
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর এম্বেন্ডাররুপম্বরখা পপে করম্বলর্ পরু্রায় কল্পর্া করুর্ | পরু্বর্নমনাণ 
করুর্ | পরু্র্নিীকরণ করুর্  

  
পেট অি দ্ো পেম্বটর 11তম সম্বোধম্বর্, গভর্নর COVID-19-পক পরাবেত করার, বর্উ ইয়ম্বকন র 
অর্ননর্বতক পরু্রুত্থার্ শুরু করা, এিং একটি বর্রাপদ্, আম্বরা র্োয়সঙ্গত রােে ততবর করার 

সাহসী এম্বেন্ডা অগ্রসর কম্বরর্  
  

কুওম্বমা: "গত িসম্বের কর্া মম্বর্ আম্বে? আপর্ার বক মম্বর্ আম্বে বর্উ ইয়কন িাসীরা তাম্বদ্র 
অন্ধকারতম সমম্বয় কী কম্বরম্বের্? আবম এটা কখম্বর্া ভুলম্বিা র্া। যখর্ COVID বর্উ ইয়ম্বকন  

হামলা কম্বর এিং আমরা কম্বয়ক বদ্ম্বর্র মম্বধেই একটি সংক্রমণ পর্ম্বক েত েত সংক্রমম্বণ পপ ৌঁম্বে 
বগম্বয়বেলাম। যখর্ রাত সাইম্বরম্বর্র আওয়াম্বে ভম্বর পযত, হাটন  আইলোম্বন্ড বিরতা এিং গণকির 
খর্র্ করা হম্বয়বেল। যখর্ ভয় বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ভাইম্বসর মত আৌঁকম্বে ধম্বরবেল। যখর্ বিম্বের 
বিম্বেষজ্ঞরা আমাম্বদ্র িম্বলবেম্বলর্ পয আমরা এই বিস্তারম্বক মন্থর করম্বত পারম্বিা র্া। বকন্তু বর্উ 

ইয়কন িাসীরা িম্বলবেম্বলর্ হোৌঁ আমরা পারম্বিা এিং হোৌঁ আমরা করম্বিা। বর্উ ইয়কন িাসীরা ঐকেিদ্ধ 
হম্বয় এর বিরুম্বদ্ধ রুম্বখ দ্াৌঁবেম্বয়ম্বের্। এটাই তার পসরা রূম্বপ বর্উ ইয়কন  - এটা বর্উ ইয়ম্বকন র 

অম্বল বকক ঘটর্া।  
  

আমরা িারিার সম্বেহ এিং পরােম্বয়র কণ্ঠস্বর শুম্বর্বে। রােে সময়মত িাম্বেট ততবর করম্বত 
পারম্বে র্া। আমরা সাধারণ জ্ঞার্ িেকু বর্রাপত্তার আইর্ োবর করম্বত পাবর র্া, আমরা বিিাহ 

সমতা পাস করম্বত পাবর র্া, আমরা র্যের্তম মেরুী িাোম্বত পাবর র্া, আমরা সািওম্বয় 
টাম্বর্লগুবল সারাম্বত পাবর র্া, আমরা একটি র্তুর্ টোপ্পার্ বে পসতু বর্মনাণ করম্বত পাবর র্া, 

আমরা িাম্বেম্বলা অর্নর্ীবত রপ্ত করম্বত পাবর র্া, আমরা এইডস মহামারী পেষ করম্বত পাবর র্া, 
আমরা মধেবিত্তম্বদ্র ের্ে বির্ামযম্বলে কম্বলে টিউের্ প্রদ্ার্ করম্বত পাবর র্া, আমরা একটি র্তুর্ 

পপর্ পেইর্ হল বর্মনাণ করম্বত পারম্বিা র্া। বকন্তু তারা ভুল বেল। আমরা এগুম্বলা কম্বরবে।  
  

আমরা পারম্বিা র্া- শুধুমাত্র তখর্ই যবদ্ আমরা বিোস কবর পয আমরা পারম্বিা র্া।  
  

আমরা যখর্ বর্উ ইয়কন ম্বক কঠির্ িবল তখর্ আমরা এটাই পিাঝাম্বত চাই।"  
  
  



 

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে তার 2021 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষণ দদ্মের্। গভর্নমরর 2021 
সামের এমজন্ডা - পুর্রায় েল্পর্া েরুর্ | পুর্দর্নমনাণ েরুর্ | পুর্র্নবীেরণ েরুর্ - এর ববদিষ্ট্য 
শুধু COVID-19-স্টে পরাদজত েরার জর্য জাদতর স্টর্তৃস্থার্ীয় প্রস্তাবটিই র্য়, তার সামে দর্উ ইয়েন  
এবং স্টদ্মির মুমিামুদি জটিে দবষয়গুমো স্টমাোমবো েরা, যার মমধয রময়মে দর্উ ইয়মেন র 
অ্েননর্দতে পরু্রুদ্ধার শুরু েরা; এেটি র্যায়সঙ্গত, আমরা র্যাযয রাজয বতদর েরা; রাজয পুর্রায় 
স্টিাো; ক্রমবধনমার্ সবুজ িদি অ্েনর্ীদতমত স্টর্তৃত্ব স্টদ্ওয়া; এবং দর্উ ইয়মেন র পদরোঠামমা পুর্গনঠর্ 
এবং িদিিােী েরা। COVID-19-স্টে পরাদজত েরমত, দর্উ ইয়মেন র স্বল্পমময়াদ্ী অ্েননর্দতে 
দবষয়গুদে স্টমাোমবো েরমত এবং সামাদজে এবং বণনবাদ্ী র্যায়দবচার দর্দিত েরমত, গভর্নর 
আমামদ্র স্বাস্থয স্টসবা এবং আবাসর্ বযবস্থার পুর্রায় েল্পর্া েরা; প্রাপ্তবয়স্ক-বযবহৃত গাাঁজা এবং 
অ্র্োইর্ ক্রীডা বাদজ ববধেরমণর মাধযমম আময়র র্তুর্ উৎস িুাঁমজ স্টবর েরা; ভাে স্টেডামরে 
পুর্রুদ্ধার তহদবমের জর্য েডাই অ্বযাহত রািা; এবং এেটি র্যাযয এবং আমরা র্যায়সঙ্গত 
স্টেৌজদ্াদর র্যায়দবচার এবং দর্বনাচর্ বযবস্থা বতদর েরার উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ েমর স্টবি েময়েটি 
প্রস্তাব েমরমের্।  
  
রাজয পরু্রায় স্টিাো, ক্রমবধনমার্ সবুজ িদি অ্েনর্ীদতমত এে স্টর্তা হময় ওঠা, এবং দর্উ ইয়মেন র 
পদরোঠামমা পুর্গনঠর্ এবং িদিিােী েরার উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ েরা প্রস্তাবগুদে আগামী দদ্মর্ 
স্ট াষণা েরা হমব।  
  
"গত বসমের েো মমর্ আমে?", গভর্নর কুওমমা বমের্। "আপর্ার দে মমর্ আমে দর্উ 
ইয়েন বাসীরা তামদ্র অ্ন্ধোরতম সমময় েী েমরমের্? আদম এটা েিমর্া ভুেমবা র্া। যির্ COVID 
দর্উ ইয়মেন  হামো েমর এবং আমরা েময়ে দদ্মর্র মমধযই এেটি সংক্রমণ স্টেমে িত িত সংক্রমমণ 
স্টপৌাঁমে দগময়দেোম। যির্ রাত সাইমরমর্র আওয়ামজ ভমর স্টযত, হাটন  আইেযামন্ড দস্থরতা এবং 
গণেবর ির্র্ েরা হময়দেে। যির্ ভয় দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র ভাইমসর মত আাঁেমড ধমরদেে। যির্ 
দবমের দবমিষজ্ঞরা আমামদ্র বমেদেমের্ স্টয আমরা এই দবস্তারমে মন্থর েরমত পারমবা র্া। দেন্তু 
দর্উ ইয়েন বাসীরা বমেদেমের্ হযাাঁ আমরা পারমবা এবং হযাাঁ আমরা েরমবা। দর্উ ইয়েন বাসীরা 
ঐেযবদ্ধ হময় এর দবরুমদ্ধ রুমি দ্াাঁদডময়মের্। এটাই তার স্টসরা রূমপ দর্উ ইয়েন  - এটা দর্উ 
ইয়মেন র অ্মেৌদেে  টর্া।  
  
