
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা 65 বমবল র্ মাবকন র্ ডলার NY ফরও াডন  চাইল্ড কক ার সম্প্রসারণ প্রম্বণাদর্া 
ক াষণা কম্বরম্বের্  

  
কফডাম্বরল কক ারস অোক্ট কেম্বক তহবিল র্তুর্ চাইল্ডম্বক ার কহল্ে অোন্ড কসফটি কপ্রাম্ব াকল 

সমেনর্ করম্বি এিং পরু্রা  ক ালার সাম্বে িন্ধ কপ্রাগ্রাম্বম সহা তা করম্বি  
  

বমড-হাডসর্ অঞ্চল আজ পরু্রা  ক ালার তৃতী  পর্নাম্ব  প্রম্বিে কম্বরম্বে  
  

লং আইলোন্ড আগামীকাল বিতী  ধাম্বপ প্রম্বিে করম্বি  
  

গতকাম্বলর COVID-19 ক ম্বের মাত্র 1.2 েতাংে আক্রান্ত বেল  
  

কে িোপী হাসপাতাম্বল ভবতন  কম্বম 1,104 কত কপ ৌঁম্বেম্বে  
  

বর্উ ই কন  কেম্ব  আম্বরা 597 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর   র্া বর্বিত কম্বর - র্া কে িোপী 37 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর   র্াসহ কমা  আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 389,085-কত বর্ম্ব  আম্বস  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 65 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার ঘেডামরি 
ঘকয়ার অ্যাক্ট তহমিি মর্উ ইয়কন  েরওয়াডন  চাইল্ড ঘকয়ার এক্সপ্যার্শর্ ইর্মের্টিভ ঘরাগ্রামমর 
মাধ্যমম োরা ঘেটজমু়ে মশশু ঘেিা রদার্কারীমদর জর্য উপ্িভয।  
  
উপ্িভয তহমিমির মমধ্য রময়মে:  

• 20 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার চাইল্ডমকয়ার ঘরাগ্রামমক আমরা োমামজকভামি দরূত্ব িজায় রাখা 
মমডি েমর্নর্ করার জর্য েরঞ্জাম েরিরাহ এিং েম্প্রোরমণর মাধ্যমম চাইল্ডমকয়ার 
ঘরাগ্রামমক েহায়তা করা। এর মমধ্য র্াকমত প্ামর প্াটিন শর্, স্বল্পমময়াদী ভা়ো, ইতযামদ।  

  
• একটি র্তুর্ ঘখািা ঘেমণকমের খরমচর 50% (েমিনাচ্চ 6,000 মামকন র্ ডিার) ঘেমণকে 

ঘখািার জর্য চাইল্ডমকয়ার প্ুর্রায় ঘখািা এিং েম্প্রোরণ রমণাদর্া তহমিমি 45 মমমিয়র্ 



 

 

মামকন র্ ডিার। অ্স্থায়ী তহমিি মিতীয় এিং তৃতীয় মামে প্েনায়ক্রমম ঘির হমি েখর্ আমরা 
মপ্তামাতা তামদর েন্তার্মদর চাইল্ডমকয়ামর মেমরময় আর্মি।  

  
মহামামর জমু়ে, 65 শতাংশ মশশু ও প্মরিার ঘেিা দপ্তর য় (Office of Children and Family 
Services, OCFS) িাইমেন্সরাপ্ত এিং ঘরমজোডন  চাইল্ড ঘকার ঘরাগ্রাম ঘখািা মেি, অ্মর্ক 
অ্তযািশযকীয় েমমকমদর প্মরিামরর ঘেিা রদার্ কমর। আজমক ঘে তহমিি উপ্িভয করা হমে তা 
িন্ধ ঘরাগ্রামমক কমনমেমে মেমর আো প্মরিামরর ঘেিা করার জর্য অ্প্ামরশমর্ মেমরময় আর্মত 
োহােয করমি।  
  
