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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি জরুবর অিস্থার সময় ইউটিবলটি 
সংম্ব াগ বিবিন্ন করা বর্বিদ্ধ করার প্রস্তাি স্ট ািণা কম্বরম্বের্  

  
প্রস্তাবিত আইর্ জরুবর অিস্থার অধীম্বর্ থাকা অঞ্চম্বল ইউটিবলটি সংম্ব াগ বিবিন্ন করার উপর 

একটি স্বয়ংবিয় স্থবগতাম্বদ্ে স্থাপর্ করম্বি  
  

বিদ্েুৎ, গোস, পাবর্, স্টটবলম্ব াগাম্ব াগ, স্টকিল এিং ইন্টারম্বর্ম্বটর স্টেম্বে প্রম্ব াজে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর অ্ংশ হিমসমে জরুহর অ্েস্থার 
অ্ধীমর্ থাকা অ্ঞ্চমে ইউটিহেটি সংম াগ হেহিন্ন করা হর্হিদ্ধ করার একটি প্রস্তাে স্ট ািণা কমরমের্। 
গভর্নর এমর্ আইর্ প্রস্তাে করমের্  া হেদ্যুৎ, গযাস, পাহর্, স্টটহেম াগাম াগ, স্টকেে এেং ইন্টারমর্ট 
স্টসোর স্টেমে প্রম াজয িমে। স্ট  সে ইউটিহেটি স্টমমর্ চেমে েযথন িমে োমদ্র জহরমার্া করা িমে।  
  
"এমর্ এক েেমর  খর্ আমরা এক অ্ভূেপেূন মিামারী স্টমাকামেো কমরহে, ভযােি ঝম়ের আ ামে 
হর্উ ইযকন োসীমদ্র ইউটিহেটি সংম াগ িারামর্া আ ামের অ্পমামর্ স্ট াগ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ইউটিহেটি স্টকাম্পাহর্গুমো প্রমযাজর্ীয স্টসো প্রদ্ার্ কমর, এেং আমামদ্র হর্হিে করমে িমে 
স্ট  োরা োমদ্র সরেরাি চাহেময  ামি,  াই  টুক র্া স্টকর্। এজর্যই আমরা আইর্ প্রণযমর্র 
প্রস্তাে করহে  ামে হর্উ ইযকন োসীরা, হেমশি কমর  ারা জরুহর অ্েস্থার অ্ধীমর্ থাকা অ্ঞ্চমে 
েসোসকারী, োরা হর্মজমদ্র এেং োমদ্র পহরোমরর জর্য এই সে গুরুত্বপূণন স্টসো োভ করমে 
পামর।"  
  
COVID-19 মিামারীর সময হর্উ ইযকন োসীমদ্র ইউটিহেটি প্রাপযো রোয গভর্নর কুওমমা স্টেশ 
হকেু পদ্মেপ গ্রিণ কমরমের্। গে েের গভর্নর কুওমমা একটি স্থহগোমদ্শ জাহর কমর একটি আইমর্ 
স্বাের কমরর্  া ইউটিহেটি স্টকাম্পাহর্গুমোমক আোহসক পহরোমরর সামথ ইউটিহেটি সংম াগ হেহিন্ন 
করমে োধা স্টদ্য  ারা COVID-19 মিামাহরর কারমণ োমদ্র হেমের সামথ সংগ্রাম করমে। এর 
পহরেমেন  ইউটিহেটি স্টকাম্পাহর্গুহেমক অ্েশযই এই েযহিমদ্র স্ট মকামর্া অ্েীে-েমকযা েযামেমের উপর 
একটি স্থহগে স্টপমমন্ট চুহি প্রস্তাে করমে িমে।  
  
19 র্মভম্বর োহরমখ গভর্নর কুওমমা স্ট ািণা কমরর্ স্ট  2019 সামের জেুাই মামস মযার্িাটর্ এেং 
ব্রুকহেমর্ ে়ে মামপর হেদ্যুৎ হেভ্রামটর সময ইউটিহেটির েযথন প্রহেহিযার েদ্মের পর কর্ 
এহিসর্মক 25 হমহেযর্ মাহকন র্ িোর জহরমার্া এেং হর্উ ইযকন  স্টেট পােহেক সাহভন স কহমশর্ 
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স্টথমক সম্ভােয োইমসে োহেমের সম্মখুীর্ িমে িমি। 2 র্মভম্বর োহরমখ গভর্নর কুওমমা স্ট ািণা 
কমরমের্ স্ট  328 হমহেযর্ মাহকন র্ িোমররও স্টেহশ স্টিাম হিটিং এইি এখর্ হর্ম্ন ও মধয আমযর 
হর্উ ইযকন োসীমদ্র জর্য আগামী শীেকােীর্ স্টমৌসুমম  ামদ্র োহ়ে গরম রাখার জর্য সািাম যর 
প্রমযাজর্ োমদ্র জর্য উপেভয।  
  
গভর্নর এর আমগ স্টদ্মশর মমধয সেমচময শহিশােী এেং সেমচময প্রগহেশীে হকেু স্টভািা সুরো এেং 
সিাযো কমনসচূী প্রণযর্ কমরমের্। গভর্নর কুওমমা 2016 সামে হর্উ ইযমকন র শহি সামথনয র্ীহে 
প্রহেষ্ঠা কমরর্। এই র্ীহে হর্উ ইযমকন র অ্হেহরি 152,000টি পহরোরমক জ্বাোর্ী হেে সমথনর্ 
প্রদ্ার্ কমর, এটা হর্হিে কমর স্ট  920,000 এর স্টেশী হর্উ ইযকন  পহরোর জ্বাোর্ী হেমের উপর 
োমদ্র আমযর 6 শোংমশর স্টেহশ খরচ করমে র্া। এই স্টপ্রাগ্রামমর মাধযমম, হর্উ ইযকন  োহিনক 238 
হমহেযর্ মাহকন র্ িোমররও স্টেহশ প্রহেশ্রুহে প্রদ্ার্ কমর  া আমামদ্র সেমচময অ্সুরহেে হর্উ 
ইযকন োসীমদ্র জর্য আমো এেং োপ েজায রাখমে সািা য কমর,  খর্ সহিযভামে অ্হেহরি 
সংখযক পহরোমরর জর্য কভামরজ সম্প্রসারমণর স্টচষ্টা কমর।  
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