আমরা বারবার সমেহ এবং পরাজময়র েণ্ঠস্বর শুমর্দে। রাজয সময়মত বামজট বতদর েরমত পারমে 
র্া। আমরা সাধারণ জ্ঞার্ বেুে দর্রাপত্তার আইর্ জাদর েরমত পাদর র্া, আমরা দববাহ সমতা 
পাস েরমত পাদর র্া, আমরা র্যযর্তম মজরুী বাডামত পাদর র্া, আমরা সাবওময় টামর্েগুদে সারামত 
পাদর র্া, আমরা এেটি র্তুর্ টযাপ্পার্ দজ স্টসতু দর্মনাণ েরমত পাদর র্া, আমরা বামেমো অ্েনর্ীদত 
রপ্ত েরমত পাদর র্া, আমরা এইডস মহামারী স্টিষ েরমত পাদর র্া, আমরা মধযদবত্তমদ্র জর্য 
দবর্ামযমেয েমেজ টিউির্ প্রদ্ার্ েরমত পাদর র্া, আমরা এেটি র্তুর্ স্টপর্ স্টেইর্ হে দর্মনাণ েরমত 
পারমবা র্া। দেন্তু তারা ভুে দেে। আমরা এগুমো েমরদে।  
  
আমরা পারমবা র্া- শুধুমাত্র তির্ই যদদ্ আমরা দবোস েদর স্টয আমরা পারমবা র্া।  
  



 

 

আমরা যির্ দর্উ ইয়েন মে েঠির্ বদে তির্ আমরা এটাই স্টবাঝামত চাই।  
  
গভর্নর কুওমমা আমরা বমের্, "জীবমর্ এমর্ দেেু মহুযতন  োমে যা এেজর্ বযদিমে স্টমৌদেেভামব 
বদ্মে দদ্মত পামর- েির্ও ভামোর জর্য, েির্ও িারামপর জর্য। এেইভামব, ইদতহামস দেেু পবন 
োমে যা সমাজমে রূপােদরত েমর এবং COVID স্টসই মুহযতন গুমোর এেটি। আমরা ঝুাঁ দে এবং দবপদ্ 
স্টদ্িমত পাদি, দেন্তু তার সামে আমরা এই মুহয মতন র প্রদতশ্রুদত এবং সম্ভাবর্াও স্টদ্িমত পাদি। 
আগামী বের আমরা সারা দবমে অ্েনর্ীদতগুদে পরু্রায় এেদত্রত হমত এবং পুর্রায় স্থাদপত হমত 
স্টদ্িব এবং দর্উ ইয়েন  পে স্টদ্িামব। এমর্ এে মুহয মতন  যির্ দর্রাপত্তাহীর্তা আপর্ার সম্ভাবর্ামে 
সীদমত েরমত পামর অ্েবা জরুরী, প্রময়াজর্ীয়তা এবং উদ্ভাবমর্র িদি রপ্ত েরমত পামর, আমরা 
জাদর্ আমরা স্টোর্ দদ্মে যাদি- এটা আমামদ্র রামজযর র্ীদত, এমেেদসয়র- সবনদ্া ঊর্ধ্নমুিী।  
 
2021 পরু্রায় কল্পর্া করুর্ | পরু্বর্নমনাণ করুর্ | পরু্র্নিীকরণ করুর্-এর প্রধার্ তিবেষ্ট্ে  
  
বচবকতসাগত সরিরাম্বহর আইর্ পাস করা: 2020 সামে যির্ আমামদ্র উপকূমে এই দবেবযাপী 
মহামারী আমস তির্ মাদেন র্ যুিরাষ্ট্র এর জর্য অ্প্রস্তুত দেে। COVID-19 সংেমটর শুরুমত, দর্উ 
ইয়েন  রাজয, স্টদ্মির বাদে রাজযগুদের সামে, স্টমৌদেে বযদিগত প্রদতরক্ষামযেে সরঞ্জাম (Personal 
Protective Equipment, PPE)-এর তীব্র  াটদতর সম্মুিীর্ হয়, যার েমে আমামদ্র প্রেম সাদরর 
স্বাস্থয স্টসবা স্টপিাজীবীরা এই স্টরামগ আক্রাে হওয়ার ঝুাঁ দেমত পমড যার্, যার দবরুমদ্ধ েডাই েরা 
প্রময়াজর্ীয় দেে। হাসপাতােগুদেমত যামত তামদ্র স্টরাগী এবং েমীমদ্র সুরক্ষার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
সরবরাহ োমে তা দর্দিত েরমত, দর্উ ইয়েন মে দবমদ্ি স্টেমে জটিে পণয অ্জন র্ েরার জর্য 
অ্র্যার্য স্টদ্ি - এবং এমর্দে রামজযর - সামেও প্রদতদ্বদিতা েরমত বাধয েরা হয়।  
  
জটিে দচদেৎসাগত সরঞ্জামমর অ্ভযেরীণ উৎপাদ্র্ উন্নীত েরা এবং দবমদ্িী পমণযর উপর দর্ভন রতা 
েমামত, গভর্নর কুওমমা প্রস্তাব েরমের্ স্টয দর্উ ইয়েন  আমমদরোর বতদর বযদিগত প্রদতরক্ষামযেে 
সরঞ্জাম এবং দচদেৎসাগত সরবরাহ ক্রয় েরামে অ্গ্রাদধোর দদ্মত দচদেৎসাগত সরবরাহ আইর্ পাস 
েরমব। স্টযমর্ গত বের স্থায়ী েরা আমমদরোয় বতদর ক্রয় েরুর্ আইর্টি, আমমদরোয় দর্দমনত 
োঠামমাগত স্টোহা এবং ইস্পামতর স্টক্ষমত্র েমরমে, এই র্তুর্ র্ীদত স্থার্ীয় েমনসংস্থার্ সদৃষ্ট্ েরমত 
এবং ধমর রািমত সাহাযয েরমব এবং আগামী বেরগুমোমত এেটি গুরুত্বপযণন িামতর স্বাস্থয এবং 
দর্ভন রমযাগযতা দর্দিত েরমব।  
  
িোপক পটবলস্বািে আইর্: COVID-19 মহামারী আমামদ্র স্বাস্থযমসবা বযবস্থার ববষমযমে উন্মুি েমর 
দদ্ময়মে এবং স্টদ্দিময়মে স্টয স্টটদেস্বাস্থয দর্ম্ন আময়র সম্প্রদ্ায়গুদের জর্য প্রমবিাদধোর বৃদদ্ধর এবং 
িরচ েম েরার জর্য এেটি গুরুত্বপযণন অ্স্ত্র, দবমিষ েমর আচরণগত স্বাস্থয সহায়তার স্টক্ষমত্র। এই 
সঙ্কমটর সময়, গভর্নর দ্যরবতী পদরচযনায় প্রমবিাদধোর প্রসাদরত েরার জর্য দর্বনাহী পদ্মক্ষপ গ্রহণ 
েমরর্। এই প্রস্তাবগুদে স্টসই সেে সংমিাধর্গুদে দবদধবদ্ধ েমর এবং এর উপর দর্মনাণ েমর।  
  
দর্উ ইয়েন  পুর্রায় েল্পর্া েরার েদমিমর্র (Reimagine New York Commission) সামে 
অ্ংিীদ্াদরমত্ব, দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র স্টটদেস্বাস্থয সরঞ্জামমর সুদবধা দর্মত এবং দবদ্যমার্ পেমরামধর 



 

 

স্টমাোমবো েরমত সাহাযয েরার জর্য গভর্নর বযাপে স্টটদেস্বাস্থয সংমিাধর্ প্রণয়র্ েরমবর্। এই 
সংমিাধর্গুদে স্টটদেস্বাস্থযমে উৎসাদহত েরার জর্য ক্ষদতপযরণ প্রমণাদ্র্া সমন্বয় েরা, স্টটদেস্বাস্থয 
সরবরামহর উপর পুরমর্া দর্য়ন্ত্রে দর্মষধাজ্ঞা দ্যর েরা, পুরমর্া অ্বস্থামর্র প্রময়াজর্ীয়তা অ্পসারণ, 
প্রদিক্ষণ েমনসযদচর মাধযমম স্টরাগী এবং সরবরাহোরী উভময়র মমধয প্রযুদিগত অ্স্বদস্ত দ্যর েরা, 
স্টটদেস্বামস্থযর উদ্ভাবর্ী বযবহারগুদেমে উত্সাদহত েরার জর্য অ্র্যার্য েমনসযদচ প্রদতষ্ঠা েরার মত 
গুরুত্বপযণন দবষয়গুদের স্টমাোমবো েরমব।  
  
