
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পরির্তী COVID-19 ত্রাণ পোম্বকম্বে র্োয্ে অর্নায়ম্বর্র ের্ে বর্উ ইয়কন  
কংম্বেের্াল প্রবর্তবর্বি দম্বলর কাম্বে বিঠি পাঠিম্বয়ম্বের্  

  
বিঠি প্রবর্তবর্বি দলম্বক রােে এিং স্থার্ীয় সরকারগুবলম্বক সরাসবর প্রম্বয়ােম্বর্র উপর বভবি কম্বর 
অর্নায়র্ করম্বর্ত িলা হম্বয়ম্বে, SALT কোপ িাবর্তল করম্বর্ত, ভাডা/িন্ধকীর ত্রাণ প্রদার্ করম্বর্ত, এিং 

ররসু্টম্বরন্ট বেল্পম্বক সাহায্ে করম্বর্ত  
  

 বিঠিটি রদখম্বর্ত এখাম্বর্ বিক করুর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র কংমেশর্াল প্রনিনর্নি দমলর কামে পরবিী 
COVID-19 ত্রাণ পযামকমজ র্যায্য এবং সমার্ুপানিক অ্র্নায়র্ চেময় একটি নেঠি জানর কমরমের্ য্া 
নর্উ ইয়কন  চেট এবং এলাকাগুনলমক সাহায্য কমর, রাজয এবং স্থার্ীয় কর (State And Local 
Tax, SALT) এর উর্ধ্নসীমা বানিল কমর, ত্রাণ/বন্ধকী ত্রাণ প্রদার্ কমর এবং চরেুমরন্ট কমীমদর 
সাহায্য কমর। নেঠিমি কংমেশর্াল প্রনিনর্নি দলমক প্রময়াজমর্র উপর নভনি কমর রাজয এবং স্থার্ীয় 
সরকারগুনলমক অ্র্নায়র্ করমি বলা হয় রাজর্ীনি এন়িময় েলার জর্য, সু্কল, হাসপািাল এবং 
প্রনিষ্ঠার্গুমলামক সরাসনর িহনবল প্রদার্ র্া কমর, সরকারগুনলমক প্রদার্ করমি, SALT এর 
উর্ধ্নসীমা বানিল করমি এবং চরেুমরন্ট নশল্পমক সাহায্য করমি অ্র্ুমরাি জার্ামর্া হময়মে।  
  
নেঠিটির সমূ্পণন বািন া নর্মে চদওয়া হল:  
  
2/4/2021  
  
নপ্রয় নর্উ ইয়কন  চেট কংমেশর্াল চেনলমগশর্ (New York State Congressional Delegation):  
  
আমামদর মহার্ রামের জর্য আপর্ারা চয্ সব ভাল কাজ কমরমের্ িার জর্য আনম আপর্ামদর 
ির্যবাদ জার্ামি োই। মানকন র্ য্ুক্তরামের কযানপটমল আপর্ামদর চয্ ট্রমা এবং কুৎনসি আেরণ সহয 
করমি হময়মে িার জর্য আনম দুুঃনিি। এগুমলা কঠির্ সময়, আমার বনু্ধরা, এবং অ্িযন্ত 
ফলপ্রসূও।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ltrtocongmembers.pdf


 

 

আনম নবশ্বাস কনর চয্ COVID ত্রাণ নবল য্া আপর্ারা শীঘ্রই পাশ করমবর্ িা এই রাজয এবং 
জানির পরু্রুদ্ধামরর জর্য সবনমেষ্ঠ হমব। অ্িীি চফোমরল প্রশাসমর্র রাজর্ীনি এবং অ্ময্াগযিা 
জানিমক েূ়িান্ত পয্নাময় নর্ময় এমসমে। COVID ত্রাণ পযামকজ অ্বশযই ক্ষনিগুনল নবপনরি করমব এবং 
জাহাজটিমক সঠিক নদক প্রদার্ করমব।  
  
