অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্থার্ীয় COVID -19 পবরকল্পর্া ও প্রবিবিয়ায় সমর্ন র্ করম্বি ফেডাম্বরল োম্বে
4.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদাম্বর্র ফ াষণা কম্বরর্

COVID-19 পবরকল্পর্া এিং অপাম্বরের্াল প্রস্তুবিম্বি সমর্ন র্ করার জর্ে কাউবি ইমাম্বজনবি
মোম্বর্জম্বমি এম্বজবি এিং বর্উ ইয়কন বসটির জর্ে িহবিল উপলভে করা হম্বে
িহবিল িরাে জর্সংখ্ো বভবিক সূত্র ফর্ম্বক প্রাপ্ত
আম্বিদম্বর্র ফেষ িাবরখ্ 16 জুলাই, 2020

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে COVID-19 পররকল্পর্া এবং অ্পামরশর্াল
প্রস্তুরির সমর্নমর্ কাউরি ইমামজনরি মযামর্জমমি এমজরি এবং রর্উ ইয়কন রসটির জর্য 4.3 রমরলয়র্
মারকন র্ ডলার ঘকন্দ্রীয় িহরবল উপলভয করা হমে। এই অ্র্ুদামর্র সুমোগ রর্উ ইয়মকন র মমিা
কাউরিগুমলামি এবং রবমের অ্র্যার্য কাউরিগুমলামি চলমার্ COVID-19 মহামাররর রবরুমে লড়াই
চারলময় োওয়ার জর্য একটি অ্রিররক্ত স্তমরর প্রিযক্ষ সহায়িা সরবরাহ করমব। উপেুক্ত প্রাপকরা
মহামারর চলাকালীর্ ইমিামমযয বহর্ করা রবরভন্ন জরুরর বযবস্থাপর্া-সম্পরকন ি খরচ, ঘসই সামর্
স্থার্ীয় প্ররিমরায এবং কােনকরী প্রমচষ্টার সামর্ সংরিষ্ট খরচ করার জর্য এই িহরবল বযবহার
করমি পারমবর্।
"েখর্ COVID-19 মহামারর সারা রবমের মার্ুমষর স্বাস্থয এবং রর্রাপত্তার জর্য হুমরক হময়
দাাঁরড়ময়মে, িখর্ রর্উ ইয়কন এই সংকমে কােনকরভামব সাড়া রদমে এবং সংক্রমমণর মাত্রা রর্য়ন্ত্রমণর
মমডল হময় উমেমে, েরদও এটি ঘেে এবং স্থার্ীয় সরকামরর আরর্নক ক্ষরি রময় করমে," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "েরদও এই িহরবল স্থার্ীয় সরকারমক অ্িযন্ত প্রময়াজর্ীয় ত্রাণ সরবরামহর প্রর্ম
পদমক্ষপ, এই পরররস্থরি এখর্ও ঘশষ হয়রর্ এবং আরম লড়াই চারলময় োব োমি ঘেডামরল সরকার
প্রর্ম রদর্ ঘর্মক সামমর্র সাররমি র্াকা বযরক্তমদর সরিযকামরর আরর্নক সহায়িা প্রদার্ কমর।"
ঘেডামরল ইমামজনরি মযামর্জমমি এমজরি (Federal Emergency Management Agency, FEMA)
এর ইমামজনরি মযামর্জমমি পারেরমযাি গ্রাি ঘপ্রাগ্রামমর অ্ংশ রহমসমব, এই COVID-19 সম্পূরক
COVID-19 সম্পরকন ি পররকল্পর্া, প্ররশক্ষণ, ভ্রমণ, পরামশনদািা বা ঠিকাদারমদর কাে ঘর্মক
সহায়িা, সরঞ্জাম ক্রয়, এবং েযারসরলটি রর্মনাণ এবং রক্ষণামবক্ষণ সম্পরকন ি বযয়গুরল কভার করার

জর্য িহরবল প্রদার্ করমব। িহরবল বরাদ্দ জর্সংখযা রভরত্তক সূত্র ঘর্মক প্রাপ্ত এবং প্ররি প্রাপমকর
কাে ঘর্মক একটি 1:1 খরচ সমন্বয় প্রময়াজর্।
প্ররিটি উপেুক্ত অ্রযমক্ষমত্রর জর্য িহরবল প্রাপযিা রর্ম্নরূপ:
অবিম্বেত্র
New York City
Albany County
Allegany County
Broome County
Cattaraugus County
Cayuga County
Chautauqua County
Chemung County
Chenango County
Clinton County
Columbia County
Cortland County
Delaware County
Dutchess County
Erie County
Essex County
Franklin County
Fulton County
Genesee County
Greene County
Hamilton County
Herkimer County
Jefferson County
Lewis County
Livingston County
Madison County
Monroe County
Montgomery County
Nassau County
Niagara County

উপলভে িহবিল
$1,787,193
$66,503
$10,700
$43,854
$17,558
$17,495
$29,492
$19,419
$11,035
$17,954
$13,794
$10,786
$10,489
$65,035
$200,914
$10,000
$11,280
$12,140
$13,134
$10,760
$10,000
$14,105
$25,409
$10,000
$14,296
$16,055
$162,724
$10,979
$292,840
$47,323

