
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল রাজ্েিোপী গোস এিং বিম্বজ্ল কম্বরর ছুটি শুরু  ওয়ার হ াষণা 

কম্বরম্বছর্   

   

হ াির ফুম্বয়ল এিং বিম্বজ্ল হ াির ফুম্বয়ম্বলর উপর বর্বদনষ্ট কম্বরর স্থবগতাম্বদে বিম্বসের 

পর্ নন্ত প্রসাবরত   

   

উম্বদোগটি ক নরত পবরিার এিং িেিসস ূ ম্বক আর্ু াবর্ক 609 ব বলয়র্ িলার প্রদার্ 

করম্বি ত্রাণ িািদ   

   

25টি কাউবি গোলর্ প্রবত স্থার্ীয় বিক্রয় কর সীব ত করা হিম্বছ বর্ম্বয়ম্বছ আম্বরা সঞ্চম্বয়র 

জ্র্ে   

   

   

গভর্ নর হ োকল আজ হ োটর ফুয়েল এবং ডিয়জল হ োটর ফুয়েয়লর উপর ডর্ডদনষ্ট ডকছু কয়রর 

স্থডগতোয়দশ হ োষণো কয়রয়ছর্ যো কোয নকর  য়ব বুধবোর, জরু্ 1, 2022 পয নন্ত।  হ োটর জ্বোলোর্ীর 

আবগোডর কর, রোজযর ডবক্রে কর, এবং হ োটর জ্বোলোর্ী এবং ডিয়জল হ োটর জ্বোলোর্ীর উপর 

হ য়রোপডলটর্ কড উটোর রোন্সয়পোয়টনশর্ ডিডিয়ের (Metropolitan Commuter Transportation 

District) ডবক্রয়ের কর বছয়রর হশষ পয নন্ত স্থডগত থোকয়ব। এই জ্বোলোডর্ কয়রর স্থডগতোয়দশ 

রোজযবযোপী অন্তত $0.16 প্রডত গযোলর্ হ্রোস প্রদোর্ করয়ব, ডকছু কোউডি গযোলর্ প্রডত অডতডরক্ত 

সঞ্চে প্রদোয়র্র সোয়থ।  

   

"সোম্প্রডতক  োসগুডলয়ত জ্বোলোর্ীর দো  হবয়়েয়ছ, যো ক নজীবী পডরবোর এবং হছোট বযবসোগুডলয়ক 

সব হেয়ে হবডশ ক্ষডতগ্রস্থ কয়রয়ছ, এবং এটট অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন হয আ রো ডর্উ ইেকনবোসীয়দর 

ত্রোণ প্রদোর্ কডর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আগো ী সোত  োয়সর জর্য ডকছু জ্বোলোর্ীর কর স্থডগত 

কয়র ডর্উ ইেকন ডর্উ ইেকনবোসীয়দর জর্য প্রোে 609 ড ডলের্ িলোয়রর সরোসডর ত্রোণ প্রদোর্ করয়ছ 

যো যোয়দর এটট সব হেয়ে হবডশ প্রয়েোজর্ তোয়দর জর্য একটট গুরুত্বপূণ ন জীবর্য়রখো৷ এ র্ একটট 

স য়ে যখর্ পডরবোরগুডল অথ ননর্ডতক ডবডপরত ুখী বোেুর গডতয়বগ এবং  ুদ্রোস্ফীডতর কোরয়ণ 

সংগ্রো  করয়ছ তখর্ আ রো ডর্উ ইেকনবোসীয়দর উপর অথ ননর্ডতক হবোঝো ক োয়ত এবং তোয়দর 

পয়কয়ট অথ ন হফরত ডদয়ত সো সী পদয়ক্ষপ গ্র ণ করো েোডলয়ে যোব।"  

   

কাউবিগুবল অবতবরক্ত সঞ্চম্বয় অিদার্ রাম্বে  

   



রোজয জয়ু়ে পডঁেশটট কোউডি গযোস এবং ডিয়জয়লর প্রডত গযোলর্ েোজন করো ডবক্রয়ের টযোয়ের 

অস্থোেী সী ো হসট করোর জর্য বযবস্থো ডর্য়েয়ছ। এই হপ্রোগ্রো টট রোয়জযর FY 2023 প্রণীত বোয়জয়টর 

