
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘেট ঘহলথ 
বিপাটন ম্বমন্ট অোটবর্ন ঘের্াম্বরল ঘেমম্বের োম্বথ র্াবেনিং ঘহাম লঙ্ঘম্বর্র তদন্ত করম্বি  

  
প্রাথবমক পেনায় I এ অোবন্টিবি ঘটবেিং এর েবরম্বপ ঘদখায় ঘে 13.9% ের্েিংখোর COVID-19 

অোবন্টিবি রম্বয়ম্বে  
  

উপাের্ার োয়গাগুবল বর্ম্বয় কাে কম্বর আবিকার্-আম্বমবরকার্ এিিং লাবতম্বর্া 
কবমউবর্টিগুবলম্বত রে্াম্প আপ ঘটম্বের র্তুর্ উম্বদোম্বগর ঘ াষণা বদম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  বেটি হাউবেিং অথবরটি েুবিযায় েম্প্রোবরত COVID-19 িায়াগর্বেক ঘটবেিং আে 

শুরু হম্বি  
  

 চাইল্ড ঘকয়ার ঘপ্রাভাইিারম্বদর ের্ে প্রম্বয়াের্ীয় কমী এিিং েরিরাম্বহর ের্ে 30 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ িলার চাইল্ড ঘকয়ার স্কলারবেপ ঘ াষণা কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 6,244 ের্ কম্বরার্াভাইরাম্বে আক্রান্ত তা বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 
ঘমাট আক্রাম্বন্তর েিংখোম্বক 263,460-ঘত বর্ম্বয় আম্বে; 44 কাউবন্টম্বত র্তুর্ ঘরাগী ের্াক্ত হয়  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে 
COVID-19 পিীক্ষাি ফলাফল এবং বারিন্দাধ্েি মৃতু্েি রবষধ্ে পরিবাধ্িি িাধ্ে ঘোগাধ্োধ্গি ঘক্ষধ্ে 
এই িুরবযাগুরলি প্রধ্োজনীে রনবনাহী আধ্েশ লঙ্ঘনকািী নারিনং ঘহামগুরল ত্েধ্েি জনে ঘেট ঘহলে 
রিপাটন ধ্মন্ট অ্োটরনন ঘজনাধ্িল ঘলটিটিো ঘজমধ্িি িাধ্ে অ্ংশীোরিত্ব কিধ্েন।  
  
গভননি একটি নতু্ন রনধ্েনশনাও ঘ াষণা কধ্িধ্েন োধ্ত্ নারিনং ঘহামিমূহ ত্াৎক্ষরণকভাধ্ব স্বাস্থ্ে 
রবভাগ (Department of Health, DOH)-ঘক ত্ািা DOH এবং ঘিাগ রনেন্ত্রণ ও প্ররত্ধ্িায ঘকন্দ্র 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এি িমস্ত আইন, রবরযরবযান, আধ্েশ 
ও রনধ্েনশনা ঘমধ্ন চলাি জনে ঘে পেধ্ক্ষপ রনধ্েধ্ে ত্া অ্রবলধ্ে রিধ্পাটন  কিধ্ব। DOH এমন িব 
িুরবযা পরিেশনন কিধ্ব ো এই রনধ্েনশগুধ্লা ঘমধ্ন চধ্লরন, োি মধ্যে িধ্েধ্ে পেৃকীকিণ ও 
রবরিন্নত্া নীরত্মালা, কমী নীরত্মালা এবং অ্পেনাপ্ত বেরিগত্ রনিাপত্তামলূক িিঞ্জাম এবং DOH 
রনধ্েনশ ঘেে ঘে েরে িুধ্োগগুধ্লা আধ্েশ ও রনধ্েনশনা ঘমধ্ন চলধ্ত্ বেেন হে, ত্াহধ্ল DOH এিিাধ্ে 



 

 

