
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রপবি ট্রাম্বের দেওয়াল তিবরর অর্নায়ম্বর্র োবি ির্ন র্ করম্বি এিং সরকার 

পরু্রায় সচল করম্বি বসম্বর্ম্বের বরপািবলকার্ম্বের অর্ুম্বরাধ করম্বলর্  

 

সিনাবধক র্রুবর িোপার হল, যবে সরকাম্বরর অচলািস্থা চলম্বি র্াম্বক িাহম্বল 1 দেব্রুয়াবর দর্ম্বক 

সেরূক পবুি সহায়িা দপ্রাগ্রাম (Supplementary Nutrition Assistance Program, 

SNAP)সুবিধার উপর বর্ভন রেীল বর্উ ইয়ম্বকন র 2.7 বমবলয়র্ অবধিাসীর উপর বিরূপ প্রভাি 

পড়ম্বি  

 

অচলািস্থার েম্বল বর্উ ইয়ম্বকন র 16,000 দেডাম্বরল কমীম্বক ছুটি প্রোর্ করা হম্বি িা বির্ামমূ্বলে 
কার্ করম্বি িলা হম্বি িম্বল আেঙ্কা করা হম্বে  

  

এছাড়াও গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  দেম্বের প্রবিবর্বধেলম্বক (New York State Delegation) 

েীর্ন অগ্রাবধকার দর্ম্বক েবৃি র্া সরাম্বি িাবগে প্রোর্ করম্বলর্ঃ দেে এিং স্থার্ীয় কর (State and 

Local Tax, SALT) বডডাকটিবিবলটি পরু্ঃস্থাপর্ পবরকাঠাম্বমা প্রকল্প অর্নায়র্ করা  
 

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ওয়াশ িংটর্ শিশিমে শর্উ ইয়মেন র েিংমে র্াল প্রশেশর্শিদমলর িামে িাক্ষাৎ 

েমরর্ এবিং রাষ্ট্রপশে ট্রামের দদওয়াল তেশরর অ্েনায়মর্র দাশব বজন র্ েরমে এবিং িরোর পুর্রায় িচল 

েরমে শিমর্মটর শরপাবশলোর্মদর অ্র্ুমরাি েরমলর্। দেমেেু রাষ্ট্রপশে ট্রাে ইশিে শদময়মের্ দে দদওয়াল 

তেশরর েেশবল র্া দপমল শেশর্ মামির পর মাি বা বেমরর পর বের িমর অ্চলাবস্থা জাশর রাখমবর্, শর্উ 

ইয়েন বািীমে দিবা প্রদার্ েমর এমর্ বহু দেিামরল দপ্রাোমমমর উপর এর শবরূপ প্রভাব পড়মব। িবনাশিে 

জরুশর বযাপার েল, েশদ িরোমরর অ্চলাবস্থা চলমে োমে োেলে  1 দেব্রুয়াশর দেমে SNAP িশুবিার 

উপর শর্ভন র ীল শর্উ ইয়মেন র 2.7 শমশলয়র্ অ্শিবািীর উপর এর শবরূপ প্রভাব পড়মব। এোড়াও অ্চলাবস্থার 

োরমে উইমমর্, ইর্েযান্ট অ্যান্ড শচলমের্ (Women, Infants, and Children, WIC), োমন দিবা এমজশি 

(Farm Service Agency, FSA) দটমোরারি  অ্যাশিমেি ের শর্শি েযাশমশলজ (Temporary 

Assistance for Needy Families, TANF) এবিং দমমট্রাপশলটার্ ট্রািমপাটন  অ্মোশরটি (Metropolitan 

Transportation Authority, MTA)-এর মমো দিবা প্রভাশবে েমব। পা াপাশ , োজার োজার দেিামরল 

েমী শবর্ামূমলয োজ েরমে, এবিং েময়ে  ে পশরবের্ শর্রাপত্তা প্র াির্ (Transportation Safety 

Administration, TSA) েমী অ্িুস্থোর েুটি শর্মে দেমেেু অ্চলাবস্থা চলমে।  

  

