
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের সকল হাসপাতাম্বলর জর্ে 
আবথনক ও প্রোসবর্ক ত্রাণ স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
NYS বিপােন ম্বমন্ট অি বির্াবিয়াল সাবভন ম্বসস (NYS Department of Financial Services)স্বাস্থ্ে 
বিমাকারীম্বের অবিলম্বে হাসপাতাম্বলর িম্বকয়া োবি পবরম্বোয করম্বত এিং অবতবরক্ত আবথনক 

সহায়তা প্রোম্বর্ অভািগ্রস্ত হাসপাতালগুম্বলার সাম্বথ কাজ করম্বত বর্ম্বেন ে প্রোর্ কম্বরর্  
  

DFS-এর বর্ম্বেন ের্াটি সকল হাসপাতাম্বলর সাবভন ম্বসর স্টেম্বত্র পিূন-অর্ুম্বমােম্বর্র প্রম্বয়াজর্ীয়তা 
স্থ্বগত করম্বি এিং হাসপাতাম্বলর োবি সম্পম্বকন  পিূনিতী পর্নাম্বলাচর্া বর্বষদ্ধ করম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আম্বরা 5,526 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রান্ত তা বর্বিত কম্বর - র্া স্টেেিোপী 
স্টমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 257,216-স্টত বর্ম্বয় আম্বস; 43 কাউবন্টম্বত র্তুর্ স্টরাগী ের্াক্ত হয়  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে রনউ 
ইয়কন  ঘেট রিপাটন ধ্মন্ট অ্ব রিনারিয়াল সারভন ধ্সস স্বাস্থ্ে রবমাকািীধ্ক কোশ ঘলা রিরলি প্রদাধ্নি 
রনধ্দনশ প্রদান কিধ্ব এবং COVID-19-এি প্ররিরিয়া রহধ্সধ্ব রনউ ইয়কন  ঘেধ্টি হাসপািালগুরলধ্ি 
প্রশাসরনক দারয়ত্ব সহজ কিধ্ব। মহামারি চলাকালীন সমধ্য় হাসপািাধ্ল সিবিাহ কিা ত্রাধ্ণ 
রবমাকািীধ্দি অ্রবলধ্ে বধ্কয়া অ্োকাউন্টগুরলধ্ি গ্রহণধ্োগে রহধ্সধ্ব পরিধ্শায কিা, সমস্ত 
হাসপািাধ্লি পরিধ্ষবাগুরলি জনে পূবন-অ্নুধ্মাদধ্নি প্রধ্য়াজনীয়িা স্থ্রগিকিণ এবং দারব সম্পধ্কন  
পূবনবিী পেনাধ্লাচনা রনরষদ্ধকিণ অ্ন্তভুন ক্ত িধ্য়ধ্ে।  
  
DFS স্বাস্থ্ে রবমাকািীধ্দি রনধ্দনশ কধ্ি একটি সাকুন লাি ঘলটাি জারি কিধ্ব:  

• অ্রবলধ্ে হাসপািাধ্লি বধ্কয়া দারবগুরল পরিধ্শাধ্যি প্ররিয়া;  
• েরদ প্রধ্য়াজন এবং সম্ভবপি হয় DFS এি সহধ্োরগিায় করমউরনটি, গ্রামাঞ্চধ্ল এবং 

রনিাপত্তা-ঘনট হাসপািালগুধ্লাধ্ক গুরুত্ব রদধ্য় অ্রিরিক্ত আরথনক সহায়িা প্রদান কিধ্ি 
রবমা ঘনটওয়াধ্কন ি হাসপািালগুধ্লাি সাধ্থ কাজ করুন;  

• 2020 সাধ্লি 18 জনু পেনন্ত, লোব ওয়াকন  এবং ঘিরিওলরজসহ হাসপািাধ্ল সম্পারদি 
সকল ঘসবাি জনে পূবন-অ্নুধ্মাদধ্নি প্রধ্য়াজনীয়িা স্থ্রগি করুন;  