িাধ্ে অ্োকশন প্ল্োন জমা রেধ্ত্ এই িুরবযাি প্রধ্োজন হধ্ব। িুরবযাগুরল লঙ্ঘন প্ররত্ 10,000 
মারকন ন িলাি জরিমানা বা িম্ভাবেভাধ্ব ত্াধ্েি অ্পাধ্িটিং লাইধ্িন্স হািাধ্ত্ পাধ্ি।  
  
গভন নি পূধ্বন রনবনাহী আধ্েশ ইিুে কধ্িরেধ্লন এবং ঘহলে রিপাটন ধ্মন্ট ও CDC নারিনং ঘহাধ্মি 
কমীধ্েি জনে বেরিগত্ প্ররত্িক্ষামূলক িিঞ্জাম এবং ত্াপমাো পিীক্ষাি িিঞ্জাম িিবিাহ কিাি 
জনে রনধ্েন রশকা জারি কধ্িধ্েন; COVID আক্রাে বেরিধ্েি ঘকাোধ্িরন্টধ্ন আইধ্িাধ্লট করুন; কমী 
পৃেক করুন এবং COVID আক্রাে বেরিধ্েি একটি ভবন ঘেধ্ক একটি েী নধ্মোেী েধ্েি বািস্থ্ান 
বা অ্নে ঘকাধ্না প্রত্েরেত্ স্থ্াধ্ন স্থ্ানােি করুন; েরে ঘেধ্কাধ্না আবারিক এলাকাে ঘকাধ্না বেরি 
COVID এি পিীক্ষাে পরজটিভ হে ত্াহধ্ল 24  ণ্টাি মধ্যে িকল অ্রযবািী এবং ত্াধ্েি 
পরিবাধ্িি িেিেধ্েি অ্বরহত্ করুন বা েরে ঘকাধ্না বেরি COVID িম্পরকন ত্ মৃতু্েধ্ত্ ঘভাধ্গন এবং 
COVID আক্রাে বারিন্দাধ্েি ঘকবল ত্খনই পুনিাে ভরত্ন  করুন েরে ত্াধ্েি DOH ও CDC 
রনধ্েন রশকাগুরলি অ্যীধ্ন পেনাপ্ত েধ্েি বেবস্থ্া কিাি ক্ষমত্া োধ্ক।  
  
উপিন্তু, গভননি কুওধ্মা এবং অ্োটরনন ঘজনাধ্িল ঘজমি ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে রনউ ইেকন  ঘেট, 
রনউ ইেকন  ঘেট প্রধ্ফশনাল োরফং ঘপাটন াধ্লি (New York state professional staffing portal) 
মাযেধ্ম কমী বৃরি কিধ্ব এবং ঘপশাগত্ কমী ঘপাটন াল বেবহাি কিাি জনে প্ররশক্ষণ এবং প্রেুরিগত্ 
িহােত্া প্রিারিত্ কিধ্ব। এোড়াও ঘেট জরুরি রভরত্তধ্ত্ এই িুরবযাগুরলধ্ত্ বেরিগত্ িুিক্ষামূলক 
িামগ্রী (Personal protective equipment, PPE) প্রোন অ্বোহত্ িাখধ্ব এবং নারিনং ঘহাম এি 
বারিন্দাধ্েি পরিবাি োিা েে রনধ্ে উরিগ্ন, ত্ািা 833-249-8499 নেধ্ি ঘফান কধ্ি 
অ্েবা www.ag.ny.gov/nursinghomes এই ওধ্েবিাইধ্ট রগধ্ে অ্রভধ্োগ োধ্েি কিধ্ত্ পািধ্ব।  
  
