণ করার জর্ে ঘটেম্বক অর্ুমবে বেম্বে গভন র্র, বর্িনাহী আম্বেম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ 
  
  

বর্উ ইেকন  ঘটম্বে আম্বরা 8,174টি র্েুর্ কম্বরার্া ভাইরাম্বসর আক্রান্ত বর্বিে কম্বর - ো ঘটেিোিী 
45 কাউবেম্বে র্েুর্ আক্রাম্বন্তর সিংখোসহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সিংখো 138,863-এ ঘি ৌঁোে;   

  
  
চলমান COVID-19 মহামারি এি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে, 
COVID-19 এি ঘেল কিাি জনে ঘিরিড ঘেরটিং রনধ্ে আসধ্ে এবিং ঘেরটিং সক্ষমো বৃরি কিধ্ে 
ঘটে প্রাইধ্ভে ঘকাম্পারনগুরলধ্ে রবরনধ্োগ কিধ্ব। একটি বড় ঘেধ্ল এই ঘিরিড ঘেট উৎিািন 
কিধ্ে ঘটধ্েি সধ্ে কাজ কিধ্ে আগ্রহী বেবসােীধ্িি 212-803-3100 এই নম্বধ্ি অ্থবা 
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COVID19supplies@esd.ny.gov ইধ্মধ্লি মাযেধ্ম এম্পাোি ঘটে ঘডভলিধ্মধ্েি সাধ্থ ঘোগাধ্োগ 
কিধ্ে হধ্ব ।  
  
গভন নি আধ্িা ঘ াষণা কধ্িন ঘে বেরিি িধ্ি COVID-19 সিংক্রমধ্ণি অ্োরেবরড শনাি কিাি 
জনে ঘটে ঘহলথ রডিােন ধ্মে একটি িিীক্ষা উদ্ভাবন কধ্িধ্ে। এই িিীক্ষা রনউ ইেধ্কন ি বারসন্দাধ্িি 
ইমুউরনটি উন্নে হধ্ে রক না এবিং োিা সম্ভবে কধ্ব কাজ বা েুধ্ল রিধ্ি ঘেধ্ে িািধ্ব ো 
রনযনািধ্ণি জনে একটি গুরুত্বিূণন িিধ্ক্ষি।  
  
িিবেী ঘিডাধ্িল COVID-19 আইধ্ন ঘটধ্েি চারহিাি রুিধ্িখা অ্নুোেী রনউ ইেধ্কন ি কিংধ্গ্রসনাল 
ঘডরলধ্গশনধ্ক গভননি কুওধ্মা রচঠি প্রিান কধ্িন। িূবনবেী COVID-19 কমনধ্প্রিণা রবলগুরল রনউ 
ইেধ্কন ি িাজস্ব ক্ষরেি েধ্থষ্ট সুিাহা কিধ্ে বেথন হধ্েধ্ে এবিং ঘটধ্েি ঘমরডকএইড সিংোিধ্ক 
প্রভারবে কিাি রবরযরনধ্ষয অ্ন্তভুন ি কধ্িধ্ে।  
  
এোড়াও গভননি প্রাইধ্ভে টুধ্ডে ঘলান সারভন সাধ্িি সাধ্থ ঘোগাধ্োগকািী রশক্ষাথীধ্িি মধ্যে 
COVID-19 এি কািধ্ণ আরথনক সমসোি সম্মুখীন হওো ঋণ গ্রহীো রশক্ষাথীধ্িি ত্রাণ িাওোি জনে 
রনউ ইেধ্কন ি সবধ্চধ্ে বড় টুধ্ডে ঘলান সারভন সািধ্িি সাধ্থ একটি চুরি ঘ াষণা কধ্িন। 
 উিলভে ত্রাধ্ণ অ্ন্তভুন ি কিা হে 90 রিন স্থরগে মারসক ঘিধ্মে, মওকুি ঘলে রি, ঘক্ররডে 
এধ্জরিধ্ে ঘকাধ্না ঘনরেবাচক রিধ্িােন  না থাকা এবিং উিলব্ধ িী নধ্মোিী সহােো ঘপ্রাগ্রাধ্ম ঘোগে 
ঋণগ্রহীো ভরেন । িে ঘিডাধ্িল কধ্িাভাইিাস এইড রিরলি, এবিং ইধ্কানরমক রসরকউরিটি অ্োক্ট 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) বা CARES অ্োক্ট ঘকবল 
ঋণগ্রহীোধ্িি ত্রাণ প্রিান কধ্ি, োধ্িি ঋণ ঘিডাধ্িল সিকাধ্িি মারলকানাযীন। রশক্ষাথী ঋণ রশধ্েি 
সাধ্থ এই চুরি বধ্কো ঋণগ্রহীোধ্িি োধ্িি ঋণ বেরিগে মারলকানাযীন অ্ধ্নক প্রধ্োজনীে ত্রাণ 
প্রিান কধ্ি।  
  