টিকাকরণ প্রম্বচষ্ট্ার ের্ে সামাবেক এিং িণনিাদ্ী র্োয়বিচার বর্বিত করা: টিোটি যামত 
র্যাযযভামব দবতরণ েরা হয় তা দর্দিত েরমত, দবমিষ েমর বণনময় সম্প্রদ্ায়গুদেমত, গভর্নর 
কুওমমা দর্উ ইয়েন  টিো ইকুইটি টাস্ক স্টোসন (New York Vaccine Equity Task Force) বতদর 
েমরর্। রামজযর সদচব স্টরাসার্া স্টরাজামডা, অ্যাটদর্ন স্টজর্ামরে স্টেটিদসয়া স্টজমস, র্যাির্াে আরবার্ 
েীমগর সভাপদত এবং প্রধার্ দর্বনাহী েমনেতন া মােন  স্টমাদরয়াে, এবং স্টহেেোেন  (Healthfirst) 
সভাপদত এবং প্রধার্ দর্বনাহী েমনেতন া পযাট ওয়াং-এর সামে, গভর্নমরর ইকুইটি টাস্ক স্টোসন ব্ল্যাে, 
দহস্পাদর্ে, এদিয়ার্, আদদ্ আমমদরোর্, গ্রামীণ, দ্দরদ্র এবং পাবদেে হাউদজং সম্প্রদ্ায়গুদেমত, এবং 
তার সামে অ্র্যার্য স্বাস্থযমসবা মরুভয দমমত টিোেরমণর দবদ্যমার্ বাধা অ্দতক্রম েরমত এবং 
প্রমবিাদধোর বদধনত েরমত সাহাযয েরমব।  
  
টিো প্রবতন র্ সমেনর্ েরার জর্য, দবোস গমড তুেমত এবং দবদ্যমার্ স্বাস্থয এবং সামাদজে ববষমময 
দবসৃ্তত োঠামমাগত ববষমমযর অ্বদ্ার্ স্বীোর েরমত, ভাষা প্রমবিাদধোমরর সমসযাগুদের স্টমাোমবো, 
স্টগাপর্ীয়তা এবং দবেস্ততা সুরক্ষা দর্দিত েরমত, এবং আঞ্চদেেভামব স্থাপর্ েরা, সাংসৃ্কদতেভামব 
প্রদতদক্রয়ািীে, এবং সমস্ত সম্প্রদ্াময়র প্রদতদর্দধত্ব েরা আউটদরচ প্রমচষ্ট্া এবং সম্প্রদ্ায়গত 
বযস্ততাগুদে দবোি েরমত টাস্ক স্টোসনটি গভর্নর েতৃন ে পদরচাদেত হয়। স্টযমর্ স্টেন্দ্রীয় সরোমরর 
োে স্টেমে টিোর প্রাপযতা বৃদদ্ধ পামি, রাজয স্টবসরোদর সংস্থা এবং স্থার্ীয়, পাবদেে দিদর্েগুদের 
সামে স্টযৌেভামব প্রদতদষ্ঠত হমব দ্বুনে এবং দর্ম্নদবত্ত সম্প্রদ্ায়গুদের োমে স্টপৌাঁোমর্ার জর্য।  
  
বর্উ ইয়কন  পেট পািবলক পহলর্ কপনস (New York State Public Health Corps): বযাপে 
টিোেরমণর মাধযমম দর্উ ইয়েন মে স্টদ্মির প্রেম COVID-19-দর্রাপদ্ রাজয দহমসমব পদরণত েরার 
জর্য োজ েরার সামে, আমামদ্র অ্বিযই ভদবষযমতর জর্স্বাস্থয সংেমটর জর্য প্রস্তুত হমত হমব। 
প্রায় 20 দমদেয়র্ দর্উ ইয়েন বাসীর টিোেরণ এবং অ্র্যার্য জর্স্বামস্থযর জরুরী প্রদতদক্রয়ামে সমেনর্ 
েরমত দর্উ ইয়মেন র বযাপে প্রমচষ্ট্ামে সমেনর্ েরমত গভর্নর কুওমমা স্টদ্মির প্রেম জর্স্বাস্থয বাদহর্ী 
চােু েরার প্রস্তাব েরমের্। এই প্রমচষ্ট্ার অ্ংি দহমসমব, টিোেরণ োযনক্রমম সাহাযয েরার জর্য 
1,000 জর্ পযনে বযদিমদ্র দর্ময়াগ েরা হমব। এই সেে বযদিমদ্র মমধয োেমব অ্স্নাতে এবং 
স্নাতে জর্স্বাস্থয েমনসযদচ, র্াদসনং সু্কে এবং স্টমদডমেে সু্কমের দিক্ষােীরা, সাম্প্রদতে স্নাতে, 
অ্বসরপ্রাপ্ত দচদেৎসাগত স্টপিাজীবী, এবং সাধারণ মার্ুষ যারা েমর্নে দবেদবদ্যােয় (Cornell 
University) দ্বারা উন্নত এেটি দর্দবড জর্স্বাস্থয প্রদিক্ষণ পাঠযক্রম গ্রহণ েরমবর্। ব্লুমবাগন 
দেেযার্েদপস (Bloomberg Philanthropies), র্েনওময়ে (Northwell) এবং আমামদ্র স্বাস্থয দবভাগ 
(Department of Health) এই েপনস পদরচাের্া এবং সমন্বয় েরমব।  
  



 

 

টিোেরণ েমনসযদচ সম্পন্ন হওয়ার পর, দর্উ ইয়েন  এই পাবদেে স্টহল্ে েপনস মমডমের উপর দর্মনাণ 
েরমব, রামজযর এবং োউদির স্বাস্থয এমজদিগুদের জর্য জর্স্বাস্থয স্টপিাজীবীমদ্র দর্ময়াগ এবং 
প্রদিক্ষণ অ্বযাহত রািার মাধযমম এবং এই েপনস ভদবষযমত স্টয স্টোর্ সংেমট রামজযর স্টসবা েরার 
জর্য উপেব্ধ এবং প্রস্তুত োেমব।  
  
বির্ামযম্বলে র্াগবরক ের্স্বািে প্রবেক্ষণ: পরবতী জর্স্বাস্থয সংেমটর জর্য দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র 
ক্ষমতায়র্ এবং দিদক্ষত েরার জর্য, রাজয েমর্নমের সামে এেটি দবর্ামযমেয র্াগদরে জর্স্বাস্থয 
প্রদিক্ষণ েমনসযদচ বতদর েরমব, স্টযটি অ্র্োইমর্ উপেব্ধ হমব, হাজার হাজার দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র 
তামদ্র সম্প্রদ্ায়মে সাহাযয েরার জর্য স্টস্বিামসবে দহমসমব োজ েরমত প্রস্তুত োোর জর্য।  
  
COVID-19-এর বিরুম্বদ্ধ লোই করা রােেগুম্বলার ের্ে বিলবেত পেম্বডরাল সমর্নম্বর্র ের্ে লোই: 
দর্উ ইয়েন  বসমের শুরুমত ভাইরাস দ্বারা অ্ন্ধ হময় দগময়দেে। স্বাস্থযজদর্ত হুমদের উপর র্জরদ্াদর 
েরার দ্াদয়মত্ব োো দবসৃ্তত সংস্থাসমযহ এবং মামসর পর মাস ধমর সতেন  েরা সমেও, স্টেডামরে 
সরোর এই ক্রমবধনমার্ ববদেে মহামারীর প্রদত প্রদতদক্রয়া জার্ামত - এমর্দে েক্ষয েরমতও - 
বযেন হময়মে। অ্বমিমষ যির্ তারা েক্ষয েমরর্, স্টেডামরে সরোর এেেভামব চীমর্র উপর 
মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ েমর, এবং তারা ইউমরাপ স্টেমে 3 দমদেয়র্ পযনটেমে অ্র্ুমমাদদ্ত েমর - স্টযিামর্ 
এই ভাইরাস দ্রুত েদডময় পডদেে - দর্উ ইয়েন  িহর-অ্ঞ্চমের দবমার্বেমর এবং অ্র্যার্য 
দবমার্বেমর প্রমবি েরমত। এটা দেে স্টেডামরে সরোর দ্বারা এে চরম অ্বমহোর োজ। দর্উ 
ইয়েন  রাজয তার প্রদতদক্রয়ায় জাদতমে স্টর্তৃত্ব দদ্ময়মে। স্টেডামরে সরোর দ্বারা দর্মজর ভরণমপাষণ 
দর্মজই েরার জর্য স্টেমড স্টদ্ওয়া, দর্উ ইয়েন বাসীরা বক্রমরিাটি বাাঁোয় এবং, এেটি দবজ্ঞার্ দভদত্তে 
দ্দৃষ্ট্ভদঙ্গর মাধযমম, স্টদ্মির সবনদর্ম্ন সংক্রমমণর হার বজায় স্টরমি অ্েনর্ীদতর স্টবদিরভাগ অ্ংি পরু্রায় 
স্টিামে।  
  
