
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা মাবকন র্ বিম্বর্ম্বে একটি কম্বরার্াভাইরাি 
ত্রাণ বিল পাি করার আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্ যা িকল আম্বমবরকার্ম্বক িাহাযে করম্বি  

  
 SALTিাবিম্বলর আহ্বার্ জার্াম্বর্া হম্বেম্বে  

  
'আম্বমবরকার্ম্বের প্রথম আইর্' ('Americans First Law') র্িাের্ করার আহ্বার্ জার্াম্বর্া হম্বেম্বে 
যযখাম্বর্ যজার বেম্বে িলা হম্বেম্বে, COVID-19 মহামাবরর আম্বগ কম্বপনাম্বরেম্বর্ যয িংখেক কমী বেল 
যিই একই িংখেককমী পরু্রাে বর্ম্বোগ র্া বেম্বল এই কম্বপনাম্বরের্ িরকাবর িহবিম্বলর যযাগে হম্বি 

পারম্বি র্া  
  

 বর্উ ইেম্বকন  িবিেকাম্বরর িরকাবর অিকাঠাম্বমা কমনিূবচ এিং অিকাঠাম্বমা প্রকল্প অর্ুম্বমােম্বর্র 
জর্ে যপ্রবিম্বেন্ট ট্রাম্পম্বক িমথনর্ োম্বর্র জর্ে আকুবি জার্াম্বর্া হম্বেম্বে  

  
িািটি যমবট্রক পরূম্বণর পম্বরই আজ র্িম অঞ্চল পরু্রাে শুরু করার যযাগেিা অজন র্ কম্বরম্বে; লং 
আইলোন্ড মযে-হােির্ ভোবল, রাজযার্ী অঞ্চল, পবিম বর্উ ইেকন , মযে বর্উ ইেকন , র্থন কাবি, 

বিঙ্গার যলকি, িাউোর্ন োোর এিং যমাহাক ভোবল অঞ্চম্বলর িাম্বথ যযাগোর্ করম্বি  
  
বর্উ ইেকন  যেম্বে আরও 1,129 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাি বর্বিি করা হম্বেম্বে - যা যেেিোপী 
45টি কাউবন্টম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের ঘের্ািহ যমাে আক্রাম্বের িংখোম্বক 364,965-এ বর্ম্বে এম্বিম্বে  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ মারকন ন রিধ্নধ্ে একটি 
কধ্িানাভাইিাি রিরলফ রিল পাি কিাি আহ্বান জানান যা িকল আধ্মরিকানধ্ক িাহাযে কিধ্ি 
এিং স্টেধ্েি জনে অ্িায অ্র্ন িহায়তা প্রদান কিধ্ি। পিিতী রিধ্ল িাষ্ট্র ও স্থানীয় িিকাি, 
কমনিত পরিিাি, িাধ্ষ্ট্রি পিীক্ষা এিং স্টেরিং প্রধ্চষ্টা এিং একটি িরতেকাধ্িি অ্র্নননরতক উদ্দীপকধ্ক 
প্রাযানে স্টদওয়া উরচত, আি স্টয কধ্পনাধ্িশন তাধ্দি শ্ররমকধ্দি িক্ষা কধ্ি না এিং শুযুমাত্র রনিনাহী 
িা স্টশয়ািধ্হাল্ডাি িমৃদ্ধ কধ্ি তাধ্দিধ্ক এমন স্টকাধ্না রিরলপত্র না রদধ্য় একটি িাস্তি িামারজক 
উদ্দীপধ্ক গুরুত্ব রদধ্ত হধ্ি। প্ররতরনরয পরিষদ (House of Representatives) ইধ্তামধ্যে এই 
রিধ্লি পাশ কধ্িধ্েন যাি মধ্যে িধ্য়ধ্ে স্টেধ্েি জনে 500 রিরলয়ন মারকন ন ডলাি এিং স্থানীয়ধ্দি 
জনে 375 রিরলয়ন মারকন ন ডলাি; িিধ্চধ্য় ঝুুঁ রকপরূ্নধ্দি জনে স্টমরডধ্কইড অ্র্নায়ন; িরযনত SNAP 



 

 