"মর্উ ইয়কন  ঘদমশর েমিনাচ্চ েংক্রমমণর হার ঘর্মক েিনমর্ম্ন কারণ আমরা মিজ্ঞামর্র উপ্র মভমি 
কমর মেদ্ধান্ত মর্ময়মে- রাজর্ীমতর মভমিমত র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা অ্র্যার্য ঘেমট 
ঘদখমে েখর্ আপ্মর্ ঘমমিক িা তমর্যর রমত ঘকার্ েদ্ধা র্া ঘরমখ প্রু্রায় ঘখািা হয়- এটা 
জর্স্বাস্থয এিং অ্র্নর্ীমতর জর্য খারাপ্ এিং ঘে েি ঘেট দ্রুত খুমিমেি তারা এখর্ একটি িুমমরাং 
ঘদখমত প্ামে। আমরা রমতমদর্ রায় 60,000 প্রীো কমর - মার্ামপ্েু ঘেমকামর্া ঘেট িা ঘদমশর 
ঘচময় ঘিমশ এিং রায় 1 শতাংশ প্রীো আক্রান্ত মহমেমি মচমিত করা হময়মে। আমরা ধ্মীয়ভামি 
এই প্রীো কমর এিং আমরা হার ঘদমখ এিং ঘেই হার িারা আমামদর প্ুর্রায় ঘখািার প্মরমাপ্ 
কমর। হাডের্ ভযামি আজ তৃতীয় প্েনাময় োমে এিং িং আইিযান্ড আগামীকাি তৃতীয় প্েনাময় 
োমি।"  
  
"েখর্ আমরা প্ুর্রায় ঘখািার মদমক এমগময় োমে এিং আমরা িািা-মা কামজ মেমর োমের্, 
আমরা মর্মিত করমে ঘে ঘেট জমু়ে মশশুমদর েত্ন কমনেূমচমত তামদর মর্রাপ্মদ প্ুর্রায় ঘখািার 
জর্য রময়াজর্ীয় েমর্নর্ আমে," গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্। "েম্প্রোমরত ঘেমণকমের জর্য 
েহায়তা রদার্ করার মাধ্যমম ো আমরা োমামজক দরূত্ব এিং অ্র্যার্য েম্পমদর জর্য অ্র্ুমমাদর্ 
ঘদয়, আমরা কমী এিং মশশুমদর মর্রাপ্দ রাখমত োহােয করমত প্ামর।"  
  
প্ুর্রায় ঘখািার তহমিমির ঘোগয হমত, চাইল্ড ঘকয়ার ঘরাগ্রামগুমিা হয় 15 জরু্ প্েনন্ত িন্ধ কমর 
মদমত হমি এিং আমিদর্ করার দইু েপ্তামহর মমধ্য আিার ঘখািার প্মরকল্পর্া র্াকমত হমি অ্র্িা 
িতন মামর্ তামদর িাইমেন্সরাপ্ত েমতার মর্মচ কাজ করার প্মরকল্পর্া আমে এিং তারা েম্প্রোরণ 
করমত চায়। ঘরাগ্রাম ধ্ারণ েমতা ঘপ্ ৌঁোমর্ার োমর্ োমর্ অ্র্ুদার্ ঘরা-ঘরট করা হমি। 
ঘরাগ্রামগুমিমক অ্িশযই তহমিি িযিহামরর জর্য একটি মিস্তামরত প্মরকল্পর্া জমা মদমত হমি এিং 
অ্ন্তত িেমরর ঘশমষ ঘখািা র্াকমত হমি।  
  
প্রু্রায় ঘখািা এিং প্ুর্গনঠর্ রমণাদর্ার জর্য েমিনাচ্চ 20 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর প্ুরস্কার 
ঘরাগ্রামমর আকামরর উপ্র মর্ভন র কমর এিং 300 ঘর্মক 1,600 মামকন র্ ডিার প্েনন্ত এককািীর্ 
অ্র্ুদার্ ঘদওয়া হমি। চাইল্ড ঘকয়ার ঘরাগ্রাম 15 জিুাই প্েনন্ত OCFS-এর ঘেমে রমোজয হমত 
প্ামর।  
  



 

 