Oneida County
Onondaga County
Ontario County
Orange County
Orleans County
Oswego County
Otsego County
Putnam County
Rensselaer County
Rockland County
St. Lawrence County
Saratoga County
Schenectady County
Schoharie County
Schuyler County
Seneca County
Steuben County
Suffolk County
Sullivan County
Tioga County
Tompkins County
Ulster County
Warren County
Washington County
Wayne County
Westchester County
Wyoming County
Yates County

$51,347
$102,098
$23,595
$81,502
$10,000
$26,695
$13,611
$21,798
$34,853
$68,139
$24,472
$48,009
$33,825
$10,000
$10,000
$10,000
$21,641
$326,466
$16,953
$11,177
$22,203
$39,895
$14,364
$13,820
$20,500
$207,489
$10,000
$10,000

ঘহামলযান্ড রসরকউররটি অ্যান্ড ইমামজনরি সারভন স (Homeland Security and Emergency
Services) এর রর্উ ইয়কন ঘেে রবভাগ FEMA এর পমক্ষ এই িহরবল পররচালর্া করমব।
ঘহামলযান্ড রসরকউররটি অ্যান্ড এমামজন রি সারভন স রবভাগ (Division of Homeland Security and
Emergency Services) ঘকবলমাত্র সমস্ত রর্মদন রশকা এবং আমবদমর্র র্রর্ হামি রময়মে িা রর্রিি
করমি র্য় বরং আমবদর্ প্ররক্রয়াটিমি সহায়িা এবং প্রময়াজমর্ অ্রিররক্ত ির্য সরবরামহর জর্য
প্ররিটি অ্রযমক্ষমত্রর জরুরর বযবস্থাপর্ার অ্রেমসর সামর্ সরাসরর ঘোগামোগ করমব।

বর্উ ইয়কন ফেট স্বম্বদম্বের বর্রাপিা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবিক এ. মাবেন
িম্বলম্বের্, "COVID-19 মহামারর চলাকালীর্, ঘেে জুমড় প্রর্ম সাড়া প্রদার্কারী এবং জরুরর
বযবস্থাপর্া রবমশষজ্ঞরা িামদর করমউরর্টিমক সুররক্ষি রাখমি রর্রলস পররশ্রম কমরমের্। ঘবশ
কময়কটি ঘক্ষমত্র পরররস্থরির উন্নরি সমেও, আমামদর সরিরলিভামব সজাগ র্াকমি হমব কারণ
জর্স্বামস্থযর এই সরিযকামরর হুমরক এখর্ও রময়মে। এই িহরবল আমামদর স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর
শুযুমাত্র চলমার্ অ্পামরশর্মক সমর্নর্ করার জর্য র্য়, বরং ভরবষযমির পররকল্পর্া এবং প্ররশক্ষণ
ঘদওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ সরবরাহ কমর এই প্রমচষ্টায় একটি গুরুত্বপূণন ভূ রমকা পালর্
করমব।"
অ্র্ুপেুক্ত খরমচর মমযয রময়মে:
•
•
•
•

COVID-19 পররকল্পর্া, প্ররিমরায বা প্ররিরক্রয়ার সামর্ সম্পরকন ি র্য় এমর্ রকেু ;
এই জরুরর বযবস্থাপর্া পারেরমযাি গ্রাি COVID-19 সম্পূরকটির সমারপ্ত ও
বাস্তবায়মর্র সামর্ সম্পরকন ি র্য় এমর্ কােনক্রম ও প্রকল্প;
ঐরিহযবাহী জর্রর্রাপত্তা দারয়ত্ব পালমর্র উমদ্দমশয শপর্ গ্রহণ কারী জর্রর্রাপত্তা
কমনকিন া রর্ময়ামগর জর্য খরচ; বা
FEMA এর পাবরলক অ্যারসেযাি ঘপ্রাগ্রাম বা অ্র্য ঘকা FEMA এর ঘেডামরল
ঘপ্রাগ্রাম ঘর্মক ইমিামমযয অ্র্ন প্রদার্ করা হময়মে।

এই অ্র্ুদামর্র পারেরমযামির সময়কাল 27 জার্ুয়ারর, 2020 ঘর্মক 31 জুলাই 2021 পেনন্ত।
আম্বিদর্কারীম্বক 16 জুলাই, 2020 িাবরম্বখ্ বিম্বকল 5:00 টার মম্বিেGrant.Info@dhses.ny.gov এর
অ্যারিমকশর্ ওয়াকন রশমে ইমমইল কমর DHSES-এ িহরবমলর জর্য আমবদর্পত্র জমা রদমি হমব।
স্বম্বদম্বের বর্রাপিা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ সম্পম্বকন
ঘহামলযান্ড রর্রাপত্তা ও জরুরর ঘসবা রবভাগ সন্ত্রাসবাদ ও অ্র্যার্য মার্বসৃষ্ট ও প্রাকৃ রিক দুমেনাগ,
হুমরক, আগুর্ এবং অ্র্যার্য জরুরী পরররস্থরি প্ররিমরায, িার ঘর্মক সুরক্ষা, িার জর্য প্রস্তুরি,
িামি সাড়া ঘদয়া এবং পুর্রুোমরর প্রমচষ্টার জর্য ঘর্িৃ ত্ব, সমন্বয় এবং সহায়িা প্রদার্ কমর।
আরও িমর্যর জর্য, ঘেসবুক ঘপইজ পররদশনর্ করুর্, েু ইোমর @NYSDHSES অ্র্ুসরণ করুর্,
অ্র্বা dhses.ny.gov পররদশনর্ করুর্।
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