খাদে িহায়তা; 100 শতাংশ FEMA স্টফডাধ্িল িহায়তা; স্টেরেংধ্য়ি জনে অ্র্নায়ন; এিং SALT 
প্রতোহাি কধ্ি COVID-19 দ্বািা িিধ্চধ্য় স্টিরশ প্রভারিত স্টেেগুরলধ্ক িাহাযে কিাি প্রস্তািনা।  
  
গভননি কুওধ্মা মারকন ন রিধ্নধ্ে SALT এি িীমািদ্ধতা িারতল কিাি জনে তাি আহ্বান পনুিনেক্ত 
কধ্িন। স্টয স্টেেগুধ্লা COVID-19 দ্বািা িিধ্চধ্য় স্টিরশ আক্রান্ত তািা জাতীয় GDP-এি এক-
তৃতীয়াংধ্শি স্টিরশ অ্িদান িাধ্খ। তািা স্টকন্দ্রীয় িিকাধ্িি কাে স্টর্ধ্ক যা স্টপধ্য় র্াধ্ক তাি স্টচধ্য় 
10 রিরলয়ন মারকন ন ডলাি কি স্টিরশ পাঠায়, আি তািা স্টয ডলাি পাঠায় তা আিাি অ্নে স্টেে 
ও িড় কিধ্পাধ্িশনধ্ক পনুিায় রিতির্ কিা হয়। এই একই স্টেে যািা COVID-19 দ্বািা িিধ্চধ্য় 
প্রভারিত হধ্য়ধ্ে, তািাই আিাি 'কোপ অ্ন স্টেে' এিং স্থানীয় কধ্িি দ্বািা কঠিন যাক্কা স্টখধ্য়ধ্ে, 
িাজননরতকভাধ্ি উধ্দ্দশে প্রধ্র্ারদত মারকন ন ইরতহাধ্ি প্রর্ম রদ্বগুর্ েোক্স যা 2017 িাধ্ল যুক্তিাষ্ট্রীয় 
কি আইন দ্বািা িাস্তিারয়ত হধ্য়রেল।  
  
গভননি 'আধ্মরিকানি ফােন  ল' পাশ কিাি জনে কংধ্েধ্ি তাি আহ্বান নিায়ন কধ্িন যাধ্ত 
COVID-19 মহামারিি কািধ্র্ কধ্পনাধ্িে স্টিইল আউে প্ররতধ্িাধ্য িাহাযে কিা যায়। গত 10 স্টম 
গভননধ্িি প্রর্ম প্রস্তারিত এই আইধ্ন িলা হধ্য়ধ্ে স্টয, COVID-19 মহামারিি আধ্গ কধ্পনাধ্িশধ্নি 
স্টয িংখেক কমী রেল স্টিই িংখেক কমী পুনিায় রনধ্য়ারজত না কিধ্ল একটি কধ্পনাধ্িশন িিকারি 
অ্র্নায়ন পাওয়াি স্টযাগে হধ্ত পািধ্ি না।  
  
গভননি আিও একটি িরতেকাধ্িি িিকারি অ্িকাঠাধ্মা কমনিূরচ িমর্নন কিা এিং রনউ ইয়ধ্কন  
অ্িকাঠাধ্মা প্রকল্প এরগধ্য় স্টনওয়াি জনে স্টপ্ররিধ্ডন্ট োম্পধ্ক আকুরত জারনধ্য়ধ্েন -- এই প্রকধ্ল্পি 
মধ্যে আধ্ে লাগুয়ারদনয়া এয়ািধ্েন, ক্রি-হাডিন োধ্নল এিং রদ্বতীয় এরভরনউ িািওধ্য় িম্প্রিাির্-
-যাি মাযেধ্ম অ্র্ননীরতধ্ক আধ্িা স্টিগিান কিধ্ত িহায়তা কিা যাধ্ি।  
  
গভননি আিও স্ট াষর্া কধ্িধ্েন স্টয, িাতটি স্টমরেক পূিধ্র্ি পধ্িই আজ লং আইলোন্ড প্রর্ম যাধ্প 
পুনিায় শুরু কিাি স্টযাগেতা অ্জন ন কধ্িধ্ে; যাি ফধ্ল লং আইলোন্ড মযে-হাডিন ভোরল, 
িাজযানী অ্ঞ্চল, পরিম রনউ ইয়কন , মযে রনউ ইয়কন , নর্ন কারি, রফঙ্গাি স্টলকি, িাউদানন োয়াি 
এিং স্টমাহাক ভোরল অ্ঞ্চধ্লি িাধ্র্ স্টযাগদান কধ্িধ্ে।  
  
