
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে, জ্োকি ককজ্াবভটস কর্ম্বভর্ের্ কসন্টাম্বর 
প্রথম 1,000-েয্ো সংিবলত অস্থায়ী হাসপাতাম্বলর সমাবি ক াষণা কম্বরর্  

  
গভর্নর বর্মনাণাযীর্ আরও চারটি সাইম্বটর উপম্বর অস্থায়ী হাসপাতাম্বলর জ্র্ে অবতবরক্ত সাইট 
বর্িনাচর্ ক াষণা কম্বরর্; বতবর্ কপ্রবসম্বেন্ট ট্রাম্পম্বক অবিলম্বে সাইট অর্ুম্বমাদম্বর্র জ্র্ে অর্ুম্বরায 

কম্বরম্বের্ য্াম্বত বর্মনাণ কাজ্ দ্রুত শুরু করা য্ায়  
  

কেটিোপী 15 এবপ্রল পয্নন্ত অবতবরক্ত আরও দইু সিাহ সু্কল িন্ধ কায্নক্রম্বমর সম্প্রসারম্বণর ক াষণা 
কম্বরর্  

  
COVID-19 মহামারীর কারম্বণ আবথনক কম্বের সমু্মখীর্ কভাক্তাম্বদর 90 বদম্বর্র জ্র্ে জ্ীির্ বিমা 

বপ্রবময়াম পবরম্বোয স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  
  

কভাক্তা ও কু্ষদ্র িেিসায়ীরা 60 বদম্বর্র জ্র্ে সম্পবি ও হতাহত বিমার বপ্রবময়াম পবরম্বোয কথম্বক 
বিরত থাকম্বত পারম্বি  

  
স্বাস্থে বিমা োড়া কয্ সকল বর্উ ইয়কন  অবযিাসী আম্বের্ তাম্বদর এখর্ বর্উ ইয়কন  কেট অি কহলথ 

(NY State of Health) এর মাযেম্বম আম্বিদর্ করা উবচত; আপবর্ য্বদ বর্ম্বয়াগকতন া কভাম্বরজ্ 
হারার্, আপর্াম্বক অিেেই কসই কভাম্বরজ্ হারাম্বর্ার 60 বদম্বর্র মম্বযে আম্বিদর্ করম্বত হম্বি; আম্বয়র 
ক্ষবতর কারম্বণ বর্উ ইয়কন িাসী কমবেম্বকইে (Medicaid), এম্বসর্বেয়াল প্ল্োর্ (Essential Plan) িা 

চাইল্ড কহলথ প্ল্াস (Child Health Plus) পাওয়ার কয্াগে  
  

গতকাল কথম্বক কেম্বটর সাজ্ন  কহলথম্বকয়ার ক াম্বসনর অংে বহম্বসম্বি িাড়বত 10,000 স্বাস্থে কমী 
কস্বচ্ছাম্বসিক বহম্বসম্বি কাজ্ করম্বত স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ - য্া কস্বচ্ছাম্বসিীম্বদর কমাট সংখোম্বক 62,000-এ 

উন্নীত কম্বরম্বে  
  

মার্বসক স্বাস্থে কস্বচ্ছাম্বসিম্বকর সংখো আরও 1,400-এর কিবে য্ুক্ত হওয়ার  ম্বল কমাট 10,000 জ্র্ 
কস্বচ্ছাম্বসিম্বক উন্নীত হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  কেম্বট আরও 7,377টি কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রান্ত করাগী ের্াক্ত করা হম্বয়ম্বে - য্া 
কেটিোপী কমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 44,635-কত উন্নীত কম্বরম্বে; 39টি কাউবন্টম্বত র্তুর্ভাম্বি 

আক্রান্ত করাগী ের্াক্ত করা হম্বয়ম্বে  



 

 