গভন নি কুওধ্মা ঘেধ্টি অ্োরন্টবরি ঘটরেং িাধ্ভন ি প্রেম যাধ্পি প্রােরমক ফলাফলও ঘ াষণা কধ্িন। 
িাধ্ভন টি ঘেট জধু্ড় 19টি কাউরন্ট এবং 40টি অ্ঞ্চধ্ল েইুরেন যধ্ি ঘগ্রািারি ঘোিিমূধ্হ এবং অ্নোনে 
বক্স ঘোিিমূধ্হ 3,000 ঘলাকধ্ক পিীক্ষা কধ্ি একটি ঘবিলাইধ্নি িংক্রমধ্ণি হাধ্িি রবকাশ 
কধ্িধ্ে। প্রােরমক ফলাফধ্ল ঘেখা োধ্ি 13.9 শত্াংশ মানুধ্ষি COVID-19 অ্োরন্টবরি িধ্েধ্ে এবং 
এখন ভাইিাি ঘেধ্ক রনিাপে।  
  
গভননি আরিকান-আধ্মরিকান এবং লারত্ধ্না করমউরনটিি একটি ঘনটওোকন  বা িম্ভাবে পিীক্ষাি 
িাইট রহধ্িধ্ব এই করমউরনটিগুরলধ্ত্ গীজন া ও উপািনাি স্থ্ানগুরল বেবহাি কধ্ি পিীক্ষাি িে্াম্প 
আপ কিাি নতু্ন উধ্েোধ্গি ঘ াষণাও কধ্িরেধ্লন। গভননি এই উধ্েোধ্গ প্ররত্রনরয হারকম ঘজফরিি, 
প্ররত্রনরয ইধ্ভট ক্লাকন  এবং প্ররত্রনরয রনরিো ঘভলাজকুধ্েজ িধ্ে অ্ংশীোরিত্ব কিধ্বন।  
  
রনউ ইেকন  শহধ্িি িিকারি আবািধ্নি বারিন্দাধ্েি জনে িম্প্রিারিত্ COVID-19 িােগরনরেক 
ঘটরেং আজ শুরু হধ্ব বধ্লও গভননি ঘ াষণা কধ্িন। গভননি এি আধ্গ NYCHA িুরবযাগুরলধ্ত্ 
িে্াম্প আপ কিধ্ত্ পিীক্ষাি বেবস্থ্া কিাি জনে ঘিরি ঘিিপন্ডািধ্েি িাধ্ে নতু্ন অ্ংশীোরিধ্ত্বি 
ঘ াষণা কধ্িরেধ্লন।  
  

http://www.ag.ny.gov/nursinghomes


 

 

এোড়াও গভননি ঘ াষণা কধ্িন ঘে রনউ ইেকন  ঘেট আবরশেক কমীধ্েি চাইল্ড ঘকোি স্কলািরশপ 
প্রোন কিধ্ব। আবরশেক কমীধ্েি মধ্যে প্রেম ঘিিপন্ডাি ঘেমন- ঘহলে ঘকোি ঘপ্রাভাইিাি, 
ফামনারিউটিকোল োফ, আইন প্রধ্োগকািী িংস্থ্া, েমকলকমী, খােে রবত্িণ কমী, মুরে ঘোকাধ্নি 
কমনচািী এবং অ্নোনেধ্েি মধ্যে COVID-19 মহামারিধ্ত্ িাড়া ঘেওোি জনে োধ্েি প্রধ্োজন। 
চাইল্ড ঘকোি কে-এি আওত্াে োকধ্ব 30 রমরলেন মারকন ন িলাি CARES ঘফিাধ্িল অ্োক্ট 
ফারন্ডং ইন ফি এধ্িনরশোল োফ (federal CARES Act funding for essential staff) োধ্েি 
আে ঘফিাধ্িল োরিদ্র িীমাি 300 শত্াংধ্শি কম-বা চাি িেিে রবরশষ্ট পরিবাধ্িি জনে 78,600 
মাকন ন িলাি - এবং ঘেধ্টি প্ররত্টি অ্ঞ্চধ্লি জনে বাজাি হাধ্ি ঘেওো হধ্ব। আবরশেক শ্ররমকিা 
ত্াধ্েি রবেেমান পরিচেনা বেবস্থ্া পরিধ্শায কিধ্ত্ অ্েন বেবহাি কিধ্ত্ পািধ্বন। েরে ঘকাধ্না 
আবরশেক কমীি িোধ্নি েধ্েি প্রধ্োজন হে, ত্াহধ্ল ত্ািা ত্াধ্েি স্থ্ানীে চাইল্ড ঘকোি রিধ্িািন 
এবং ঘিফাধ্িল এধ্জরন্সি িাধ্ে ঘোগাধ্োগ কিধ্ত্ পাধ্িন।  
  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা কধ্িন ঘে োধ্েি মাস্ক, গ্লাভি, িাোপাি, ঘবরব ওোইপি, ঘবরব ফমুনলা 
এবং খােে িহ চারহো োধ্ক এবং ঘেটবোরপ চাইল্ড ঘকোি ঘপ্রাভাইিাি -এি জনে ঘিশন ঘকনাি 
জনেও এই ঘকোি ফারন্ডং বেবহৃত্ হধ্ব। চাইল্ড ঘকোি রিধ্িািন এবং ঘিফাধ্িল এধ্জরন্সগুরল 
ঘপ্রািাইিাি প্ররত্ আনুমারনক ঘমাট 600 মারকন ন িলাি অ্নুোন পাধ্ব। ঘেিব ঘপ্রাভাইিািগণ ঘিশন 
খুুঁজধ্েন ত্াধ্েি স্থ্ানীে চাইল্ড ঘকোি রিধ্িািন এবং ঘিফাধ্িল এধ্জরন্সি িাধ্ে ঘোগাধ্োগ কিা 
উরচত্।  
  
