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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি কোর্াবিস স্টপ্রাগ্রামম্বক আইর্গত 
স্বীকৃবত স্টদ্ওয়ার এিং স্টসটিম্বক প্রাপ্তিয়স্কম্বদ্রজর্ে একটি র্োয়সঙ্গত িেিিারম্ব াগে স্টপ্রাগ্রাম 

বিম্বসম্বি প্রস্তাি স্টদ্ওয়ার কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  
স্টেট স্টমবিম্বকল এিং প্রাপ্তিয়ম্বস্কর িেিিাম্বরর জর্ে কোর্াবিস এিং কোর্াবির্ম্বয়ি স্টিম্প স্টপ্রাগ্রাম 

বর্য়ন্ত্রম্বণর জর্ে কোর্াবিস িেিস্থাপর্ার র্তুর্ অবফস ততবর করার প্রস্তাি  
  

বর্ম্বষধাজ্ঞা দ্বারা তুলর্ামূলকভাম্বি প্রভাবিত িেবি এিং কবমউবর্টিগুবলর মম্বধে বিবর্ম্বয়াগ করম্বত 
র্ো ে িাজার কাঠাম্বমা  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর অ্ংশ হিমসমে হর্উ ইয়মকন  
কযার্াহেস তত্ত্বােধার্ ও হর্য়ন্ত্রমের জর্য একটি েযাপক েযেস্থা গমে স্টতাোর প্রস্তাে স্ট াষো 
কমরমের্। গভর্নমরর প্রস্তাে অ্র্ুযায়ী, র্তুর্ প্রাপ্তেয়স্কমদ্র েযেিামরর কমনসূচী তত্ত্বােধামর্র জর্য এেং 
স্টসই সামে স্টেমটর হেদ্যমার্ হচহকৎসাগত এেং কযার্াহের্ময়ড স্টিম্প স্টপ্রাগ্রামগুহের জর্য কযার্াহেস 
েযেস্থাপর্ার একটি র্তুর্ অ্হফস ততহর করা িমে। উপরন্তু, মাদ্মকর হেরুমে যুমে তুের্ামেূকভামে 
স্টেহশ প্রভাহেত কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদ্াময়র উমদ্যাক্তামদ্র োইমসন্স প্রদ্ার্ করার সুমযাগ এেং সিায়তা প্রদ্ামর্র 
মাধযমম প্রাপ্তেয়স্কমদ্র েযেিামরর োজামরর জর্য একটি র্যাযয কাঠামমা ততহর করা িমে। একোর 
সমূ্পেনরূমপ োস্তোহয়ত িমে, আইর্গত স্বীকৃহত স্টদ্ওয়ার ফমে রাজস্ব োেদ্ 300 হমহেয়মর্র স্টেহশ 
আয় িমে েমে আশা করা িমে।  
  
"COVID-19 মিামারীর মমধয হর্উ ইয়কন  অ্মর্ক চযামেমের সম্মুখীর্ িওয়া সমত্ত্বও, এটি দ্ী নকামের 
ভ্রান্ত ধারো সংমশাধর্ করার এেং হর্উ ইয়কন মক আমগর স্টচময় আমরা ভামোভামে গমে স্টতাোর স্টেশ 
হকেু সুমযাগ ততহর কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রাপ্তেয়স্কমদ্র েযেিামরর কযার্াহেমসর 
োজারমক আইর্গত স্বীকৃহত হদ্ময় এেং হর্য়ন্ত্রে কমর শুধুমাত্র অ্হত-প্রময়াজর্ীয় রাজস্ব েৃহের সুমযাগ 
প্রদ্ার্ করমে তাই র্য়, েরং এটি আমামদ্র সরাসহর স্টসই সে েযহক্ত এেং কহমউহর্টিগুহেমক সমেনর্ 
করমত স্টদ্মে যারা দ্শমকর পর দ্শক ধমর কযার্াহেস হর্হষেকরমের ফমে সে স্টচময় স্টেহশ ক্ষহতগ্রস্ত 
িময়মে।"  
  
