অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/19/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

যে সকল িেিসাম্বেম্বে অবিম্বস কমী উপবিত থাকা িাধ্েতামূলক তাম্বের অবিম্বস উপবিত
কমীসংখ্ো 75 েতাংে কমাম্বর্ার বর্ম্বেন ে বেম্বে কােন বর্িন াহী আম্বেম্বে স্বাের কম্বরম্বের্ গভর্ন র
কুউম্বমা

প্রম্বোজর্ীে পবরম্বেিাগুম্বলার জর্ে িেবতক্রম রাখ্া হম্বেম্বে
আবথন ক অসচ্ছলতার বভবিম্বত মওকুি করা িন্ধকী অথন প্রোর্ এিং যক্রবিট িুেম্বরাসমূম্বহ যকার্ও
যর্বতিাচক প্রবতম্বিের্ সহ, বর্উ ইেকনিাসীম্বের জর্ে 90 বেম্বর্র িন্ধক োণ য ােণা করা
হম্বেম্বে - ওভারড্রাফ্ট, ATM এিং যক্রবিট কাম্বিনর জর্ে বি মওকুি করা হম্বেম্বে
কমীম্বের বর্বেন ষ্ট কাজ যথম্বক অিোহবত যেো এিং হাসপাতাম্বল ভবতন ও োড়ার প্রবক্রো দ্রুততর
করম্বত DFS-এর র্তু র্ র্ীবতমালা
হাসপাতাল েেোর ধ্ারণেমতা িাড়াম্বত স্বািে অবধ্েপ্তম্বরর বর্েম্বম োড় ও র্তু র্ বলবখ্ত আইর্
িাস্তিাের্ করা হম্বি
বর্উ ইেকন যেম্বট আরও 1,769টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর টর্া বর্বিত করা হম্বেম্বে - ো যেটিোপী
যমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 4,152-এ উন্নীত কম্বর; র্তু র্ টর্াসমূহ 30টি কাউবিম্বত

যে সকল ব্যব্সাক্ষেক্ষে অফিক্ষস কর্মী উপফিত থাকা ব্াধ্যতার্মূলক তাক্ষের অফিক্ষস উপফিত কর্মীসংখ্যা
75 শতাংশ কর্মাক্ষ ার ফ ক্ষেেশ ফেক্ষে ফ ব্োহী আক্ষেক্ষশ স্বাের কক্ষরক্ষে গভ ের অযান্ড্রু এর্ম. কুউক্ষর্মা। এটি
গভ েক্ষরর গতকালক্ষকর ফ ক্ষেেশটি অ ুসরণ কক্ষর ো সর্মস্ত ব্যব্সাে ঘক্ষর যথক্ষক কাজ করার ফব্ধ্া
প্রক্ষোগ কক্ষর। এই ফ ব্োহী আক্ষেক্ষশ জাহাজ ফশল্প, গণর্মাধ্যর্ম, গুোর্মজাতকরণ, র্মুফে ও খ্ােয উৎপাে ,
িাক্ষর্মেফস, স্বািযক্ষসব্া সরব্রাহকারী, ইউটিফলটি, ব্যাংক এব্ং সম্পফকে ত আফথেক প্রফতষ্ঠা সর্মূহ এব্ং
সরব্রাহ শৃঙ্খলার জ য জরুফর অ যা য ফশল্পসহ প্রক্ষোজ ীে পফরক্ষেব্া ফশক্ষল্পর জ য ব্যফতক্রর্ম রাখ্া
হক্ষেক্ষে।
গভ ের আরও যঘােণা কক্ষরফেক্ষল যে আফথেক পফরক্ষেব্া অফধ্েপ্তর (Department of Financial
Services, DFS) ক্ষভল কক্ষরা াভাইরাস দ্বারা প্রভাফব্ত ব্ন্ধকী ঋণগ্রহীতাক্ষের 90 ফেক্ষ র ব্ন্ধক

োণ (mortgage relief) সরব্রাক্ষহর জ য ফ উ ইেকে যেট ব্ন্ধক পফরক্ষেব্া একটি
জাফর কক্ষরক্ষে। ফ ক্ষেেক্ষশর অন্তভূে ক্ত:
•
•
•
•
•