তমব, যদদ্ও অ্েনর্ীদতর দেেু অ্ংি দেমর দ্াাঁদডময়মে, অ্মর্ে িাত উমেিমযাগয োজ হাদরময়মে এবং 
গুরুতরভামব ক্ষদতগ্রস্ত হময়মে, এইসব দর্উ ইয়মেন র উমেিমযাগয আদেনে চযামেমঞ্জ অ্বদ্ার্ রামি। রাজয 
সম্পযণনভামব মহামারী দ্বারা বতদর েরা 15 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর বামজমটর বযবধার্ দর্ময় দববাদ্ 
েরমে। অ্মর্ে দদ্র্ ধমর, দর্উ ইয়েন মে স্টেডামরে সরোরমে অ্র্যায়ভামব ভতুন দে দদ্মত বো 
হময়মে। স্টেডামরে সরোমরর এে র্ম্বর দ্াতা দহমসমব, দবদর্মময় দেমর পাওয়ার স্টচময় আরও স্টবদি 
অ্েন ওয়াদিংটমর্ স্টপ্ররণ েমর দর্উ ইয়েন  ইদতমমধয স্টদ্িমে স্টর্তৃত্ব দদ্মি। তার উপমর, ওয়াদিংটর্ এই 
রামজযর ক্রমাগত অ্পবযবহার েমরমে, জাদতর মমধয সবনদর্ম্ন স্টমদডমেইড পদরমিামধর হার প্রদ্ার্ েমর, 
কু্ষধাতন  পদরোঠামমা তহদবে, এবং রাজয এবং স্থার্ীয় ের (State and Local Tax, SALT) েতন র্ 
হ্রাস েমর, যা দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র ের বাদডময়মে এবং দতর্ বেমর দর্উ ইয়েন মে 30 দবদেয়র্ 
মাদেন র্ ডোর স্টেমে বদঞ্চত েমরমে। এই সব দেেুর পমরও, দর্উ ইয়েন  স্টেডামরে সরোমরর 
অ্মযাগযতার জর্য দবেটিও পদরমিাধ েরমত পামর র্া।  
  
গভর্নর কুওমমা এটি দর্দিত েরার জর্য েডাই েরমবর্ স্টযর্ স্টেডামরে সরোর দ্াদয়ত্ব গ্রহণ েমর 
এবং দর্উ ইয়েন  এবং অ্র্যার্য রামজযর র্যাযয তহদবে দবতরণ েমর।  
  



 

 

একটি িোপক প্রাপ্তিয়স্ক-িেিহৃত গাৌঁো কমনসযবচ (Adult-Use Cannabis Program) পাস করা: 
2019 সামে, গভর্নর কুওমমা স্টবআইদর্ভামব মাদরজযু়ার্া রািার জর্য জদরমার্ামে অ্পরাধ দহমসমব 
গণয র্া েরার উমেমিয আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্। এই আইমর্ মাদরজযু়ার্ার রািার োরমণ স্টদ্াষী সাবযস্ত 
েরার স্টরেডন  মুমে স্টদ্ওয়ার এেটি প্রদক্রয়াও প্রণয়র্ েরা হময়মে। ঐ বেমরর পমরর দদ্মে, গভর্নর 
প্রাপ্তবয়স্কমদ্র বযবহৃত েযার্াদবস ববধ েরার পে দর্ময় আমোচর্া েরার জর্য এেটি মাদি-স্টেট 
সমম্মেমর্র স্টর্তৃত্ব স্টদ্র্ যা জর্স্বাস্থয এবং দর্রাপত্তা দর্দিত েরমব এবং আঞ্চদেেভামব েযার্াদবস 
পমণযর আেঃসীমাে চোচে েমামর্ার জর্য েমনসযচী সমন্বয় েরমব।  
  
এই গুরুত্বপযণন োমজর উপর দভদত্ত েমর, গভর্নর এেটি র্তুর্ প্রাপ্তবয়স্ক-বযবহৃত গাাঁজা েমনসযদচ এবং 
তার সামে রামজযর দবদ্যমার্ দচদেৎসা এবং েযার্াদবর্ময়ড স্টহম্প েমনসযদচ (cannabinoid hemp 
programs) তোবধামর্র জর্য এেটি র্তুর্ গাাঁজা বযবস্থাপর্া অ্দেস (Office of Cannabis 
Management) বতদরর প্রস্তাব েরমের্। উপরন্তু, মাদ্মের দবরুমদ্ধ যুমদ্ধ তুের্ামযেেভামব স্টবদি 
প্রভাদবত েৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদ্াময়র উমদ্যািামদ্র োইমসি প্রদ্ার্ েরার সুমযাগ এবং সহায়তা প্রদ্ামর্র 
মাধযমম প্রাপ্তবয়স্কমদ্র বযবহামরর বাজামরর জর্য এেটি র্যাযয োঠামমা বতদর েরা হমব। গাাঁজার 
ববধেরণ সম্পযণনরূমপ বাস্তবাদয়ত হমে, 60,000-এর ও স্টবিী র্তুর্ েমনসংস্থার্ সৃদষ্ট্ েরমব, যা 3.5 
দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর অ্েননর্দতে েমনোণ্ড উৎসাদহত েরমব এবং যির্ পুমরাপুদর বাস্তবাদয়ত হমব 
তির্ 300 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমররও স্টবদি ের রাজস্ব উৎপাদ্র্ েরমব।  
  
অর্লাইর্ ক্রীো িাবে সবক্রয় করা: ক্রীডা জযু়ার বাজার দ্রুত দবেদিত হমি। 2018 সামে মাদেন র্ 
সুদপ্রম স্টোমটন  মাদেন  বর্াম NCAA এেটি স্টেডামরে আইর্ বাদতে েমর স্টদ্য় যা স্টবিীরভাগ রাজযমে 
স্টস্পাটন স বাদজ অ্র্ুমমাদ্র্ েরমত দর্দষদ্ধ েমর। দর্উ জাদসন এবং স্টপর্দসেভাদর্য়ার সীমােবতী 
রাজযগুদে সহ 14টি রামজয ক্রীডা বাদজ এির্ অ্র্োইমর্ ববধ, অ্র্যদদ্মে দর্উ ইয়মেন  এটি স্টেবে 
চারটি আপমেট বাদণদজযে স্টগদমং স্টেদসদেটি এবং স্থার্ীয় আমমদরোর্ স্টগদমং স্টেদসদেটিমত ববধ। 
এেটি দিল্পমক্ষমত্রর গমবষণায় স্টদ্িা স্টগমে স্টয দর্উ জাদসনর ক্রীডা বাদজ আময়র প্রায় 20 িতাংি দর্উ 
ইয়মেন র বাদসোমদ্র োে স্টেমে আমস, যার েমে রাজয ের রাজস্বমত েক্ষ েক্ষ মাদেন র্ ডোর 
হারায়।  
  
গভর্নর কুওমমার প্রস্তামবর অ্ধীমর্, দর্উ ইয়েন  রামজযর স্টগদমং েদমির্ (New York State Gaming 
Commission) দর্উ ইয়মেন  সচে ক্রীডা বাদজর সদুবধা প্রদ্ামর্র জর্য এেটি বা এোদধে 
সরবরাহোরী বাোই েরার প্রস্তামবর জর্য আমবদ্র্ েরমব। এই প্ল্যাটেমনটির অ্বিযই দবদ্যমার্ 
োইমসিপ্রাপ্ত বাদণদজযে েযাদসমর্াগুদের মমধয এেটির সামে অ্ংিীদ্াদরত্ব োেমত হমব। এোডাও 
স্টমাবাইে স্টস্পাটন স বাদজ পদরচাের্াোরী স্টয স্টোর্ সত্তামে েদমিমর্র দর্য়মার্ুযায়ী অ্পবযবহার এবং 
আসদি স্টঠোমত উপযুি বযবস্থা রািমত হমব।  
  
িেিসাগুবলম্বক পরু্রায় খুলম্বত সহায়তা করার ের্ে একটি সরঞ্জাম বহম্বসম্বি একটি দ্রুত পটবেং 
পর্টওয়াকন  ততবর করা: গত স্টবি েময়ে মাস ধমর, গভর্নর কুওমমার দর্উ ইয়েন  অ্গ্রবতী পুর্রায় 
স্টিাোর পদরেল্পর্া (New York Forward reopening plan) অ্মর্ে বযবসামে এেটি পযনায়ক্রমম 
পদ্ধদতর মাধযমম এবং জর্স্বাস্থয স্টপ্রামটােে অ্র্সুামর দর্রাপমদ্ োযনক্রম শুরু েরার পে বতদর েমর 



 

 

