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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সহায়তায় প্রযুবি SWAT
অংেীোবরম্বের অগ্রগবত ঘ াষণা কম্বরম্বের্

প্রথম ঘেম্বের মম্বযে সরকাবর-ঘিসরকাবর অংেীোবরে ঘেটম্বক প্রযুবি সম্পে িৃবি, লক্ষ লক্ষ বর্উ
ইয়কনিাসীম্বক প্রভাবিত এিং করোতাম্বের অথন সঞ্চম্বয়র অর্ুমবত ঘেয়
অগ্রগবত প্রবতম্বিের্ অভূ তপূিন প্রম্বয়াজম্বর্র সমম্বয় 19 ঘপ্রা ঘিাম্বর্া প্রকম্বেরবিস্তাবরত যা মহামাবর
সম্পম্বকন ঘেম্বটর প্রবতবিয়াম্বক েবিোলী কম্বরম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ COVID-19 মহামাররর সময় রর্উ ইয়র্ন বাসীমের সহায়তা র্রার
জর্য সমস্ত প্রযুরির জ্ঞার্ (Savvy With All Technology, SWAT)-এর অ্ংশীোররমের অ্গ্রগরত
ঘ াষণা র্মরমের্। প্রপ্রথম ঘেমশর মমযয সরর্ারর-ঘবসরর্ারর ঘসবা অ্ংশীোররে ঘেটমর্ প্রযুরি
সম্পে বৃরির অ্র্ুমরত ঘেয়, যা লক্ষ লক্ষ রর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ প্রভারবত র্মর এবং র্রোতামের অ্থন
সঞ্চয় র্মর। অ্গ্রগরত 19টি ঘপ্রা ঘবামর্া প্রর্মে রবস্তাররত প্ররতমবের্ র্মর যার সবগুমলাই অ্ভূ তপূবন
চারহোর সমময় ঘেমটর প্ররতরিয়ামর্ শরিশালী এবং সমথনর্ র্মরমে।
"প্রযুরি রশমের ঘর্তা এবং আমামের রর্মবরেত সরর্ারর র্মনচারীমের মমযয সহমযারগতা রর্উ ইয়র্ন মর্
মহামাররর প্ররতরিয়ার প্রযুরিগত এবং র্াযনর্রী চারহো পূরমণ সহায়তা র্মরমে এবং এর্ই সামথ
লক্ষ লক্ষ র্রোতা ডলার সঞ্চয় র্মরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই চযামলরজং সমময় তামের
সহায়তা লক্ষ লক্ষ রর্উ ইয়র্ন বাসীর উপর ইরতবাচর্ প্রভাব ঘেমলমে, এবং অ্বযাহত সমথনর্ ও
ঘসবা গুরুেপূণন হমব যখর্ আমরা জর্স্বামযযর জরুরর অ্বযার সামথ লড়াই র্রবএবং আমামের
অ্থনর্ীরতমর্ আমগর ঘচময় শরিশালী র্মর তু লব।"
রর্উ ইয়র্ন ঘেট COVID-19 ঘটর্ 'SWAT' টিম, ঘেট ঘর্তৃ োযীর্ অ্ভযন্তরীণ প্রযুরিগত েমলর
সমন্বময়, COVID-19 জর্স্বাযয সংর্মটর সময় 40টি প্রর্মের উন্নয়র্ হময়মে, ঘেমটর তথয প্রযুরি
পররমষবারে অ্রেমসর র্াযনালয় (Office of Information Technology Services, ITS)-এর জারর
র্রা অ্গ্রগরত প্ররতমবের্ অ্র্ুসামর সরর্ারর ও ঘেট সরর্ামরর মমযয প্রায় 50 রমরলয়র্ র্মথাপর্থর্
এবং আর্ুমারর্র্ বযয় সাশ্রয় হময়মে প্রায় 14 রমরলয়র্ মারর্ন র্ ডলার।
মাচন মামস, গভর্নর কুওমমার রর্মেন মশ, ITS রর্উ ইয়র্ন ঘেমটর সমরন্বত, রসিান্ত গ্রহণ রবষয়র্ এবং
দ্রুত COVID-19 প্রােুভনামবর প্ররতরিয়ার দ্রুত সাড়া জাগামত প্রযুরিগত সমাযার্গুরল রবর্ামশ