এোড়াও গভর্নর কুওমমা শর্উ ইয়মেন র েিংমে র্াল প্রশেশর্শিদমলর িামে শর্উ ইয়মেন  োর শবিাশর্ে এমজন্ডা 
এবিং দেমটর  ীর্ন দেিামরল অ্োশিোর শর্ময় আমলাচর্া েমরর্ োর মমিয দেট ও স্থার্ীয় ের 

শিিােটিশবশলটির উপর অ্িািংশবিাশর্ে িীমাবদ্ধো আমরাপ শর্রির্ এবিং পশরোঠামমা প্রেমের জর্য 
দেিামরল েেশবমলর এেটি র্যােয ভাগ শর্শিে েরা অ্ন্তভুন ক্ত।  



 

 

  

"রাষ্ট্রপশে ট্রাে ও শিমর্মটর শরপাবশলোর্মদর জর্য েওয়া দেিামরল িরোমরর এই অ্চলাবস্থা শর্উ 

ইয়েন বািীমে ক্ষশেেস্থ েরমে এবিং এটি দ র্ েরমেই েমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্েুর্ বের 

শুরু েরশে, আমরা আ া েরশে দে আমামদর দদুন ান্ত শর্উ ইয়েন  প্রশেশর্শিদলিে র্েুর্ দিমমাক্র্যাটিে 

দর্েৃত্বািীর্ োউজ ওয়াশ িংটমর্র শবমভদ ও ঘৃোর শবপমক্ষ দাাঁড়ামব এবিং আমামদর লাভ ও মূলযমবামির জর্য 
লড়াই েরমব। দেট শেমিমব এবিং প্রশেশর্শিদল শেমিমব শর্উ ইয়মেন র জর্য আমামদর  ীর্ন অ্োশিোর েল 

SALT শিিােটিশবশলটির উপর িীমা উঠিময় দদওয়া এবিং অ্শে জরুশর পশরোঠামমা প্রেমের জর্য েেশবল 

শর্শিে েরা, এবিং আশম িাোেয েরমে ো ো েরা িম্ভব িব েরমে প্রস্তুে।"  

 

অ্চলাবস্থা চলমে োেমল, িরোমরর অ্চলাবস্থার োরমে অ্র্য দেই িব দপ্রাোমমর উপর শবরূপ প্রভাব শর্উ 

ইয়েন  দেমটর োেনক্র্মমে িরািশর প্রভাশবে েরমব োর মমিয রময়মেেঃ  
 

• SNAP - 2018 িামলর অ্মটাবর পেনন্ত, 1.5 শমশলয়র্ পশরবামরর 2.7 শমশলয়র্ শর্উ ইয়েন বািী 
িুশবিা লাভ েমর োর জর্য দেিামরল বযয় প্রায় মাশিে 378 শমশলয়র্ মাশেন র্ িলার। জার্ুয়াশর 

মামিই দেিামরল িরোমরর SNAP অ্েন প্রদার্ েরার েো, শেন্তু িাম্প্রশেে প্রশেমবদর্ অ্র্ুোয়ী, 
দেব্রুয়াশর মামি SNAP অ্েন প্রদামর্র জর্য েশন্টর্মজশি েেশবমল মাত্র 3 শবশলয়র্ মাশেন র্ িলার বাশে 

আমে, ো মাশিে জােীয় প্রময়াজর্ 4.75 শবশলয়র্ মাশেন র্ িলামরর দেমে উমেখমোগয পশরমাে েম। 

USDA এখমর্া দিরেম দদয়শর্ োরা 31 জার্ুয়াশরর পর দোমর্া েেশবল প্রদার্ েরমব শের্া। দোমর্া 
দেিামরল েেশবল িমািামর্ র্া দপ াঁোমর্া দগমল, িিংরশক্ষে েেশবল দ র্ েময় দগমল বা জার্ুয়াশরর পর 

আর দোমর্া দেিামরল েেশবল প্রদার্ র্া েরা েমল, USDA SNAP EBT শিমেমটি বাশেল েমর 

শদমব, এর েমল িেল SNAP িুশবিা বন্ধ েময় োমব, এমর্শে প্রাপমের অ্যাোউমন্ট ো বাশে আমে 

