
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর COVID-19 জরুবর উম্বেদ এিং ফ ারম্বলাজার প্রবিম্বরাধ আইর্ এিং 
2021 সাম্বলর COVID-19 জরুবর অিস্থা আমাম্বদর কু্ষদ্র িেিসা  রক্ষা আইর্ সম্প্রসারণ করার জর্ে 

স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

আইর্ (S.6362-A/A.7175-A) 31 আগস্ট, 2021 পর্নন্ত র্ারা অর্ননর্বিক দরুিস্থার ফ াষণা পত্র 
দাবিল করম্বের্ িাম্বদর জর্ে COVIDসম্পবকন ি আিাবসক ও িাবণবজেক উম্বেদ এিং ফ ারম্বলাজার 

প্রবসব ংম্বসর উপর স্থবগিাম্বদে প্রসাবরি কম্বর  
  

COVID-19 কারম্বণ অর্ননর্বিক কম্বের মম্বধে র্াকা ভাডাম্বে এিং িাবডর মাবলকম্বদর রক্ষা করম্বি 
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের প্রম্বেোয় ফর্াগদার্ কম্বরম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2020 সামের COVID-19 জরুরর উমেদ এবং ফ ারমলাজার 
প্ররিমরাধ আইর্ এবং 2021 সামের COVID-19 জরুরর অ্বস্থা আমামদর কু্ষদ্র বযবসা  রক্ষা আইর্ 
সম্প্রসারণ করার জর্য স্বাক্ষর কমরমের্। এই আইর্ (S.6362-A/A.7175-A) 31 আগস্ট, 2021 
পর্নন্ত COVID-19 মহামারী সম্পরকন ি আবারসক এবং বারণরজযক উমেদ, ফ ারমলাসার প্ররিযা, ঋমণর 
ববষময এবং ফর্রিবাচক ফিরিট ররমপার্ন ং প্ররিমরাধ কমর। আইর্র্ রর্উ ইযকন  ফস্টমটর ভাডামট এবং 
বারডর মারেকমদর অ্র্ননর্রিক কষ্ট ফর্মক রক্ষা করার প্রমচষ্টামক আরও বারডময রদমযমে র্া COVID-
19 মহামারীর  মে সৃষ্ট এবং মহামারীর গরিপমর্ একর্ জর্ে সমময হমযরেে র্খর্ রাষ্ট্র 
জর্সমামবশ এবং বযবসামযর উপর ফর্মক রর্মষধাজ্ঞা িুমে রর্মি শুরু কমর।  
  
"র্খর্ আমরা COVID-19 টামর্মের ফশমষ আমোর কামে র্ারে, এটা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ফর্ আমরা 
রর্উ ইযমকন র ভাডামট এবং বযবসারযক মারেক উভযমকই রক্ষা কমর চমেরে র্ারা এই পুমরা মহামারী 
জমুড প্রচণ্ড কমষ্টর সম্মুখীর্ হমযমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্র্ সম্প্রসাররি করা রর্রিি 
করমি সাহার্য করমব ফর্ দবুনে রর্উ ইযকন বাসী এবং বযবসারযক মারেকরা র্ারা িামদর রর্মজমদর 
ফকার্ ফদাষ োডাই উমেমদর মুমখামরুখ হমে িারা িামদর বারড ঘর এবং বযবসা রাখমি সক্ষম হমব 
কারণ আমরা পুর্রুদ্ধামরর পমর্ অ্বযাহি আরে এবং আমামদর অ্র্নর্ীরিমক আমগর ফচময আরও 
ভােভামব গমড িুেমি শুরু কমররে।"  
  
বসম্বর্ে হাউবজং কবমটির ফেয়ার এিং বিল স্পর্সর ব্রায়ার্ কাভার্াহ্ িম্বলম্বের্: "রর্উ ইযমকন র 
COVID-19 সংখযা সারা রামজয একগুুঁমযভামব ফবরশ রমযমে এবং রর্উ ইযকন বাসীমদর রর্রাপদ রাখমি 
উমেদ এবং ফ ারমলাজার স্থরগিামদমশর মমিা জর্স্বাস্থয বযবস্থা আমামদর প্রমযাজর্, এবং ফশষ পর্নন্ত 



 

 

