
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের COVID-19 মহামারীর মম্বযে গুরুত্বপরূ্ন সুবিযা পপম্বে সাহায্ে 
করার জর্ে র্েুর্ সরঞ্জাম্বমর কথা প াষর্া কম্বরম্বের্  

  
 সামাবজক পপ্রাগ্রাম্বমর সাম্বথ অপবরবিে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে সম্ভািে সুবিযাযু্ক্ত কমনসূিী 

বিবিে করার প্রবিয়া সুবির্েস্ত করার জর্ে Google.org এর সাম্বথপািবলক-প্রাইম্বভট পাটন র্ারবেপ  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্ ঘ াষণা কমরমের্ যা প্লর্উ 
ই়েকন বাসীমের তামের প্রম়োজমর্র সম়ে তামের সাহাযয করার জর্য সুপ্লবধাসমূহ খুুঁমজ ঘবর করমত 
সাহাযয করমব। Google.org সামে একটি সরকাপ্লর-ঘবসরকাপ্লর অ্ংশীোপ্লরমের মাধযমম ততপ্লর এই 
বযবহার করা সহজ, সামাপ্লজক পপ্লরমষবা আপ্লবষ্কার করার অ্যাপ্লিমকশর্টি রামের সামাপ্লজক ঘপ্রাগ্রাম 
ঘর্টও়োমকন  র্তুর্ বা তার সামে অ্পপ্লরপ্লিত বযপ্লিমের সাহাযয করমব।  
  
"COVID-19 প্লর্উ ই়েমকন  সমাজমসবার অ্ভূতপবূন িাপ্লহো সৃপ্লি কমরমে, যার মমধয রম়েমে পপ্লরবার 
এবং বযপ্লিগণ যারা এর আমগ কখর্ও সামাপ্লজক কমনসূিীর উপর প্লর্ভন র কমরর্প্লর্," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্তুর্ ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্, যা একটি সরকাপ্লর-ঘবসরকাপ্লর অ্ংশীোপ্লরমের ফলাফল, প্লর্উ 
ই়েকন বাসীমের একটি বযবহার করমত সহজ, কলঙ্কমুি সংস্থার্ প্রোর্ করমব তামের প্রম়োজর্ী়ে সাহাযয 
এবং ত্রাণ ঘপমত।"  
  
"ফাইন্ড সাপ্লভন মসস" ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্ সামাপ্লজক ঘপ্রাগ্রামমর প্রেম বযবহারকারীমের জর্য 
একটি বযবহার করা সহজ সূির্ার প্লবন্দু প্রোর্ কমর। ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্টি প্রমতযক বযবহারকারীমক 
সহজ প্লকেু প্রশ্ন প্লজজ্ঞাসা কমরযার উমেশয হমে সম্ভাবয পপ্লরমষবাগুপ্ললর ঘেত্রমক সংকুপ্লিত করা ঘসই 
পপ্লরমষবাগুপ্ললমত যা তামের িাপ্লহো পরূমণর জর্য সমবনাত্তম। প্রমশ্নর উত্তর ঘেও়োর পর, বযবহারকারীমক 
সম্ভাবয পপ্লরমষবাগুপ্ললর একটি পেমযনাো অ্র্ুযা়েী তাপ্ললকা প্রোর্ করা হ়ে প্লববরণ সহ যামত 
পপ্লরমষবাটি তামের জর্য সঠিক প্লকর্া তা বাপ্লসন্দামের প্লবিার করমত সাহাযয হ়ে এবং প্লকভামব 
আমবের্ করমত হ়ে ঘস সম্পমকন  আমরা তামের তেয প্রোর্ করার জর্য।  
  
রােী়ে তেয প্রযুপ্লি ঘসবা েপ্তর (Office of Information Technology Services) এবং অ্স্থা়েী ও 
প্রপ্লতবন্ধকতা সহা়েতা েপ্তমরর (Office of Temporary and Disability Assistance) মমধয ে়ে 
মামসর সহমযাপ্লগতা়ে করোতামের উপর ঘকার্ বযা়েভার আমরাপ র্া কমর ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্টি ততপ্লর 
করা হ়ে, যা প্লর্উ ই়েমকন র বহু সমাজমসবা কমনসূিীর তত্ত্বাবধার্ কমর, এবং গভর্নমরর COVID-19 
ঘটক ঘসা়োট েমলর সমেনমর্র জর্য 10 জর্ পূণন সমম়ের প্লবর্ামূমলযর Google.org কমীমের একটি 

http://findservices.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-progress-technology-swat-partnership-assisting-new-yorkers-during
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-progress-technology-swat-partnership-assisting-new-yorkers-during