অংশ ড সোয়ব অর্ুয় োডদত  য়েডছল।  

   

আজ হথয়ক, হিলোওেযোর, িোয়েস, এডর,  র্য়রো, পুটর্ো , রকলযোন্ড, সোরোয়টোগো, হশয়র্কটযোডি, 

হসয়র্কো, আলস্টোর, ওয়ের্ এবং ইয়েটস কোউডিগুডল পোয়ে প্রকৃত  ূলয ডর্ডব নয়শয়ষ প্রডত গযোলর্ 

গযোস এবং ডিয়জয়লর জর্য েোজন করো শুধ ুপ্রথ  2 িলোয়রর উপর কর সংগ্র  করয়ব।   

   

অযোয়লগডর্, ব্রু , কযোটোরোউগোস, হেৌটোউকো, হজফোরসর্, ডলডভংস্টর্, র্োসোউ, র্োেোগ্রো, ওয়র্ইিো, 

ওয়র্োন্ডোগো, ওসওয়েয়গো, সোয়ফোক এবং ওয়েস্টয়েস্টোর কোউডিগুডল পোয়ে প্রকৃত  ূলয ডর্ডব নয়শয়ষ 

প্রডত গযোলর্ গযোস এবং ডিয়জয়লর জর্য েোজন করো শুধু প্রথ  3 িলোয়রর উপর করব সংগ্র  

করয়ব।   

   

স্থোর্ীে ডবক্রে কয়রর  োর এবং প্রডত গযোলর্  ূলয এবং স্থোর্ীে সী োর  য়ধয পোথ নয়কযর উপর ডর্ভনর 

কয়র এই পদয়ক্ষপগুডল প্রডতটট গ্রো য়কর জর্য অডতডরক্ত হসি সঞ্চে করয়ব। আপডর্ আপর্োর 

কোউডিয়ত ডর্ডদনষ্ট হ োটর জ্বোলোর্ীর স্থোর্ীে ডবক্রে কয়রর  োর হদখয়ত পোয়রর্ এখোয়র্।  

  

পবরম্বিেক, পাইকাবর এিং েুচরা বিম্বক্রতাম্বদর জ্র্ে তিে  

   

গভর্ নর হ োকল পূয়ব ন হ োটর জ্বোলোর্ী এবং  োইওয়ে ডিয়জল হ োটর জ্বোলোর্ীর পডরয়বশক, 

পোইকোডর এবং খুেরো ডবয়ক্রতোয়দর এই করগুডলর আসন্ন স্থডগতোয়দয়শর জর্য প্রস্তুত  ওেোর 

ডর্য়দনশ ডদয়েডছয়লর্। হসই বযবসোগুডল আরও ডশখয়ত পোয়রর্ এখোয়র্।  

  

বসম্বর্ম্বির সংেোগবরষ্ঠ হর্তা আম্বেয়া স্িুয়ািন-কাজজ্র্স িম্বলম্বছর্, "ডর্উ ইেকনবোসীরো ভূ-

রোজনর্ডতক দ্বন্দ্ব এবং ডবশ্ববযোপী   ো োরীর কোরয়ণ অথ ননর্ডতক অসুডবধোর জর্য অথ ন প্রদোর্ কয়র 

েয়লয়ছ। এই কোরয়ণই আ রো জ্বোলোডর্ কর স্থডগত কয়রডছ এবং, আজ হথয়ক শুরু কয়র, শ্রড ক ও 

পডরবোরগুডলয়ির তোয়দর প্রোপয সুয়যোগ ডদচ্ছি এবং তোয়দর কষ্টোচ্ছজনত অথ ন তোয়দর পয়কয়ট রোখয়ত 

ডদচ্ছি। এই অডর্চ্ছিত অথ ননর্ডতক স য়ে ডর্উ ইেয়কনর গ্রো কয়দর স থ নর্ করোর জর্য গভর্ নর 

হ োকল এবং স্পিকোর হ ডস্টর সোয়থ কোজ করোর জর্য ডসয়র্য়টর সংখযোগডরষ্ঠয়দর হর্তৃত্ব ডদয়ত 

হপয়র আড  গডব নত।"  

  

বিধার্সভার স্পিকার কাল ন হ বি িম্বলম্বছর্, "হযয় তু গযোয়সর দো  হরকিন উচ্চতোে হপৌৌঁছয়ত 