োও।  

• র্ারী, র্ির্ািক ও বেশুম্বের র্র্ে বিম্বের্ সেরূক খােে দপ্রাগ্রাম (Special 

Supplemental Food Program for Women, Infants, and Children) - িরোমরর 

অ্চলাবস্থার োরমে WIC োর েেশবল োশরময়মে। WIC দেট এমজশিগুশল িিংরশক্ষে েেশবল 

বযবোর েমর োেনক্র্ম চাশলময় দেমে পারমব, শেন্তু অ্চলাবস্থা দীঘনস্থায়ী েমল WIC এমজশিগুশলর 

িিংস্থার্ দ র্ েময় োমব, োর েমল িম্ভবে শিশর্ে বন্ধ েময় োমব এওবিং অ্িং েেেোরীমদর অ্র্যার্য 
শবরূপ েলােল দভাগ েরমে েমব।  

• োমন দসিা এম্বর্বি - FSA অ্শেিগুশল 28 শিমিম্বর, শুক্র্বার মিযরামে বন্ধ েময় োয়। এর অ্েন 
োমন ঋে, শেেু োমন অ্েনদার্, বাজার িোয়ো (টযাশরে োড়), এবিং দমুেনাগ িোয়োর মমো দব  শেেু 

অ্েননর্শেে দপ্রাোম বন্ধ েময় োমব।  

• অভািী পবরিাম্বরর র্র্ে অস্থায়ী সহায়িা - TANF দপ্রাোমমর জর্য দেট প্রশে শের্ মামির 

শুরুমে দেিামরল েেশবল লাভ েমর। দেট ইমোমমিয FFY 2019 েেশবল শেমিমব 680 শমশলয়র্ 

মাশেন র্ িলার দপময়মে ো শের্ মামির দপ্রাোম খরচ বের্ েরার জর্য েমেষ্ট।  

• বর্উ ইয়ম্বকন র র্ািীয় পাকন সমূহ - জােীয় পামেন র েমী িিংখযা জীবর্, িেদ, জর্ স্বাস্থয ও 

শর্রাপত্তার িুরক্ষায় ো প্রময়াজর্ ঠিে োমেই িীমাবদ্ধ রাখা েমে। েশদও দ নর্ােীরা এখমর্া পামেন  
ঢুেমে পারমে, পােন গুশল দিখামর্ দ নর্ােীমদর উপশস্থশেমে বযবোর েমর পূমবনর অ্চলাবস্থার িময় 

অ্র্ুমমাশদে েমী িিংখযার দবশ  েমী রাখমে পারমব র্া। অ্চলাবস্থার োরমে জােীয় স্মৃশেস্তম্ভগুশল 

জর্গমর্র জর্য বন্ধ রাখা েময়মে, শেন্তু এই অ্চলাবস্থার মমিযও েযাচু অ্ব শলবাটিন  ও এশলি আইলযান্ড 



 

 

দখালা রাখমে শর্উ ইয়েন  বযবস্থা শর্ময়মে। দেট তদশর্ে 65,000 মাশেন র্ িলার খরচ েমর জােীয় 

পােন  দিবার েমী ও োেনক্র্ম খরমচর পূরে েেশবল দার্ েরমে, দেমর্টি োরা এর আমগ 2013 

িামলর ও গে জার্ুয়াশরর অ্চলাবস্থার িময় স্মৃশেস্তম্ভ দখালা রাখমে েমরশেল।  

• বডপােন ম্বমন্ট অে ট্রািম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation): পশরবের্ শর্রাপত্তা 
প্র াির্ এর েমী ও শবম র্ শবম র্ এয়ার ট্রযাশেে শর্য়ন্ত্রে েমীমে োমজ আিমে েমে, েশদও োরা 
দবের্ পাওয়ার উপেুক্ত র্য়। শুিুমাত্র শর্উ ইয়েন  দেমটই, এই অ্চলাবস্থার োরমে 16,000 দেিামরল 

েমীমে শবর্ামূমলয োজ েরমে েমে বমল অ্র্ুমার্ েরা োমে। েমল, TSA-এর েমীরা অ্িুস্থোর 

েো বমল েুটি শর্মে, এবিং এই অ্চলাবস্থা জাশর োেমল অ্ঞ্চমলর শবমার্বন্দরগুশলমে বযাপে িরমর্র 

