অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022

গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল ক্ষুদ্র িেিসাগুবলর জর্ে বর্উ ইয়ম্বকনর অিনর্বিক
ন
পুর্রুদ্ধারম্বক
েক্তিোলী করার জর্ে বিবলয়র্ ডলাম্বরর উদ্ধার পবরকল্পর্া হ াষণা কম্বরম্বের্

র্িু র্ ট্োক্স হেবডট্ হকাবভড-সম্পবকনি মূলধর্ খরচ গ্র ণকারী হোট্ িেিসাগুবলম্বক
ত্রাণ হেম্বি
স্মল বিজম্বর্স হলর্বডিং উম্বেোগ ক্ষুদ্র িেিসা সম্প্রসারম্বণর জর্ে স জলভে ঋণ প্রোর্
করম্বি
গভর্রন িার এিিং হরম্ব্াোঁরাগুবলম্বি স্থায়ীভাম্বি হট্া-হগা পার্ীয় বিক্তের অর্ুমবি হেওয়ার
জর্ে আইম্বর্র প্র্াি করম্বির্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ রাজ্জযর 2022 সাজ্লর হেট অফ দ্য হেজ্টর অংশ থ সাজ্ে হ াট
েযেসার জর্য এক্টট র্তু র্ থেথলয়র্ ডলাজ্রর পুর্রুদ্ধাজ্রর পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্জ্রজ্ র্৷
রাজযেযাপী সমস্ত েযেসার 98 শতাংজ্শর জর্য দ্ায়ী হ াট েযেসাগুথল, থর্উ ইয়জ্ক্নর অির্ীথতর
ন
হমরুদ্ণ্ড এেং গভর্জ্রর
ন
পথরক্ল্পর্ার অধীজ্র্, রাজয ভথেষযজ্তর েযেসার েৃদ্ধদ্ধর থদ্জ্ক্ মজ্র্াথর্জ্েশ
ক্জ্র থেথভন্ন উজ্দ্যাজ্গর মাধযজ্ম এই সংস্থাগুথলজ্ক্ সমির্ন ক্রজ্ে, র্তু র্ েযেসাগুথলজ্ক্ সংগ্রাজ্ম
স ায়তা ক্রজ্ে থর্জ্জজ্দ্রজ্ক্ প্রথতটিত ক্রজ্ত এেং ক্র ত্রাণ প্রদ্ার্ ক্রজ্ত। উপরন্তু, থর্উ
ইয়জ্ক্নর হরজ্স্তারাাঁ থশল্পজ্ক্ সমির্ন ক্রার জর্য, যা এমর্ এক্টট খাত যা হক্াথভড-19 এর ফজ্ল
থেজ্শষ ক্জ্র ক্ষথতগ্রস্ত জ্য়জ্ , গভর্রন রাজযেযাপী োর এেং হরজ্স্তাাঁরাগুথলর জর্য টু-হগা পার্ীয়
থেদ্ধির স্থায়ীভাজ্ে অর্ুমথত হদ্ওয়ার জর্য আইর্ প্রেতনর্ ক্রজ্ের্।
"থর্উ ইয়জ্ক্নর প্রতযােতনর্ আমাজ্দ্র হ াট েযেসার পুর্রুদ্ধার এেং সাফজ্লযর উপর থর্ভনর ক্জ্র,"
গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "ম ামারী আ াজ্তর পর হিজ্ক্, হ াট েযেসার মাথলক্রা অভূ তপূে ন
প্রথতেন্ধক্তার সাজ্ি লডাই ক্রজ্ । থর্উ ইয়ক্ন এখাজ্র্ এক্টট সাধারণ োতনা থর্জ্য় এজ্সজ্ : সা াযয
আসন্ন।"
এক্জর্ প্রাক্তর্ হ াট েযেসার মাথলক্ থ সাজ্ে, গভর্রন হ াচুল হ াট েযেসাগুথল হয প্রথতেন্ধক্তার
সম্মুখীর্ য়, এমর্ থক্ হসরা সমজ্য়ও, তা হোজ্ের্৷ গভর্রন হ াচুল এ াডাও থক্ভাজ্ে ম ামারীটট
থর্উ ইয়ক্ন জুজ্ড হ াট েযেসাগুথলজ্ক্ ক্ষ্ট থদ্জ্ে এেং আমাজ্দ্র হ াট েযেসার পুর্রুদ্ধাজ্র
স ায়তা ক্রার জর্য এই মু জ্ূ তন ক্ী প্রজ্য়াজর্, তা সম্পজ্ক্ন তীব্রভাজ্ে সজ্চতর্।