গভর্নর চিমার্ COVID-19 মহামামর চিাকািীর্ েমময় ঘেমটর অ্গ্রগমত েম্পমকন  মর্উ 
ইয়কন িােীমকও আপ্মডট কমরমেমির্। র্তুর্ ঘকমের েংখযা, প্রীোর শতাংশ োরা আক্রান্ত মেি এিং 
অ্র্যার্য অ্মর্ক েহায়ক ডাটা প্ময়ন্ট েিেময় forward.ny.gov-এপ্াওয়া োমি।  
  
আজমকর তর্য েংমেমপ্ মর্মচ তুমি ধ্রা হমিা:  
  

• করাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 1,104 (আমগর মদর্ ঘর্মক কম -18)  
• ICU-কত সং ো - 302 (আমগর মদর্ ঘর্মক কম -28)  
• ICU-কত র্ত জর্ম্বক টিউি কদও া হম্ব ম্বে তার সং ো - 204 (আমগর মদর্ ঘর্মক কম 

-24)  
• কমা  বডসচাজন  - 69,769 (আমগর মদর্ ঘর্মক +59 ঘিমশ)  
• মৃতুে - 27  
• কমা  মৃতুে - 24,766  

  
গতকাি মর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুমিত 48,709টি প্রীোর মমধ্য মাে 597 জর্ িা 1.2 শতাংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী মেি। গত মতর্ মদমর্ রমতটি অ্ঞ্চমির প্রীোয় আক্রামন্তর শতাংশ মর্ম্নরূপ্:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  কসামিার  
New York City  1.20%  1.10%  1.40%  
Capital Region  0.40%  0.70%  1.30%  

Central New York  0.90%  0.70%  1.80%  
Finger Lakes  0.40%  0.70%  1.10%  
Long Island  1.00%  0.90%  1.10%  
Hudson Valley  1.00%  1.00%  1.00%  
Mohawk Valley  1.00%  1.40%  0.50%  
North Country  0.20%  0.10%  0.40%  
Southern Tier  0.30%  0.30%  0.20%  

Western New York  0.80%  1.00%  1.30%  
  
এো়োও গভর্নর আরও 597 জমর্র র্তুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামে আক্রান্ত ঘরাগীর েংখযা মর্মিত 
কমরমের্, োর মাধ্যমম মর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমু়ে আক্রান্ত ঘরাগীর েিনমমাট েংখযা হমিা 389,085 
জর্। ঘমাট 389,085 জর্ িযমি োরা ভাইরামের জর্য মর্মিতভামি ের্াি হময়মের্, তামদর 
ঘভ গমিক অ্িস্থার্ মর্ম্নরূপ্:  
  

কাউবি  কমা  আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,062  2  
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Allegany  58  0  
Broome  671  1  

Cattaraugus  118  3  
Cayuga  108  0  

Chautauqua  116  0  
Chemung  139  0  
Chenango  141  1  
Clinton  100  0  
Columbia  454  2  
Cortland  44  0  
Delaware  91  1  
Dutchess  4,150  5  
Erie  7,073  38  
Essex  41  0  
Franklin  28  1  
Fulton  244  0  
Genesee  229  4  
Greene  256  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  137  0  
Jefferson  84  0  
Lewis  24  1  

Livingston  125  1  
Madison  347  0  
Monroe  3,540  28  

Montgomery  109  1  
Nassau  41,544  31  
Niagara  1195  2  
NYC  21,3056  315  
Oneida  1,421  5  

Onondaga  2,702  27  
Ontario  242  0  
Orange  10,666  12  
Orleans  277  1  



 

 

Oswego  179  6  
Otsego  83  0  
Putnam  1,305  0  

Rensselaer  533  5  
Rockland  13,529  15  
Saratoga  538  3  

Schenectady  770  9  
Schoharie  57  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  64  0  

St. Lawrence  217  0  
Steuben  263  0  
Suffolk  41,056  46  
Sullivan  1,440  2  
Tioga  141  1  

Tompkins  175  0  
Ulster  1,757  1  
Warren  262  0  

Washington  244  0  
Wayne  145  2  

Westchester  34,581  24  
Wyoming  93  0  
Yates  43  1  

  
###  
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