
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং COVID-19 মাতৃত্বকালীর্ টাস্ক ফ াম্বসনর ফেয়ারমোর্ ফমবলসা ফেম্বরাসা 
COVID-19 মহামাবরর মম্বযে বমেওয়াই  ফর্তৃত্বাযীর্ িাব ন্ং ফসন্টার অোম্বেস িৃবির ফ াষণা 

বিম্বয়ম্বের্  
  

DOH ব্রুকবলর্ িাব ন্ং ফসন্টার এিং ফর ুয়া ফহল্ ফসন্টাম্বর িটুি র্তুর্ অস্থায়ী জন্ম ফকন্দ্র 
অর্ুম্বমাির্ কম্বরর্ - অবতবরক্ত জন্ম ফকন্দ্র স্থাপম্বর্র সময়কালীর্ বিমলাইর্ প্রবিয়ার  লা ল  

  
সুপাবরেগুবলর  লস্বরূপ DOH বমেওয়াই াবর িা ন্ ফসন্টারগুবলর জর্ে অর্ুম্বেি 28 স্বাস্থেম্বসিা 

সুবিযা বহম্বসম্বি স্বীকৃবত পাওয়ার জর্ে আম্বিির্গুবল গ্রহণ করম্বি  
  

 
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেট COVID-19 স্টমটোরনর্টি টোস্ক স্ট োর্ন (New York 
State COVID-19 Maternity Task Force) এর র্নিব স্টমনির্ো নিমরোর্োর র্ভোপনিমে আজ 
স্ট োষণো নিময়মের্ স্টে গভর্নর স্টেমটর স্বোস্থ্য নবভোগমর্ নর্মিনশ নিময়মের্ প্রথমবোমরর মি নর্উ ইয়মর্ন  
নমিওয়োই  স্টর্িৃেোধীর্ জন্ম স্টর্মের অর্ুমমোির্ নিমি।  
 
গভর্নর কুওমমোর নর্মিন মশ এনপ্রমি িোিু হওয়ো COVID-19 মোিৃের্োিীর্ টোস্কম োমর্নর েয়টি মূি 
র্ুপোনরশগুনির মমধয এর্টি বোনথনং র্োইট অপশর্গুনির র্মথনর্ এবং স্টরোগীর পেন্দমর্ র্মথনর্ র্রোর 
এই নর্মিনশর্ো। গভর্নমরর এই নর্মিন নশর্ো প্রিযোনশি মোময়মির আমরো প্রর্ব স্টবির্ো এবং প্রর্মবর র্ুমেোগ 
প্রিোর্ র্রমব।  
  
DOH এখর্ জর্স্বোস্থ্য আইমর্র ধোরো 28 অর্ুেোয়ী নমিওয়োই োনর বোথন স্টর্ন্টোমরর জর্য প্রময়োজর্ীয় 
আমবিমর্র র্োটিন ন মর্ট গ্রহণ র্রমে।  
  
"COVID-19 প্রিযোনশি নপিোমোিোর জীবমর্ অভূিপূবন িোপ এবং উমেগ নর্ময় এমর্মে েোমির 
গভন োবস্থ্ো এই ভোইরোর্ েোরো র্ৃষ্ট অনর্শ্চয়িোর র্োরমণ নবনিি হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমোমির র্মরোর্োভোইরোর্ স্টমটোরনর্টি টোস্ক স্ট োর্ন (Maternity Task Force) এই িোমপর 
র্ময় প্রিযোশী মোময়মির র্হোয়িো র্রোর জর্য পুমরো র্ুপোনরশগুনির এর্মে রোখোর জর্য দ্রুি র্োজ 
র্মরমে এবং নর্উ ইয়র্ন  এই বযবস্থ্োগুনি বোস্তবোয়মর্র জর্য র্োজ র্রমে, িোই প্রিযোনশি মোময়রো 
িোমির নর্নিনষ্ট িোনহিো পূরমণর জর্য বোনথনং র্োইট অপশর্র্মূমহর নবসৃ্তি পনরর্মর অযোমের্ স্টপমি 
পোমর।"  

https://www.governor.ny.gov/news/secretary-governor-melissa-derosa-issues-report-governor-cuomo-outlining-covid-19-maternity