সহায়তা র্রার জর্য ঘস্বচ্ছামসবর্মের অ্র্ুমরায র্মররেল। ঘবসরর্ারর খামতর প্ররতরিয়া রেল
অ্ভূ তপূবন, ঘযখামর্ প্রায় 7,300 ঘস্বচ্ছামসবী 3,500 সংযার প্ররতরর্রযে র্মর র্মলর উত্তর প্রোমর্র
মাযযমম পররমষবা প্রোর্ র্মর।
ITS গভর্নর অ্রেস এবং ঘেট আরথনর্ পররমষবা রবভাগগুরলর (state Department of Financial
Services) সামথ র্াজ র্মরমে যামত আর্ুষ্ঠারর্র্ভামব উচ্চ প্ররশরক্ষত র্াগররর্ মমর্র প্রযুরিগত
ঘপশাোরমের ঘস্বচ্ছামসবর্ েল ঘেমটর র্মীমের পাশাপারশ র্াজ র্রার জর্য এবং 30 ঘথমর্ 90
রেমর্র রিমের সময় রর্উ ইয়মর্ন র প্ররতরিয়ামত সহায়তা র্রার জর্য র্াজ র্মর। েলটি COVID19 র্াযনিমমর্ সহায়তা র্রার জর্য প্রযুরিগত সরজাম এবং সেটওয়যামরর গুরুেপূণন অ্বোর্
সমন্বয় র্মর।
COVID-19 ঘটর্ 'SWAT' টিম তারপর ঘথমর্ অ্পামরশর্, রবমেষণ এবং অ্র্যার্য প্রযুরিগত
অ্যারিমর্শমর্র মাযযমম ঘেট সংযাগুমলামর্ সহায়তা র্মরমে যা তামেরমর্ মহামাররর সময় গুরুেপূণন
ঘসবা প্রোর্ চারলময় ঘযমত সহায়তা র্মরমে। এই সময়সীমার মমযয 19টি প্রর্ে ঘপ্রা-ঘবামর্া উন্নয়র্
র্রা হময়রেল, যা সরিরলতভামব 25,000 ণ্টা ঘস্বচ্ছামসবর্ সহায়তা প্রোর্ র্মর এবং র্রোতামের
প্রায় 14 রমরলয়র্ মারর্ন র্ ডলার সঞ্চয় র্মর।
এোড়াও, ঘেট ITS, রডরজটাল এবং রমরডয়া সারভন মসর র্াযনালয় এবং অ্র্যার্য অ্ভযন্তরীণ এমজরি
েলগুরলমত অ্ভযন্তরীণ সরর্ারর েলগুরলর দ্বারা পররচারলত এবং পুমরাপুরর ঘর্তৃ োযীর্ 21টি
অ্গ্রারযর্ার প্রর্ে রবর্াশ র্মরমে। রর্উ ইয়র্ন বাসীরা প্রায়ই অ্র্লাইমর্ এইসব উমেযামগর উপর
রর্ভন র র্মর, ঘযখামর্ রডরজটাল প্রর্মের মাযযমম 49 রমরলয়র্ ঘসবা রমথরিয়া এবং 60 রমরলয়র্
বযবহারর্ারীর মমযয 342 রমরলয়র্ ঘপজ ঘেখা হময়মে।
COVID-19 প্ররতরিয়ার সময় রবর্রশত ঘপ্রা ঘবামর্া প্রযুরি প্রর্মের মমযয রময়মে:
•