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘজকব ঘক জাভভটাস কর্মভর্শর্ ঘসন্টামর 
(Jacob K. Javits Convention Center) এখর্ প্রথম 1,000-শেযা সংবভিত অ্স্থায়ী হাসপাতাি 
ভর্মনাণ সমূ্পণন হমিা। এই অ্স্থায়ী হাসপাতাি সাইটটি গভর্নমরর িমযযর অ্ংশ ভহমসমব প্রভতটি ভর্উ 
ইয়কন  বমরা এবং ওময়স্টমেস্টার, রকিযান্ড, র্াসাউ এবং সাম াক কাউভন্ট ঘথমক আগত 1,000-প্লাস 
ঘরাগীর ভেভকৎসা সুভবধা ভিমত পারমব।  
  
গভর্নর কুওমমা একই সামথ ঘ াষণা ভিময়মের্ ঘে ঘস্টট এবং আভমন কপন অ্ব ইভিভর্য়াসন ভমভিতভামব 
 ুমর এমস অ্স্থায়ী হাসপাতামির জর্য োরটি র্তুর্ সাইট ভেভিত কমরমে ঘেগুমিা আভমন কপনস অ্ব 
ইভিভর্য়াসন দ্বারা ভর্ভমনত হমব- োর মমধয আমে ব্রুকভির্ কু্রজ টাভমনর্াি, কুইন্স এর একুযভয়ডাক্ট 
ঘরসট্র্যাক  যাভসভিটি, CUNY স্টযামটর্ আইিযান্ড এবং ব্রঙ্কস-এর ভর্উ ইয়কন  এক্সমপা ঘসন্টার- োর 
 মি ঘস্টমটর ধারণযমতার সামথ আমরা অ্ভতভরক্ত 4,000 শেযা ঘোগ হমব। গভর্নর ঘপ্রভসমডন্ট 
ট্র্াম্পমক অ্ভবিমে এসব সাইট অ্র্ুমমািমর্র জর্য অ্র্ুমরাধ করমের্ ঘের্ ভর্মনাণকাজ দ্রুত শুরু করা 
োয়।  
  
এই অ্স্থায়ী হাসপাতাি সাইটগুমিা জাভভটস ঘসন্টার এবং SUNY ঘস্টাভর্ ব্রুক, SUNY ওল্ড 
ওময়স্টবাভর এবং ওময়স্টমেস্টার কর্মভর্সর্ ঘসন্টামর ভর্মনার্াধীর্ হাসপাতািসমহূ গভণনমরর 
পভরকল্পর্ার অ্ংশ ঘের্ হাজার হাজার র্তুর্ শেযা স্থাপমর্র মাধযমম হাসপাতামির সযমতা বাড়ামর্া 
োয়, ঘেগুমিা ঘরাগীমির জর্য এভপ্রমির শুরু বা মামের ভিমক োিু করার পভরকল্পর্া আমে। 
এোড়াও, এই ঘস্টট কমিজ আবাসস্থি এবং ডাউর্মস্টট অ্ঞ্চি জমুড় ঘহামটি প্রস্তুত করমে, এবং 
জরুভর শেযা স্থার্ ভহমসমব কাজ করার জর্য র্াভসনং ঘহাম এবং অ্র্যার্য সুভবধা ভেভিত করমে।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরর্ ঘে, ভর্উ ইয়কন  ঘস্টমটর সকি সু্কিমক 15 এভপ্রি পেনন্ত অ্ভতভরক্ত িইু 
সপ্তাহ বন্ধ থাকমত হমব কারণ আমরা এই অ্সাধারণ সু্কি বেমরর জর্য এরূপ ভর্মিনশর্ামূিক সমময় 
ঘস্টট জমুড় িঢৃ়তা এবং অ্ভভন্নতা ভর্ভিত করমত োই। সু্কিগুমিামক োইল্ড ঘকয়ার, খাবার ও 
িরূভশযা কমনসূভে োভিময় ঘেমত হমব এবং ঘস্টট 15 এভপ্রি পেনন্ত 180 ভিমর্র ওময়ভার সম্প্রসাভরত 
করমব।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরর্ ঘে, COVID-19 মহামারীর কারমণ আভথনক কমের সম্মুখীর্ ঘভাক্তামির 
90 ভিমর্র জর্য জীবর্ ভবমা ভপ্রভময়াম পভরমশাধ করমত হমব র্া। ঘকামর্া ঘিভর ভ  ভর্ধনারণ করা 
হমব র্া এবং এই সমময়র মমধয ঘক্রভডট বযুমরার কামে ঘকামর্া ঘর্ভতবােক তথয জার্ামর্া হমব র্া 
এবং এক বেমরর ঘময়ামি ঘিট ঘপমমন্ট প্রমিয় হমব। LICONY বা ভর্উ ইয়মকন র জীবর্ ভবমা 
কাউভন্সি (Life Insurance Council of New York), ো 80 শতাংশ জীবর্ ভবমা ভশমল্পর 
প্রভতভর্ভধত্ব কমর, তারা এসব পিমযমপ সম্মত হময়মে।  
  