তু

ফ ক্ষেেশ

আফথেক োফরক্ষের উপর ফভফি কক্ষর ব্ন্ধক প্রোক্ষ োড় যেওো;
যক্রফিট ব্ুযক্ষরাসর্মূক্ষহ যকা ও য ফতব্াচক প্রফতক্ষব্ে
া যেো;
ঋণ পফরর্মাজে ক্ষ র লক্ষেয অফতফরক্ত সর্মে যেো;
যকা ও ফব্লফিত যপক্ষর্মন্ট ফি ব্া অ লাই যপক্ষর্মন্ট ফি থাকক্ষব্ া; এব্ং
যিারক্ষলাজার ফপফেক্ষে যেো অথব্া িফগত রাখ্া।

অফধ্কন্তু, গভ র
ে DFS-যক ফ উ ইেকে ব্াসীক্ষের কক্ষরা াভাইরাস ফিফজজ 2019 (COVID-19)
ফব্শ্বব্যাপী র্মহার্মারীটির আফথেক যলাকসা কফর্মক্ষে আ ক্ষত সাহাক্ষেযর জ য যেক্ষটর স ন্দ দ্বারা
প্রফতফষ্ঠত ব্যাংকগুক্ষলাক্ষক স্বেংফক্রে গণ াকারী েক্ষের ফি, ফব্লি ফি, ওভারড্রাফ্ট ফি এব্ং যক্রফিট
কাক্ষিের ফি কর্মাক্ষত ফ ক্ষেেশ া ফেক্ষত ব্ক্ষলক্ষে ।
"আর্মরা জাফ যে এই ভাইরাক্ষসর ফব্স্তার ফ েেক্ষণ আর্মাক্ষের ফক করক্ষত হক্ষব্ - তা হল ঘ ত্ব এব্ং
ব্যফক্ত যথক্ষক ব্যফক্তর যোগাক্ষোগ হ্রাস করা - এব্ং প্রফতফে আর্মরা যে তু তথয পাফি তার
ফভফিক্ষত, আর্মরা আরও ফ উ ইেকে ব্াসীক্ষক ঘক্ষর অব্িা করাক্ষত অফধ্কতর পেক্ষেপ ফ ফি েখ্
প্রক্ষোজ ীে পফরক্ষেব্াগুক্ষলা চালু রক্ষেক্ষে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "যসই সাক্ষথ, আর্মরা জাফ যে যেট
জুক্ষড় একটি অথেন ফতক প্রভাব্ পরক্ষত চক্ষলক্ষে এব্ং েফতগ্রি হওো হাজার হাজার ফ উ ইেকে ব্াসী
এব্ং েু ে ব্যব্সাক্ষক সর্মথে করার জ য আর্মরা তু পেক্ষেপ ফ ফি। এটি কঠি হক্ষত চক্ষলক্ষে, এটি
ফব্ঘ্নজ ক হক্ষত চক্ষলক্ষে, তক্ষব্ আর্মরা একসাক্ষথ এটিপার করব্।"
যেট স্বািয অফধ্েপ্তরক্ষক (State Department of Health) শেযার ধ্ারকতা ব্াড়াক্ষত ফব্েযর্মা
হাসপাতালসর্মূক্ষহ িা ফচফিত করার ের্মতা ফেক্ষে একটি ফ ব্োহী আক্ষেশও যঘােণা কক্ষরক্ষে গভ ের।
গভ েক্ষরর প্রক্ষচষ্টার উপর ফভফি কক্ষর ততরী ফব্েেটি যেক্ষটর হাসপাতাক্ষল যরাগীর স্ফীফতর সের্মতা
ব্াড়াক্ষত এব্ং COVID-19-এর কারক্ষণ আর্মাক্ষের স্বািযক্ষসব্া ব্যব্িা যে যরাগীক্ষের উপক্ষচ পড়া
পফরচাল া করক্ষত পাক্ষর তা ফ ফিত করক্ষত সহােতা কক্ষর।
এোড়া 90 ফেক্ষ র জ য হাসপাতালসর্মূক্ষহ কর্মেচাফরব্গেক্ষের ফ ফেে ষ্ট কাজ যথক্ষক অব্যাহফত যেো এব্ং
হাসপাতাক্ষল ভফতে ও োড় য োর প্রফক্রো দ্রুততর করক্ষত গভ ের তু পেক্ষেপ যঘােণা কক্ষরক্ষে ।
আফথেক পফরক্ষেব্া অফধ্েপ্তর স্বািয ব্ীর্মাকারীক্ষের পূব্াে ুর্মফত োড়াই অ ুর্মফত ো করক্ষব্ তাফলকাভু ক্ত
অক্ষরাপচার এব্ং ভফতে র জ য এব্ং ব্ীর্মাকারীর অ ুক্ষর্মাে োড়াই যরাগীক্ষের হাসপাতাক্ষলর পফরক্ষেব্া
র্মঞ্জুফর যেওোর জ য একটি ফ ক্ষেেশ া জাফর করক্ষব্। এই পেক্ষেক্ষপর অধ্ীক্ষ , ব্ীর্মাকারীগণ ফচফকৎসা
প্রক্ষোজ ীেতার পেোক্ষলাচ ার জ য অক্ষপো া কক্ষরই যরাগীক্ষের হাসপাতাক্ষলর পফরক্ষেব্া এব্ং জরুরী
পফরক্ষেব্াগুক্ষলার ব্যে প্রো করক্ষব্ । এোড়াও এটি ব্ীর্মাকারীর পূব্ে অ ুর্মফত ব্যতীত হাসপাতাক্ষল
যরাগী ফহক্ষসক্ষব্ থাকার পক্ষর যকা ও পূ ব্োস যকন্দ্র ব্া াফসেং-এ োক্ষড়র অ ুর্মফত যেে এব্ং স্বঅথোফেত পফরকল্প াগুক্ষলা এই একই ফব্ধ্া সর্মূহ গ্রহণ করক্ষত উৎসাফহত করা হক্ষব্।