অ্পামর র্ িমিযা েমে পামর।  

• দেডাম্বরল ট্রার্বর্ে প্রোসর্ঃ বেন মার্ িরোর অ্চলাবস্থার িময়, MTA শবশভন্ন বযাপামর র্েুর্ 

েেশবল দাশব েরমে বা পূমবনর অ্র্ুমমাশদে দেিামরল ট্রার্শজট অ্যািশমশর্মে র্ (Federal Transit 

Administration, FTA) অ্র্ুদামর্র অ্েন চাইমে বা শর্য়শমে োজ চালামে পারমব র্া। এই অ্চলাবস্থা 
েশদ চার িপ্তামের দবশ  িময় িমর চমল, MTAদে েঠির্ শিদ্ধান্ত শর্মে েমব োর মমিয রময়মে, 

ঠিোদারমদর টাো স্থশগে েরা, দেিামরল েেশবমলর উপর শর্ভন র ীল মূলির্ প্রেে শবলম্ব েরা বা 
উভয়। FTA অ্চলাবস্থা চলমে োেমল শেেু শেেু মূলির্ প্রেমের খরচ বাড়মে পামর। 

  

এোড়াও গভর্নর কুওমমা শর্উ ইয়মেন র েিংমে র্াল প্রশেশর্শিদলমে দেট ও স্থার্ীয় ের শিিাে র্ িেূেনভামব 

পুর্েঃস্থাপর্ েরার জর্য এবিং দগটওময় টামর্মলর জর্য দেিামরল েেশবমলর র্যােয অ্িং  শর্শিে েরমে লড়াই 

েমর দেমে োশগদ দদর্। 2017 িামলর শিমিম্বর মামি িাক্ষর েরা শরপাবশলোর্ ের শবমল িেূেন SALT 

শিিােটিশবশলটি অ্পিারে শর্উ ইয়মেন র উপর শবধ্বিংিী প্রভাব দেলমব এবিং শর্উ ইয়েন বািীমে এর েমল 

দেিামরল িরোরমে এই বের অ্শেশরক্ত 14.3 শবশলয়র্ িলার প্রদার্ েরমে েমব। আইর্টি শর্উ ইয়মেন র 

চােশর ও আবািমর্র মূলযমে হুমশের িম্মুখীর্ েমরমে এবিং দেমটর ের বযবস্থা, দেট োর বাশিন্দামদর জর্য 
শবশর্ময়াগ ও দিবা প্রদার্ েরমে, এবিং শর্উ ইয়মেন র দীঘনমময়াশদ প্রশেমোশগোমূলে অ্েনর্ীশের অ্েগশে শবর্যাি 

েরা ঝুাঁ শেমে দেলমে। এোড়াও শর্উ ইয়েন  ইমোমমিযই দদম র এে র্ম্বর দাো দেট, োরে এখার্োর 

েরদাোরা দেিামরল িরোর দেমে ো পায় প্রশে বের োর দেমে আমরা 35.6 শবশলয়র্ দবশ  মাশেন র্ িলার 

েমর অ্বদার্ রামখ।  

  

র্েুর্ দগটওময় টামর্মলর জর্য েেশবল আব যে। দেিামরল মাশলোর্ািীর্ শবদযমার্ টামর্লগুশলর অ্বস্থা খুবই 

দ াচর্ীয় এবিং িপুারেমন িযাশন্ডর আঘামে ক্ষয়ক্ষশে আরও বৃশদ্ধ দপময়মে। দেমোমর্া এেটি টামর্ল বা উভয় 

টামর্ল বযবোমরর অ্মোগয েময় োওয়া িমময়র বযাপার মাত্র, ো শর্উ ইয়েন   ের ও পুমরা উত্তরপূবন েশরিমরর 

জর্য িাঙ্ঘাশেে অ্েননর্শেে োঠির্য শর্ময় আিমব। 2015 িামল দেিামরল পশরবের্ অ্শিদপ্তর এবিং শর্উ ইয়েন  
আর শর্উ জাশিন এেটি োঠামমা চুশক্তমে দপ াঁোয় োমে শস্থর েয় দে দগটওময় টামর্ল প্রেমে দেিামরল গভর্নমমন্ট 