ঘভাক্তামির এবং ঘোট বযবসায়ী োরা COVID-19 এর কারমণ আভথনক কমের সম্মুখীর্ হমের্, তারা 
অ্মটা, বাভড়র মাভিক, ভাড়ামট, শ্রভমক ঘকাম্পাভর্, ভেভকৎসাগত অ্র্াোর, ভিভাভর এবং টযাভক্সসহ 
সম্পভি এবং হতাহত ভবমা জর্য 60 ভির্ সমময়র মমধয ঘকামর্া ভপ্রভময়াম পভরমশাধ করমত হমব র্া। 



 

 

ঘকামর্া ঘিভর ভ  ভর্ধনারণ করা হমব র্া এবং এই সমময়র মমধয ঘক্রভডট বুযমরার কামে ঘকামর্া 
ঘর্ভতবােক তথয জার্ামর্া হমব র্া এবং এক বেমরর ঘময়ামি ঘিট ঘপমমন্ট প্রমিয় হমব।  
  
ভর্উ ইয়কন  অ্ভধবাসী োমির স্বাস্থয ভবমা র্াই, তারা এখর্ ভর্উ ইয়কন  ঘস্টট অ্ব ঘহিথ (NY 
State of Health) এর মাধযমম আমবির্ করা উভেত। আপভর্ েভি ভর্ময়াগকতন া কভামরজ হাভরময় 
ঘ মির্, তাহমি আপর্ামক ঘসই কভামরজ হারামর্ার 60 ভিমর্র মমধয আমবির্ করমত হমব। আময়র 
যভতর কারমণ ভর্উ ইয়কন  অ্ভধবাসীরা ঘমভডমকইড, এমসর্ভশয়াি প্লযার্ বা োইল্ড ঘহিথ প্লাস 
পাওয়ার ঘোগয হমত পামর।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে গতকাি ঘথমক েিমার্ COVID-19 ববভিক 
মহামারীর মামে ঘস্টমটর সাজন  ঘহিথমকয়ার ঘ ামসন ঘস্বোমসবক ভহমসমব অ্ংশগ্রহণ করমত অ্বসরপ্রাপ্ত 
ও ভশযাথীসহ, অ্ভতভরক্ত 10,000 জর্ স্বাস্থমসবা কমী সংেুক্ত হময়মের্, ো ঘস্বোকমীমির ঘমাট 
সংখযামক 62,000-এরও ঘবভশমত উন্নীত কমর। তাোড়া, অ্র্য ঘস্টমটর বযভক্তবগনসহ, ভবর্ামূমিয 
অ্র্িাইর্ মার্ভসক স্বাস্থযমসবা প্রিার্ করমত 10,000-এরও অ্ভধক মার্ভসক স্বাস্থয ঘপশািারগণ এর 
সামথ 1,400 ঘস্বোমসবক ঘোগিার্ কমরমের্ োরা গত ভিমর্র ঘভতমর স্বাযর কমরমের্। ভর্উ 
ইয়কন বাসীরা খরে োড়াই সাযামতর সময়সূভে ভর্ধনারমণর জর্য কি করমত পারমবর্ ঘস্টমটর বাতায়র্ 
(hotline) 1-844-863-9314-এ।  
  
