
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অি দ্ো স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি আিাবসক ও িাবিবযেক 
ভাডাম্বটম্বদ্র সুরক্ষা স্টযারদ্ার করার প্রস্তাি স্ট াষিা করম্বলর্  

  
প্রস্তাবিত আইর্ িাবিবযেক উম্বেম্বদ্র উপর স্থবগতাম্বদ্ে 1লা স্টম, 2021 পর্নন্ত িাডাম্বি  

  
ভাডাম্বটম্বদ্র স্টক্ষম্বে স্টদ্রীর বি এিং যবরমার্া বর্বষদ্ধ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর অ্ংশ হিমসমে আোহসক ও 
োহিহজযক ভাডামটমদ্র সুরক্ষা স্টজারদ্ার করার প্রস্তামের স্ট াষিা করমের্। গভর্নর COVID সম্পহকন ত 
োহিহজযক উমেমদ্র হেষমে স্থহগতামদ্শ হেহিেদ্ধ করার জর্য এেং স্টসটি প্রসাহরত করার আইমর্র 
প্রস্তাে করমের্। এছাডাও, গভর্নর কুওমমা ভাডামটমদ্র হর্েনািী আমদ্শ দ্বারা সরেরাি করা সুরক্ষা 
হেহিেদ্ধ করার জর্য আইমর্র প্রস্তাে করমের্।  
  
"COVID-19 োহডর মাহেক এেং োহিহজযক এেং আোহসক ভাডামটমদ্র জর্য েযাপক কমের সৃহে 
কমরমছ স্টেমিতু আমরা জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য প্রমোজর্ীে হেহিহর্মষি প্রমোগ করহছ, এেং তারা 
হর্মজর পামে হফমর দ্াডামত সক্ষম র্া িওো পেনন্ত তামদ্র উমেদ্ স্টেমক সুরহক্ষত রাখা আমামদ্র 
কতন েয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টস কারমিই স্টছাট েযেসা এেং োহিহজযক ভাডামটমদ্র রক্ষা করা 
অ্হেরত রাখমত এেং হর্েনািী আমদ্শ দ্বারা োহসন্দামদ্র জর্য আমার সরেরাি করা হেদ্যমার্ ত্রাি 
প্রসাহরত করার জর্য আমরা র্তুর্ আইর্ প্রিেমর্র প্রস্তাে হদ্হে। এই মিামারীটির আমামদ্র 
েযেসার জর্য জােগা এেং মাোর উপর ছাদ্ প্রদ্ার্ করার ক্ষমতা রপ্ত করা উহিত র্ে, এেং এই 
সািােয একটি দ্রুত এেং শহিশােী পুর্রুদ্ধারমক উৎসাহিত করমে েখর্ আমরা COVID-স্টক 
পরাহজত করে।"  
  
গভর্নমরর প্রস্তামে রমেমছ:  
  
িাবিবযেক উম্বেদ্ স্থবগতাম্বদ্ে  
গভর্নর একটি হেদ্যমার্ হর্েনািী আমদ্শ হেহিেদ্ধ করার জর্য আইর্ প্রিের্ করমের্ োমত োহিহজযক 
উমেমদ্র উপর রাজযেযাপী স্থহগতামদ্শ 1ো স্টম, 2021 পেনন্ত প্রসাহরত করা িমে, COVID সম্পহকন ত 
কে সিয করা ভাডামটমদ্র জর্য। োহডর মাহেকরা স্টসই ভাডামটমদ্র উমেদ্ করমত পামরর্ োরা 
হর্রাপত্তা ো স্বাস্থযজহর্ত ঝুুঁ হক ততহর করমছর্।  
  



আিাবসক ভাডায় স্টদ্রীর বি এিং যবরমার্া বর্বষদ্ধ করা  
গভর্নর এই মিামারীর সমে ভাডা র্া স্টদ্ওোর স্টক্ষমত্র স্টদ্রীর জহরমার্া ো হফ হর্হষদ্ধ করার জর্য 
হেদ্যমার্ হর্েনািী আমদ্শ হেহিেদ্ধ এেং েহিনত করমের্। এছাডাও, COVID-19-এর কারমি আহেনক 
সমসযাে পডা ভাডামটরা তামদ্র হসহকউহরটি হিমপাহজটমক অ্েন প্রদ্ার্ হিমসমে েযেিার করমত পারমের্ 
এেং সমমের সামে সামে তামদ্র হসহকউহরটি হিমপাহজট পহরমশাি করমত পারমের্।  
  
গভর্নর কুওমমা COVID-19 মিামারী জমুড আোহসক এেং োহিহজযক ভাডামটমদ্র রক্ষা করার জর্য 
স্টেশ কমেকটি হর্েনািী আমদ্শ জাহর কমরমছর্ এেং আইর্ স্বাক্ষর কমরমছর্। 28স্টশ হিমসম্বর, গভর্নর 
কুওমমা 2020 সামের COVID-19 জরুরী উমেদ্ ও পূেনাভাস প্রহতমরাি আইর্ (COVID-19 
Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act) স্বাক্ষর করমের্। এই আইর্টি 
COVID-19 মিামারী সম্পহকন ত আোহসক উমেদ্, পূেনাভাস প্রহিো, ঋমির তেষময এেং স্টর্হতোিক 
ঋমর্র প্রহতমেদ্র্ প্রহতমরাি কমর। এটি হসহর্ের হসটিমজর্স স্টিামওর্ার অ্েযািহত এেং হিমজেেি 
স্টিামওর্ার অ্েযািহত 2020 স্টেমক 2021 সাে পেনন্ত েহিনত কমর। 11ই হিমসম্বর, গভর্নর কুওমমা 
একটি হর্েনািী আমদ্মশ স্বাক্ষর কমরমছর্, স্টেখামর্ COVID-সম্পহকন ত োহিহজযক উমেদ্ ও পেূনাভামসর 
উপর রামজযর স্থহগতামদ্শ 31স্টশ জার্ুোহর পেনন্ত োডামর্া িমে।  
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