িে রনউ ইেকন  ঘটে রডিােন ধ্মে অ্ব রিনারিোল সারভন ধ্সস (New York State Department of 
Financial Services) এই রনধ্িন রশকা জারি কিধ্ব ো প্ররেিরলে এবিং প্রাইধ্ভে টুধ্ডে ঘলান 
ইন্ডারি এি সাধ্থ ঘটধ্েি চুরিি িরিিিূক এবিং এই একই সাধ্থ রনেরিে টুধ্ডে ঘলান 
সারভন সগুরলধ্ক দ্রুে এবিং েথােথভাধ্ব বাস্তবােধ্নি জনে ঘিডাধ্িল CARES অ্োক্ট দ্বািা প্রিত্ত ত্রাণ 
োধ্ে ঋণগ্রহীোি মারলকানাযীন হে। রনউ ইেধ্কন ি ঋণ গ্রহীো রশক্ষাথীধ্িি উিলভে রশক্ষাথী ঋণ 
ত্রাণ সম্পধ্কন  আধ্িা েধ্থেি জনে DFS এি ওধ্েবসাইে রভরজে কিধ্ে হধ্ব।  
  
গভননি আজ একটি রনবনাহী আধ্িধ্শ স্বাক্ষি কধ্িধ্েন ঘটেধ্ক সধ্বনাচ্চ প্রধ্োজন অ্নুোেী ঘভরেধ্লেি 
এবিং বেরিগে রনিািত্তামূলক সিঞ্জাম হাসিাোধ্ল িনুঃরবেিধ্ণি সুধ্োগ কধ্ি রিধ্ে। রনবনাহী আধ্িধ্শ 
আগামী 29 এরপ্রল িেনন্ত অ্রেরিি িইু সপ্তাধ্হি জনে রবিরে কােনাবলীি উিি সকল NYS প্রসারিে 
কধ্ি এবিং গ্রাজধু্েশধ্ন ঘেেকৃে ঘমরডধ্কল রশক্ষাথীধ্িি ঘটধ্েি সাজন  ঘহলথ ঘকোি ঘিাধ্সনি মাযেধ্ম 
সহােোি জনে অ্রবলধ্ম্ব অ্নুশীলন শুরু কিাি অ্নমুরে ঘিে।  
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"আমিা  নত্ব কমাধ্ে, টিরটিং বৃরি এবিং সঠিকভাধ্ব আমাধ্িি হাসিাোলগুরলধ্ক সরিে এবিং কমীি 
রিক ঘথধ্ক ঘজািাধ্লা িিধ্ক্ষধ্িি মাযেধ্ম COVID-19 এি রবস্তাি হ্রাস কিাি জনে কাজ কধ্ি োরে 
এবিং আমিা কীভাধ্ব রচন্তাশীল এবিং িারেত্বশীল উিাধ্ে অ্থননীরে িুনিাে শুরু কিা োে ঘস রিধ্ক 
নজি িাখরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি ঘকাধ্না হালকা সুইচ নে ো আমিা এক রিধ্ন রিক 
কিধ্ে িারি এবিং সবরকেু স্বাভারবক রিধ্ক রিধ্ি োে-রসধ্টমগুরল িুনিাে চালু কিধ্ে আমাধ্িি 
একটি স্মােন  িিরে অ্বলম্বন কিধ্ে হধ্ব ো আমিা হঠাৎ কধ্ি শাে ডাউন করি এবিং এটি ঘেরটিং 
এি অ্নেেম মলূ উিািান হধ্ে চধ্লধ্ে। আমিা ঘেল িেনন্ত ঘিরিড ঘেরটিং কিাধ্ে কাজ চারলধ্ে 
োরে োধ্ে আমিা মানুষধ্ক কাধ্জ রিরিধ্ে আনধ্ে িারি।"  
  
িরিধ্শধ্ষ, গভননি আধ্িা 8,174 নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিে কধ্িধ্েন, ো রনউ 
ইেকন  ঘটে জধু্ড় ঘমাে রনরিে আক্রাধ্ন্তি সিংখো 138,863-এ ঘি ৌঁোে। ঘমাে 138,863 জন বেরি 
োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিেভাধ্ব সনাি হধ্েধ্েন, োধ্িি ঘভ গরলক অ্বস্থান রনম্নরূি:  
  

কাউবে  ঘমাে ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  333  14  

Allegany  17  0  

Broome  86  10  

Cattaraugus  13  1  

Cayuga  14  3  

Chautauqua  16  1  

Chemung  49  2  

Chenango  51  5  

Clinton  37  1  

Columbia  61  2  

Cortland  16  3  

Delaware  36  7  

Dutchess  1,249  60  

Erie  1,135  112  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  13  2  

Genesee  33  10  

Greene  24  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  27  2  

Jefferson  39  6  

Lewis  6  0  

Livingston  23  1  



 

 

Madison  88  6  

Monroe  596  22  

Montgomery  18  3  

Nassau  16,610  994  

Niagara  126  6  

NYC  76,876  4,695  

Oneida  118  18  

Onondaga  335  64  

Ontario  33  1  

Orange  3,599  202  

Orleans  15  2  

Oswego  31  2  

Otsego  34  0  

Putnam  366  21  

Rensselaer  67  5  

Rockland  5,990  287  

Saratoga  155  2  

Schenectady  145  7  

Schoharie  12  1  

Schuyler  4  0  

Seneca  10  1  

St. Lawrence  60  1  

Steuben  75  0  

Suffolk  14,517  1030  

Sullivan  270  17  

Tioga  8  0  

Tompkins  97  3  

Ulster  398  26  

Warren  31  5  

Washington  19  0  

Wayne  35  1  

Westchester  14,804  510  

Wyoming  23  0  

Yates  1  0  

  
###  
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