"প্রেন রেন ঘেধ্ক নারিনং ঘহামগুধ্লা আমাধ্েি িধ্বনাচ্চ অ্গ্রারযকাি ঘপধ্েধ্ে, আি এই িংকধ্টি িমে 
ঘেট এই িুরবযাগুরলি মধ্যে ঝুুঁ রকপণূন অ্রযবািী এবং িন্টলাইন কমীধ্েি িক্ষা এবং িমেনন কিাি 
জনে, অ্ত্েে কধ্ াি রনেম ও প্ররবযান স্থ্াপন কধ্িধ্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িব 
ফোরিরলটিগুধ্লা ভাইিাধ্িি জনে িধ্বনাত্তম খাওোধ্নাি স্থ্ল হধ্ে উধ্ ধ্ে এবং আমিা এই ভাইিাধ্িি 
রবরুধ্ি লড়াই চারলধ্ে োরি বধ্ল নারিনং ঘহামগুরলধ্ত্ ঘে রনেম আমিা ঘিধ্খরে ত্া েোেে ঘমধ্ন 
চলাি এবং আমাধ্েি রিরনেিধ্েি েোেেভাধ্ব েে ঘনওো এবং িুিক্ষা রনরিত্ কিাি জনে ঘেট 
ঘহলে রিপাটন ধ্মন্ট অ্োটরনন ঘজনাধ্িল ঘলটিো ঘজমধ্িি িাধ্ে অ্ংরশোরিত্ব কিধ্ব।"  
  