"প্রথম ঘথমকই আমামির ঘকৌশি ভেি সুমোগ-সুভবধার প্রসারণ করা এবং হাসপাতামির সযমতা বৃভি 
করা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এমর্ ভকেু কাজ করভে ো আমরা আমগ কখর্ও কভরভর্ 
ঘেমর্- ঘে সময় বড় ধাক্কাটি আসমব তখর্ ঘবভশ হাসপাতামির শেযা খুুঁমজ ঘবর করা এবং 
আমামির স্বাস্থযমসবা বযবস্থা ভর্ভিত করার জর্য সারা পৃভথবী ঘথমক রসি সংগ্রহ করা। আগামী 
ভতর্ ঘথমক োর সপ্তামহর মমধয অ্র্িাইমর্ এই সমস্ত র্তুর্ সভুবধা এবং শেযা ঘপমত আমামির একটি 
পভরকল্পর্া আমে এবং এইএকই সময়মরখার মমধযএই মহামারী আমামির ঘস্টমট েরমভামব আ াত 
হার্মত পামর, তাই েখর্ এটি ঘশষ পেনন্ত আমামির আ াত করমব তখর্ এটি সম্ভবত হাসপাতামির 
ধারণযমতায়ও আ াত করমত পামর। আমরা জীবর্ রযা করার জর্য একটি ঘরসভকউ ভমশমর্ 
আভে এবং আভম গভবনত ঘে র্যাশর্াি গাডন , স্বাস্থযমসবা কমী এবং জরুভর উিার কমীর সাহসী 
পুরুষ ও র্ারীর সামথ এই ভমশমর্ কাজ করমত পারভে োরা সভতযকার অ্মথনই ঈিমরর কাজ 
করমে।"  
  
পভরমশমষ, গভর্নর আরও 7,377টি র্মভি কমরার্াভাইরাস আক্রামন্তর  টর্া ভর্ভিত কমরমের্, ো 
ভর্উ ইয়কন  ঘস্টটজমুড় ঘমাট আক্রামন্তর সংখযা 44,635-এ উন্নীত হময়মে। ঘমাট 44,635 জর্ বযভক্ত 
োরা ভাইরামসর জর্য ভর্ভিতভামব সর্াক্ত হময়মের্, তামির ঘভৌগভিক অ্বস্থার্ ভর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  
কমাট 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  187  16  

Allegany  2  0  

Broome  18  2  



 

 

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  0  

Chemung  11  4  

Chenango  4  1  

Clinton  11  0  

Columbia  20  7  

Cortland  4  2  

Delaware  8  1  

Dutchess  225  35  

Erie  219  85  

Essex  4  0  

Franklin  2  1  

Fulton  1  0  

Genesee  6  2  

Greene  6  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  9  2  

Jefferson  3  0  

Livingston  3  0  

Madison  17  8  

Monroe  160  21  

Montgomery  5  0  

Nassau  4,657  743  

Niagara  23  9  

NYC  25,398  4,005  

Oneida  13  0  

Onondaga  115  32  

Ontario  14  3  

Orange  910  159  

Orleans  3  1  

Oswego  4  0  

Otsego  5  2  

Putnam  111  17  

Rensselaer  35  3  

Rockland  1,457  260  

Saratoga  82  9  

Schenectady  66  4  

Schoharie  3  1  

St. 
Lawrence  

3  1  



 

 

Steuben  12  1  

Suffolk  3,385  650  

Sullivan  64  11  

Tioga  2  0  

Tompkins  26  4  

Ulster  98  20  

Warren  8  6  

Washington  6  2  

Wayne  11  3  

Westchester  7,187  1,243  

Wyoming  7  0  
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