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আউটম্ব ার

গভর্রন অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

াইবর্িং এর জর্ে প ৌরসভার স্থার্ িেিহার করার অর্ুমবি প্রদার্কারী
আইম্বর্ গভর্রন কুওম্বমা স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্টট গভর্ম্বরর
ন
কার্বর্ি
ন াহী
ন আম্বদেম্বক প্রসাবরি কম্বর পর্টট পরস্তরাাঁ ও িারগুবলর
জর্ে একটট অিোিেেক জীির্ম্বরখা বেল
র্িু র্ আইর্টট পরস্তরাাঁগুবলম্বক প ৌরসভার ফুট াথ ও িন্ধ থাকা রাস্তাগুবলম্বি কাজ
করার অর্ুমবি পদয়
গভর্রন অ্যান্ড্র ু এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.6353-A/A.7733) এ স্বাক্ষর কমরমের্ যা ররস্তরাাঁগুলিমক
ফুটপাথ ও রাস্তার মম া রপৌরসভার স্থার্গুলিমক আউটম ার াইলর্িং এর জর্য ব্যব্হার করার
অ্র্ুমল রেমব্। প্রথমম গভর্রন ক ত ক
ন একটট কাযলর্ব্
ন াহী
ন আমেমের অ্ধীমর্ মঞরজুর করা এই
আইর্টট রকালভ -19 )COVID-19( অ্ল মারীর কারমে ঘটা অ্থনর্ল
ন
ক লব্র্াে রথমক উদ্ধার পাওয়ার
সমময় ররস্তরাাঁগুলিমক আমরা এক ব্েমরর জর্য এই সব্জর্ীর্
ন
স্থার্গুলি ব্যব্হার করা চালিময় রযম
অ্র্ুমল রেয়।
"লর্উ ইয়কন আমগ রযমর্ লেি ার রচময়ও ভািভামব্ আমরা লর্উ ইয়কনমক গমে র ািার সমময়,
আমামের অ্ ী রথমক রেখা এব্িং লব্শ্বব্যাপী মহামারীর মামে লর্উ ইয়কন-এর এ রব্লে সিংখযক
রোট মামপর ব্যব্সামক টটাঁমক থাকম সাহাযযকারী ঐ প্রমচষ্টাগুলি রথমক সুলব্ধা রর্ওয়া গুুত্বপূে,"ন
গভর্রন কুওম্বমা িম্বলর্। "রয অ্ল -প্রময়াজর্ীয় জীব্র্মরখাটট অ্ল মারী চিাকািীর্ ররস্তরাাঁগুলিমক
ব্সার জর্য আউটম ার সব্জর্ীর্
ন
স্থার্গুলি ব্যব্হার করার অ্র্ুমল লেময়লেি রসটটমক প্রসালর
করার মাধযমম লর্উ ইয়কন সুলর্শ্চি করমে রয ারা এম্পায়ার রেমটর পুর্ঃলর্মাে
ন ও পুর্ুজ্জীব্মর্
সহায় া করার িমক্ষয কাজ করার সমময় এই রোট মামপর ব্যব্সাগুলি এই স্থার্গুলি ব্যব্হার করা
চালিময় রযম পারমব্।"
অ্ল মারীর দ্বারা ররস্তরাাঁগুলি লব্মেষভামব্ প্রভালব্ হময়লেি, যার মমধয অ্মর্কগুলিই লর্উ ইয়কন
পুর্ুজ্জীলব্ হওয়ার সামথ সামথ টটাঁমক থাকার জর্য িোই করমে। সব্জর্ীর্
ন
স্থার্গুলির অ্লব্র
ব্যব্হার রেট ক ত ক
ন এই প্রল ষ্ঠার্গুলিমক প্রোর্ করা অ্র্যার্য সহায় াগুলিমক লভলি লহমসমব্ ব্যব্হার
কমর, যার মমধয অ্ন্তভভক্ত
ন আমে $800 লমলিয়র্ রকালভ -19 অ্ল মারীকািীর্ ক্ষুদ্র ব্যব্সার
পুর্ুদ্ধারজলর্ অ্র্ুোর্ কমসূন লচ (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant
Program)।
প্রাথলমকভামব্ 2020 সামির জুমর্ জালর করা এব্িং এক ব্ের পমর রময়াে অ্ল ক্রান্ত হওয়া
গভর্মরর
ন
কাযলর্ব্
ন াহী
ন আমেেটট ররস্তরাাঁ ও ব্ারগুলিমক লর্জস্ব পলরসমর আউটম ার স্থামর্ ামের