অ্র্য চয্ চকার্ বেমরর মি র্য়, চফোমরল COVID ত্রাণ নবল নর্উ ইয়মকন র রােীয় বামজট 
নর্িনারণ করমব। রাজয এবং স্থার্ীয় ঘাটনি শুিুমাত্র ওয়ানশংটর্ দ্বারা সন্তুষ্ট করা চয্মি পামর। নর্উ 
ইয়কন  রামজযর বামজমট বযাপক কর বনৃদ্ধ, োাঁটাই, নশক্ষায় হ্রাস এবং স্বাস্থযমসবায় হ্রাস এ়িামি 15 
নবনলয়র্ মানকন র্ েলার প্রময়াজর্। প্রমিযক অ্র্নর্ীনিনবদ চর্নিবােক অ্র্ননর্নিক ফলাফল অ্র্ুমার্ 
কমরর্ য্নদ িা ঘমট। মমর্ রািমবর্, ট্রামম্পর অ্িীমর্ চয্ পূবনবিী COVID আইর্ পাশ হময়মে - 
ির্াকনর্ি চকয়ারস অ্যাক্ট (Cares Act) নবলগুমলা, চসগুনল প্রকৃি অ্মর্ন COVID ত্রামণর উমেমশয 
নেল র্া, বরং চসগুনল COVID এর প্রময়াজর্মক উমপক্ষা কমর রাজযগুনলমক প্রদার্ করা হি, এবং 
িাই চেমমেটিক রাজযগুনলমক বনিি করি এবং নরপানিকার্ রাজযগুনলমক নর্ষ্প্রময়াজমর্ অ্র্না ভমর 
নদি।  
  
আনম আপর্ামদর নির্টি নবষয় নবমবের্া করমি বলমবা।  
  
প্রর্মি, COVID ত্রাণ COVID দ্বারা সৃষ্ট প্রময়াজমর্র জর্য টামগনট করা উনেি। এটা একটা 
এমামজন নি চরসপি নবল। য্ির্ একটি রাজয ভূনমকম্প দ্বারা আোন্ত হয়, িির্ জানি চসই রাজযমক 
অ্র্ন প্রদার্ কমর। চস সব রাজযমক অ্র্ন চদয় র্া। য্নদও COVID বহু রাজযমক প্রভানবি কমরমে, 
এটি নবপয্নস্ত কমরমে কময়কটিমক। নর্উ ইয়কন  COVID জর্য োউন্ড নজমরা নেল। চফোরাল 
অ্বমহলার কারমণই COVID কময়ক মাস িমর নর্উ ইয়মকন  অ্সর্াক্ত অ্বস্থায় আসার অ্র্ুমনি চদওয়া 
হয়। নর্উ ইয়মকন  চয্ ক্ষয়ক্ষনি হময়মে িা অ্র্য চয্ চকার্ রামজযর িুলর্ায় অ্মর্ক চবনশ। এটা নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর জর্য অ্পমার্জর্ক চয্ চকউ প্রস্তাব চদয় চয্ COVID ত্রাণ নবল একটি সািারণ 
শুকমরর মাংমসর বযামরল বযায়ামম পনরণি হওয়া উনেি। COVID চয্ভামব িার নশকারমদর টামগনট 
কমরমে চসভামবই চফোরাল সহায়িামক টামগনট করা চহাক। নর্উ ইয়মকন র অ্সমার্ুপানিক পনরমাণ 
COVID ত্রাণ প্রাপয কারণ নর্উ ইয়কন  একটি অ্সমার্ুপানিক পনরমাণ ক্ষনির সম্মুিীর্ হময়মে। চয্ 
চকার্ চমনট্রক অ্র্ুয্ায়ী, নর্উ ইয়কন  চপ্রনসমেন্ট বাইমেমর্র একটি বৃহির সমার্পুানিক অ্ংশ পামব 
350 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর রাজয এবং স্থার্ীয় সাহাময্যর। য্নদ কংমেস COVID এর কারমণ 
হারামর্া জীবর্গুনলর সংিযা অ্র্ুয্ায়ী 350 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর িহনবল নবিরণ কমর, িাহমল 
নর্উ ইয়কন  চেট 20.7 নবনলয়র্ মানকন র্ েলার পামব এবং স্থার্ীয় সরকারগুনল 13.8 নবনলয়র্ 
মানকন র্ েলার পামব। য্নদ নবিরণ সূত্র COVID সম্পনকন ি চবকারত্ব প্রনিফনলি করিপ, নর্উ ইয়কন  
চেট 15.1 নবনলয়র্ মানকন র্ েলার চপমিা এবং স্থার্ীয় সরকারগুনল 10.1 নবনলয়র্ মানকন র্ েলার 
চপমিা। পনরহামসর নবষয় হমে, য্নদ কংমেস পুমরাপুনর রাজনর্নিক হি এবং সমস্ত ববি োনহদার 
নবষয়গুনল অ্োহয কমর এবং শুিুমাত্র একটি রামের জর্সংিযার নভনিমি নবিরণ করি - য্া 
একটি ঘৃণয র্ীনি হি - নর্উ ইয়কন  চেট িাও 12.4 নবনলয়র্ মানকন র্ েলার চপমিা এবং স্থার্ীয় 
সরকারগুনল 8.3 নবনলয়র্ মানকন র্ েলার চপি।  
  



