
 

 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/9/2021 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ছ াট িেিসায়ীম্বের জর্ে অর্ুম্বমাের্ ও ছ ারম্বলাজার সুরক্ষা প্রবিষ্ঠা করম্বি 2021 
সাম্বলর COVID-19 ইমাম্বজন বি প্রম্বটক্ট আওয়ার স্মল বিজম্বর্স আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্ 

  
িেিসায়ীম্বের জর্ে অর্ুম্বমাের্ সুরক্ষা প্রবিষ্ঠা করম্বি (S471A/A3207) আইর্ যা অবথনক 

প্রবিকূলিার ইবিি প্রোর্ কম্বর 
  

আইর্ 10 িা কম ইউবর্ট সহ ছ াট িেিসায়ীম্বের ছ ারম্বলাজার সুরক্ষা প্রবিষ্ঠা কম্বর 
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ছ াট ব্যব্সায়ীমের জর্য অ্র্ুমমাের্ ও ছ ারমলাজার সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা 
করমি 2021 সামের COVID-19 ইমামজন তি প্রমটক্ট আওয়ার স্মে তব্জমর্স আইর্ 
(S471A/A3207) এ স্বাক্ষর কমরম র্। এই র্িুর্ সুরক্ষা গভর্নমরর তর্ব্নাহী আমেশ ও ব্াতিতজযক 
উমেে ও ছ ারমলাসার স্থতগিামেশ ছেয় যা 2020 সামের মার্ন  মামস তর্উ ইয়মকন  COVID-19 প্রথম 
আসার পর ছথমক তর্উ ইয়কন  ছেমটর ব্যব্সায়ীমের উমেে ব্া ছ ারমলাসার ছথমক রক্ষা কমরম । এই 
আইর্ প্রাথতমকভামব্ 50 ব্ মরর কম ব্য়সী কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের ছক্ষমে প্রমযাজয হমব্, যা আতথনক 
প্রতিকূেিার ইতিি প্রোর্ কমর, ছসই সামথ 10 ব্া িার কম ইউতর্ট তব্তশষ্ট ছ াট ব্যব্সা। 
  
"COVID এর তব্রুমে পুমরা েড়াই জমুড় আমামের অ্থনর্ীতিমক রক্ষা ও শতিশােী করার জর্য তর্উ 
ইয়কন  অ্সাধারি েরূমে র্মে ছগম  এব্ং এটা অ্িযন্ত গুরুেপূিন ছয আমরা ছেট জমুড় আমামের টিকা 
প্রমর্ষ্টা ছরম্প আপ করার সামথ সামথ আমামের সহায়িা প্রোর্ র্াতেময় যাতে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "2021 সামের COVID-19 ইমামজন তি প্রমটক্ট আওয়ার স্মে তব্জমর্স আইর্ (Emergency 
Protect Our Small Business Act) এ স্বাক্ষর করার মাধযমম আমরা আমামের অ্থনর্ীতির 
ছমরুেণ্ড শতিশােী করত - আমামের কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীগি যারা অ্ভূিপূব্ন কমষ্টর সম্মুখীর্ হময়ম - এব্ং 
এই আইর্টি তর্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীতিমক আমগর িুের্ায় আরও উন্নি করমি সহায়িা করমব্।" 
  
গভর্নর সহমযাগী ব্যব্সার মাতেক ও আতথনক কষ্ট রময়ম র্ এমর্ ব্াতড়ওয়াোমের মূে আইমর্র সুরক্ষা 
প্রসাতরি করার জর্য আইর্সভার সামথ একটি রু্তিমি ছপ ৌঁম ম র্। যখর্ র্িুর্ আইর্ প্রিয়র্ আইর্ 
তহমসমব্ স্বাক্ষতরি হয় এই রু্তিটি 100 ব্া িারও কম কমনর্ারী সহ ছ াট ব্যব্সায়ী ও 500 ব্া 



 

 

কম কমনর্ারী সহ ছযমকামর্া ব্যব্সায় সরুক্ষা প্রসাতরি করমব্ যা 15 ছম 2020 ছথমক 1 ছম 2021 
এর মমধয েইু ব্া িমিাতধক সপ্তামহর জর্য তর্ব্নাহী আমেশ ব্া স্বাস্থয তর্মেন তশকা তব্ভাগ কিতন ক 
ব্যতিগি অ্পামরশর্সমূহ ব্ন্ধ কমর ছেওয়া হময়ত ে। 
  
গভর্ন 2021 সামের COVID-19 ইমামজন তি প্রমটক্ট আওয়ার স্মে তব্জমর্স আইর্ টির উপর তভতি 
কমর আতথনক কমষ্টর সম্মখুীর্ ব্াতসন্দা ও ব্যব্সায়ীমের সুরক্ষার জর্য আমরা ছব্শ তক ু পেমক্ষপ গ্রহি 
কমরম । গভর্নর কুওমমা জর্স্বামস্থযর জরুতর অ্ব্স্থার সমময় ছকামর্া ভাড়ামটমক উমেে র্া করার 
তব্ষয়টি তর্তিি করার জর্য 20 মার্ন  90 তেমর্র জর্য আব্াতসক ও ব্াতিতজযক উমেমের উপর 
ছেমটর স্থতগিামেশ ছ াষিা কমরত মের্। ব্াতিতজযক উমেে ও ছ ারমলাসার স্থতগিামেশ তর্ব্নাহী আমেশ 
দ্বারা একাতধকব্ার ব্তধনি করাহময়ত ে। 
  