পতষ্ঠমপাষকমের খােয ও পার্ীয় পলরমব্ের্ করার অ্র্ুমল লেময়লেি। সুলর্লেনষ্টভামব্, এই
প্রল ষ্ঠার্গুলিমক ফুটপাথ ও ব্ন্ধ থাকা রাস্তার মম া সব্জর্ীর্
ন
স্থার্গুলি ব্যব্হার করার জর্য
িাইমসন্সপ্রাপ্ত পলরসরমক প্রসালর করার অ্র্ুমল রেওয়া হময়লেি, যা রেট লিকার ক ত প
ন ক্ষ
(State Liquor Authority) এব্িং স্থার্ীয় রপৌরসভার লর্রাপিা ও ত্ত্বাব্ধার্ পলরকল্পর্ার দ্বারা ধায ন
করা যুশ্চক্তযুক্ত সীমাব্দ্ধ া ও কাযপ্রোিীগুলির
ন
ে ান ধীর্।
রঘালষ লব্পযয়জলর্
ন
জুলর অ্ব্স্থা সমাপ্ত হওয়ার সামথ সামথ, কাযলর্ব্
ন াহী
ন আমেেগুলির
কাযকর
ন থাকা অ্ব্যাহ রাখার জর্য রসগুলিমক অ্ব্েযই আইর্সভার দ্বারা আইমর্ পলরে
করম হমব্, অ্থব্া রকার্ও রেট এমজশ্চন্সর অ্র্যার্য লব্েযমার্ লর্য়ন্ত্রক ক্ষম ার ওপমর লর্ভনর
করম হমব্। এই রক্ষমে, রেমটর লিকার ক ত প
ন ক্ষমক অ্লিম অ্র্ুমমাের্ োো এই স্থামর্র
ব্যব্হার অ্ব্যাহ রাখার লব্মব্চর্া মঞরজুর করার জর্য আইর্ প্রেয়র্ প্রময়াজর্ীয় লেি।
ররস্তরাাঁর দ্বারা আউটম ার সব্জর্ীর্
ন
স্থামর্র ব্যব্হারমক অ্ব্েযই স্বাক্ষলর আইর্ অ্র্ুসামর সমস্ত
রাষ্ট্রীয়, রেট ও স্থার্ীয় আইর্, লর্য়মাব্িী ও লর্মেনের্া রমমর্ চিম হমব্। ররস্তরাাঁগুলিমক রসই
রপৌরসভার কাে রথমক একটট অ্স্থায়ী ব্যব্হামরর োেপেও অ্ব্েযই লর্ম হমব্, যামক সব্জর্ীর্
ন
স্থার্টট রযর্ লর্রাপে, সুেতঙ্খিভামব্ ব্যব্হৃ হয় া সুলর্শ্চি করার োলয়ত্ব রেওয়া হময়মে। র্ ভ র্
আমব্ের্কারীমের রেমটর অ্যািমকাহিযুক্ত পার্ীয় লর্য়ন্ত্রে আইর্ (Alcoholic Beverage Control
Law) এর সামথ সঙ্গল পূেভামব্
ন
জর্সমামজর উমেমেয লব্জ্ঞলপ্ত প্রোর্ করম হমব্।
বসম্বর্টর পরাক্সার্ ারস িম্বলম্বের্, "অ্ল লরক্ত এক ব্েমরর জর্য ফুটপাথ ও পাশ্বব্ন ী এক ফালি
রপৌরসভার জলমম , জায়গায় ব্মস খাওয়ার জর্য আউটম ার াইলর্িং ও পার্ীয় লব্ক্রময়র
অ্র্ুমল মক প্রসালর করার জর্য গভর্রন কুওমমা ক ত ক
ন আইমর্ স্বাক্ষর করার আলম প্রেিংসা করলে।
রকালভ -19 অ্ল মারী চিাকািীর্, াইলর্িং প্রল ষ্ঠার্গুলি রখািা থাকম সমসযায় পমেমে।
অ্থনর্ল
ন
ক প্রল কূি প্রভাব্ রথমক পুর্ুদ্ধার িামভ অ্মর্ক রোট মামপর ব্যব্সামক সহায় া করমব্
এমর্ একটট র্ীল রচর্া করার জর্য অ্যামসমলির সেসয পযাট ফালহ ও সহকমীমের সমঙ্গ কাজ করা
একটট আর্ন্দোয়ক অ্লভজ্ঞ া লেি। এই গুুত্বপূে ব্যব্স্থা
ন
িহমে দ্রু সম্ম হওয়ার জর্য আলম
গভর্রমক
ন
এব্িং আমামের আইর্সভার রর্ ামের ধর্যব্াে জার্াই।"
অোম্বসমবির সদসে োটিবসয়া ফাবহ িম্বলর্, "অ্ল মারী চিাকািীর্ আউটম ার াইলর্িং-এর
জর্য ফুটপাথ ও রাস্তার স্থার্ ব্যব্হার করা ররস্তরাাঁগুলির জর্য একটট আলথক
ন জীব্র্মরখা হময়
উমেমে। এটা শুধু রয কময়ক ে রোট, মালিকার্াধীর্ ব্যব্সা প্রল ষ্ঠার্মক ব্যব্সা চালিময় রযম
সাহাযয কমরমে াই র্য়, এটা আমামের স্থার্ীয় অ্থর্ীল
ন
ও 'রমইর্ স্ট্রীট' এর জর্য একটট
জর্লপ্রয় আেীব্াে
ন ব্মিও প্রমালে হময়মে। এই আইর্টট এই ররস্তরাাঁগুলিমক আরও এক ব্েমরর
জর্য আউটম ার স্থার্গুলি ব্যব্হার করা চালিময় রযম অ্র্ুমল রেমব্, যাম
ারা ামের ব্যব্সা
রখািা রাখম পামরর্ এব্িং ামেরমক আব্ারও আমগর অ্ব্স্থায় লফমর আসম সাহাযয করা যায়,
এব্িং লর্উ ইয়মকনর 'উর্রমুক্ত রাস্তা' প্রসালর করার জর্য আলম গভর্রমক
ন
সাধুব্াে জার্াই।"
###

আমরা সিংব্াে পাওয়া যামব্ এখামর্ www.governor.ny.gov -এ
লর্উ ইয়কন রেট | এশ্চিলকউটটভ রচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

আর্সাব্স্ক্রাইব্ কুর্

