
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

কম্বরাভাইরাম্বের জিাম্বি গভর্নর কুওম্বমা এিং অোটবর্ন জজর্াম্বরল জজমে োমব়িকভাম্বি জেম্বটর 
ঋণ েংগ্রহ িন্ধ কম্বর বিম্ব়িম্বের্  

  
বেক্ষার্থী, বিবকৎো এিং অর্োর্ে জেম্বট-উবিবিত ঋম্বণর েম্বে বর্উ ই়িম্বকন র অবিিােীম্বির জর্ে 

অন্তত 30 বিম্বর্র জর্ে জেম্বমন্ট জমা র্থাকম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জলর্িটিযা জেমস আে জ াষণা কমরমের্ জে — 
অ্র্বলমে এই জেট র্র্উ ইযমকন র কামে গর্িি র্ির্কৎসা ও র্িক্ষার্থী ঋমণর সংগ্রহ সামর্যকভামব বন্ধ 
করমব এবং অ্যাটর্র্ন জের্ামরমলর অ্র্িমস (Office of the Attorney General, OAG) জরিার 
সংগ্রমহর ের্য জেরণ করা হমব, অ্ন্তি একটি 30 র্িমর্র ের্য, ের্ির্িযায িমবর্নমার্ আর্র্থনক 
অ্পূণনিা িমল 2019 র্মভল কমরাভাইরাস বা COVID-19 র্বস্তার জর্থমক। COVID-19-এর র্বস্তার 
দ্বারা েিযক্ষ বা পমরাক্ষভামব অ্গর্ণি র্র্উ ইযমকন র অ্র্র্বার্স ক্ষর্িগ্রস্ত হমযমে ো িামির আয এবং 
বযবসা িযাগ করমি বার্য করমে। এই সকল শ্রর্মক ও পর্রবারমক সমর্থনর্ করা এবং িামির আর্র্থনক 
জবাঝামক সহে করার েমিষ্টায OAG র্র্উ ইযমকন র জেমটর পাওর্া র্ির্কৎসা ও র্িক্ষার্থী ঋমণর 
সংগ্রহ বন্ধ কমর 16 মািন  2020 এর মমর্য OAG-জক 15 এর্েল 2020 এর মমর্য সংগ্রহ করার 
ের্য র্র্মিনির্া েিার্ কমরর্। এই 30 র্িমর্র পর OAG সম্ভাবয েসামরর ের্য জেমটরর বার্সন্দামির 
িার্হিার পরু্মূনলযাযর্ করমবর্। উপরন্তু, OAG র্র্উ ইযমকন র জেমটর কামে পাওর্া অ্র্য সব র্রমর্র 
ঋমণর উপর স্থর্গিামিি এবং সংগ্রমহর ের্য OAG এর কামে আমবির্ গ্রহণ করমব।  
  
"জেমহিু এই উদূ্ভি সংকমটর আর্র্থনক েভাব বাড়মে, িাই COVID-19 মহামার্রর কারমণ সৃষ্ট র্বঘ্ন 
ের্র্ি কারমণ হাোমরা র্র্উ ইযমকন র অ্র্র্বাসীমির সহাযিা করার ের্য আমরা ের্থাসার্য জিষ্টা 
করর্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জেমটর কামে গর্িি ঋণ আিায সামর্যকভামব বন্ধ করার ের্য 
এই র্িুর্ পিমক্ষপ র্র্উ ইযকন  জেমটর বযর্ি, পর্রবার, সম্প্রিায ও বযবসার ওপর ের্ড়ময পড়ার 
র্বরূপ আর্র্থনক েভাবমক েির্মি করমি সাহােয করমব, কারণ আমরা সবর্কেু িার্লময জেমি পার্র 
ো র্ীর গর্ির ভাইরামসর র্বস্তার।  
  
"এই সঙ্কমটর সমময আমার অ্র্িস অ্েমযাের্ীয আর্র্থনক জবাঝা র্র্ময অ্কারমণ জেস বা জবাঝা র্র্উ 
ইযমকন র অ্র্র্বার্সমিরমক িার্পময র্িমব র্া," অোটবর্ন জজর্াম্বরল জজমে িম্বলর্। "র্র্উ ইযমকন র 
অ্র্র্বাসীমির কমরাভাইরাস জর্থমক র্র্মেমির র্র্রাপি এবং সুস্থ রাখার উপর গুরুত্ব র্িমি হমব এবং 
িাই র্র্র্িন্ত হমি পামর জে জেমটর র্ির্কৎসা এবং র্িক্ষার্থী ঋণ আমার অ্র্িমস জরিার করা হমল 