গভর্নমরর প্রস্তাে প্রাপ্তেয়স্কমদ্র েযেিামরর জর্য কযার্াহেস সম্পমকন  েুঝমত এেং তা তেধ করার জর্য 
েেমরর পর েের করা কামজর উপর হভহি কমর গমে স্টতামে। 2018 সামে গভর্নর কুওমমার 
হর্মদ্ন মশ স্বাস্থয দ্প্তর (Department of Health) একটি মাহি-এমজহন্স সমীক্ষা কমর যা উপসংিার 



 

 

স্টটমর্মে স্টয প্রাপ্তেয়স্কমদ্র েযেিামরর জর্য কযার্াহেসমক আইর্গত স্বীকৃহত স্টদ্ওয়ার ইহতোচক প্রভাে 
স্টর্হতোচক প্রভামের স্টচময় অ্মর্ক স্টেহশ। এোোও স্টদ্খা স্টগমে স্টয দ্শমকর পর দ্শক ধমর 
কযার্াহেস হর্হষেকরে জর্স্বাস্থয এেং হর্রাপিার েক্ষয অ্জন মর্ েযেন িময়মে এেং হেমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ 
সম্প্রদ্াময়র মমধয অ্র্যায়ভামে স্টগ্রফতামরর এেং স্টদ্াষী সােযস্ত করার কারে িময়মে।  
  
2019 সামে, গভর্নর কুওমমা স্টেআইহর্ভামে মাহরজযু়ার্া রাখার জর্য জহরমার্ামক অ্পরাধ হিমসমে 
গেয র্া করার উমেমশয আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এই আইমর্ মাহরজযু়ার্ার রাখার কারমে স্টদ্াষী 
সােযস্ত করার স্টরকডন  মুমে স্টদ্ওয়ার একটি প্রহিয়াও প্রেয়র্ করা িময়মে। ঐ েেমরর পমরর হদ্মক, 
গভর্নর প্রাপ্তেয়স্কমদ্র েযেহৃত কযার্াহেস তেধ করার পে হর্ময় আমোচর্া করার জর্য একটি 
মাহি-স্টেট সমম্মেমর্র স্টর্তৃত্ব স্টদ্র্ যা জর্স্বাস্থয এেং হর্রাপিা হর্হিত করমে এেং আঞ্চহেকভামে 
কযার্াহেস পমেযর আন্তঃসীমান্ত চোচে কমামর্ার জর্য কমনসূচী সমন্বয় করমে।  
  
এই গুরুত্বপূেন কামজর উপর হভহি কমর গমে স্টতাো প্রস্তােটি দ্াহয়ত্বশীে েযেিার উন্নীত করার জর্য 
জাতীয় মার্ এেং উদ্ীয়মার্ সমেনািম অ্র্শুীেমর্র প্রহতফের্ কমর, 21 এেং তার স্টেশী েয়সী 
প্রাপ্তেয়স্কমদ্র কামে কযার্াহেস পমেযর হেহি সীহমত করা এেং কযার্াহেস পমেযর স্টমােকজাত করা, 
স্টেমেে করা, হেজ্ঞাপর্ এেং পরীক্ষা করা সি, কমঠার মার্ প্রহতষ্ঠা করা এেং হর্রাপিা হর্য়ন্ত্রে 
করা। উপরন্তু, কযার্াহেস হর্য়ন্ত্রে গমেষোয় হর্ময়াগ করার সুমযাগ এেং সরাসহর সংস্থার্সমূি গাাঁজা 
হর্হষেকরমের দ্বারা সেমেমক স্টেহশ প্রভাহেত িওয়া সম্প্রদ্ায়মক প্রদ্ার্ করার সুমযাগ স্টদ্য়।  
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