COVID-19 জরুরী উমেে ও ছ ারমলাসার তপ্রমভর্শর্ অ্যাক্ট 2020 (S.9114/A.11181), 
তিমসম্বমর গভর্নর কিতন ক আইমর্ স্বাক্ষতরি, আব্াতসক উমেে, ছ ারমলাসার প্রতিয়া, ঋি বব্ষময ও 
COVID-19 মহামাতর সম্পতকন ি ছর্তিব্ার্ক ছিতিট তরমপাটিন ং প্রতিমরাধ কমর। এটি তসতর্য়র 
তসটিমজর্স ছহামওর্ার অ্ব্যাহতি এব্ং তিমজব্েি ছহামওর্ার অ্ব্যাহতি 2020 ছথমক 2021 সাে 
পযনন্ত ব্তধনি কমর। এই আইর্ তর্উ ইয়কন  ছেমটর ভাড়ামট ও ব্াতড়র মাতেকমের COVID-19 
মহামারীর  মে অ্থননর্তিক কষ্ট ছথমক রক্ষা করার প্রমর্ষ্টামি যুি কমরম । গভর্নর 30 জরু্ ছটমর্ন্ট 
ছস  হারব্ার আইর্ (Tenant Safe Harbor Act) এ স্বাক্ষর কমরর্ যা িাৎক্ষতিক কাযনকর 
হময়ত ে এব্ং জরুতর অ্ব্স্থার ছময়াে ছশষ র্া হওয়া পযনন্ত ভাড়ামটমের জর্য উমেমের স্থতগিামেশর 
ছময়াে ব্ততে কমরত ে। এ াড়াও, গভর্নর কুওমমা জর্স্বাস্থয জরুতর অ্ব্স্থার সময় োি প্রোমর্র জর্য 
আব্াতসক ভাড়ামটমের আতথনক সহায়িা প্রোমর্র জর্য আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। গভর্নর কুওমমা 
আব্াতসক ভাড়ামটমের ছেতরমি ভাড়া পতরমশামধর জর্য র্াজন  ছথমক রক্ষার জর্য অ্তিতরি সুরক্ষা 
প্রোর্ কমরম র্ এব্ং ভাড়ামটমেরমক তর্ব্নাহী আমেমশর মাধযমম আব্াতসক ভাড়ামটমের ভাড়া প্রোমর্র 
ছক্ষমে সুরক্ষা আমার্ি ব্যব্হামরর অ্র্ুমতি তেময়ম র্।  
  
ছসম্বর্টর আর্া কাপলার্ িম্বলর্, "আমামের কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীরা মহামাতর দ্বারা মারাত্মকভামব্ ক্ষতিগ্রস্থ 
হময়ম  এব্ং যতে িারা এই র্যামেতজং সমময় টিমক থাকমি র্ায় িাহমে িামের আমামের সাহাযয 
প্রময়াজর্। COVID-19 ইমামজন তি প্রমটক্ট আওয়ার স্মে তব্জমর্স আইর্ (COVID-19 Emergency 
Protect Our Small Businesses Act), যা আতম র্ােু করমি ছপমর গতব্নি, েড়াই করম  এমর্ 
ছ াট ব্যব্সায়ীমের জর্য উমেে ও ছ ারমলাসার প্রতিয়ার ব্ন্ধ করমব্, িামের ছব্ৌঁমর্ থাকার সুমযাগ 
প্রোর্ করমব্ এব্ং ভাে করার জর্য ব্ন্ধ হময় যাওয়ার ভয়ঙ্কর ঝুৌঁ তক  াড়াই িামের পাময় ত মর 
যাওয়ার সুমযাগ প্রোর্ করমব্ কারি িারা মহামাতর র্োকােীর্ সমময় তপত ময় পমড়ম ।" 
  
অোম্বসেবলম্বমোর হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "কু্ষদ্র ব্যব্সা আমামের অ্থনর্ীতির ছমরুেণ্ড, এব্ং আমামের 
সম্প্রোময়র ছমরুেণ্ড সমার্ভামব্ গুরুেপূিন। এই কু্ষদ্র ব্যব্সা, তব্মশষ কমর অ্থননর্তিকভামব্ অ্র্গ্রসর 
সম্প্রোয়, অ্থব্া যারা ব্মিনর মার্ুমষর মাতেকার্াধীর্ িারা COVID-19 দ্বারা আমরা 
অ্সমার্ুপাতিকভামব্ প্রভাতব্ি হময়ম । এই আইর্ ব্যব্সা ও িামের কু্ষদ্র ব্যব্সাতয়ক ব্াতিতজযক 



 

 

ব্াতড়ওয়াো উভয়মক সাহাযয কমর এই মহামারী ছথমক ছব্তরময় আসার একটি েড়াইময়র সুমযাগ তেমি 
র্ায়।" 
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