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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি অর্লাইম্বর্ স্টপাটন স িাবি সক্ষম 
করার প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর অ্ংশ হিমসমে স্টমাোইে 
স্টপাটন স োহজ অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য আইর্ স্ট াষণা কমরমের্। গভর্নর কুওমমার প্রস্তামের অ্ধীমর্, হর্উ 
ইয়কন  স্টেট স্টগহমং কহমশর্ হর্উ ইয়মকন  স্টমাোইে স্টপাটন স োহজ প্রদ্ামর্র জর্য একটি স্টপাটন স 
অ্পামরটর ো প্ল্যাটফমন হর্েনাচর্ এেং োইমসন্স প্রদ্ামর্র জর্য আমেদ্র্ জাহর করমে। এই অ্পামরটর 
ো প্ল্যাটফমমনর অ্েশযই হেদ্যমার্ োইমসন্সপ্রাপ্ত োহণহজযক কযাহসমর্ার সামে অ্ংশীদ্াহরত্ব োকমে 
িমে। এোডাও স্টমাোইে স্টপাটন স োহজ পহরচাের্াকারী স্টেমকার্ সত্তামক কহমশমর্র হর্য়মার্ুোয়ী 
অ্পেযেিার এেং আসহি স্টেকামে উপেুি েযেস্থা রাখমে িমে।  
  
"এমর্ এক সমময় েখর্ হর্উ ইয়কন  COVID-19 মিামারীর কারমণ এক ঐহেিাহসক োমজট  াটহের 
সম্মুখীর্ িয়, েেন মার্ অ্র্োইর্ স্টপাটন স োহজ কাোমমা হর্উ ইয়মকন র োহসন্দামদ্র একটি েড 
অ্ংশমক উৎসাহিে কমর অ্র্োইর্ স্টপাটন স োহজ ধরমে স্টেমটর োইমর ভ্রমণ করমে অ্েো 
কামোোজাহরমদ্র পষৃ্ঠমপাষকো অ্েযািে রাখমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হর্উ ইয়মকন র মাহকন র্ 
েুিরামের েৃিত্তম স্টপাটন স োহজর োজার িওয়ার সম্ভাের্া আমে, এেং অ্র্োইর্ স্টপাটন স োহজ 
বেধ করার মাধযমম আমরা েক্ষ েক্ষ ডোর এখামর্ই রাখমে চাই, ো শুধুমাত্র COVID-19 সংকট 
স্টেমক আমামদ্র পুর্হর্নমনামণর ক্ষমোমক শহিশােী করমে।"  
  
ক্রীডা জযু়ার োজার দ্রুে হেকহশে িমে। 2018 সামে মাহকন র্ সুহপ্রম স্টকামটন  মাহফন  ের্াম NCAA 
একটি স্টফডামরে আইর্ োহেে কমর স্টদ্য় ো স্টেশীরভাগ রাজযমক স্টপাটন স োহজ অ্র্ুমমাদ্র্ করমে 
হর্হষদ্ধ কমর। হর্উ জাহসন এেং স্টপর্হসেভাহর্য়ার সীমান্তেেী রাজযসি 14টি রামজয স্টপাটন স োহজ 
এখর্ অ্র্োইমর্ বেধ, অ্র্যহদ্মক হর্উ ইয়মকন  এটি স্টকেে চারটি আপমেট োহণহজযক স্টগহমং সুহেধা 
এেং স্টর্টিভ আমমহরকার্ স্টগহমং সুহেধায় বেধ। একটি হশল্প গমেষণায় স্টদ্খা স্টগমে স্টে হর্উ জাহসনর 
স্টপাটন স োহজ আময়র প্রায় 20 শোংশ হর্উ ইয়মকন র োহসন্দামদ্র কাে স্টেমক আমস, োর ফমে 
স্টেমটর েক্ষ েক্ষ ডোর িারামর্া কর রাজস্ব ক্ষহে িয়।  
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