 

 

COVID ত্রাণ এবং পুর্গনঠর্ িহনবমলর জর্য চফোরাল সরকামরর চয্ পনরসর পয্নন্ত রাজস্ব প্রময়াজর্, 
িামি িার উনেৎ ির্ীমদর উপর কর বনৃদ্ধ করা। একটি একক রাজযমক িামদর োনহদা পূরমণর 
জর্য কর বা়িামি বািয করা অ্নবোরমক আরও বান়িময় িুলমে। র্িুর্ জমু বাস্তবিায়, মার্ুষ এবং 
বযবসাগুনল আমরা চমাবাইল এবং ইনিমমিয দরূবিীভামব কাজ করমে। চয্ চকার্ একটি রামজয কর 
বৃনদ্ধ চসই রাজযমক অ্র্ননর্নিক অ্সুনবিার মুমি চফমল চদয়। চয্ রাজযগুনল COVID এর ফমল সব 
চেময় চবনশ ক্ষনিেস্ত হময়মে, এবং য্ারা চফোমরল চকয়ারস অ্যামক্টর িহনবল চর্মক অ্পয্নাপ্ত সাহায্য 
চপময়মে, চসগুনল হল চেমমাোটিক রাজযগুনল। জািীয় কর বৃনদ্ধ গণিানিক রাজযগুনলর িলানর্মি 
য্াওয়ার একটি চদৌ়ি এন়িময় েলমি চদয়। য্নদ নর্উ ইয়কন  রামজযর ঘাটনি বন্ধ করার জর্য 15 
নবনলয়র্ মানকন র্ েলার র্া পায়, িাহমল েনমকমদর োাঁটাই করা, নশক্ষা এবং স্বাস্থযমসবায় কাটোট 
করা এবং কর বৃনদ্ধ করা ো়িা আমামদর আর চকার্ উপায় র্াকমব র্া।  
  
নদ্বিীয়ি, কংমেমসর উনেি প্রােীর্পন্থী রাজর্ীনি এন়িময় েলা। চফোমরল সরকার সরাসনর সু্কল, 
হাসপািাল এবং স্থার্ীয় প্রনিষ্ঠার্মক অ্র্ন সাহায্য করমল িা এই একই সংস্থাগুনলর রাজয এবং স্থার্ীয় 
অ্র্নায়মর্র র্কল হয় এবং ভামলার চেময় চবশী ক্ষনি কমর কারণ একই সংস্থাগুনল রামজযর কাটোাঁট, 
োাঁটাই এবং কর বৃনদ্ধর সম্মুিীর্ হমব। টাইমটল I অ্বনি সু্কলগুনলর চফোরাল অ্র্নায়র্ রামজযর 
সকল অ্িলমক র্যায্যভামব সমবাির্ কনর র্া। একইভামব, চকন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সরাসনর িহনবল 
হাসপািালগুনলমক অ্র্নাির্ করা রামজযর অ্র্নায়মর্র সূত্র নবকৃি কমর য্া দনরদ্র সম্প্রদাময়র 
হাসপািাল এবং নর্রাপিা চর্ট হাসপািালগুনলমক সাহায্য কমর এবং ির্ী হাসপািালগুনলমক সহায়িা 
কমর। সরাসনর চফোরাল অ্র্নায়র্ এই পশ্চাদমুিী র্ীনিমক আরও চর্নিবােক কমর চিামল চয্ 
পনরমাণ িহনবল রাজয এবং স্থার্ীয় সরকারগুনল নপনেময় র্াকা সু্কল এবং দনরদ্র হাসপািালগুনলমক 
সরবরাহ করমি পামর িা আরও হ্রাস কমর।  
  
র্যায্যভামব অ্র্নায়র্ করার সব চেময় সহজ উপায় হমে রাজয এবং স্থার্ীয় সরকামরর মািযমম িা 
প্রদার্ করা। র্যূর্িমভামব, চফোমরল সরকার কিৃন ক প্রদি িহনবল রাে এবং স্থার্ীয় অ্র্নায়মর্র 
বািযবািকিার একটি অ্ফমসট হওয়া উনেি এবং রােীয় সূত্র অ্র্ুসরণ করা উনেি।  
  
