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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেম্বের প্রধার্ বিসািরক্ষক েম বির্াম্ব াবলম্বক িাজাম্বরর উ ম্বর র্ম্বভল
কম্বরার্াভাইরাম্বসর প্রভাম্বির আম্বলাম্বক রাজস্ব ি
ূ ন াভাস র্
ু বিন ম্বিচর্া করম্বে িলম্বলর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেমের প্রধার্ নিসাব রক্ষর্ েম নির্াম ানিমর্
বাজামরর উ মর র্মভি র্মরার্াভাইরামসর প্রভামবর আমিামর্ স্টেমের রাজস্ব আময়র ূবনাভাস
ুর্নবনমবচর্ার র্রার র্থা বমি নচঠি াঠিময়মের্।

নচঠিটির সম্পূর্ন বার্ন া নর্মচ স্টেওয়া িি:
নপ্রয় প্রধার্ নিসাব রক্ষর্ নির্াম ানি,
স্টেমের বামজে প্রস্তুনর্র অ্ংশ নিমসমব আমামের স্টেমের রাজস্ব নিমসব
আ নর্ স্টর্ সর্ি র্াজ র্মরমের্, র্ার জর্য আ র্ামর্ ধর্যবাে।

র্নামিাচর্া র্রার স্টক্ষমে

আ নর্ স্টর্মর্ জামর্র্ স্টর্ আমরা সম্প্রনর্ সামনির্ রাজস্ব ব
ূ নাভাস সম্পন্ন র্মরনে র্ামর্ আ র্ার
র্ার্নািময়র াশা ানশ স্বাধীর্ নবমশষজ্ঞরাও অ্ংশিির্ র্মরনেমির্ র্ারা অ্থনর্ীনর্র অ্িগনর্র
অ্নর্শ্চয়র্ার নবষময় মর্ামর্ নেময়নেমির্ এবং র্ার র স্টথমর্ েৃনিভনির অ্বর্নর্ ঘমেমে। এখর্
আমরা চিনর্ এবং আসন্ন অ্থনবেমরর সামনির্ রাজস্ব ূবনাভামসর উ র নভনি র্মর র্রা রাজস্ব
অ্র্ুমামর্র উ র আমামের বামজে প্রবর্ন র্ র্রনে। রাজস্ব অ্র্ুমার্ স্টেমের ুমরা বামজমের নভনি।
র্নে রাজস্ব ূবনাভাস ভু ি িয় র্ািমি এর উ মর নভনি র্মর র্রা সর্ি নর্েু ই ভু ি িমব।
আ নর্ জামর্র্ স্টর্ নবগর্ মাে র্ময়র্ নের্ এবং সপ্তামির মমধয নবশ্ব নরবনর্ন র্ িময় নগময়মে। নবশ্ব
আনথনর্ বাজামরর র্ড়বমড় ভাব নর্িঃসমেমি আগামী বেমরর জর্য র্রা আমামের অ্থননর্নর্র্ প্রবৃনির
ূবনাভাস এবং আনথনর্ খার্ স্টথমর্ আসা রাজমস্বর উ মর প্রভাব স্টেিমব। স্কু ি বন্ধ, ভ্রমমর্ বাাঁধা,
শুর্য স্টরম্াাঁরা ও স্টিামেি এবং বানর্ি িময় র্াওয়া বযবসানয়র্ ববঠর্ সির্ামর COVID-19
মিামারীটি সমামজর প্রনর্টি খার্মর্ ক্ষনর্িস্থ র্রমর্ ামর।
আমরা বামজে আমিাচর্ার চূ ড়ান্ত র্নাময় আনে এবং আনম বিব স্টর্ আ নর্ সবনমশষ নরনস্থনর্র
আমিামর্ আমামের রাজস্ব অ্র্ুমামর্র ঝুাঁ নর্ নবমেষর্ র্রুর্। আমামের বামজে েুটি অ্র্ুমামর্র উ র
নর্ভন র র্মর: চিনর্ এবং মরর বেমরর রাজস্ব অ্র্ুমার্ এবং অ্ন্তনর্ননির্ অ্থননর্নর্র্ প্রবৃনির

ূবনাভাস। স্টেমের বর্ন মার্ অ্থন বেমরর অ্র্ুমার্ নর্ভামব নর্রা ে থার্মর্ ামর র্া আনম স্টেখমর্
ানি নর্ন্তু র্বুও আনম আ র্ার নবমবচর্ার সিায়র্া র্ামর্া র্রনে। আনম আগামী বেমরর
ূবনাভামস সম্ভাবয বড় প্রভাব স্টেখমর্ ানি এবং আগামী বেমরর রাজস্ব অ্র্ুমার্ এবং আগামী
বেমরর জর্য প্রস্তুর্ িমর্ এই বেমরর বামজমে আমামের, র্নে নর্েু র্রমর্ই িয় র্ািমি, র্ী র্রা
উনচর্ স্টস নবষময় আ র্ার মর্ামর্টি চাই।
আনম বুনঝ স্টর্ র্ামরা র্ামেই জােুর স্টগাির্ (Crystal Ball) স্টর্ই র্মব আনম এটিও বুঝমর্ ানর
স্টর্ রাজস্ব অ্র্ুমার্ এর্টি প্রময়াজর্ীয় এবং অ্ নরিার্ন র্াজ এবং অ্মর্র্ জার্ীয় অ্থননর্নর্র্ উ মেিা
নবশ্ববযা ী বাজামরর প্রভাব সম্পমর্ন র্ত্ত্ব উ স্থা র্ র্রমের্ এবং র্াোর্ানে স্টময়ামের অ্থননর্নর্র্
ূবনাভাস নবষময় আমূি সংমশাধর্ র্রমের্। আনম আ র্ামর্ এগুমিার র্নামিাচর্া র্মর নর্উ ইয়র্ন
স্টেমের জর্য সু ানরশ র্রমর্ বিব। সময় সংনক্ষপ্ত িবার র্ারমর্, 7 নেমর্র মমধয আ র্ার রামশন
স্ট মি র্ৃ র্জ্ঞ থার্ব। অ্সংখয ধর্যবাে।
নবর্ীর্,
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা
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