এই সংক্টময় মুহুজ্তন হ াট েযেসাগুথলজ্ক্ সা াযয ক্রার জর্য, গভর্রন হ াচুজ্লর থেথলয়র্ ডলার
পুর্রুদ্ধার পথরক্ল্পর্ায় হ াট েযেসার প্রজ্য়াজজ্র্ সাডা হদ্ওয়ার জর্য এেং রাজয জুজ্ড
সুথেধােদ্ধিত, সংখযাল ুজ্দ্র মাথলক্ার্াধীর্, এেং মথ লাজ্দ্র মাথলক্ার্াধীর্ হ াট েযেসাগুথলজ্ক্
সমৃদ্ধ ক্রার জর্য হক্ৌশলগতভাজ্ে প্রস্তুত ক্রা লক্ষযযুক্ত হপ্রাগ্রামগুথল অন্তভুক্ত
ন ক্রজ্ে।
থেথলয়র্ ডলাজ্রর পুর্রুদ্ধার পথরক্ল্পর্ায় রজ্য়জ্ :
•

•

•

•

•

ভবিষেম্বির হোট্ িেিসার জর্ে অিায়র্:
ন
এই উজ্দ্যাগটট দ্রুত েধর্শীল,
ন
হভিারসমথিতন োটন আপগুথলজ্ক্ হভিার ক্যাথপটাল এেং হভিার ঋণ প্রদ্ার্জ্ক্ সমির্ন ক্রজ্ে
হযগুথল য় থর্উ ইয়ক্ন হেজ্ট অেস্থার্ ক্জ্র ো হসখাজ্র্ হিজ্ক্ যায় এেং হসখাজ্র্ই েৃদ্ধদ্ধ
পায়। এই ত থেলটট উদ্ভাের্ খাজ্ত উদ্ীয়মার্ হ াট েযেসাগুথলজ্ক্ স ায়তা ক্রজ্ে, যার
মজ্ধয সংখযাল ু এেং মথ লাজ্দ্র মাথলক্ার্াধীর্ সংস্থাগুথল আজ্ , যা প্রায়ই হেসরক্ারীখাজ্তর হভিার থেথর্জ্য়াগ দ্বারা উজ্পক্ষা ক্রা য়। এই হপ্রাগ্রাজ্মর মাধযজ্ম, থর্উ ইয়ক্ন
হেট উদ্ভাের্ এেং হ াট েযেসা েৃদ্ধদ্ধর হক্ন্দ্র জ্ত িাক্জ্ে।
হোট্ িেিসা হকাবভড কোবপট্াল ইর্ম্বভস্টম্বমন্ট ট্োক্স হেবডট্: এই উজ্দ্যাগটট হ াট
েযেসাগুথলজ্ক্ টযাক্স হিথডট প্রদ্ার্ ক্রজ্ে হযগুথল হক্াথভড-সম্পথক্নত মূলধর্ খরচ
ক্জ্রজ্ , যার মজ্ধয রজ্য়জ্ হরজ্রাথফট, সংস্কার, যন্ত্রপাথত এেং হক্াথভড সুরক্ষা েথধতক্রণ
ন
সম্পথক্নত সরঞ্জাম।
হোট্ িেিসার জর্ে িীজ ি বিল: এই উজ্দ্যাগটট হক্াথভড ম ামারী সজ্েও, সম্প্রথত
হযগুথল হখালা জ্য়জ্ তাজ্দ্র সা াযয ক্রার জর্য প্রািথমক্ পযাজ্য়র
ন
হ াট েযেসাগুথলজ্ক্
র্মর্ীয় অর্ুদ্ার্ প্রদ্ার্ ক্রজ্ে। সামাদ্ধজক্ ও অিনর্থতক্ভাজ্ে
ন
সুথেধােদ্ধিত ক্ষুদ্র
েযেসায়ীজ্দ্র অগ্রাথধক্ার হদ্ওয়া জ্ে।
হোট্ িেিসার ঋম্বণর উম্বেোগ: এই উজ্দ্যাগ ক্ম সুজ্দ্র ার প্রদ্ার্ ক্রজ্ে এেং হয ক্ষুদ্র
েযেসাগুথল সম্প্রসাথরত জ্ে হসগুথলর জর্য স জলভয ঋণ প্রদ্ার্ ক্রজ্ে। এই প্রজ্চষ্টার
অংশ থ সাজ্ে, এই উজ্দ্যাগটট প্রিাগত ঋজ্ণর োজাজ্রর বেষজ্মযর হমাক্াজ্েলা ক্রার হচষ্টা
ক্রজ্ে, যা প্রায়শই হ াট েযেসাগুথলজ্ক্, থেজ্শষ ক্জ্র সামাদ্ধজক্ এেং অিনর্থতক্ভাজ্ে
ন
সুথেধােদ্ধিত হ াট েযেসাগুথলজ্ক্ তাজ্দ্র েযেসা োডাজ্র্ার জর্য ো েৃ ত্তর সরক্ারী
চুদ্ধক্তজ্ত ঋণ অযাজ্ক্সস ক্রা হিজ্ক্ থেরত রাজ্খ।
এম্বক্সলবসয়র চুক্তির সুম্ব াম্বগর উম্বেোগ - এই উজ্দ্যাগটট রাজয-সমথিতন ত থেল এেং
ক্াথরগথর স ায়তা প্রদ্ার্ ক্রজ্ে হ াট েযেসার অেস্থাজ্র্র জর্য - থেজ্শষ ক্জ্র হযগুথল
সামাদ্ধজক্ এেং অিনর্থতক্ভাজ্ে
ন
সুথেধােদ্ধিত - 1.2 টরথলয়র্ ডলাজ্রর হফডাজ্রল
ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার ইর্জ্ভেজ্মন্ট অযান্ড জেস অযাজ্ের সাজ্ি সম্পথক্নত হফডাজ্রল অিাথয়ত
ন
চুদ্ধক্তগুথল হপজ্ত। এই উজ্দ্যাজ্গর মজ্ধয এক্টট ইন্টারএজ্জদ্ধি এজ্ক্সলথসয়র ক্ন্ট্রাক্টটং
অপচুনথর্টটস ক্াউদ্ধিল প্রথতিাও অন্তভুক্ত
ন িাক্জ্ে — যার মজ্ধয রজ্য়জ্ এম্পায়ার হেট
হডজ্ভলপজ্মন্ট, হেট থডপাটন জ্মন্ট অফ রািজ্পাজ্টন শর্, থ্রুওজ্য় অিথরটট, হমজ্রাপথলটর্
রািজ্পাজ্টন শর্ অিথরটট, এেং হপাটন অিথরটট অফ থর্উ ইয়ক্ন এেং থর্উ জাথস —
ন রাজয
জুজ্ড আসন্ন হফডাজ্রল অিাথয়ত
ন
পথরক্াঠাজ্মা প্রক্ল্পগুথলজ্ত েৃ ত্তর সংখযাল ু এেং
মথ লাজ্দ্র মাথলক্ার্াধীর্ হ াট েযেসাগুথলর অংশগ্র ণজ্ক্ উৎসাথ ত ক্রজ্ত হক্ৌশলগুথল
থচথিত ক্রার জর্য।