 

 

  
"নর্উ ইয়মর্ন র স্বোস্থ্যমর্বো বযবস্থ্ো COVID-19 মহোমোনরর র্ময় অভূিপবূন জরুনর স্টর্বো প্রিোর্ র্মরমে 
এবং আশো র্রো েোয় স্টে বোবো-মোময়রো প্রর্মবর র্ময় গুণগি মোমর্র স্বোস্থ্য র্নুবধো পোওয়োর র্ুমেোগ 
পোমবর্।" গভর্নম্বরর ফসম্বিটাবর এিং বর্উ ইয়কন  ফেট COVID-19 ফমটারবর্টি টাস্ক ফ াসন (New 
York State COVID-19 Maternity Task Force)-এর ফেয়ারমোর্ ফমবলসা বেম্বরাজা 
িম্বলর্। "স্টেট স্বোস্থ্য িপ্তমরর িত্ত্বোবধোমর্ নমিওয়োই  স্টর্িৃেোধীর্ বোনথনং স্টর্ন্টোর স্টেোগ র্রোর মোধযমম 
আমরো িোমির গুরুেপূণন ভূনমর্োমর্ নর্রোপি এবং র্সু্থ্ জমন্মর নবর্ল্প নহমর্মব স্বীরৃ্নি প্রিোর্ র্রনে 
এবংমোময়মির প্রিযোশোর জর্য স্টরোগীর পেন্দমর্ প্রর্োনরি র্রোর স্টিষ্টো িোনিময় েোনি।"  
  
বস্তুি, এনপ্রি মোমর্ েখর্ টোস্ক স্ট োর্ন COVID-19 র্ংর্মটর উচ্চিোয় র্োেনি নমনিি হয়, এর 
র্ির্যরো বিন মোমর্ িোইমর্ন্সপ্রোপ্ত জন্মমর্ে এবং স্টর্ে েোরো পনরিোনিি অনিনরক্ত জন্ম বৃনি র্োইট 
স্থ্োপমর্র অর্ুমনি স্টিওয়োর জর্য গভর্নর কুওমমো এর্টি নর্বনোহী আমিশ জোনর র্রোর র্ুপোনরশ র্মর 
েোমি COVID-19 স্টরোগীমির েত্ন স্টর্ওয়ো হোর্পোিোমির িোপ র্মোমি র্োহোেয র্মর।  
  
এেোড়োও, ধোেীনবিযো পনরমষবোয় প্রমবশোনধর্োর বনৃি র্রোর জর্য, টোস্ক স্ট োর্ন আগোমী 45 নিমর্র 
মমধয DOH পিমেপ েরোনিি র্রোর র্ুপোনরশ র্মর, নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর নমিওয়োই োনর স্টর্িৃেোধীর্ 
বোনথনং স্টর্ন্টোর স্থ্োপমর্র জর্য িোইমর্ন্স প্রনিয়ো িূড়োন্তর্রণ এবং জরুনর অবস্থ্ো পনরনস্থ্নিমি 
র্নমউনর্টির প্রময়োজর্ স্টমটোমি পেনোপ্ত বোনথনং র্ুনবধো প্রময়োজর্ রময়মে িো নর্নশ্চি র্রো।  
  