দদ্ময়মে। যদদ্ও এটি দর্উ ইয়মেন র বযবসার দ্ক্ষতা এবং সৃজর্িীেতার উমন্মাচর্ েমরমে - স্টযমর্ 
র্তুর্ বদহরঙ্গর্ িাওয়ার জায়গা এবং স্টডদেভাদরর দবেল্প- এটি এই দিল্প স্টক্ষমত্রর জর্য উমেিমযাগয 
আদেনে সংগ্রামও সদৃষ্ট্ েমরমে।  
  
দর্উ ইয়েন  COVID-19 সঙ্কট জমুড পরীক্ষা েরার ক্ষমতা উন্নয়মর্ অ্গ্রণী ভয দমো পাের্ েমরমে 
এবং বযবসাগুদে পুর্রায় স্টিাোর জর্য সহায়তা েরমত স্টসই অ্দভজ্ঞতা বযবহার েরমব। রাজয 
বযবসাগুদেমে দর্রাপমদ্ ধারণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা েমামত সাহাযয েরার জর্য পরীক্ষার প্রাপযতা 
বাডামত োেমব, এবং তার সামে দর্উ ইয়েন  িহর স্টেমে শুরু েমর িহমরর স্টেন্দ্রগুদেমত সুদবধাজর্ে 
পরীক্ষামযেে সাইমটর স্টর্টওয়ােন  গমড তুেমত পরীক্ষামযেে স্টোম্পাদর্গুমোর সামে োজ েরমব। 
এোডাও দর্উ ইয়েন  স্টয স্টোর্ও োে দেতা স্টেমট দ্রুত এই জটিে পদরোঠামমা স্থাপর্ েরমত স্থার্ীয় 
সরোমরর সামে োজ েরমব। দ্রুত পরীক্ষার অ্বস্থামর্র এই র্তুর্ স্টর্টওয়ামেন র মাধযমম, এেজর্ 
গ্রাহে এেটি র্তুর্ যনাদপড পরীক্ষা স্টেমন্দ্র োমমত পামরর্, পরীক্ষা েরামত পামরর্, এবং 15 দমদর্মটর 
মমধয দডর্ার বা দসমর্মার জর্য উপযিু দহমসমব স্ট াদষত হমত পামরর্। দর্উ ইয়েন বাসীরা অ্েননর্দতে 
োযনক্রম পুর্রায় শুরু েরার সামে এটি সুরক্ষা এবং আত্মদবোমসর এেটি বাডদত স্তর প্রদ্ার্ েরমব।  
  
আইর্ েৃঙ্খলা িোয় রাখার সংম্বোধর্ সহেতর করা: এ বের, সামাদজে উমদ্বমগর জবাব দদ্মত 
এবং জজন  ফ্লময়ড, দব্রওর্া স্টটইের, ডযাদর্ময়ে প্রুড এবং আরও অ্মর্মের মমনাদেে মৃতুযর পর আইর্ 
িৃঙ্খো রক্ষাোরী বাদহর্ীর প্রদত জর্গমণর আস্থা পুর্গনঠমর্র জর্য গভর্নর কুওমমা দ্রুত এবং 
আক্রমণাত্মে পদ্মক্ষপ গ্রহণ েমরর্। গভর্নর "তামদ্র র্াম বেুর্" সংমিাধর্ এমজন্ডায় স্বাক্ষর েমরর্ 
যা 50-a বাদতে েমর, গো স্টচমপ ধরা দর্ষদ্ধ েমর, বণন দভদত্তে 911 েেগুদে দর্দষদ্ধ েমর, এবং 
তার 2015 সামের দর্বনাহী আমদ্িমে দবদধবদ্ধ েমর যা দর্রস্ত্র স্টবসামদরে র্াগদরেমদ্র মৃতুযর জর্য 
অ্যাটদর্ন স্টজর্ামরেমে এেজর্ স্বাধীর্ প্রদসদেউটর দহমসমব দর্ময়াগ েমর। এোডাও দতদর্ আইর্ 
প্রময়াগোরী সংস্থাগুদের দবরুমদ্ধ দ্াময়র েরা অ্সদ্াচরমণর অ্দভমযামগর তদ্মের জর্য অ্যাটদর্ন 
স্টজর্ামরমের অ্দেমসর মমধয আইর্ িৃঙ্খো রক্ষাোরী বাদহর্ীর অ্সদ্াচরণ তদ্ে অ্দেস (Law 
Enforcement Misconduct Investigative Office) বতদর েমর আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্।  
  
তমব, অ্দস্থরতা এবং অ্দবোস দর্উ ইয়েন  এবং সারা স্টদ্মির সম্প্রদ্ায়গুদেমে দবচদেত েমর চমেমে। 
জর্গমণর দর্রাপত্তা বজায় রািা অ্তযাবিযে; এটি সরোমরর অ্র্যতম অ্পদরহাযন ভয দমো, এবং 
সম্প্রদ্ায়গুদের জর্য পুদেি এবং তামদ্র পদরমবদিত সম্প্রদ্াময়র মমধয পারস্পদরে আস্থা এবং শ্রদ্ধা 
প্রময়াজর্। এর স্বীেৃদত স্বরূপ গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়েন  রামজযর পুদেি িংমিাধর্ এবং পরু্র্নবীেরণ 
সহমযাদগতা (New York State Police Reform and Reinvention Collaborative) বতদর েমর 
দর্বনাহী আমদ্ি 203 জাদর েমরর্। এই সহমযাদগতামযেে প্রদক্রয়ার জর্য সেে স্থার্ীয় সরোর এবং 
পুদেি বাদহর্ীমে তামদ্র আইর্ িৃঙ্খো বজায় রািার স্টেৌিেগুদের আধুদর্েীেরমণর এেটি পদরেল্পর্া 
বতদর েরমত হমব এবং তারা স্টয সম্প্রদ্াময়র স্টসবা েমরর্ তামদ্র সম্পেন  মজবুত েরমত হমব। 
2021 সামের 1ো এদপ্রমের মমধয এোোগুদেমে তামদ্র সম্প্রদ্ায়মে সমৃ্পি েরমত এবং এেটি 
পদরেল্পর্া অ্র্ুমমাদদ্ত েরমত হমব। এই প্রদক্রয়া সম্পন্ন েরমত বযেন হমে রামজযর তহদবে ক্ষদতগ্রস্ত 
হমব।  
  



 

 

রােেিোপী বেশুপবরচযনার বিকল্প ততবর করম্বত সহায়তা করা: COVID-19 মহামারী সেমের সামমর্ 
তুমে ধমরমে, স্টয দেভামব সাশ্রয়ী মযমেযর দিশুপদরচযনায় প্রমবিাদধোমরর অ্ভামবর েমে দর্ম্ন আময়র 
পদরবারগুমো দবদিত হয় এবং পদরচযনাোরী, প্রােদমেভামব মদহোমদ্র স্টটদবমে িাবার রািা এবং 
তামদ্র সোর্মদ্র যত্ন স্টর্ওয়ার মমধয চয়র্ েরমত বাধয েমর। যদদ্ও সামেনয দিশুমদ্র যত্ন স্টর্ওয়ার 
জর্য এেটি বাধা দহমসমব োজ েমর, এোডাও দিশু যত্ন েমনসযচীর সাধারণ প্রমবিাদধোমরর অ্ভাব 
রময়মে, স্টসই সামে রাজয জমুড অ্পযনাপ্ত উচ্চ মামর্র সরবরাহোরী ক্ষমতা রময়মে যা পদরবারগুমোমে 
দিশু স্টসবার প্রমবিাদধোর স্টপমত বাধা দদ্মত পামর।  
  
আমামদ্র সব স্টচময় অ্সহায় দিশু এবং তামদ্র দপতামাতার জর্য দিদি পদরচযনা আমরা সাশ্রয়ী এবং 
র্যাযয েমর তুেমত, আর্ুমাদর্ে 32,000 েমনজীবী পদরবারমে সাহাযয েরার জর্য দপতামাতার 
ভতুন দের স্টোমপর স্টবাঝা েমামত গভর্নর কুওমমা 40 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরমবর্। এটা 
দর্দিত েরমব স্টয স্টোর্ দর্উ ইয়েন  পদরবার তামদ্র আময়র 20 িতাংমির স্টবদি অ্েন প্রদ্ার্ েরমব 
র্া দিশু পদরচযনার ভতুন দের স্টোমপর স্টেডারাে দ্াদরদ্র স্তমরর উপর, এবং পদরচযনার বাদে িরচ 
ভতুন দের দ্বারা েভার েরা।  
  
