
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/20/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2022 অর্নিছম্বরর বর্িনাহী িাম্বেম্বের অংে বহম্বেম্বি অত্েন্ত ক্ষবত্গ্রস্ত কু্ষদ্র 
িেিোযীম্বের েোক্স ক্রেবিে বর্ম্বয োহায্ে করার ের্ে 130 বমবলযর্ মাবকন র্ িলাম্বরর প্রস্তাি 

ক্র াষণা কম্বরম্বছর্  
  

প্রস্তািটিম্বত্ িােস্থার্, বেল্প এিং বিম্বর্াের্, ক্ররসু্টম্বরন্ট এিং বমউবেকোল এিং বর্ম্বযোর ক্রপ্রািাকের্ 
বেম্বল্প অত্েন্ত প্রভাবিত্ কু্ষদ্র িেিোযীম্বের োহায্ে করার ের্ে চারটি েোক্স ক্রেবিে িেিহার করা 

হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2022 অ্র্নবছমরর নর্বনাহী বামজমের অ্ংশ নহমেমব COVID-19 
মহামারী থর্মে অ্ত্যন্ত ক্ষনত্গ্রস্ত কু্ষদ্র বযবোযীমের উদ্ধামরর জর্য মহামারী পুর্রুদ্ধার এবং পুর্েসনচর্া 
েমনেসচী প্রণযমর্র জর্য 130 নমনিযর্ মানেন র্ ডিামরর প্রস্তাব থ াষণা েমরমছর্। এই থপ্রাগ্রাম নত্র্টি 
র্তু্র্ েযাক্স থেনডে স্থাপর্ েরমব এবং বােস্থার্, নশল্প এবং নবমর্াের্, থরসু্টমরন্ট এবং নমউনজেযাি 
এবং নর্মযোর থপ্রাডােশর্ নশমল্প অ্ত্যন্ত প্রভানবত্ কু্ষদ্র বযবোযীমের োহায্য েরার জর্য এেটি চতু্র্ন 
েযাক্স থেনডে বৃনদ্ধ েরমব এবং অ্র্নর্ীনত্মে দ্রুত্ পরু্রুদ্ধার েরমত্ োহায্য েরমব।  
  
"য্খর্ আমরা আমামের COVID পরবত্ী পরু্গনঠমর্র োজ শুরু েরনছ, এো অ্ত্যন্ত গুরুত্বপসণন থয্ 
আমরা শুধ ুআমামের অ্র্ননর্নত্ে পুর্রুদ্ধার শুরু েরমবা র্া, এেই োমর্ আমরা অ্ত্যন্ত প্রভানবত্ 
কু্ষদ্র বযবোমে েমর্নর্ েরার উপায খুুঁমজ থবর েরমবা য্া এই মহামারী জমু়ে েবমচময থবনশ ক্ষনত্গ্রস্ত 
হমযমছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্বনাহী বামজে ঠিে থেোই েরার জর্য তত্নর েরা হমযমছ। 130 
নমনিযর্ মানেন র্ ডিার েযাক্স থেনডে তত্নর এবং েম্প্রোরমণর মাধযমম, আমরা গুরুত্বপসণন খামত্র 
থবাঝা েমামত্ োজ েরনছ - থরসু্টমরন্ট, নশল্প এবং আরও অ্মর্ে - য্ামত্ এই ত্হনবিমে বযবোয 
োমজ িাগামর্া থয্মত্ পামর এবং থেগুনিমে েচি েরমত্ পামর।"  
  
এই প্রস্তাব নর্ম্ননিনখত্ েযাক্স থেনডে প্রনত্ষ্ঠা বা বৃনদ্ধ েরমব:  
  

• •কু্ষদ্র িেিোর বরোর্ন-েু-ওযাকন  েোক্স ক্রেবিে: COVID-19 এর োরমণ প্রবিভামব 
ক্ষনত্গ্রস্ত কু্ষদ্র বযবোেমসহমে 2021 োমির মমধয আরও েমীমের নর্মযামগর থক্ষমে 
েমর্নর্ েরার জর্য এটি 50 নমনিযর্ ডিার পয্নন্ত েযাক্স থেনডে েরবরাহ েমর। 
এটি নর্মযাগেত্ন ামের স্বাভানবমের থচময দ্রুত্ েমী নর্মযাগ েরমত্, থবোরত্ব েমামত্ 
এবং েমীমের ের ত্ানিোয নিনরময আর্মত্ োহায্য েরমব। থেনডে েমনচারী প্রনত্ 
5,000 মানেন র্ ডিার এবং বযবো প্রনত্ 50,000 মানেন র্ ডিার পয্নন্ত হয। উপয্ুক্ত 



 

 

হমত্ কু্ষদ্র বযবোযীগুনির অ্বশযই র্সযর্ত্ম 40 শত্াংশ রাজস্ব বা েমনেংস্থামর্র ক্ষনত্র 
েম্মুখীর্ হমত্ হমব।  

• •ক্ররসু্টম্বরন্ট বরোর্ন-েু-ওযাকন  েোক্স ক্রেবিে: এই েযাক্স থেনডেটি 2021 োমির 
মমধয মহামারী দ্বারা প্রবিভামব ক্ষনত্গ্রস্ত থরসু্টমরন্টগুনিমে েমর্নর্ েরার জর্য 50 
নমনিযর্ ডিার পয্নন্ত েযাক্স থেনডে প্রোর্ েমর। এই থেনডে নর্উ ইযেন  নেটি এবং 
অ্র্যার্য এিাোয মহামারী নর্মষধাজ্ঞার োরমণ েবমচময থবনশ ক্ষনত্গ্রস্ত থরসু্টমরমন্টর 
জর্য প্রময্াজয। থরসু্টমরন্টগুমিা চাইমি অ্নবিমে এই থেনডে পামব। থেনডে েমনচারী 
প্রনত্ 5,000 মানেন র্ ডিার এবং বযবো প্রনত্ 50,000 মানেন র্ ডিার পয্নন্ত হমব।  

• বর্উ ইযকন  বেটি বমউবেকোল অোন্ড বর্ম্বযোর ক্রপ্রািাকের্ েোক্স ক্রেবিে: নশল্প 
শুরু েরমত্ এবং শহমর পয্নেমর্র নেযােিাপ েমর্নর্ েরার জর্য 25 নমনিযর্ 
মানেন র্ ডিার পয্নন্ত েযাক্স থেনডে প্রোর্ েমর।  

• •চার িছম্বরর ের্ে বমউবেকোল অোন্ড বর্ম্বযোর ক্রপ্রািাকের্ ক্রেবিেম্বক প্রোবরত্ 
ও উন্নত্করণ: রামজয, নেন্তু নর্উ ইযেন  নেটির বাইমর প্রবিভামব ক্ষনত্গ্রস্ত 
নমউনজেযাি অ্যান্ড নর্মযোর থপ্রাডােশমর্ েহাযত্া েরার জর্য, বামজে 2025 পয্নন্ত 
চার বছমরর জর্য এই থেনডে প্রোনরত্ েমর এবং এমে নদ্বগুণ েমর 8 নমনিযর্ 
মানেন র্ ডিার েমর।  
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