থোকয়ছ, অযোয়সম্বডল সংখযোগডরষ্ঠতো ডর্উ ইেয়কনর পডরবোর এবং হছোট বযবসোগুডলর জর্য ত্রোণ 

প্রদোর্ করয়ত প্রডতশ্রুডতবদ্ধ। আড  আশোবোদী হয রোজয এবং ডর্ডদনষ্ট কোউডিগুডলর দ্বোরো গযোস 

কয়রর এই স্থডগতোয়দশ ডকছুটো অথ ননর্ডতক েোপ কড য়ে হদয়ব যখর্ পডরবোরগুডল তোয়দর 

গ্রীষ্মকোলীর্ ছুটটর জর্য প্রস্তুত  য়ি এবং বযবসোগুডল   ো োরীর অথ ননর্ডতক প্রভোব হথয়ক 

আয়রোগযলোভ করয়ছ।"  

  

সাম্বফাক কাউবির বর্ি না ী বিভ হিম্বলার্ িম্বলম্বছর্, "হকোর্ সয়ে  হর্ই হয লং আইলযোন্ড 

জয়ু়ে পডরবোরগুডল পোয়ে কষ্ট পোচ্ছিয়লর্ এবং আজ স্বচ্ছি এয়সয়ছ। ডর্উ ইেকন হস্টয়টর সী োর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpdf%2Fpublications%2Fsales%2Fpub718f.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce5fd6c05d4a94e71be3108da43e5640c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896949893798169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ei5soA7bD4cHuYYT2GOgsa6JUKIBTaEf1yzXfoN0ShA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpdf%2Fnotices%2Fn22-1.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce5fd6c05d4a94e71be3108da43e5640c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896949893798169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ucwaGskPkt7wBQlPEEyl6OvpQk%2F%2BoyvHYPSjjL4g6%2Bs%3D&reserved=0


সোয়থ ড ডলত সোয়ফোক কোউডির গযোস কয়রর সী ো আ োয়দর বোডসেোয়দর পয়কয়ট টোকো ডফডরয়ে 

হদয়ব এবং েোলকয়দর পোয়ে প্রয়েোজর্ীে ত্রোণ প্রদোর্ করয়ব। প্রডতটট হপডর্ গুরুত্বপূণ ন এবং এই 

কটির্ স য়ে আ োয়দর বোডসেোয়দর সো োযয করোর জর্য আ রো যো করয়ত পোডর তো করো েোডলয়ে 

যোব।"  

  

ব্রু  কাউবির বর্ি না ী হজ্সর্ গার্ নার িম্বলম্বছর্, "গযোয়সোডলয়র্র উপর কর সী োবদ্ধ করো 

এক োত্র দডক্ষণ টটেোর কোউডিগুডলর  য়ধয একটট ড সোয়ব, আ োয়দর এখর্ রোয়জযর ডর্ম্নত  ডকছু 

জ্বোলোর্ীর দো  থোকয়ব৷ আড  ব্রু  কোউডির  ধয ডদয়ে যোওেো স ি ড্রোইভোর এবং টটওগো এবং 

হের্োয়গোয়ত আ োয়দর প্রডতয়বশীয়দর তোয়দর টযোঙ্কগুডল ভডতন করয়ত এখোয়র্ থো য়ত উৎসোড ত 

কডর। আড  গভর্ নয়রর হর্তৃয়ত্বর, এবং কোউডি আইর্সভোে আ োর অংশীদোরয়দর দ্রুত পদয়ক্ষপ 

হর্ওেোর জর্য প্রশংসো কডর যো আ োয়দর বোডসেোয়দর পয়কয়ট অথ ন হফরত ডদয়ত স োেতো কয়র।"  

  

হসম্বর্ম্বেবি কাউবি আইর্সভার হচয়ার োর্ অোিবর্ জ্োম্বসন্সবক িম্বলম্বছর্, "রোজয 

এবং কোউডির গযোয়সর কর ক োয়র্ো আ োয়দর পডরবোরগুডলর জর্য সটিক কোজ, যোয়দর  য়ধয 

অয়র্য়কই খোদয, জ্বোলোডর্ এবং অর্যোর্য আবশযক চ্ছজডর্সপয়ত্রর ক্র বধ ন োর্ খরয়ের কোরয়ণ 