সেে পদরবামরর উচ্চ মামর্র দিশু পদরচযনার সুমযাগ দর্দিত েরার জর্য, দর্উ ইয়েন  স্টেট দিশু 
পদরচযনা দবহীর্ এোোয় স্টপ্রাগ্রাম বতদর েরমত োটন -আপ অ্র্ুদ্ামর্র জর্য 6 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর 
দবদর্ময়াগ েরমব; দর্উ ইয়েন  স্টেট দর্ময়াগেতন া-প্রদ্ত্ত চাইল্ড স্টেয়ার স্টক্রদডমটর মযেয বৃদদ্ধ েরমব 
এেটি বযবসা বেমর যা স্টযাগযতাপ্রাপ্ত দিশু পদরচযনা বাবদ্ দ্াবী েরমত পামর তা প্রদত বের 
500,000 মাদেন র্ ডোর পযনে প্রসাদরত েমর; তামদ্র েমনচারীমদ্র জর্য দিশু পদরচযনার 
প্রমবিাদধোর সহজতর েরমত এবং ভতুন দে প্রদ্ার্ েরমত আগ্রহী বযবসায়ীমদ্র জর্য দর্মদ্ন দিো এবং 
সহায়তা প্রদ্ামর্র জর্য এেটি র্তুর্ টুেদেট বতদর েরা; এবং োউদিমের দসদ্ধাে পদরচাের্া েরমত 
এবং অ্বগদতর জর্য আঞ্চদেে অ্েননর্দতে উন্নয়র্ োউদিে (Regional Economic Development 
Councils) REDCগুদের মমধয স্থায়ী দিশু পদরচযনার স্টসক্টর ওয়ােন গ্রুপ প্রদতষ্ঠা েরা। গভর্নর এেটি 
র্তুর্ এমেেদসয়র চাইল্ড স্টেয়ার ইর্মভেমমি টযাে স্টক্রদডট (Excelsior Child Care Investment 
Tax Credit ) প্রদতষ্ঠা েরমবর্ যা এমেেদসয়র টযাে স্টক্রদডট (Excelsior Tax Credit) প্রাপেমদ্র 
জর্য এেটি স্টবার্াস প্রমণাদ্র্া দহমসমব েরমব যামত েমী এবং তামদ্র পদরবামরর জর্য দিশু পদরচযনা 
পদরমষবা বতদর এবং প্রদ্ার্ েরার জর্য।  
  
প্রিাসদর্ে স্টবাঝা সহজ েরমত এবং দিশু পদরচযনা পদরমষবা প্রদ্ার্ সহজ এবং েম বযয়বহুে েমর 
তুেমত, গভর্নর কুওমমা পদরবামরর জর্য বজন য, র্েে এবং দবভ্রাদেের দর্য়ম দ্যর েরমত দিশু 
পদরচযনা ভতুন দে বযবস্থার মার্ এবং আধুদর্েীেরমণর জর্য গভর্নর কুওমমা চাইল্ড স্টেয়ার 
অ্যামভইদেদবদেটি টাস্ক স্টোমসনর (Child Care Availability Task Force) সুপাদরি গ্রহণ েরমবর্। 
দবমিষ েমর, গভর্নর দিশু ও পদরবার স্টসবা দ্প্তর (Office of Children and Family Services) 
এবং োউদিে অ্র্ দচেমের্ এন্ড েযাদমদেমসর (Council on Children and Families) দ্প্তরমে 
দর্মদ্নি স্টদ্মবর্ স্টেডারাে এবং রামজযর আইর্ এবং দবদধগুদে পরীক্ষা েরমত যামত সংস্কার এবং 
দিমোইদর্ং এর সুমযাগ দচদিত েরা যায়; অ্প্রময়াজর্ীয় বযােগ্রাউন্ড স্টচে যা সরবরাহোরীমদ্র জর্য 
প্রিাসদর্ে স্টবাঝা এবং িরচ বৃদদ্ধ েমর তা দর্মযনে েরা; এবং OCFS বা দর্উ ইয়েন  দসটি 



 

 

দডপাটন মমি অ্ে স্টহল্ে অ্যান্ড স্টমিাে হাইদজর্ (New York City Department of Health and 
Mental Hygiene) দর্য়দন্ত্রত স্টপ্রাগ্রামম োজ িুাঁজমের্ এমর্ বযদিমদ্র এেটি স্টসন্ট্রাে স্টরদজোর অ্ে 
চাইল্ড অ্যাদবউজ অ্যান্ড মযােদেটমমি দিয়ামরি েমন জমা বাধযবাধেতা দর্মযনে েরমত যির্ তারা 
এেটি র্তুর্ স্টপ্রাগ্রামম যার্, তার জর্য এেটি আইর্ প্রর্য়ণ েরমবর্।  
  
বলঙ্গ বভবত্তক সবহংসতার পমাকাম্বিলায় বিমলাইবর্ং করা এিং কাে িাোম্বর্া: গভর্নর কুওমমা 
প্রেম দ্াদয়ত্ব গ্রহমণর পর স্টেমে গাহন স্থয সদহংসতা এবং স্টযৌর্ দর্পীডমর্র অ্বসার্  টামর্া দর্উ 
ইয়মেন র এমজন্ডার িীমষন রময়মে। গভর্নর দহমসমব তার সময় জমুড, গভর্নর কুওমমা স্টমময়, মদহো, 
এবং সেে েমা এবং অ্তযাচামরর ভুিমভাগীমদ্র দর্রাপত্তা দর্দিত েরমত এবং এেটি পাদরবাদরে 
সদহংসতার  টর্াস্থে স্টেমে আইর্ িৃঙ্খো রক্ষাোরী বাদহর্ীমে বেুে অ্পসারমণর অ্র্ুমমাদ্র্ প্রদ্ার্ 
েমর এমর্ দবসৃ্তত আইর্ অ্েন বষন 2021 সামের বামজমট প্রর্য়ণ েমরমের্ এবং গাহন স্থয সদহংসতার 
প্রভাব দবচারেমদ্র দবমবচর্া েরমত বমেমের্ বববাদহে সম্পদত্তর দবতরমণর সময়।। গভর্নর 2015 
সামের জেুাই মামস এর্াে ইজ এর্াে আইমর্ (Enough is Enough law) স্বাক্ষর েমরর্ স্টযৌর্ 
দর্পীডর্, স্টডটিং সদহংসতা, গাহন স্থয সদহংসতা এবং েমেজ েযাম্পামস েদেং এর স্টমাোমবো েরার 
জর্য।  
  
গভর্নর এির্ গাহন স্থয সদহংসতা এবং দেঙ্গ দভদত্তে সদহংসতা স্টমাোমবোয় বযাপে উমদ্যামগর মাধযমম 
এই োজমে আরও এে ধাপ এদগময় দর্ময় যাওয়ার প্রস্তাব েরমের্। এই পযামেমজ এেটি প্রস্তাব 
অ্েভুন ি যা আদ্ােতমে হাউদজং ইউদর্মটর ক্ষদত, স্থার্ বদ্মের িরচ এবং গাহন স্থয দহংসা সম্পদেন ত 
অ্র্যার্য আবাসমর্র িরচ বহর্ েরমত দর্যনাতর্োরীমদ্র বাধয েমর, এবং গাহন স্থয দহংসার অ্পরামধর 
স্টেমবে বতদর েরার প্রস্তাব স্টদ্য় যামত বেুে ক্রয় সংক্রাে ত্রুটি বন্ধ েরা যায়, দর্যনাতর্োরীরা 
যারা গাহন স্থয সঙ্গীর উপর আক্রমমণর অ্পরামধর জর্য স্টদ্াষী সাবযস্ত হময়মে তারা যামত অ্স্ত্র স্টজাগাড 
েরমত র্া পামর তা দর্দিত েরার জর্য।  
  
এোডাও, পাদরবাদরে সদহংসতা প্রদতমরাধ অ্দেস (Office for the Prevention of Domestic 
Violence) এেটি পুর্েন দল্পত এমজদিমত রূপােদরত হমব, পাদরবাদরে এবং দেঙ্গ-দভদত্তে সদহংসতা 
বমন্ধর অ্দেস (Office to End Domestic and Gender-Based Violence) এবং পাদরবাদরে 
সদহংসতা এবং স্টযৌর্ সদহংসতা সহ অ্মর্ে ধরমর্র  দর্ষ্ঠ সঙ্গীর সদহংসতার স্টমাোমবো েরার দ্াদয়ত্ব 
স্টদ্ওয়া হমব এেটি ভুিমভাগী-স্টেন্দ্রীে এবং দবসৃ্ততভামব।  
  