 

 

েল প্রোর্ কমর। এই অ্র্র্য সরকাপ্লর-ঘবসরকাপ্লর অ্ংশীোপ্লরে ঘর্তৃস্থার্ী়ে প্রযুপ্লি ঘকাম্পাপ্লর্র সহা়েতা 
তাপ্ললকাভুি কমরমে এবং শুরু ঘেমক প্রা়ে িার প্লমপ্লল়ের্ প্লর্উ ই়েকন বাসীমক সাহাযয কমরমে। অ্র্যার্য 
সরকারী প্রপ্লতষ্ঠার্গুপ্ললমক তামের বাপ্লসন্দামের িাপ্লহো পূরমণর জর্য এই প্রকমে প্লর্মনামণর সুমযাগ 
ঘেও়োর জর্য এই ওম়েব অ্যাপ্লিমকশমর্র ঘকাড ওমপর্ ঘসাসন করা হম়েমে।  
  
অ্যাপ্লিমকশমর্র প্লতর্ সপ্তামহর পাইলমটর সম়ে, 100,000 এর ঘবপ্লশ প্লর্উ ই়েকন বাসী ওম়েব 
অ্যাপ্লিমকশর্টি অ্যামেস কমরমের্। প্লর্উ ই়েকন বাসীমের িাপ্লহো সব ঘিম়ে ভামলাভামব পরূমণর জর্য 
সমম়ের সামে সামে অ্যাপ্লিমকশর্টি সংমশাধর্ করমত বাপ্লসন্দামের ঘকাো়ে সাহামযযর প্রম়োজর্ তা 
বুঝমত রাজয প্লবমেষণ তেয বযবহার করমব।  
  
েথে প্রয্ুবক্ত পবরম্বষিা (Information Technology Services, ITS) এর অন্তিনেীকালীর্ প্রযার্ েথে 
কমনকেন া এিং পবরিালক পজম্বরবম পগাল্ডিাগন িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমে প্লর্উ ই়েকন  ঘেট 
কমরার্াভাইরাস প্লবপযনম়ের ঘমাকামবলা করার জর্য জরুপ্লরভামব এবং প্লস্থপ্লতশীলতার সামে অ্গ্রসর 
হম়েমে। আমামের প্রপ্লতপ্লি়োর প্রমিিামক সমেনর্ করার জর্য আমরা সারা রাজয জমু়ে র্াগপ্লরক মর্ষ্ক 
প্রযুপ্লিপ্লবেমের কাে ঘেমক অ্ভূতপূবন সমেনর্ ঘপম়েপ্লে। আমরা এই সহা়েতামক স্বাগত জাপ্লর্ম়েপ্লেলাম 
এবং এই েমলর সামে হাত প্লমপ্ললম়ে কাজ কমরপ্লে তামের সাহাযয করমত যামের তা সব ঘিম়ে ঘবপ্লশ 
প্রম়োজর্।"  
  
প্লর্উ ই়েমকন র সমাজ ঘসবা কমনসূিী প্লবশ্ববযাপী মহামারীর শুরু ঘেমক বহুল পপ্লরমামণ বপৃ্লি ঘপম়েমে। 
আমরা প্লর্ম্ন আম়ের প্লর্উ ই়েকন বাসীরা গুরুেপূণন সপু্লবধাসেমূহ গ্রহণ করমে, যার মমধয আমে সমূ্পরক 
পুপ্লি সহা়েতা ঘপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance Program) এবং অ্স্থা়েী র্গে 
সহা়েতা।  
  
OTDA কবমের্ার মাইক পহইর্ িম্বলম্বের্, "এখর্ আমগর ঘিম়ে আমরা ঘবপ্লশ, ঘযাগয প্লর্উ 
ই়েকন বাসীমের জর্য তামের এবং তামের পপ্লরবারমক তামের প্রম়োজমর্র সমম়ে সাহাযয করার জর্য 
প্রস্তুত ঘপ্রাগ্রামম সহমজ প্রমবশাপ্লধকার পাও়ো অ্তযন্ত গুরুেপূণন। এই র্তুর্ ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্ বযপ্লি 
এবং পপ্লরবামরর জর্য একটি কলঙ্কমুি িযাটফমন প্রোমর্র জর্য সামাপ্লজক কমনসিূীগুপ্লল অ্মেষণ করমত 
এবং পপ্লরপ্লিত হমত আমামের িলমার্ প্রমিিামক প্রসাপ্লরত কমর, যা তামের জীবমর্ একটি প্লবশাল 
পােনকয সৃপ্লি করমত পামর।"  
  