 

 

িামির র্বরুমে অ্ন্তি 30 র্ির্ পেনন্ত সংগ্রহ করা োমব র্া। এই সময েখর্ র্র্র্র্উ ইযমকন র 
অ্র্র্বাসীমির এমক অ্পরমক র্ মর জিাভাোত্রা জবর কমর এমক অ্র্যমক বাোই করমি হমব, জসই 
কারমণই আমার ক্ষমিার সব র্কেু করমি আর্ম বেপর্রকর আমামির জেমটর বার্সন্দামির সহাযিা 
করার ের্য।''  
  
OAG র্র্উ ইযকন  ও জেট এমের্িগুমলার জেমটর পক্ষ জর্থমক আর্া বসর্ি ও মামলা-এর মার্যমম 
র্র্উ ইযমকন র জেমটর পাওর্া র্র্র্িনষ্ট ঋণ আিায কমর। জমাট 165,000 টিরও জবর্ি র্বষয বিন মামর্ 
জেমটর ঋণ সংগ্রমহ স্থর্গিামিি জিওযার মার্িণ্ড মার্ার্সই, োর মমর্য র্কন্তু সীমাবে র্য:  

• পাাঁি জেমটর হাসপািাল এবং পাাঁি জেমটর কমযকের্মক বার্ড়মি রাখার কারমণ র্ির্কৎসা 
ঋমণর ের্য জে জরাগীরা র্থামকর্;  

• র্র্উ ইযকন  কযাম্পামসর জেট ইউর্র্ভার্সনটির কারমণ র্িক্ষার্থী ঋণ পাওর্া র্িক্ষার্থীমির; এবং  
• বযর্ি ঋণিার্কারী, একমাত্র-অ্র্র্কিন া, কু্ষদ্র বযবসাযী মার্লক এবং র্র্র্িনষ্ট বার্ড়র মার্লকমির 

জে জিল ের্ড়ময পড়া এবং অ্পসারণ খরি, সম্পর্ি ক্ষর্ি এবং িুর্ি ভঙ্গ সংিান্ত ঋণ 
পাওর্া, জসইসামর্থ অ্র্যার্য র্ি জেট সংস্থার পাওর্া ।  

  
অ্স্থাযী র্ীর্ি এোড়াও স্বযংর্িযভামব সুি এবং অ্র্থন সংগ্রহসহ সব বমকযা জেট র্ির্কৎসা এবং 
র্িক্ষার্থী ঋণ সংগ্রমহর ের্য OAG-জি উমেখ করা সমস্ত বমকযা স্থর্গি করমব, সুিরাং র্র্উ 
ইযকন বাসীমির এই জোগ্রামটির সুর্বর্া জর্ওযার ের্য ির্িি করা হয র্া।  
  
র্র্উ ইযমকন র অ্র্র্বাসীরা র্র্উ ইযমকন র কামে গর্িি র্র্-জমর্িকযাল বা র্র্-েুমিন্ট ঋমণর সমঙ্গ 
র্র্উ ইযমকন র অ্র্র্বাসীরা এবং OAG-জক জরিার করা, সামর্যকভামব জেমটর ঋণ আিায বন্ধ 
করার ের্যও আমবির্ করমি পামর। এই সামর্যক ত্রামণর ের্য আমবির্ করমি িাওযা 
বযর্ি অ্র্লাইমর্ একটি আমবির্ পূরণ করমি পামরর্ অ্র্থবা OAG-এর কমরাভাইরাস ওমযবসাইমট 
র্গময জপমমন্ট সাসমপর্ির্ সম্পমকন  আরও োর্মি পারমবর্। ের্ি একের্ বযর্ি অ্র্লাইর্ িমন পূরণ 
করমি র্া পামরর্, িাহমল িারা আরও োর্মি OAG হটলাইর্ র্ের 1-800-771-7755-এ কল 
করমি পামর।  
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