র্ি িাডািারড সম্ভব এই ভযাবহ মহামারী অ্রিিম করমি হমব। ফসন্টারস  র রিরজজ কমরাে 
(Centers for Disease Control, CDC) রবমশষভামব ফদমখমে ফর্ উমেমদর অ্র্ুমরি COVID-19 
এর রবস্তার বাডায এবং রর্উ ইযমকন র কামজর মমিা স্থরগিামদশ আইর্ সংিমণ ফরাধ কমর। 
প্রমিযমকর বসবামসর জর্য একর্ রস্থরিশীে, রর্রাপদ জাযগায প্রমবশারধকার রর্রিি করা সবনদা 
অ্গ্রারধকার, িমব এর্ এখর্কার ফচময ফবরশ গুরুত্বপূণন কখমর্া রেে র্া।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ ফজ বর ব ম্বর্াউইৎজ িম্বলর্, "আরম অ্িযন্ত আর্রিি ফর্ রবধার্সভা এই গুরুত্বপূণন 
আইর্র্ পাস কমরমে র্া মার্ুষমক িামদর বারডমি এবং ফোট বযবসামযর মারেকমদর িামদর ফদাকামর্ 
রাখমি সহাযিা করমব। এর্ জীবর্ পররবিন র্কারী আইর্ র্া রর্উ ইযকন  ফস্টট অ্র স অ্  
ফটমম্পারারর অ্যান্ড রিমসরবরের্ অ্যারসস্টযান্স (New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) এবং অ্র্যার্য প্রাসরিক এমজরন্সগুরেমক িামদর জর্য ফকার্ ফকার্ 
মারকন র্ িোমরর রাষ্ট্রীয এবং ফ িামরে িহরবে রবিরণ করার জর্য আরও সময ফদয র্ামদর এর্ 
প্রমযাজর্। আমরা এখর্ও রবশ্ববযাপী মহামারী এবং আমামদর জীবদ্দশায সবমচময খারাপ অ্র্ননর্রিক 
সংকমটর মমধয রমযরে। আরম রবশ্বাস করর বিন মার্ স্থরগিামদশর্ ফশষ হমি ফদওযা অ্নর্রিক হমব। 
এই আইর্ প্রাণ বাুঁচামব।"  
  
পূমবন প্রণীি আইর্র্ মহামারীর কারমণ উমেমদর মুমখামুরখ আবারসক এবং বারণরজযক উভয 
ভাডামটমক এবং ফ ারমলাজার প্ররিযাযর মুমখামুরখ বন্ধকদািামদর সাহার্য কমর:  
  
আিাবসক উম্বেদ  
এই আইর্ COVID-সম্পরকন ি কমষ্ট পরা ভাডামটমদর জর্য 1 আগস্ট 2021 পর্নন্ত আবারসক উমেমদর 
উপর স্থরগিামদশ জারর কমরমে। উমেদ প্ররিমরামধর জর্য ভাডামটমদর অ্বশযই একর্ কমষ্টর 
ফঘাষণাপত্র বা একর্ দরেে জমা রদমি হমব র্া কমষ্টর উৎমসর বযাখযা কমর। বারডওযাোরা ফসই সব 
ভাডামটমদর উমেদ করমি পামরর্ র্ারা অ্র্যার্য ভাডামটমদর জর্য রর্রাপত্তা বা স্বামস্থযর ঝুুঁ রক বিরর 
করমের্, এবং ফসই সব ভাডামটমদর র্ারা কমষ্টর ফঘাষণাপত্র জমা ফদর্ র্া।  
  
আিাবসক ফ ারম্বলাসার প্রবিয়া  
এই আইর্ 1 আগস্ট 2021 পর্নন্ত আবারসক ফ ারমলাসার প্ররিযার উপমরও সামরযক স্থরগিামদশ 
জারর কমরমে। বারডর মারেক এবং ফোট আকামরর বারডওযাোরা র্ারা 10 বা িার কম আবারসক 
বারডর মারেক িামদর বন্ধকী ঋণদািা, অ্র্যার্য ফ ারমলারজং পার্ন  বা আদােি, র্া একর্ 
ফ ারমলাসার প্ররিমরাধ করমি পামর, িার কামে একর্ কমষ্টর  ফঘাষণাপত্র দারখে করমি পামরর্।  
  
িাবণবজেক উম্বেদ:  
এই আইর্ COVID-সম্পরকন ি কমষ্ট পরা বারণরজযক ভাডামটমদর জর্য 1 আগস্ট 2021 পর্নন্ত উমেমদর 
উপর স্থরগিামদশ জারর কমরমে। আইর্র্ 50 জমর্র কম কমনচারী সহ ফোট বযবসামযর ফক্ষমত্র 
প্রমর্াজয র্া আরর্নক কষ্ট প্রদশনর্ কমর। উমেদ প্ররিমরামধর জর্য ভাডামটমদর অ্বশযই একর্ কমষ্টর 
ফঘাষণাপত্র বা একর্ দরেে জমা রদমি হমব র্া কমষ্টর উৎমসর বযাখযা কমর।  
  