Google.org পপ্রবসম্বেন্ট জোকুম্বয়বলর্ ফুলার িম্বলর্, "সামাপ্লজক ঘসবা ঘখাুঁজা কঠির্ হমত পামর, 
প্লবমশষ কমর যপ্লে আপপ্লর্ র্া জামর্র্ ঘকাো়ে শুরু করমত হমব। Google.org ঘফমলারা প্লর্উ ই়েমকন র 
বাপ্লসন্দামের জর্য প্রম়োজর্ী়ে ঘপ্রাগ্রাম খুুঁমজ ঘবর করা এবং অ্যামেস করা সহজ করমত িা়ে, প্লবমশষ 
কমর সংকমটর সমম়ে। ে়ে মামসর মমধয এবং 10,000  ন্টা প্লবর্ামূমলযর কামজর সম়ে োর্ কমর, 
েলটি প্লর্উ ই়েকন  ঘেমটর অ্েময ঘর্তৃমের সামে গুগলারমের প্রযপু্লিগত েেতা একপ্লত্রত কমর শুরু 
ঘেমক একটি ওম়েব অ্যাপ্লিমকশর্ ততপ্লর করমত সেম হ়ে। গুগল গত 20 বের ধমর প্লর্উ ই়েকন মক 
তার বাপ্ল়ে বমলমে এবং আমামের সম্প্রো়েগুপ্ললর স্বাস্থয এবং প্লর্রাপত্তা প্লর্প্লিত করমত গভর্নর কুওমমা 
এবং ঘটক ঘসা়োট টিমমর সেসযমের পামশ োুঁ়োমত ঘপমর আমরা গপ্লবনত।"  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a1fabfe1-fdc2195c-a1f846d4-000babd9fa3f-8cb750ba9f6d3034&q=1&e=74ae0699-18ad-464f-ae35-68bbce122141&u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fny%2Ffindservices


 

 

  
মািন  মামস গভর্নর কুওমমা ITS-ঘক প্রযুপ্লি সম্প্রোম়ের সেসযমের ঘেমক ঘস্বোমসবক ঘজাগা়ে করমত 
প্লর্মেনশ ঘের্ অ্ভূতপূবন কমরার্াভাইরাস মহামারীর অ্ভূতপূবন িযামলঞ্জ ঘমাকামবলা়ে সাহাযয করার জর্য, 
যামত প্লর্উ ই়েকন  ঘেমটর সমপ্লেত, প্লর্ণনা়েক এবং দ্রুত প্লববতন র্শীল প্রপ্লতপ্লি়ো়ে সহা়েতা করা যা়ে। 
ITS গভর্নমরর অ্প্লফস এবং ঘেট আপ্লেনক পপ্লরমষবা প্লবভামগর (State Department of Financial 
Services) সামে কাজ কমরমে যামত উচ্চ প্রপ্লশপ্লেত র্াগপ্লরক মমর্র প্রযুপ্লিগত ঘপশাোরমের 
ঘস্বোমসবক েল রামজযর প্রপ্লতপ্লি়ো়ে 90-প্লেমর্র সম়েকাল অ্র্ুযা়েী সহা়েতা করার জর্য কাজ 
কমর।  
  
প্লর্উ ই়েকন  ঘেট COVID-19 ঘটক 'ঘসা়োট' টিম িলমার্ প্রপ্লতপ্লি়োর সম়ে অ্পামরশর্, প্লবমেষণ, 
ঘযাগামযাগ এবং অ্র্যার্য জটিল প্রম়োজমর্ রামজযর এমজপ্লিগুপ্ললমক সহা়েতা কমরমে। েলটি 21টি বৃহৎ 
প্রকে সমূ্পণন কমরমে যা সমূ্পণনভাবITSএটিই, প্লর্উ ই়েকন  ঘেট প্লডপ্লজটাল সাপ্লভন স (New York State 
Digital Service) টিম এবং ঘেট অ্প্লফস অ্ফ ঘজর্ামরল সাপ্লভন মসস-এর (Office of General 
Services) অ্ভযন্তরীণ সরকারী েল দ্বারা পপ্লরিাপ্ললত এবং তার ঘর্তৃোধীর্। 19টি প্রকে প্লবর্ামূমলয 
সমূ্পণন করা হম়েপ্লেল, যা সপ্লিপ্ললতভামব 25,000  ণ্টার ঘস্বোমসবক সহা়েতা প্রোর্ কমর এবং 
করোতামের আর্মুাপ্লর্ক 14 প্লমপ্লল়ের্ মাপ্লকন র্ ডলার সংরেণ কমর।  
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