50  োিং  শবশর্ময়াগ েরমব এবিং বাশে শবশর্ময়াগ শর্উ ইয়েন  ও শর্উ জাশিন বের্ েরমব। এখর্, রাষ্ট্রপশে 

ট্রামের প্র াির্ চুশক্ত রদ েমর শদময়মে।  

  

এোড়াও গভর্নর োর শবিাশর্ে এমজন্ডা শর্ময় আমলাচর্া েমরর্, ো, শর্উ ইয়মেন র উপর দেিামরল িরোমরর 

আক্র্মমের মুমখ, অ্েননর্শেে, িামাশজে ও জাশেগে র্যায়শবচারিে িবার জর্য িেূেন, িেয র্যায়শবচামরর 

প্রশেশ্রুশে শর্শিে েরার লমক্ষয এে গুে উচ্চাোঙ্ক্ষী প্রস্তাবর্ার প্রশেশর্শিত্ব েমর।  

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda


 

 

কংম্বগ্রসমোর্ এবলয়ে এম্বেল িম্বলর্, "শর্উ ইয়েন   েমরর েিংমে র্াল প্রশেশর্শিদমলর শির্ শেমিমব এবিং 
দেমটর িে-শির্ শেমিমব, আশম গভর্নর কুওমমামে ির্যবাদ জার্ামে চাই শর্উ ইয়েন  দেমটর দেিামরল পেনাময়র 

অ্োশিোর শর্ময় আমলাচর্া েরার জর্য আজমে ওয়াশ িংটমর্ আমামদর িামে দোগ দদওয়ার জর্য। আমরা 
িবাই এেমে দে শর্উ ইয়েন মে িাোেয েরার দিরা উপায় েল রয্াশিেযাল ট্রামের এমজন্ডামে বজন র্ েরা ো 
গে বেমরর GOP ের দেমলঙ্কাশরর মািযমম ইমোমমিয আমামদর খারাপভামব ক্ষশেেস্থ েমরমে এবিং এখর্ 

ট্রামের অ্চলাবস্থার োরমে 2.7 শমশলয়র্ শর্উ ইয়েন বািীর SNAP িুশবিা ঝুাঁ শের িম্মুখীর্ েময়মে। আমরা 
আজমে গভর্নমরর িামে এেমত্র এেটি পশরস্কার বােন া পাঠিময়শে দে রাষ্ট্রপশে এেটি োিযের দদওয়ামলর জর্য 
পুমরা দদ মে শজশম্ম েমর রাখমল শর্উ ইয়েন  চুপচাপ ো িেয েরমব র্া। িময় েময়মে দে GOP শর্উ ইয়মেন র 

পশরবারগুশলর জর্য অ্শর্িয়োর অ্বিার্ ঘটামব, শর্উ ইয়মেন র 16,000 দেিামরল েমীর অ্শর্িয়োর 

অ্বিার্ ঘটামব এবিং এই অ্চলাবস্থা দ র্ েরমব। এইিব অ্শে গুরুত্বপূেন বযাপামর োর অ্বযােে অ্িং ীদাশরত্ব 

এবিং  ক্ত দর্েৃমত্বর োরমে আশম গভর্নর কুওমমামে ির্যবাদ জার্াশে।"  

  

কংম্বগ্রসওমোর্ বর্ো দলাউই িম্বলর্, "এেটি িােিী প্রগশে ীল এমজন্ডা দপ  েরার জর্য এবিং িরোরমে 

আমমশরোর্ জর্গমর্র জর্য োজ েরার দক্ষমত্র আমামদর প্রশেশর্শিদমলর িামে োজ েরমে োর অ্বযােে 

প্রমচষ্টার জর্য আশম গভর্নর কুওমমামে ির্যাবাদ জার্াশে। দেমেেু অ্যালমবশর্মে এখর্ দিমমাক্র্যাটমদর শর্য়ন্ত্রে 

রময়মে, SALT শিিাে র্ পুর্েঃস্থাপমর্র মমো গুরুত্বপূেন অ্োশিোমর দজার শদমে এবিং িরোমরর িব পেনাময় 

শর্উ ইয়মেন র পশরবারগুশলর জর্য েলােল শর্ময় আিমে আমরা এেটি  শক্ত ালী, শবশ্বািমোগয অ্িং ীদার 

পামবা।"  

  
###  
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