ভাোম্বট এিং কু্ষদ্র িেিসায়ীম্বদ্র ের্ে ভাো ও িন্ধকী ত্রাণ প্রদ্ার্ করা: COVID-19 মহামারী 
মাদেন র্ যিুরাষ্ট্র জমুড অ্ভযতপযবন অ্েননর্দতে দবপযনময়র সৃদষ্ট্ েমরমে, এবং দর্উ ইয়েন ও তার 
বযদতক্রম র্য়। বযবসা বমন্ধর োরমণ হওয়া স্টবোরত্ব জীবমর্র প্রদতটি দদ্ে স্পিন েমর দেন্তু সম্ভবত 
স্টয দর্উ ইয়েন বাসীরা তামদ্র বাদড বা বযবসা হারামর্ার ঝুাঁ দেমত আমের্ তারা তা সব স্টচময় 
তীব্রভামব অ্র্ুভব েমরর্ োরণ তারা আর তামদ্র বন্ধেী বা ভাডা পদরমিাধ েরমত পারমের্ র্া।  
  
গভর্নর ইদতমমধযই আইমর্ স্বাক্ষর েমরমের্ যা 1 স্টম 2021 পযনে আবাদসে উমিমদ্র উপর 
স্থদগতামদ্ি জাদর েমরমে স্টসই সেে ভাডামটমদ্র জর্য যারা COVID-সম্পদেন ত েষ্ট্ সহয েমরমের্। 



 

 

এই প্রমচষ্ট্ামে আরও এে ধাপ এদগময় দর্ময় গভর্নর কুওমমা তার দর্বনাহী আমদ্িমে আইমর্ পদরণত 
েরমবর্ যা দবেদম্বত বা বমেয়া ভাডা প্রদ্ামর্র জর্য দে দর্দষদ্ধ েরমব মহামারীর সময় এবং 
ভাডামটমদ্র অ্দবেমম্ব তামদ্র দসদেউদরটি দডমপাদজট বযবহার েরমত স্টদ্মব স্টপমমমির জর্য এবং 
সমময়র সামে সামে দডমপাদজট পদরমিাধ েরমত স্টদ্মব। 1 স্টম পযনে সরুক্ষাগুদে স্বস্থামর্ স্টরমি। গভর্নর 
তার দর্বনাহী আমদ্ি আইমর্ পদরণত েরমবর্ 1 স্টম পযনে বাদণদজযে উমিমদ্র উপর রাজযবযাপী 
স্থদগতামদ্ি জাদর েমর, স্টসই সব বাদণদজযে ভাডামটমদ্র জর্য যারা COVID সম্পদেন ত েষ্ট্ সহয 
েমরমের্।  
  
বর্ম্ন আম্বয়র বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ের্ে স্বািেম্বসিা বপ্রবময়ামগুবল বর্মযনল করা: COVID-19 মহামারী 
এই স্টদ্মি এবং দর্উ ইয়েন  রামজয ক্রমাগত, দবস্ময়ের স্বাস্থযমসবা ববষময প্রদ্িনর্ েমরমে। স্টব্ল্ে, 
স্টেটির্স, এদিয়ার্ এবং দ্দরদ্র সম্প্রদ্াময়মদ্র এর জর্য সবনাদধে মযেয প্রদ্ার্ েরা হময়মে। অ্েদর্নদহত 
অ্বস্থার উচ্চতর হার এই ববষমমযর এেটি প্রধার্ চাদেোিদি দেে। সাশ্রয়ী মযমেযর স্বাস্থযমসবায় 
প্রমবিাদধোর বদৃদ্ধ এই ববষময দ্যর েরমত সাহাযয েরমব এবং দর্উ ইয়েন মে মহামারী স্টেমে স্টবদরময় 
আসমত সাহাযয েরমব।  
  
দর্উ ইয়মেন র সেে স্বাস্থয বীমা এেমচমঞ্জর মাধযমম, দর্উ ইয়েন  স্টেট অ্ে স্টহেে, দর্ম্ন আময়র 
পদরবারগুদেমে দবর্ামযমেয অ্েবা প্রদত মামস সমবনাচ্চ 20 ডোর দপ্রদময়াম সহ রামষ্ট্রর অ্পদরহাযন 
পদরেল্পর্ার জর্য স্টযাগযতা অ্জন র্ েমর। যাই স্টহাে, পদরবার এবং বযদিরা এির্ও িরচ সমঙ্গ 
সংগ্রাম েমর। দর্ম্ন আময়র দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র জর্য েভামরজ আমরা সাশ্রয়ী েরমত, গভর্নর কুময়ামমা 
400,000 দর্উ ইয়েন বাসীর জর্য এই মাদসে দপ্রদময়ামগুদে মুমে স্টেেমব, পদরবারগুদেমে বেমর প্রায় 
100 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দপ্রদময়াম সঞ্চয় েরা হমব এবং বতন মামর্ 100,000 দর্উ ইয়েন বাসীমে 
তাদেোভুি েরা হমি।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র বলিাটিন  বডম্বেন্স প্রম্বেক্ট অিোহত রম্বয়ম্বে: 2017 সামে শুরু, জাদতর প্রেম, দেবাটিন  
দডমেি প্রমজক্ট (Liberty Defense Project) অ্দভবাসী ও অ্ভাবী সম্প্রদ্ায়গুদেমে 45,000 এরও 
স্টবদি অ্তযাবিযে আইদর্ স্টসবা প্রদ্ার্ েমরমে - দবমিষ েমর তামদ্রমে যারা স্টেডামরে অ্দভবাসর্ 
বে প্রময়াগোরীমদ্র স্টেৌিমের েক্ষযবস্তু েরা হময়মে, যার মমধয আমে স্টডোডন  অ্যােির্ ের আদেন 
চাইল্ডহুড অ্যারাইভােস (Deferred Action for Early Childhood Arrivals, DACA) বা 
স্টটমম্পারাদর স্টপ্রামটমক্টড েযাটাস (Temporary Protected Status, TPS)। প্রেল্পটির প্রিাসদর্ে 
দ্াদয়মত্ব আমে অ্দেস ের দর্উ আমমদরোর্স (Office for New Americans) এবং আইর্ী োমন, 
আইদর্ অ্যামসাদসময়ির্, অ্যাডমভামেদস প্রদতষ্ঠার্, েমেজ, দবেদবদ্যােয় ও বার অ্যামসাদসময়িমর্র সামে 
অ্ংিীদ্াদরমত্ব পদরচাদেত হমি। দেবাটিন  দডমেি প্রমজক্ট দর্উ ইয়েন  জমুড অ্দভবাসীমদ্র জর্য দবর্ামযমেয 
আইদর্ পরামিন এবং স্ক্রীদর্ং প্রদ্ার্ েমর, দর্বনাসর্ প্রদক্রয়া এবং অ্র্যার্য স্টক্ষমত্র সরাসদর প্রদতদর্দধত্ব 
েমর, প্রােৃদতেীেরণ এবং েমনসংস্থামর্র অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য আমবদ্র্ েরমত সহায়তা েমর, এবং 
অ্র্যার্য দিক্ষা এবং সহায়তা প্রদ্ার্ েমর, যার মমধয রময়মে সামাদজে পদরমষবা এবং স্বাস্থয স্টসবার 
সামে সংমযাগ।  
  



 

 

এ বের গভর্নর কুওমমা দেবাটিন  দডমেি প্রেল্পমে সমেনর্ েরা অ্বযাহত রািমবর্ অ্দভবাসীমদ্র জর্য 
েডাই চাদেময় যাওয়ার জর্য যারা দর্মজমদ্র এবং তামদ্র পদরবামরর জর্য এেটি উন্নত জীবর্ 
িুাঁজমের্। দর্উ ইয়মেন র িদি, চদরত্র, এবং গবন ববদচত্রয এবং সমৃদ্ধ সংসৃ্কদতমত পাওয়া যায় যা 
আমামদ্র এম্পায়ার স্টেট েমর তুমেমে। যারা দর্উ ইয়েন মে বাদড বমে তামদ্র আমরা সমেনর্ এবং 
রক্ষা চাদেময় যাব।  
  
বর্িনাচম্বর্ প্রম্বিোবধকার পোরদ্ার এিং সম্প্রসারণ করা: দর্উ ইয়মেন র পযবনবতী ঐদতহাদসে দর্বনাচর্ী 
সংস্কার স্টেমে গমড তুমে গভর্নর কুওমমা এেটি রূপােরমযেে প্রস্তাব স্টপি েমরমের্ যা স্টভাটদ্ামর্র 
প্রমবিাদধোর বদৃদ্ধ অ্বযাহত স্টরমিমে এবং স্টভাট গণর্া ত্বরাদন্বত েরার পদ্ধদত উন্নত েরমে এবং 
তাডাতাদড স্টভামটর জর্য অ্দতদরি সময় স্টযাগ েমরমে। দর্দদ্নষ্ট্ভামব:  
  