•

এিংCOVID-19 এবং অ্যারেবরড রিরর্ং, রশরডউরলং এবং ঘটরেং িযাটেমন - ITS
এবং NYS স্বাযয রবভাগ ঘেটবযাপী এর্টি COVID-19 রিরর্ং িযাটেমন চালু র্রমত
মাইমিাসেমটর সামথ অ্ংশীোররে র্মরমে যা বারসন্দামের লক্ষণগুরলর জর্য স্ব-রিমর্
সক্ষম র্মর এর্টি COVID-19 পরীক্ষার অ্র্ুমরায র্মর ও সময়সূরচ ততরর র্মর
এবং রর্উ ইয়মর্ন র ঘেট পররচারলত পরীক্ষামূলর্ সাইটগুরলর এর্টি ঘথমর্ েলােল
গ্রহণ র্মর। অ্যারেবরড পরীক্ষার জর্য অ্র্ুরূপ র্াযনর্াররতা ততরর র্রা হময়রেল।
এই িযাটেমনটি বতন মামর্ রহউেমর্ ঘস্বচ্ছামসবর্রা পরীক্ষামূলর্ সাইট ঘটে র্রমত
এবং চালামর্ার জর্য বযবহার র্রমের্।
COVID-19 বিবর্ং অোবিম্বকের্ - ITS এবং স্বাযয রবভাগ (Department of
Health,DOH) অ্যাপল এর সামথ অ্ংশীোররে র্মর রর্উ ইয়র্ন মর্ তার COVID-19
ঘমাবাইল এবং ওময়বসাইমটর রিরর্ং অ্যারিমর্শর্টিমত সামারজর্ েূরে, পরীক্ষা এবং
অ্থননর্রতর্ পুর্রায় ঘখালার রের্রর্মেন শর্া সম্পমর্ন যার্ীয় COVID-19 সম্পরর্ন ত তথয
এর্ীভূ ত র্রার জর্য ঘেশটিমত প্রথম যার্ ততরর র্মরমে।

•

•

•

Google.Org COVID-19 ঘেম্বলাবেপ - ITS অ্তযন্ত েক্ষ েমলর সামথ সহমযারগতা
র্রমে যামত বযবহারর্ারীরা র্ম সমময়র মমযয ঘসবা এবং সহায়তা খুুঁমজ ঘপমত
পামর এবং র্ীভামব এই পররমষবাগুরলর উন্নরত অ্বযাহত রাখমত পামর ঘস রবষময়
মতামত সংগ্রহ র্রমত পামর, পুমরাপুরর শরৎর্ামলর মমযয চালু র্রমত প্রস্তুত হয়।
ঘেট িোপী COVID-19 ঘটবেং লুকআপ টু ল - ITS এবং DOH এর্টি বযাপর্
মার্রচত্র প্রর্াশ এবং আপমডট র্রার জর্য গুগল এবং র্ােলাইমটর সামথ
অ্ংশীোররে র্মর - ঘেট জুমড় 750-এরও ঘবরশ COVID-19 এবং অ্যারেবরড
ঘটরেং সাইটগুরল তারলর্াভু ি র্রমে।
NYS বিবজটাল প্রবেক্ষণ উম্বেোগ: ITS মাইমিাসেট, মাোরর্াডন, ঘকায়ার এবং
ঘর্াডমর্মডরমর সামথ অ্ংশীোররে র্মর ITS, NY রডরজটাল সারভন স টিম (NY
Digital Service Team) এবং অ্র্যার্য অ্ভযন্তরীণ সংযাগুরল েূরবতী র্ামজর সময়
বমন্দাবস্ত বাড়ামর্ার জর্য রডরজটাল েক্ষতা অ্জন মর্র জর্য এবং অ্র্যার্য অ্ভযন্তরীণ
এমজরিগুরলর ঘেট র্মীমের জর্য এর্ারযর্ ওয়ার্ন শপ এবং বযরিগতর্ৃ ত প্রযুরিগত
প্ররশক্ষমণর সুমযাগ ততরর র্রমত এবং বারসন্দারা েূর ঘথমর্ পররমষবাগুরলমত অ্যামেস
চারলময় ঘযমত ঘসরা রডরজটাল পররমষবা সরবরাহ র্মর।