টোস্ক স্ট োর্নও র্ুপোনরশ র্মরমে স্টে নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টহিথ নিপোটন মমন্ট িোইমর্ন্সপ্রোপ্ত স্বোস্থ্য স্টর্বো 
র্ুনবধো স্টথমর্ আমবির্ গ্রহণ র্রোর জর্য এর্টি নিমিোইর্ প্রনিয়ো উন্নয়র্ র্রোর র্ুপোনরশ র্মরমে, 
স্টেমর্ র্নমউনর্টি স্টহিথ স্টর্ন্টোর ও স্ট িোমরনি স্টেোগযিোর্ম্পন্ন স্টহিথ স্টর্ন্টোরগুনি, জরুনর অবস্থ্োর 
র্মময় নর্মবনিি শ্রম ও নবিরণ স্থ্োর্গুনিমি অবযবহৃি স্থ্োর্মর্ িোমির র্ুনবধোর স্থ্োমর্ রূপোন্তর 
র্রমে।  
  
এই নিমিোইর্ প্রনিয়োর মোধযমম নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নিপোটন মমন্ট অব স্টহিথ িটুি র্িুর্ অস্থ্োয়ী বোনথনং 
স্টর্ন্টোর, ব্রুর্নিমর্ ব্রুর্নির্ বোনথনং স্টর্ন্টোর, NY এবং ভোিহোল্লোর স্টর ুয়ো স্টহিথ স্টর্ন্টোর, NY 
COVID 19 স্টমটোরনর্টি টোস্ক স্ট োমর্নর র্পুোনরমশর র্োমথ র্োমঞ্জর্যপূণন। 
 
ব্রুর্নির্ বোনথনং স্টর্ন্টোর, ব্রুর্নির্ NY-স্টি অবনস্থ্ি এর্টি প্রিযনয়ি িোয়োগর্নের্ এবং নিনর্ৎর্ো 
স্টর্ে, অর্ুমরোধ র্রো হময়নেি এবং COVID-19 প্রর্নূি টোস্ক স্ট োর্ন স্টথমর্ িোমির নবিযমোর্ স্টর্ে 
ব্রুর্নির্ বোনথনং স্টর্ন্টোর d/b/a জযোজ বোনথনং স্টর্ন্টোর স্টখোিোর জর্য জরুনর অর্ুমমোির্ স্টিওয়ো 
হময়নেি। এই নেিীয় র্োইমট পোাঁিটি জন্মর্ে থোর্মব এবং COVID-19 জর্স্বোস্থ্য জরুনর অবস্থ্োর 
র্ময় অস্থ্োয়ী নভনিমি র্োজ র্রমব।  
  
স্টর ুয়ো স্টহিথ স্টর্ন্টোর (Refuah Health Center) এর্টি িোইমর্ন্সপ্রোপ্ত আটিন মর্ি 28 িোয়োগর্নের্ 
ও নিটমমন্ট স্টর্ন্টোর এবং স্ট িোমরি স্টেোগযিোর্ম্পন্ন স্বোস্থ্য স্টর্ে েো NY এর নরং ভযোনিমি 
অবনস্থ্ি। স্টর ুয়ো আমবির্ র্মরনেি এবং এর প্রধোর্ র্োইট র্ংিগ্ন স্থ্োমর্ এর্টি িোর শেযোনবনশষ্ট 



 

 

বোনথনং স্টর্ন্টোর স্টেোগ র্রোর জর্য এর্টি জরুনর অর্ুমমোিমর্র অর্ুমরোধ মঞ্জুর র্রো হময়নেি। স্টর ুয়ো 
স্টহিথ স্টর্ন্টোর,ভোিহোল্লোর ওময়েমিেোর স্টমনিমর্ি স্টর্ন্টোর (Westchester Medical Center in 
Valhalla) এবং র্ো োরোমর্র গুি র্োমোনরটোর্ হোর্পোিোি স্টথমর্ মোিৃের্োিীর্ স্টরোগীমির গ্রহণ র্রমব। 
জন্মমর্েটি অস্থ্োয়ী এবং শুধুমোে COVID-19 এ জর্স্বোস্থ্য জরুনর অবস্থ্োর র্ময় পনরিোনিি হমব।  
  