• 2020 সাধ্লি 18 জনু পেনন্ত সীরমি বেরিিম সাধ্পধ্ে হাসপািাধ্লি দারবগুরলি 
পূবনাভাসমূলক পেনাধ্লাচনাগুরল পরিচালনা কিধ্বন না: এবং  



 

 

• COVID-19-এি জরুরি রবভাগ এবং ইনপোধ্সন্ট হাসপািাধ্লি রচরকৎসা সম্পরকন ি 
প্রধ্য়াজনীয়িা অ্স্বীকাি কিধ্বন না।  

  
"আমিা এই সংকধ্টি একটি গভীি মুহূধ্িন  িধ্য়রে ঘেখাধ্ন অ্বধ্শধ্ষ আমিা কাধ্ভন ি সধ্বনাচ্চ পধ্য়ন্ট 
অ্রিিম কিরে, রকন্তু েরদ আমিা একটি খািাপ পদধ্েপ গ্রহণ করি িাহধ্ল এটি আমাধ্দি রপেধ্ন 
ঘিধ্ল রদধ্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা আমাধ্দি অ্থননীরিধ্ক পুনিায় চালু কিাি জনে এবং 
নিুন স্বাভারবক প্রিোবিন ন শুরু কিাি পরিকল্পনা কিধ্ি শুরু কিরে, রকন্তু ইধ্িামধ্যে আমাধ্দি 
স্বাস্থ্েধ্সবা বেবস্থ্া এবং আমাধ্দি হাসপািালগুধ্লা ঘে এই ভাইিাধ্সি ঘমাকাধ্বলায় অ্ধ্নক গুরুত্বপূণন 
হধ্য়ধ্ে িাই িাধ্দি প্রধ্য়াজনীয় সাধ্পাটন  রনরিি কিধ্ি হধ্ব। রিপাটন ধ্মন্ট অ্ব রিনারিয়াল সারভন ধ্সস 
আমাধ্দি হাসপািালগুধ্লাধ্ক আরথনক ও প্রশাসরনক ত্রাণ প্রদান কিাি জনে স্বাস্থ্ে রবমাকািীধ্দি প্ররি 
একটি রনধ্দনশ জারি কিধ্ি োধ্ে োধ্ি িািা রনিাপধ্দ এবং দ্রুি ঘসই েত্ন প্রদান কিধ্ি পাধ্ি ো 
এই মুহূধ্িন  খুব প্রধ্য়াজন।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 5,526 টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আিাধ্ন্তি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ে ঘমাট রনরিি আিাধ্ন্তি সংখো 257,216 এ রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 257,216 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, িাধ্দি ঘভৌগরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  
  

কাউবন্ট  স্টমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  737  33  

Allegany  30  0  

Broome  219  14  

Cattaraugus  37  2  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  26  1  

Chemung  75  0  

Chenango  79  0  

Clinton  51  0  

Columbia  117  4  

Cortland  25  0  

Delaware  50  1  

Dutchess  2,391  60  

Erie  2,233  86  

Essex  22  1  

Franklin  13  0  

Fulton  28  1  

Genesee  122  1  

Greene  87  0  

Hamilton  3  0  



 

 

Herkimer  53  3  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  0  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1112  42  

Montgomery  38  1  

Nassau  31,555  476  

Niagara  268  8  

NYC  142,432  3,107  

Oneida  301  17  

Onondaga  526  12  

Ontario  73  1  

Orange  6,690  129  

Orleans  56  3  

Oswego  49  0  

Otsego  49  0  

Putnam  611  6  

Rensselaer  186  3  

Rockland  9,699  131  

Saratoga  264  7  

Schenectady  280  7  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  123  3  

Steuben  171  1  

Suffolk  28,854  700  

Sullivan  561  6  

Tioga  39  2  

Tompkins  119  0  

Ulster  913  20  

Warren  108  6  

Washington  73  5  

Wayne  52  1  

Westchester  25,276  620  

Wyoming  40  4  

Yates  11  1  
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