 

 

িাবণবজেক ফ ারম্বলাজার প্রবসব ংস:  
এই আইর্ 1 আগস্ট 2021 পর্নন্ত বারণরজযক ফ ারমলাসার প্ররিযার উপমর সামরযক স্থরগিামদশ জারর 
কমরমে।  
  
েোক্স বলম্বয়র্ ফসলস  
এই আইর্ স্থার্ীয সরকারগুরেমক অ্ন্তি 1 আগস্ট 2021 পর্নন্ত টযাক্স রেমযর্ ফসে বা কর 
ফ ারমলাসামর জরডি হওযা প্ররিমরাধ কমর। এোকার প্রমদয অ্র্ন প্রদার্ এখমর্া বমকযা আমে।  
  
ফিব ে বিষমে এিং ফর্বিিােক ফিব ে বরম্বপাটিন ং  
ঋণদার্কারী প্ররিষ্ঠার্গুমোর ঋণ চাওযা সম্পরত্তর মারেমকর প্ররি ববষমযমূেক বযবহার করা রর্রষদ্ধ 
কারণ সম্পরত্তর মারেকমক বন্ধকী ফ ারমলাসার প্ররিযা, টযাক্স ফ ারমলাসার প্ররিযা বা টযাক্স রেমযর্ 
ফসমের উপর স্থরগিামদশ প্রদার্ করা হমযমে। এোডাও িামদর ববষমযমূেক বযবহার রর্রষদ্ধ করা 
হমযমে ফর্মহিু মারেমকর এখমর্া ধার বারক আমে এবং ঋণদািার কামে একর্ কমষ্টর ফঘাষণাপত্র 
দারখে কমরমের্।  
  
গবরষ্ঠ র্াগবরম্বকর গৃহমাবলক অিোহবি এিং অক্ষম গৃহমাবলম্বকর অিোহবি  
স্থার্ীয সরকারগুরেমক 2020 সামের মূেযাযর্ িারেকা ফর্মক 2021 সামের মেূযাযর্ িারেকায একই 
পর্নাময গররষ্ঠ র্াগররমকর গৃহমারেমকর অ্বযাহরি (Senior Citizens' Homeowner Exemption, 
SCHE) এবং অ্ক্ষম গৃহমারেমকর অ্বযাহরি (Disabled Homeowner Exemption, DHC) 
অ্বযাহরি কযারর  রওযািন  করমি হমব। এোডাও 2021 সামে র্ারা বৃহত্তর অ্বযাহরি পাওযার ফর্াগয 
িামদর জর্য র্বাযর্ আমবদর্ পত্র প্রদার্ করমি হমব িামদর। এোডাও এোকাগুরে এমর্ প্ররিযা 
স্থাপর্ করমি পামর র্ার মাধযমম মূেযাযর্কারীরা ফসই সমস্ত বযরিমদর কাে ফর্মক পুর্র্নবীকরমণর 
আমবদর্ আবশযক করমি পামরর্, র্ামদর িারা রবশ্বাস কমরর্ ফর্ 2021 সামে আর অ্বযাহরি 
পাওযার ফর্াগয র্াও হমি পামরর্। অ্বযাহরি প্রাপকমদর সশরীমর র্বাযমর্র আমবদর্ দারখে করমি 
হমব র্া।  
  
গণস্বাস্থয জরুরর অ্বস্থার সময ফকামর্া ভাডামটমক উমেদ করা হমব র্া িা রর্রিি করমি গভর্নর 
কুওমমা প্রর্ম 20 মাচন  আবারসক এবং বারণরজযক উমেমদর উপর রামজযর একর্ স্থরগিামদশ ফঘাষণা 
কমরর্। গভর্নর 30 জরু্ ফটমর্ন্ট ফস  হারবার অ্যামে স্বাক্ষর কমরর্ র্া অ্রবেমে কার্নকর হয এবং 
ফসই সামর্ অ্রিররি আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ র্া আবারসক ভাডামট এবং বারডওযাোমদর আরর্নক 
সহাযিা প্রদার্ কমর। উপরন্তু, পূবনবিী রর্বনাহী আমদশ ফদররমি ভাডা পররমশামধর জর্য চাজন  বা র  
রর্রষদ্ধ কমরমে, এবং আরর্নক কমষ্টর সম্মুখীর্ ভাডামটরা এখর্ও িামদর রসরকউররর্ রিমপারজট 
পররমশাধ রহমসমব বযবহার করমি পামরর্ এবং সমমযর সামর্ সামর্ িামদর রসরকউররর্ রিমপারজট 
আবার পররমশাধ করমি পামরর্।  
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