COVID-19 এর প্ররতরিয়ার সময় রবর্রশত ITS ঘর্তৃ োযীর্ প্রর্েগুমলার মমযয রময়মে:
•

•

•

শ্রম বিভাগ (Department of Labor, DOL) ঘিকারে বিমা আম্বিের্ - ITS এর্টি
পুর্রায় রডজাইর্ র্রা ঘবর্ারে রবমা অ্যারিমর্শর্ চালু র্রার জর্য গুগল ক্লাউমডর
সামথ র্াজ র্মররেল, যার মমযয বযবহারর্ারীর তথয সংগ্রহ র্রমত এবং
ডাউর্টাইমমর সময় এমজরি ওময়বসাইমট আপমলাড র্রার জর্য এর্টি ঘমাবাইলপ্ররতরিয়াশীল সিুখভামগর ইোরমেস ততরর র্রা অ্ন্তভুন ি, সময়সীমা হ্রাস এবং র্ল
ঘসোর ভরলউম; ঘবর্ারে রবমা প্ররিয়াটির সামথ সম্পরর্ন ত র্র্শা এবং পেমক্ষপ
সংমশাযর্ র্রা; সামরগ্রর্ প্ররিয়ামর্ আমরা সহজ র্রা এবং মহামারর ঘবর্ারে
সহায়তা প্ররিয়ামর্ এর্টি এর্র্ অ্যারিমর্শমর্ এর্ীভূ ত র্রা।
ঘেট িোপী COVID-19 ঘিটা িোেম্বিািন - ITS-এর সামথ ঘযৌথভামব,
COVID-19 আিামন্তর সংখযা, অ্বযার্, পুর্রুিার এবং অ্ঞ্চল, জারত, বয়স এবং
অ্র্যার্য গুরুেপূণন উপাোর্ দ্বারা রবভি অ্র্যার্য ঘডটা পময়ে সম্পমর্ন জর্সিুমখ
প্ররতমবের্ র্রার জর্য এর্টি ডযাশমবাডন চালু র্মরমে।
NY েরওয়ািন ঘেট বরওম্বপবর্ং ওম্বয়িসাইট এিং বিজম্বর্স বরওম্বপবর্ং লুকআপ টু ল
- ITS এবং রডরজটাল সারভন স টিম রর্উ ইয়র্ন েরওয়াডন ওময়বসাইট রর্মনামণ
সহমযারগতা র্মরমে, যা বযবসায়ীমের তামের পুর্রায় ঘখালার পররর্ের্ায় পথ
ঘেখামর্ার জর্য এর্টি ওয়ার্ েপ ঘোর্ার্ ততরর র্মরমে এবং রর্উ ইয়র্ন বাসীমের
ঘডটা এবং সম্পে সরবরাহ র্রমব যামত তারা রর্রাপমে থার্মত পামর এবং
আঞ্চরলর্ভামব পুর্রায় ঘখালার ঘ াষণা ট্র্যার্ র্রমত পামর। েলটি পুর্রায় ঘখালার
জর্য তামের ঘযাগযতা এবং পুর্রায় ঘখালার জর্য রর্য়মর্ার্ুর্ রর্যনারমণ বযবসায়ীমের
সহায়তা র্রার জর্য এর্টি রর্উ ইয়র্ন েরওয়াডন রবজমর্স ররওমপরর্ং লুর্আপ টু ল
ততরর র্মরমে।

•

NYS এম্বজবি এিং সত্তার জর্ে COVID-19 িীবর্ং অোবিম্বকের্ - COVID-19 এর
মমযয র্মীমের র্মনমক্ষমত্র রেমর যাওয়ার সময় ঘেট সংযা এবং র্তৃন পমক্ষর তের্রন্দর্
স্বাযয পরীক্ষা প্ররিয়ামর্ রিমলাইর্ এবং সংগরতপূণন র্রার জর্য ITS এর্টি
অ্যারিমর্শর্ ততরর র্মরমে।