•

িার এিিং হরম্ব্ারাোঁর জর্ে ট্ু-ম্বগা পার্ীয় বিক্তেম্বক স্থায়ীভাম্বি বিধ করুর্: ম ামারী
চলাক্ালীর্ থর্উ ইয়জ্ক্নর োর এেং হরজ্স্তাাঁরাগুথলর জর্য টু-জ্গা পার্ীয়গুথল থ ল এক্টট
গুরুত্বপূণ রাজজ্ের
ন
উৎস, যা রাজয জুজ্ড েহু হ াট েযেসাজ্ক্ তাজ্দ্র ভাডা ো েন্ধক্ীর
অি প্রদ্ার্
ন
ক্রজ্ত স ায়তা ক্জ্রথ ল। গভর্রন হ াচুল স্থায়ীভাজ্ে োর এেং হরস্টুজ্রন্ট
পুর্রুদ্ধার সমির্ন অেযা ত রাখার জর্য প্রাঙ্গজ্র্র োইজ্র েযে াজ্রর জর্য টু-জ্গা পার্ীয়
থেদ্ধির অর্ুমথত হদ্জ্ের্।

গভর্রন হ াচুল 195,000 হ াট েযেসার জর্য $100 থমথলয়র্ ক্র ত্রাণ প্রদ্ার্ ক্রজ্ের্ হযাগযতা েৃদ্ধদ্ধ
ক্জ্র এেং এক্টট টযাক্স থরটার্ সমন্বয়
ন
েৃদ্ধদ্ধ ক্জ্র যা এক্টট হ াট েযেসার স্থুল েযেসাথয়ক্ আয় হ্রাস
ক্জ্র।
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