পফরক্ষশক্ষে, গভ ের আরও 1,769টি ক্ষভল কক্ষরা াভাইরাক্ষসর ঘট া ফ ফিত কক্ষরক্ষে , ো ফ উ ইেকে
যেক্ষট যেট রাজুজক্ষু ড় যর্মাট আক্রাক্ষন্তর সংখ্যাক্ষক 4,152-যত উন্নীত কক্ষর। যর্মাট 4,152 জ ব্যফক্ত
োরা ভাইরাক্ষসর জ য ফ ফিতভাক্ষব্ স াক্ত হক্ষেক্ষে , তাক্ষের যভৌগফলক অব্িা ফ ম্নরূপ:
অনব্ধ্ কাউফন্ট: 43 (7টি তু )
এফলগযাফ কাউফন্ট: 2
যরার্ম কাউফন্ট: 2 (1টি তু )
যচক্ষগা কাউফন্ট: 2 (1টি তু )
ফল ট কাউফন্ট: 2 (1টি তু )
ফিলাউর কাউফন্ট: 1
িাক্ষচস কাউফন্ট: 31 (11টি তু )
ইফর কাউফন্ট 28 (21টি তু )
এক্ষসক্স কাউফন্ট: 1
িু লট কাউফন্ট: 1 (1টি তু )
যজফ ফস কাউফন্ট 1 (1টি তু )
ফগ্র কাউফন্ট: 2
হযাফর্মল্ট কাউফন্ট: 2 (1টি তু )
হারফকর্মার কাউফন্ট: 1
যজিারস কাউফন্ট: 1 (1টি তু )
র্ম ক্ষরা কাউফন্ট: 27 (13টি তু )
র্মন্টক্ষগার্মাফর কাউফন্ট: 2
াসাউ কাউফন্ট: 372 (189টি তু )
াোগ্রা কাউফন্ট: 1 (1টি তু )
ফ উ ইেকে ফসটি: 2469 (1129টি তু )
ও াইিা কাউফন্ট 2 (2টি তু )
ওো ন্ডগা কাউফন্ট: 5 (3টি তু )
অন্টাফরও কাউফন্ট: 1
অক্ষরঞ্জ কাউফন্ট: 51 (19টি তু )
পুত ার্ম কাউফন্ট: 5 (3টি তু )
যর সলাোর কাউফন্ট: 6 (2টি তু )
রকলযান্ড কাউফন্ট: 53 (23টি তু )
সারাক্ষটাগা কাউফন্ট: 18 (4টি তু )
যেক্ষ ক্ষেফি কাউফন্টিঃ 18 (4টি তু )
যোফর্মে কাউফন্ট: 1 (1টি তু )
সাক্ষিাক কাউফন্ট: 178 (62টি তু )
সুফলভা কাউফন্ট: 3 (2টি তু )
টিওগা কাউফন্ট: 1
যটাম্পফকন্স কাউফন্ট: 6 (3টি তু )

উলোর কাউফন্ট: 10 (1টি তু )
ওোক্ষর কাউফন্ট: 1
ওোফশংট কাউফন্ট: 1
ওক্ষেই কাউফন্ট: 1 (1টি তু )
ওক্ষেেক্ষচোর কাউফন্ট: 798 (260টি
ওোইফর্মং কাউফন্ট: 2 (1টি তু )

তু )
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