"আমিা স্বীকাি কিরে ঘে রনউ ইেধ্কন ি িবধ্চধ্ে ঝুুঁ রকপূণন অ্রযবারিধ্েি ঘেট জধু্ড় নারিনং 
ঘহামগুরলধ্ত্ এই িংকধ্টি মযে রেধ্ে ভুগধ্ত্ হধ্ি," অোটবর্ন ঘের্াম্বরল ঘেমে িম্বলর্। "েখন 
আমাধ্েি ঘমরিকএইি িি কধ্রাল ইউরনট (Medicaid Fraud Control Unit) এই রিধ্েধ্ম 
অ্পবেবহাি এবং অ্বধ্হলাি অ্রভধ্োধ্গি ত্েে কিধ্ত্ োধ্ক, ত্খন আমিা একটি হটলাইন চাল ু
করি ঘেখাধ্ন বারিন্দা, পরিবাি বা জনগণ এমন িব নারিনং ঘহাম িম্পধ্কন  অ্রভধ্োগ জানাধ্ত্ 
পািধ্ব, োিা COVID-19 ঘিাগ রনণনে বা মািাত্মক অ্বস্থ্া িম্পধ্কন  পরিবাধ্িি িাধ্ে প্রধ্োজনীে 
ঘোগাধ্োগ কধ্িরন। হটলাইনটি বারিন্দাধ্েি রনিাপে িাখধ্ত্ রনেম ঘমধ্ন চলধ্ত্ বেেনত্া-িহ নারিনং 
ঘহাম এি রনেনাত্ন ও অ্বধ্হলা রনধ্েও অ্রভধ্োগ গ্রহণ কিধ্ব। প্ররত্টি নারিনং ঘহাধ্মি পেনাপ্ত PPE 
প্রোন ও পিীক্ষাি বেবস্থ্া কিা উরচত্ এবং বারিন্দাধ্েি িুিক্ষাে বরযনত্ ইনধ্ফকশন কধ্রাল 
ঘপ্রাধ্টাকল কােনকি কিধ্ত্ হধ্ব। আমাধ্েি নারিনং ঘহামগুরলধ্ত্ ঘে শ্ররমকিা আমাধ্েি ঝুুঁ রকপণূন 
বারিন্দাধ্েি ঘিবা ও িমেনন চারলধ্ে োধ্িন, ত্াুঁধ্েি প্ররত্ আরম কৃত্জ্ঞ। এই শ্ররমকিা আমাধ্েি 



 

 

িম্মান প্রাপে এবং এই িমধ্েি মধ্যে অ্বশেই ত্াধ্েি পিীক্ষা ও িিুরক্ষত্ কিধ্ত্ হধ্ব। আমাি 
অ্রফি নারিনং ঘহাম এি বারিন্দাধ্েি িুিক্ষাি জনে কধ্ াি পরিশ্রম অ্বোহত্ িাখধ্ব এবং রনরিত্ 
কিধ্ব ঘে এই িঙ্কট এবং ত্াি বাইধ্িও ত্াধ্েি অ্রযকাি িংিক্ষণ কিা হধ্েধ্ে।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 6,244 টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাি আক্রাধ্েি  টনা রনরিত্ কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইেকন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত্ আক্রাধ্েি িংখো 263,460 এ রনধ্ে এধ্িধ্ে। ঘমাট 263,460 
জন বেরি োিা ভাইিাধ্িি জনে রনরিত্ভাধ্ব িনাি হধ্েধ্েন, ত্াধ্েি ঘভৌগরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  758  21  

Allegany  30  0  

Broome  224  5  

Cattaraugus  37  0  

Cayuga  37  1  

Chautauqua  26  0  

Chemung  76  1  

Chenango  82  3  

Clinton  52  1  

Columbia  123  6  

Cortland  25  0  

Delaware  50  0  

Dutchess  2460  69  

Erie  2450  217  

Essex  22  0  

Franklin  13  0  

Fulton  28  0  

Genesee  126  4  

Greene  89  2  

Hamilton  3  0  

Herkimer  54  1  

Jefferson  56  2  

Lewis  9  0  

Livingston  41  2  

Madison  106  0  

Monroe  1,152  40  

Montgomery  39  1  

Nassau  32,124  569  

Niagara  295  27  



 

 

NYC  145,855  3,423  

Oneida  317  16  

Onondaga  600  74  

Ontario  73  0  

Orange  6,816  126  

Orleans  59  3  

Oswego  49  0  

Otsego  50  1  

Putnam  615  4  

Rensselaer  191  5  

Rockland  9,828  129  

Saratoga  265  1  

Schenectady  288  8  

Schoharie  21  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  139  16  

Steuben  171  0  

Suffolk  29,567  713  

Sullivan  580  19  

Tioga  40  1  

Tompkins  119  0  

Ulster  942  29  

Warren  119  11  

Washington  80  7  

Wayne  53  1  

Westchester  25,959  683  

Wyoming  41  1  

Yates  11  0  
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