এনেনর্উটিভ অিন োর 202 এর অধীমর্, এই আমবির্গুনি COVID-19 জর্স্বোস্থ্য জরুনর অবস্থ্োর 
র্ময় স্টর্বো প্রিোমর্র জর্য প্রময়োজর্ীয় জরুনর অর্ুমমোির্ নহমর্মব নবমবির্ো র্রো হয়। েনি র্োইটগুমিো 
স্থ্োয়ী নভনিমি র্োজ র্রমি থোমর্, িোহমি এর্টি CON প্রময়োজর্ হমব।  
  
প্রম্বয়াজর্ীয় প্রতেয়র্ পত্র প্রবিয়া সম্পম্বকন   
নর্উ ইয়মর্ন র প্রমোণপমের প্রময়োজমর্র প্রনিয়োটি স্বোস্থ্যমর্বো র্ুনবধোগুনি স্টেমর্ হোর্পোিোি, র্োনর্নং 
স্টহোমগুনি, স্টহোম স্টর্য়োর এমজনন্সগুনি ও িোয়োগর্নের্ এবং নিটমমন্ট স্টর্ন্টোরগুনির প্রনিষ্ঠো, নর্মনোণ, 
র্ংস্কোর এবং বড় বড় র্রঞ্জোম অনধগ্রহণমর্ পনরিোির্ো র্মর। CON প্রনিয়োর উমেশয হমি উচ্চ 
মোমর্র স্বোস্থ্য স্টর্বো প্রিোর্ স্টর্ উন্নীি র্রো এবং স্টর্বোগুমিো েোমি র্ম্প্রিোময়র িোনহিোর র্োমথ 
র্োমঞ্জর্যপূণন হয় িো নর্নশ্চি র্রো। CON স্বোস্থ্য অনধিপ্তরমর্ র্র্ি নবেোর্ো, স্টর্বো এবং নিনর্ৎর্ো 
র্রঞ্জোমম নবনর্ময়োগ র্ীনমি র্রোর জর্য িত্ত্বোবধোর্ প্রিোর্ র্মর, েো এর পনরবমিন  র্ংনিষ্ট স্বোস্থ্য 
স্টর্বোর খরি র্ীনমি র্মর স্টিয়।  
  
অর্যোর্য স্বোস্থ্য স্টর্বো র্নুবধোর মি, MBC গুনিমর্ অবশযই স্টপ্রোগ্রোমমর জর্য নর্নিনষ্ট প্রময়োজর্ীয়িো এবং 
মোর্ পূরণ র্রমি হমব। নিপোটন মমন্ট র্িুর্ আমবির্র্োরীমির র্োহোেয র্রোর জর্য এর্টি MBC-
নবমশষ CON র্োবনমশর্ গোইমিন্স িকুমমন্ট তিনর র্মরমে েো CON ওময়ব স্টপমজ পোওয়ো েোমব।  
 
বর্উইয়কন  ফেট COVID-19 ফমটারবর্টি টাস্ক ফ াসন (Maternity Task Force) সম্পম্বকন   
2018 র্োমির এনপ্রি মোমর্ গভর্নর অযোনু্ড্র এম. কুওমমো নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট মোিৃ মৃিুয এবং বণন 
তবষমযমূির্ আিরণ স্টমোর্োমবিোয় বহুমুখী উমিযোমগর স্ট োষণো স্টির্। মোিৃ ও নশশুর  িো ি উন্নি 
র্রোর জর্য নর্উইয়র্ন  স্টেমটর প্রনিশ্রুনি অবযোহি রোখো এবং COVID-19 মহোমোরীটিমি 
হোর্পোিোমির অবর্োঠোমমো এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমুড় অমর্র্ গভন বিী বযনক্তর উমেগমর্ স্টর্ে র্মর 
স্টে উমল্লখমেোগয স্টির্টি স্বীরৃ্নি নিময়মে িোর স্বীরৃ্নি প্রিোর্, গভর্নর কুওমমো নর্উইয়র্ন  স্টেট অ  
স্টহিথ নিপোটন মমমন্টর র্হোয়িোয় মনহিো ও বোনির্ো র্ম্পনর্ন ি NYS র্োউনন্সিমর্ প্রর্ূনিমি COVID-19 
এর প্রভোব স্টমোর্োমবিোর জর্য এর্টি নবমশষজ্ঞ টোস্ক স্ট োর্ন আহবোর্ র্রোর নর্মিনশর্ো নিময়নেমির্। 
গভর্নমরর স্টর্মিটোনর স্টমনির্ো নিমরোর্োর র্ভোপনিমে, টোস্কম োর্নমর্ মোমির উপেকু্তিোর নভনিমি এর্টি 
নর্রোপি নবর্ল্প পথ প্রিোমর্র জর্য ইনিমমধয িিমোর্ COVID-19 মহোমোনরর মমধয িোপেুক্ত 
হোর্পোিোমির জর্য র্মবনোিম পিনির পরীেো র্রোর জর্য ভোরোপনণ র্রো হময়নেি।  
  
