
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

COVID-19 ত্রাণ প্োম্বকম্বের ের্ে মাবকন র্ বিম্বর্ম্বের প্রস্তাি িম্পম্বকন  গভর্নর কুওম্বমা এিং গভর্নর 
হ াগাম্বর্র বিিৃবি  

  
  
জাতীয় গভর্নরদের সংগঠদর্র (National Governors Association, NGA) চেয়ার চেররল্যাদের 
গভর্নর ল্যারর চ াগার্ এবং NGA ভাইস চেয়ার রর্উ ইয়দকন র গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওদো রর্ম্নরল্রিত 
রববৃরত প্রোর্ কদরদের্:  
  
"চেট এবং অ্ঞ্চদল্র চর্তা র দসদব, গভর্নররা জর্স্বাস্থ্য রক্ষা, চবকারদের সাদে সংগ্রােকারীদের 
সা ায্য করা, রিক্ষায় প্রদবিারিকার রর্রিত করা এবং আোদের প্রেে সাররর স্বাস্থ্য চসবা কেীদের 
সেেনর্ স  সকল্ চক্ষদে COVID-19 এর প্রভাদবর রবরুদে ল্ডাই করদের্।  
  
চেটগুরল্দক আরেনক সা ায্য চেডাদরল্ সরকাদরর জর্য উপল্ভয সবদেদয় গুরুেপূর্ন অ্েননর্রতক 
সরঞ্জােগুরল্র একটি। য্রেও রসদর্দটর প্রস্তাব  তািাজর্ক, আেরা রবশ্বাস করর চয্ একটি েুরির জর্য 
একটি উদেিদয্াগয সািারর্ রভরি আদে য্া চেট এবং স্থ্ার্ীয় সরকারদক সা ায্য করদব।  
  
চগাল্ডেযার্ সযাক্স রবদেষকরা বল্দের্ চয্ কংদগ্রস আজ পয্নন্ত চয্ পেদক্ষপ গ্র র্ কদরদে তা প্রতযারিত 
রাষ্ট্রীয় ঘাটরতর অ্দিনদকরও কে  দব, এের্রক রাষ্ট্রীয় েদুয্নাগকাল্ীর্ ত রবদল্র সাদে রেরল্ত  দল্ও। 
েুরড'স অ্যার্ারল্টিক্স উদেি কদরদে চয্ চেডাদরল্ রাজস্ব প্ররতস্থ্াপর্ োডা চেট এবং স্থ্ার্ীয় 
সরকারদক 500 রবরল্য়র্ োরকন র্ ডল্াদরর চবরি হ্রাস করদত  দব- রজরডরপ চেদক েটুি পূর্ন িতাংি 
পদয়ন্ট করেদয় রেদত  দব এবং 30 ল্দক্ষরও চবরি কেনসংস্থ্ার্ রর্েূনল্ করদত  দব।  
  
চেট এবং স্থ্ার্ীয় রাজদস্বর প্রায় প্ররতটি চের্ী ে াোরী সম্পরকন ত ক্ষরতর সম্মুিীর্  দে। চেট এবং 
এল্াকা য্ারা আয়কদরর উপর রর্ভন র কদর, উচ্চ চবকারদের কারদর্ অ্দর্ক কে রাজস্ব চেিদত 
পাদে। চভািাদের বযয় এবং চোকার্ বদের কারদর্ রবক্রয় কর চেদক আয়ও কদে য্াদে। সীরেত 
ভ্রের্ োদর্ পররব র্ প্রকদের জর্য গযাদসারল্র্ কর চেদক কে রাজস্ব।  
  
আগােী রতর্ বেদর 500 রবরল্য়র্ োরকন র্ ডল্াদরর চেডাদরল্ সা াদয্যর অ্র্ুদরাদি আেরা েঢৃ়প্ররতজ্ঞ। 
এটা আোদের জারতর জর্য একটি িরিিাল্ী পুর্রুোর রর্রিত করদব। আোদের চেদির স্বাস্থ্য ও 
অ্েনর্ীরত পরু্রুোদরর জর্য কংদগ্রদসর একরেত  ওয়ার সেয়  দয়দে।"  
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