• প্রারদম্ভে স্টভাটদ্ামর্ প্রমবিাদধোর প্রসাদরত েরা: গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রর্য়ণ েরমবর্ যা 
সপ্তাহামে প্রারদম্ভে স্টভাটদ্ামর্র সময় সন্ধযা 6টা স্টেমে রাত 9টা পযনে প্রসাদরত েরমব এবং 
দ্ি দদ্মর্র প্রারদম্ভে স্টভামটর সমময় র্যযর্তম দতর্টি সপ্তামহর দদ্মর্র জর্য আইর্ প্রণয়র্ 
েরমবর্।  

• সেে দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র জর্য অ্জহুাতদবহীর্ অ্র্ুপদস্থত স্টভাট: 2019 সামে গভর্নর কুওমমা 
আইর্সভার এেটি প্রস্তাব পাস েরা উদ্যাপর্ েমরর্ যা আমামদ্র রামজয অ্জহুাতদবহীর্ 
অ্র্ুপদস্থত স্টভাটমে বাস্তমব পদরণত েরার জর্য রাষ্ট্রীয় সংদবধার্ সংমিাধমর্র প্রদক্রয়া শুরু 
েমর। 2021 সামে, গভর্নর আইর্সভার প্রদত আহ্বার্ জার্ামবর্ প্রস্তাবটি পুর্রায় পাস েরার 
জর্য যামত প্রস্তাদবত সংমিাধর্ীটি স্টভাটারমদ্র দ্বারা অ্র্ুমমাদদ্ত হমত বযােমট স্টযমত পামর।  

• অ্র্ুপদস্থত বযােমটর অ্র্ুমরাধ েরমত স্টভাটারমদ্র আমরা সময় দদ্র্: রামজযর দর্বনাচর্ী আইর্ 
বতন মামর্ স্টভাটারমদ্র দর্বনাচমর্র দদ্মর্র 30 দদ্র্ আমগ তামদ্র অ্র্ুপদস্থত বযােমটর অ্র্ুমরাধ 
েরা দর্দষদ্ধ েমর। দবমিষ েমর দবপেু সংিযে অ্র্পুদস্থত স্টভাটামরর সামে দর্বনাচমর্, এই 
সময়মরিা োউদি স্টবাডন গুমোর পমক্ষ সমময়াপমযাগী এবং োযনের উপাময় বযােমটর অ্র্ুমরাধ 
প্রদক্রয়া েরা েঠির্ েমর তুেমত পামর। এর েমে স্টভাটাররা তামদ্র বযােট স্টপমত, স্টভাট 
দদ্মত এবং স্টসগুদে ডােমযামগ স্টেরত পাঠামর্ার জর্য েম সময় প্রদ্ার্ েমর। গভর্নর কুওমমা 
দর্বনাচমর্র 45 দদ্র্ আমগ অ্র্ুপদস্থত বযােমটর জর্য স্টভাটারমদ্র অ্র্ুমরাধ েরার জর্য আইর্ 
প্রণয়র্ েরমবর্ যামত দর্দিত েরা যায় স্টয স্টসগুদে বযােট চযডাে েরা মাত্র এবং স্টবামডন র 
অ্র্ুমমাদ্র্ পাওয়া মাত্র ডাে মারেৎ স্টেরত পাঠামর্া যায়।  

• অ্র্ুপদস্থত বযােট গণর্া ত্বরাদন্বত েরুর্: দর্উ ইয়েন  স্টেমটর দর্বনাচর্ী আইর্ দবপুে সংিযে 
অ্র্ুপদস্থত বযােট দ্রুত গণর্া েরমত সাহাযয েমর র্া - এই আইমর্ শুধুমাত্র দর্বনাচর্ 
স্টবাডন মে এেটি সাধারণ দর্বনাচমর্র দ্ইু সপ্তামহর মমধয এবং এেটি প্রােদমে দর্বনাচমর্র আট 
দদ্মর্র মমধয বযােট গণর্া েরা আবিযে েমর। প্রদতটি দর্বনাচমর্র পর দর্উ ইয়েন  স্টেট 
যামত দ্রুত এবং দ্ক্ষতার সামে অ্র্ুপদস্থত স্টভাট গণর্া েমর তা দর্দিত েরমত গভর্নর 
কুওমমা আইর্ প্রর্য়ণ েরমবর্ যা োউদি দর্বনাচর্ স্টবাডন গুদেমে পাওয়ার সামে সামে 
অ্র্ুপদস্থত বযােট প্রদক্রয়ােরণ েরা এবং স্টসই বযােটগুদে গণর্া েরমত ও দর্বনাচমর্র দদ্র্ 
দরমপাটন  েরা বাধযতামযেে েমর।  



 

 

 
সৃের্েীলভাম্বি অবতবরক্ত আিাসম্বর্র ের্ে অিেিহৃত িাবণবেেক িার্ পরু্বর্নমনাণ করা: যির্ 
COVID-19 মহামারী উমন্মাদচত হময়মে, সারা স্টদ্মির রাজযগুদের মমতা দর্উ ইয়েন ও স্টটদেওয়ােন  বৃদদ্ধ 
এবং ভ্রমমণর হ্রাস স্টদ্মিমে। দর্উ ইয়েন  দসটিমে অ্বিযই এেটি ববদেে বাদণদজযে স্টেন্দ্র দহমসমব 
োেমত হমব, এটা দর্দিত েমর স্টয এর স্টেন্দ্রীয় বযবসাদয়ে স্টজো দবমের সব স্টচময় উদ্ভাবর্ী এবং 
সেে বযবসা এবং তামদ্র েমীমদ্র জর্য প্রধার্তম অ্বস্থার্। অ্দেস এবং স্টহামটে স্টস্পমসর চাদহদ্া 
হ্রাস এেটি সুমযাগ বতদর েমরমে যা বাদণদজযে স্থার্গুদেমে আবাসর্ দহমসমব পণুদর্মনাণ েরার জর্য, 
যার অ্েভুন ি সাশ্রয়ী এবং সহায়ে আবাসর্ যামত গদতিীে, 24/7 ওয়াে-টু-ওয়ােন  এোো বতদর 
েরা যায়।  
গভর্নর কুওমমা এেটি পাাঁচ বেমরর সময়োে বতদর েরার জর্য আইর্ প্রস্তাব েরমবর্ যির্ 
সম্পদত্তর মাদেেরা মযার্হযাটার্ স্টেন্দ্রীয় বযবসাদয়ে স্টজোর অ্দেস ভবর্ এবং স্টহামটেমে আবাদসে 
বযবহামর রূপাের েরমত পারমবর্। আবাসর্ রূপােমরর োজ উেীদপত েরমে তা হাজার হাজার 
ভামো স্টবতমর্র চােদর বতদর েরমব, আবাসমর্র আদেনে সামেনয বদৃদ্ধ েরমব, এবং দর্উ ইয়মেন র 
দর্ময়াগেতন ামদ্র প্রদতভা আেষনণ এবং বজায় রািমত সাহাযয েমর দ্ী নমময়াদ্ী অ্েননর্দতে প্রবৃদদ্ধমে 
সমেনর্ েরমব।  
বর্রাপদ্ আশ্রয় বর্বিত করা এিং রাস্তার গৃহহীর্ম্বদ্র ের্ে পটকসই পবরচযনা প্রদ্ার্ করা: গভর্নর 
কুওমমা তার সমগ্র েমনজীবর্ জমুড গৃহহীর্ দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র সুরক্ষা এবং স্টসবা প্রদ্ামর্র স্টর্তৃত্ব 
দদ্ময়মের্, এবং দতদর্ COVID-19-এর সংেমটর সময় তামদ্র প্রময়াজর্ীয় সমেনর্ এবং যত্ন দর্দিত 
েরার জর্য পদ্মক্ষপ গ্রহণ েমরমের্। স্টসমেম্বর মামস, গভর্নর কুওমমা অ্স্থায়ী এবং প্রদতবন্ধেতা 
সহায়তা দ্প্তরমে দর্মদ্নি স্টদ্র্ স্টয সমস্ত রামজযর সেে সমাজমসবা মযেে স্টজোগুদেমত দবেবযাপী 
COVID-19 জর্স্বাস্থয জরুরী অ্বস্থার মমধয দর্রাপদ্ আশ্রময়র িতন  প্রদ্ামর্র প্রময়াজর্ীয়তা সুস্পষ্ট্ভামব 
তুমে ধরমত। OTDA আশ্রয় স্টেমন্দ্র স্ট াদষত এবং অ্ম াদষত পদরদ্িনমর্র সমন্বময়র মাধযমম দর্মদ্ন দিো 
এবং দর্মদ্নি েমঠারভামব স্টমমর্ চো দর্দিত েরমব। স্টয সব এোোগুদে দর্রাপদ্ এবং সুরদক্ষত 
সুদবধা রক্ষণামবক্ষণ েমর র্া তামদ্র দ্ায়বদ্ধ েরা হমব।  
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