ITS এর অন্তিন তীকালীর্ প্রযার্ তথে কমন কতনা এিং পবরচালক ঘজম্বরবম ঘগাল্ডিাগন িম্বলর্, "গভর্নর
কুওমমার ঘর্তৃ মে রর্উ ইয়র্ন ঘেট COVID-19 রবপযনয় ঘমার্ামবলার জর্য জরুরর, ঘপশাোররে এবং
রযরতশীলতা রর্ময় এরগময় ঘগমে। এই প্রমচষ্টার অ্ংশ রহমসমব, আমামের প্ররতরিয়ামর্ সমথনর্ র্রার
জর্য আমরা ঘেট এবং ঘেশজুমড় র্াগররর্-মমর্াভাবযুি প্রযুরিরবেমের র্াে ঘথমর্ অ্ভূ তপূবন
সহায়তা ঘপময়রে। আমরা তামের েক্ষতা এবং তামের উোরতার জর্য তামেরমর্ যর্যবাে জার্াই
এবং এই প্রময়াজমর্র সমময় রর্উ ইয়র্ন বাসীমের সমথনর্ র্রার জর্য আমামের রর্মবরেত সরর্ারর
প্রযুরি র্মীমের প্রশংসা র্রর।"
োইর্োবিয়াল সাবভনম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বিন্ট বলন্ডা এ. ঘলসওম্বয়ল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার
ঘর্তৃ মে রর্উ ইয়র্ন বাসীরা সাহরসর্তার সামথ পরররযরত ঘমার্ামবলা র্মরমে। এই অ্গ্রগরত প্ররতমবের্টি
র্ী অ্জনর্ র্রা যায় তার প্রমাণ রহমসমব সরর্ার এবং রশে উভয় পেমক্ষপ গ্রহণ র্মর এবং রর্উ
ইয়র্ন মর্ আরও উন্নত র্রার জর্য সৃজর্শীল এবং উদ্ভাবর্ী সমাযার্ প্রোমর্র জর্য এর্সামথ র্াজ
র্মর।"
গুগম্বলর NY সরকাবর বিষয়ক প্রযার্ অোম্বেলা বপর্বি িম্বলর্, "যখর্ রর্উ ইয়র্ন সহায়তার আহ্বার্
জার্ায়, তখর্ গুগল এরগময় আসমত আগ্রহী রেল। যখর্ আমরা মহামাররর সংর্ট এর্সামথ
ঘর্রভমগট র্মর যারচ্ছ, গভর্নমরর র্াযনালয়, তথযপ্রযুরি এবং সর্ল এমজরি এই উদ্ভাবর্ী এবং
অ্রভর্ব সরর্ারর-ঘবসরর্ারর সহমযারগতার লমক্ষয সংগঠিত, পররচারলত এবং পররষ্কার েৃরষ্টভরি
বজায় ঘরমখমে। এই সঙ্কটপূণন সমময় আমামের সহর্মী রর্উ ইয়র্ন বাসীমের সহায়তা র্রার জর্য
আমামের Google.org ঘেমলামের প্রযুরিগত েক্ষতা এবং সম্পে সরবরাহ র্রমত ঘপমর আমরা
সিারর্ত।"
মাইম্বিাসেটয় এর মাবকনর্ বর্বিত বেম্বের ঘপ্রবসম্বিন্ট টবর্ টাউর্স-হুইটবল িম্বলর্, "রর্উ ইয়র্ন
ঘেট র্মরার্াভাইরাস ঘেট ঘটর্মর্ালরজ SWAT টিমমর সামথ ঘেখামর্া ঘর্তৃ ে রর্উ ইয়র্ন মর্ এই
মহামাররটির প্রথম পযনাময়র মযয রেময় সহায়তা র্মরমে। মাইমিাসেট এর্টি সহায়র্ ভূ রমর্া পালর্
র্রমত ঘপমর আর্রন্দত, রর্উ ইয়র্ন মর্ তার র্াগররর্মের র্ামে এর্টি ঘমাবাইল COVID স্ব-মূলযায়র্
টু ল সরবরাহ র্রমত সহায়তা র্রা র্য় বরং এর্ই সামথ সঙ্কমটর প্ররতটি পযনাময় তামের সমথনর্
র্রার জর্য প্রযুরি উদ্ভাবর্মর্ েরারন্বত র্রমে।"

ঘচম্বার রডরজটাল ঘর্ৌশল ও সামারজর্ রমরডয়া েল, স্বাযয রবভাগ, শ্রম রবভাগ, ঘমাটর যার্বাহর্
রবভাগ এবং র্ৃ রষ ও মামর্ন টস রবভামগর গুরুেপূণন র্াজ সহ রবরভন্ন ঘেট েলজুমড় গভীর অ্ভযন্তরীণ
অ্ংশীোররমের মাযযমম NYS ঘটর্ SWAT উমেযাগটি সম্ভব হময়রেল। ঘটর্ SWAT অ্ংশীোরমের

মমযয রেল অ্যাপল, অ্যার্মসেু র, অ্যাকুয়া, আরমারর্মর্া LLP, র্ােলাইট, রসসমর্া, ঘর্াডমর্মডরম,
ঘডল, গুগল, H2R ঘপ্রাডাক্ট সাময়ি, HPE, রলঙ্কডইর্, লুরডয়া র্র্সারটং, মাোরর্াডন,
মাইমিাসেট, কয়ার, টাটা র্র্সালমটরি সারভন মসস, এবং ইউরর্রসস।
ঘটর্ SWAT ঘপ্রাগ্রাম এবং এর সামথ সম্পরর্ন ত প্রর্েগুরল হাইলাইট র্মর পূণন প্ররতমবের্টি
ডাউর্মলাড র্রমত ঘপ্রাগ্রামমর ওময়বসাইটটি এখামর্ ঘেখুর্।
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