জীবর্ধরণ করয়ত ল়েোই করয়ছর্৷ যডদও আ োয়দর বোডসেোয়দর  ুয়খো ুডখ  ওেো েযোয়লঞ্জগুডলর 

 ূল কোরণগুডল আ োয়দর ডর্েন্ত্রয়ণর বোইয়র, হসই েযোয়লঞ্জগুডল প্রশড ত করয়ত আ রো যো করয়ত 

পোডর তো করোর জর্য রোজয এবং কোউডিয়ক অবশযই কোজ করয়ত  য়ব৷ আ রো গভর্ নর হ োকলয়ক 

ধর্যবোদ জোর্োই আ োয়দর বোডসেোয়দর জর্য ডকছুটো ত্রোণ প্রদোয়র্র উয়দয়শ এই পদয়ক্ষপ হর্ওেোর 

জর্য এবং হশয়র্কটযোডি কোউডিয়কও এটট করোর ক্ষ তো হদওেোর জর্য।"  

  

ওম্বয়িম্বচিার কাউবির বর্ি না ী জ্জ্ন লোটি ার িম্বলম্বছর্, "ওয়েস্টয়েস্টোর কোউডির স ি 

ড্রোইভোর পোয়ে তোয়দর কষ্ট ক োয়ত তোর হর্তৃয়ত্বর জর্য গভর্ নর হ োকলয়ক ধর্যবোদ জোর্োে। 

প্রডতডদর্ আপর্োর গো়েী ভ্র য়ণ অথ ন সোশ্রে একটট ব়ে পোথ নকয আর্য়ত পোয়র - এবং হসই 

পোথ নকযটট স য়ের সোয়থ উয়েখয়যোগযভোয়ব হযোগ  য়ত পোয়র ডবয়শষ কয়র গ্রীষ্মকোলীর্ গোড়ে 

েোলোয়র্োর  োসগুডলয়ত। এখোয়র্ ওয়েস্টয়েস্টোর কোউডিয়ত আ রো স্থোর্ীেভোয়ব যো করয়ত পোডর তো 

করডছ, এবং রোজয জয়ু়ে স ি ডর্উ ইেকনবোসী এই গুরুত্বপূণ ন এবং স য়েোপয়যোগী সঞ্চয়ের 

প্রশংসো কয়র।"  

  

ওম্বর্ইিা কাউবির কাউবি বর্ি না ী অোিবর্ বপম্বসম্বি িম্বলম্বছর্, "আকোশ হছোেঁো  ুদ্রোস্ফীডত 

ক নজীবী পডরবোয়রর বোয়জয়টর উপর ডবধ্বংসী প্রভোব হফলয়ছ এবং  োর্ুয়ষর সো োয়যযর প্রয়েোজর্। 

এক সোয়থ, আইর্ প্রণের্কোরীয়দর হবোয়িনর সোয়থ, আ রো আ োয়দর কোউডির গযোস ডবক্রে কর 

প্রডত গযোলর্ 3 িলোয়র সী োবদ্ধ কয়রডছ, এবং রোয়জযর গযোস টযোে স্থডগতোয়দয়শর সোয়থ ড ডলত 

 য়ে, হসটট আ োয়দর বোডসেোয়দর জর্য প্রডত গযোলয়র্ প্রোে 25 হসয়ির বতন োর্ সঞ্চে প্রদোর্ 

করয়ব। আ রো আশো কডর হয এই পদয়ক্ষপটট এই অডস্থর অথ ননর্ডতক স য়ে যোরো জীবর্ ধরণ 

করয়ত সংগ্রো  করয়ছর্ তোয়দর ডকছুটো স্বচ্ছি প্রদোর্ করয়ব।"  

  

আলিার কাউবির বর্ি না ী পোি রায়ার্ িম্বলম্বছর্, "জ্বোলোডর্র হরকিন  ূলয এবং হরকিন 

 ুদ্রোস্ফীডতর কোরয়ণ সবোই এখর্ হয েোপ অর্ুভব করয়ছ তো আ রো জোডর্, এবং হসই কোরয়ণই 

আ রো কোউডি গযোয়সর কর 50% ক োয়ত হপয়র গডব নত৷ আড  এই ডবষয়ে গভর্ নর হ োকলয়ক তোর 