নর্উইয়র্ন  স্টেমটর নবনভন্ন প্রোমন্তর মোিৃ ও নশশু স্বোস্থ্য স্টপশোজীবীমির এর্টি মোনি নিনর্নির্োনর গ্রুপ 
নর্ময় গঠিি এই টোস্ক স্ট োর্ন িরূ স্টথমর্ এই নবষয়গুনি নর্ময় আমিোির্ো র্মর র্পুোনরশ প্রস্তোব র্মর । 
COVID-19 এর জরুনর অবস্থ্ো এবং গভন বিী মোর্ুমষর উপর িোর প্রভোমবর িোৎপেন নবমবির্ো র্মর, 
টোস্ক স্ট োমর্নর নমটিং এর্ র্প্তোমহর মমধয অর্ুনষ্ঠি হয় েোমি এর্টি প্রোথনমর্ প্রস্তোবর্ো তিনর র্রো 

https://www.health.ny.gov/facilities/cons/


 

 

েোয়। র্ুপোনরশগুনি DOH এর র্মীমির েোরো র্ংর্নিি এবং নবমিষণ র্রো হময়নেি এবং টোস্ক স্ট োমর্নর 
র্ির্যমির র্োমথ স্টশয়োর র্রো হময়নেি, েোরো জমো পড়ো র্ুপোনরশগুনি পেনোমিোির্ো র্মরনেমির্ এবং নর্মির 
প্রস্তোবগুমিো এনগময় নর্ময় েোওয়োর জর্য র্নিনিি র্ংর্ল্প র্মরনেমির্।  
 
টোস্ক স্ট োর্ন তিনরর আমগ নর্উইয়র্ন  স্টেট COVID-19 মহোমোনরর র্ময় মোিৃ স্টর্বোয় প্রমবশোনধর্োর 
র্ম্প্রর্োরমণর জর্য স্টবশ নর্েু পিমেপ গ্রহণ র্মর, েোর মমধয রময়মে:  

• স্টটনিমহিথ ও স্টটনিম োনর্র্ পনরিশনমর্ অযোমের্ প্রর্োনরি র্রো;  
• বোনথনং প্রনিয়ো ও প্রর্মবর পরবিী র্মময়র জর্য এর্জর্ র্হোয়র্ বযনক্তর উপনস্থ্নি 

স্বীরৃ্নি স্টিওয়ো;  
• স্টেমটর বোইমর ধোেী-স্ত্রীমরোগ নবমশষজ্ঞ এবং নমিওয়োই মির অর্যোর্য স্টেট স্টথমর্ 

নর্উ ইয়মর্ন  অর্ুশীিমর্র েমিো বৃনির েমিো স্টিওয়ো; এবং  
• স্টেৌর্ ও প্রজর্র্ স্বোস্থ্য পনরমষবোমর্ অপনরহোেন নহমর্মব নিনিি র্রো।  
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