িৃিীয়ি, SALT আইর্ অ্সাংনবিানর্ক এবং ইনিহামসর প্রর্ম বদ্বি কর নেল। নর্উ ইয়কন  চেট 
এিমর্া SALT কর বন্ধ করার জর্য চফোমরল সরকামরর নবরুমদ্ধ মামলা করমে। বানিল করামক 
অ্োনিকার চদওয়া উনেৎ কারণ প্রনি মামস নর্উ ইয়কন বাসীমদর অ্নিনরক্ত কর বাবদ 1 নবনলয়র্ 
মানকন র্ েলার িরে হয়। চয্ কটি নদর্ SALT কর বানিল র্া করা হমে িা নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
িরে প্রনি নদর্ প্রায় 34 নমনলয়র্ মানকন র্ েলার করমে। এটা অ্বশযই এির্ই বানিল করমি হমব।  
  
সংমক্ষমপ, নর্উ ইয়কন  চেটমক COVID জর্য একটি ভয়ার্ক মূলয প্রদার্ করমি হময়মে। অ্িীমির 
চফোরাল প্রমেষ্টা নর্উ ইয়কন মক চকবল আরও ক্ষনিেস্ত কমরমে। জানি নরপাবনলকার্ র্ীনি প্রিযািযার্ 
কমরমে এবং আমামদর িার পুর্রাবনৃি করা উনেি র্য়, বরং িামদর ভুলগুনল ঠিক করা উনেৎ। 
য্নদ নর্উ ইয়কন  চেটমক োাঁটাই করমি, দনরদ্র নবদযালয়গুমলামি িহনবল কমামি, নর্রাপিা চর্ট 
হাসপািামল িহনবল হ্রাস করমি এবং কর বৃনদ্ধ করমি বািয করা হয়, িাহমল আমরা পনরনস্থনি 
িারাপ চর্মক আরও িারামপর নদমক চয্মি চদিব।  



 

 

  
COVID-19 হাজার হাজার বান়ির মানলক এবং ভা়িামটমদর নবমশষ কমর কঠির্ভামব আঘাি 
কমরমে। য্নদও মহামারীর শুরুমি আমার প্রশাসর্ উমেমদর উপর স্থনগিামদশ জানর কমরমে এবং 
সম্প্রনি আইর্সভার সামর্ অ্ংশীদানরমত্ব িা আমরা প্রসানরি করা হময়মে, বযাপক উমেদ এবং 
চফারমলাসার বন্ধ কমর নদময়মে, এই দনৃষ্টভনিটি চকবল একটি সামনয়ক বযবস্থা। চকার্ রামজযর পমক্ষ 
এই সঙ্কট চমাকামবলা করা সম্ভব র্য়। চফোমরল সরকার কিৃন ক পাশ হওয়া চয্ চকার্ পুর্রুদ্ধার 
পযামকমজ অ্বশযই েমবিনমার্ উমেদ সংকমটর একটি প্রকৃি সমািার্ অ্ন্তভুন ক্ত করমি হমব এবং 
COVID-19 এর কারমণ প্রভানবি নর্উ ইয়কন বাসীমদর সাহায্য করমি হমব য্ামি িারা িামদর 
বান়িমি র্াকমি পামরর্।  
  
পনরমশমষ, চরেুমরন্ট নশল্প, য্া নর্উ ইয়মকন র জীবর্শনক্ত, িামক সংরক্ষণ করমি হমব। অ্মর্ক নদর্ 
িমর, COVID-19 এর ফমল চরেুমরন্ট এবং পার্শালাগুনল বন্ধ র্াকমি বািয হয়। চফোমরল 
সরকারমক অ্বশযই রাজযবযাপী চরেুমরন্টগুনলমক সনিযকামরর আনর্নক সহায়িা প্রদার্ করমি হমব 
য্ামি িারা হাজার হাজার পনরেমী পুরুষ এবং র্ারীমক,য্ামদর িারা কমন সংস্থার্ প্রদার্ কমরর্, 
িামদর সহায়িা কমর পামরর্ িার জর্য আবার িুলমি নদমি হমব।  
  
রাজয পরু্রায় োলু করমি প্রস্তুি। আমরা র্িুর্ সবুজ অ্র্নর্ীনিমি জানিমক চর্িৃত্ব চদব, আমামদর 
পনরবহর্ বযবস্থা পুর্ুঃনর্মনাণ করব, প্রমবশময্াগয এবং সােয়ী মূমলযর সাবনজর্ীর্ ব্রেবযান্ড প্রদার্ করব 
এবং আগামীকামলর অ্র্নর্ীনিমক আকৃষ্ট করব। আমামদর একজর্ চফোমরল অ্ংশীদার প্রময়াজর্ চয্ 
আমামদর সামর্ কাজ কমর, আমামদর নবরুমদ্ধ র্য়। আর এির্ আপর্ার চর্িৃত্ব চসই সুময্াগ নদমে।  
  
নবর্ীি,  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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