
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/11/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্থবগত রাখার মময়াদ িাডাম্বর্ার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ যা ইউটিবলটি 
সংস্থাগুবলম্বক ইউটিবলটিগুবলর সংম্বযাগ বিবিন্ন করা প্রবতম্বরাধ কম্বর  

  
স্থবগত রাখার মময়াদ 180 বদর্ িাডাম্বর্া হম্বয়ম্বে হয় COVID-19 জরুরী অিস্থা তুম্বল মর্ওয়ার পম্বর 

অথিা 31 বিম্বসের, 2021 তাবরম্বখr পম্বর  
  
আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা একটি স্থগগতামেশ জাগর কমর একটি আইমর্ (S.1453-
B/A.6225-A) স্বাক্ষর কমরর্ যা ইউটিগিটি ককাম্পাগর্গুমিামক আবাগিক পগরবার এবং ক াট 
বযবিাগুগির ইউটিগিটি িংমযাগ গবগিন্ন করা প্রগতমরাধ কমর যারা COVID-19 মহামাগরর কারমে 
তামের গবিগুগি কমটামত পারম র্ র্া। COVID-19 জরুরী অ্বস্থা তুমি কর্ওযার পর 180 গের্ বা 
31 গিমিম্বর, 2021 এর পর 180 গের্ পর পযনন্ত, এর মমধয কযটি আমগ হমব, ততগের্ অ্বগধ 
স্থগগত রাখার কমযাে বাড়ামর্া হমযম । এর পগরবমতন ইউটিগিটি ককাম্পাগর্গুগিমক অ্বশযই এই 
বযগিমের ককামর্া বমকযা পগরমামের ককার্ গি বা জগরমার্া  াড়া একটি গবিগম্বত কপমমমের চুগির 
প্রস্তাব গেমত হমব। এই আইর্টি ককবি এবং ব্রিবযান্ড ইোরমর্ট পগরমেবা প্রোর্কারীমের প্রগতও 
প্রিাগরত হমব এবং অ্গতগরিভামব, ক াট বযবিাযীমের জর্য স্থগগতামেশ িুরক্ষা উপিব্ধ হমব, গভর্নমরর 
দ্বারা তার 2021 িামির কেট অ্ি েয কেট ভােমে গর্ধনাগরত অ্গ্রাগধকামরর িামে িামঞ্জিয করমখ।  
  
"COVID মহামারী িমস্ত গর্উ ইযকন বািীমের উপর বযাপক প্রভাব কিমিম , এবং আমরা িুড়মের 
কশমের আমিার কা াকাগ  কপ ৌঁ ামর্ার িামে িামে আমামের অ্বশযই বাগিন্দামের পুর্রুদ্ধার এবং 
পুর্গর্নমনামের জর্য প্রমযাজর্ীয িহাযতা প্রোর্ করমত হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ইউটিগিটি 
িংস্থাগুগি অ্পগরহাযন পগরমেবা প্রোর্ কমর, এবং আমামের গর্গিত করমত হমব কয তারা প্রগতটি 
পগরগস্থগতমত তারা প্রোর্ করা অ্বযাহত রামখর্ - গবমশে কমর তামের যারা COVID কেমক িব 
কচময কবগশ কষ্ট কপমযম র্ এবং জীবর্ ধারমের জর্য িড়াই করম র্। এই কারমেই গর্উ ইযকন  গ ি 
কেমশর প্রেম রাজয যারা COVID িংকমটর িময িমস্ত ইউটিগিটি পগরমেবা বমের উপর রাজযবযাপী 
স্থগগতামেশ জাগর কমরগ ি এবং ককর্ আমরা কিই স্থগগতামেশ বাগড়ময গেগি যামত গর্গিত করা যায 
কয প্রগতটি গর্উ ইযকন বািী তামের এবং তামের পগরবামরর কেখামশার্া করা চাগিময কযমত পামরর্।"  
  
মসম্বর্টর মকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী গর্উ ইযকন বািীমের জীবর্ ও জীগবকামক 
গবপন্ন কমরম । অ্মর্মক তামের গর্মজর ককার্ও কোে  াড়াই কাজ হাগরমযম র্ এবং এর িমি তামের 
ইউটিগিটি গবিগুগি পগরমশাধ করমত পারম র্ র্া। এই ইউটিগিটির স্থগগতামেশ তামের রক্ষা কমর 



 

 

যখর্ আমরা অ্েনর্ীগত পরু্গনঠর্ কগর এবং মার্ুেমক কামজ গিগরময গেই। এই প্রমযাজর্ীয আইমর্ 
স্বাক্ষর কমর তা প্রেযর্ করার জর্য আপর্ামক ধর্যবাে গভর্নর কুওমমা।"  
  
অোম্বসেবল মমোর িায়ার্া বরচািন সর্ িম্বলর্, "এই মহামারী শুরু হওযার এক ব মররও কবগশ 
িময পমর, অ্মর্ক গর্উ ইযকন বািী এখর্ও জীবর্ ধারে করার জর্য িংগ্রাম করম র্। এমর্ এক 
িমময যখর্ মার্ুে স্বাস্থয ও িুরক্ষার গেমক মমর্াগর্মবশ করম র্, গবেযমার্ ইউটিগিটির বমের 
স্থগগতামেশ বজায রাখা এবং প্রিাগরত করা গর্উ ইযকন বািীমের বগধনত কষ্ট এড়ামত এবং তারা 
তামের জীবর্যাত্রার মার্ বজায রাখমত িক্ষম হমির্ তা গর্গিত করমত িহাযতা করার জর্য 
অ্পগরহাযন।"  
  
গভর্নর এর আমগ কেমশর মমধয িবমচময শগিশািী এবং িবমচময প্রগগতশীি গক ু কভািা িুরক্ষা এবং 
িহাযতা কমনিচূী প্রেযর্ কমরম র্। গভর্নর কুওমমা 2016 িামি গর্উ ইযমকন র শগি িাশ্রযী র্ীগত 
প্রগতষ্ঠা কমরর্। এই র্ীগত গর্উ ইযমকন র অ্গতগরি 152,000টি পগরবারমক জ্বািার্ী গবি িমেনর্ 
প্রোর্ কমর, এটা গর্গিত কমর কয 920,000 এর কবশী গর্উ ইযকন  পগরবার জ্বািার্ী গবমির উপর 
তামের আমযর 6 শতাংমশর কবগশ খরচ করমব র্া। এই কপ্রাগ্রামমর মাধযমম, গর্উ ইযকন  বাগেনক 238 
গমগিযর্ মাগকন র্ িিামররও কবগশ প্রগতশ্রুগত প্রোর্ কমর যা আমামের িবমচময অ্িুরগক্ষত গর্উ 
ইযকন বািীমের জর্য আমিা এবং তাপ বজায রাখমত িাহাযয কমর, যখর্ িগিযভামব অ্গতগরি 
িংখযক পগরবামরর জর্য কভামরজ িম্প্রিারমের কচষ্টা কমর। উপরন্তু, কযাগয স্বল্প আমযর আবাগিক 
গ্রাহক যারা ভাড়া কের্, তামের কেমক বমকযা পগরমাে িংগ্রহ র্া করার জর্য উৎিাগহত করমত, 
প্রেীত বামজট এক িিার-ির-িিার আযকর কিগিট প্রোর্ পমর 12 মাি পযনন্ত বমকযার জর্য যা 
কিই কযাগয গ্রাহকরা ধামরর্ ইউটিগিটির কাম ।  
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