হর্তৃয়ত্বর জর্য ধর্যবোদ জোর্োয়ত েোই। এক সোয়থ, আ রো আলস্টোর কোউডির বোডসেোয়দর জর্য 

ত্রোণ প্রদোয়র্র জর্য এই জরুরী  ু য়ূতনর হ োকোডবলো করয়ত আক্র ণোত্মকভোয়ব কোজ করডছ।"  

  

ইম্বয়িস কাউবি আইর্সভার হচয়ার োর্ হলসবল চাচন িম্বলর্, "ইয়েটস কোউডি আইর্সভো 

ডর্উ ইেকন হস্টয়টর অর্য র্েটট কোউডির সোয়থ হযোগদোর্ করয়ত হপয়র খুডশ হযগুডল প্রডত গযোলর্ 

সয়ব নোচ্চ 2 িলোয়র গযোয়সোডলয়র্র স্থোর্ীে ডবক্রে কর সী োবদ্ধ কয়রয়ছ৷ হযয় তু  ুদ্রোস্ফীডত বতন োয়র্ 

এত হবডশ এবং জ্বোলোর্ী হকর্ো একটট অতযোবশযক প্রয়েোজর্ীেতো, তোই আ োয়দর বোডসেোয়দর এবং 

হসই সোয়থ আ োয়দর কোউডিয়ত আসো দশ নর্োথীয়দর জর্য তোৎক্ষডণক আডথ নক ত্রোণ প্রদোয়র্র জর্য 

পোয়ে সুডবধো প্রদোর্ করো একটট হযৌচ্ছক্তক ডবকল্প ডছল।"  

  

সারাম্বিাগা কাউবি হিািন অফ সুপারভাইজ্ার হচয়ার োর্ এিং হ াম্বরউ সুপারভাইজ্ার 

বিওম্বিার টি. কুসবর্য়াজ্ন জ্ুবর্য়র িম্বলম্বছর্, "সোরোয়টোগো কোউডির গোড়ে েোলকয়দর এই 

অডতডরক্ত ত্রোণ প্রদোয়র্র জর্য ডর্উ ইেকন হস্টয়টর সোয়থ হযোগ ডদয়ত হপয়র আর্চ্ছেত। পোয়ে 

সঞ্চে হ োক বো স গ্র ডর্উ ইেকন হস্টয়টর সব নডর্ম্ন সেডি কয়রর  োর এবং সব নডর্ম্ন ডবক্রে কয়রর 

 োর প্রদোর্ করোই হ োক র্ো হকর্, সোরোয়টোগো কোউডি আ োয়দর করদোতোয়দর উপর হদশবযোপী 

 ুদ্রোস্ফীডত সংকয়টর হবোঝো ক োয়ত সম্ভোবয প্রডতটট পদয়ক্ষপ ডর্য়ি।"  

  

বলবভংির্ কাউবি হিািন অফ সুপারভাইজ্ার ভাইস হচয়ার োর্ এিং কোম্বলম্বিাবর্য়া 

ে ম্বরর সুপারভাইজ্ার িোবর্ম্বয়ল এল পাংরাজজ্ও িম্বলম্বছর্, "ডলডভংয়স্টোর্ কোউডি তোর 

পডরেোলর্োর বোয়জয়টর অংশ ড সোয়ব ডবক্রে কয়রর উৎপোদয়র্র উপর ডর্ভনর কয়র৷ ডকন্তু, 

জ্বোলোর্ীর আকোশয়ছোেঁো দো  এবং তোর হথয়ক উৎপন্ন অডতডরক্ত কর আ োয়দর বোডসেোয়দর হথয়ক 

আসো উডেত র্ে। গযোয়সোডলর্ ডবক্রে আ োয়দর সো ডগ্রক ডবক্রে কর সংগ্রয় র পডর োয়ণর এক 

উয়েখয়যোগয শতোংশ, তোই যখর্ আ রো আ োয়দর ডর্জস্ব ক্র বধ ন োর্ খরয়ের সোয়থ ল়েোই করডছ, 

অর্ুগ্র  কয়র হজয়র্ রোখুর্ হয আপর্োর কোউডি হবোিন অফ সুপোরভোইজোরয়দর এই বযবস্থো সো োযয 

করোর পদয়ক্ষপ হর্ওেোর জর্য একটট আহ্বোর্।"  
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