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গভর্ নর হ াচুল ম ামারীর সমম্বে হেম্বের প্রম্বোগকৃত বর্ম্বোগ িন্ধ মুলতবি করার হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

অি ননর্বতক পবরবিবতর উন্নবতর কারম্বণ অি ন িেম্বরর হেষ পর্ নন্ত বর্ম্বোগ িন্ধ মুলতবি 

এম্বেন্সিগুবলম্বক বর্ম্বোগ করার সুম্বর্াগ প্রদার্ করম্বি  

  

হর্ম্ব তু, হকাবভড-19 অি ননর্বতক ঝুুঁ বক রম্বে বগম্বেম্বে, এম্বেন্সিগুবলম্বক মূল অভীষ্ট 

কার্ নক্রম্বমর ের্ে বর্ম্বোগম্বক প্রাধার্ে বদম্বত  ম্বি  

  

িাম্বেে বিভাম্বগর িুম্বলটের্ এখাম্বর্ পড়ুর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ অি ন বছকরর হেষ পর্ নন্ত থর্ক াগ বন্ধ মুলতথব ক্রার হ াষণা 

ক্করকছর্, র্া হক্াথভড-19 পুর্রুদ্ধার প্রকচষ্টাকক্ স া তা ক্রকব। গভর্ নর  ালর্াগাদকৃ্ত হেট 

অি ননর্থতক্ পথরক্ল্পর্া (State Financial Plan) প্রক্াে ক্রার পর থর্ক াগ বন্ধ মুলতথব ক্ া  ল, 

হর্ পথরক্ল্পর্া অর্ুমাকর্র হচক  2.1 থবথল র্ মাথক্নর্ ডলার হবথে রাজকের পূব নাভাস থদক কছ 

হর্ক তু অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধার প্রতযাোকক্ ছাথিক  থগক কছ। র্থদও একজন্সিগুথল এখর্ বাকজট 

থবভাকগর (Division of the Budget) ক্াছ হিকক্ ছািপত্র ছািাই থর্ক াগ ক্রকত পারকব, তাকদর 

অবেযই মূল অভীষ্ট ক্ার্ নক্রকমর জর্য থর্ক াগকক্ প্রাধার্য থদকত  কব এবং তাকদর উৎসগুথলকক্ 

থবচক্ষণতার সাকি থর্ ন্ত্রণ ক্রকত  কব।  

  

"ম ামারীর সাকি লিাই ক্রার সমক , আমাকদর অবেযই থর্উ ই ক্নকক্ সামকর্র থদকক্ এথগক  

হর্ও া অবযা ত রাখকত  কব এবং তার মকধয পকি আমাকদর ক্মীদল ততথর ক্রা র্াকত আমরা 

থর্উ ই ক্নকক্ সকব নাচ্চ পর্ নাক  সমি নর্ ক্রকত পাথর," গভর্ নর হ াচুল বকলর্। "র্থদও, আমাকদর 

হেকটর অি নর্ীথতর হক্ষকত্র অবেযই দাথ ত্বেীলভাকব এবং থবচক্ষণতার সাকি ক্াজ ক্রকত  কব 

র্খর্ আমরা হক্াথভড-19 এর হডলটা ভযাথরক কের থবস্তার ক্মাকত এবং থর্উ ই কক্নর সক্ল 

বযবসা থর্রাপদ িাকক্ তা থর্ন্সিত ক্রকত ক্াজ ক্কর চকলথছ।"  

  

2020 সাকলর মাচন মাস হিকক্ 2021 সাকলর আগে মাস পর্ নন্ত হলাক্বল ক্মাকর্ার ক্ারকণ 

এন্সিথক্উটটভ একজন্সিগুথলর ক্মীকদর সংখযা প্রা  118,000 জর্ পূণ নক্ালীর্- ক্মী হিকক্ প্রা  

107,500 জর্ পূণ নক্ালীর্- ক্মীকত হর্কম আসার পর এই অি ন বছকরর হেষ পর্ নন্ত থর্ক াগ বন্ধ 

মুলতথব ক্রা হেট একজন্সিগুথলকক্ তাকদর ক্মীদল বািাকত সুকর্াগ হদকব।  

  

https://www.budget.ny.gov/guide/bprm/b/b-1224.html
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
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