"আমিা িুঝধ্ত পািরে স্টয পুনিায় চাল ুকিাি জনে স্টেধ্েি দায়িদ্ধতা আধ্ে,, রকন্তু একই িমধ্য়, 
স্টকন্দ্রীয় িিকাধ্িি একটি ভূরমকা আধ্ে এিং আমিা এই িংকধ্েি মযে রদধ্য় কাজ কিাি িময় 
আমিা চাই তািা তাধ্দি অ্ংশ অ্িশেই পালন কিধ্ি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ওয়ারশংেন এখন 
তাধ্দি পিিতী রিল রনধ্য় রিতকন  কিধ্ে, যা খুধ্ল স্টদয়া এিং পনুরুদ্ধাধ্িি স্টক্ষধ্ত্র িাহাযে কিধ্ি। 
পূধ্িন রিলগুরল িেিিা এিং তাধ্দি স্বার্ন িক্ষায় িাহাযে কধ্িধ্ে এিং এো ঠিক আধ্ে, রকন্তু এখন 
তাধ্দি স্টেে এিং স্থানীয় িিকািধ্ক িাহাযে কিধ্ত হধ্ি যািা সু্কল এিং হািপাতাধ্ল অ্র্নায়ন কধ্ি 
র্াধ্ক। স্টেে ও স্থানীয় িিকািধ্ক অ্র্নায়ন না কিধ্ল জাতীয় স্টকাধ্না পুনরুদ্ধাি হধ্ত পাধ্ি না - 
এোই িাস্তিতা। এই ভাইিাি স্টর্ধ্ক পুনরুদ্ধাি িাজনীরতি িাধ্র্ িমৃ্পক্ত নয়-আমিা একটি 
ভাইিাধ্িি িাধ্র্ লড়াই কিরে এিং এই ভাইিাি একটি গর্তারিক িা রিপািরলকান ভাইিাি নয়-



 

 

এিং একটি যুক্তিাষ্ট্রীয় কধ্িানাভাইিাি ত্রার্ রিল পাি কিাি জনে স্টফডাধ্িল িিকািধ্ক এখন কাজ 
কিধ্ত হধ্ি যা িম্মানীয় এিং ভদ্র এিং িি আধ্মরিকানধ্দি জনে িঠিক কাজ।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 1,129 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাি আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিত কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইয়কন  স্টেে জধু্ড় স্টমাে রনরিত আক্রাধ্ন্তি িংখো 364,965-স্টত রনধ্য় এধ্িধ্ে। স্টমাে 
364,965 জন িেরক্ত যািা ভাইিাধ্িি জনে রনরিতভাধ্ি িনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি স্টভৌগরলক 
অ্িস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  যমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,796  3  
Allegany  45  1  
Broome  528  6  

Cattaraugus  82  1  
Cayuga  80  2  

Chautauqua  78  1  
Chemung  136  0  
Chenango  125  2  
Clinton  95  0  
Columbia  380  7  
Cortland  39  0  
Delaware  78  1  
Dutchess  3,847  13  
Erie  5,810  57  
Essex  36  0  
Franklin  20  0  
Fulton  198  2  
Genesee  195  2  
Greene  231  6  
Hamilton  5  0  
Herkimer  105  2  
Jefferson  72  0  
Lewis  20  0  

Livingston  118  0  
Madison  310  7  



 

 

Monroe  2,791  29  
Montgomery  82  2  
Nassau  40,034  60  
Niagara  972  7  
NYC  199,968  667  
Oneida  929  12  

Onondaga  2,033  21  
Ontario  198  3  
Orange  10,292  15  
Orleans  210  2  
Oswego  105  1  
Otsego  69  0  
Putnam  1,227  5  

Rensselaer  466  0  
Rockland  13,047  28  
Saratoga  465  2  

Schenectady  673  5  
Schoharie  49  0  
Schuyler  11  0  
Seneca  55  0  

St. Lawrence  200  3  
Steuben  241  1  
Suffolk  39,258  59  
Sullivan  1,340  2  
Tioga  124  2  

Tompkins  155  1  
Ulster  1,645  7  
Warren  252  1  

Washington  228  0  
Wayne  110  0  

Westchester  33,186  79  
Wyoming  82  0  
Yates  39  2  
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