
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, বিম্বর্ট নর্তা সু্টযাটন -কাবিন্স এিং অোম্বিেবলর বিকার বিবস্ট বর্উ ইযম্বকন র 
কংম্বেের্াল প্রবতবর্বিদলম্বক ন ৌথ বিঠি পাঠিম্বযম্বের্  াম্বত নস্টট এিং স্থার্ীয িরকাম্বরর ির্ে 

নেডাম্বরল িিাযতার িরুবর প্রম্বযাির্ীযতার বিষযটি িোখ্ো করা িম্বযম্বে  
  

নস্টম্বটর িািেিািকতা পরূম্বের ির্ে আগামী দইু িেম্বর নস্টম্বটর 30 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলার 
িিাযতার প্রম্বযাির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, সিমর্মের িংখ্যাগসরষ্ঠ নর্তা অ্যাসন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাসিন্স এবং অ্যামিম্বসির 
সিকার কািন নেসস্ট আি সর্উ ইয়মকন র কংমেশর্াি প্রসতসর্সিদমির কামে একটি ন ৌথ সিঠি 
পাঠিময়মের্  ামত অ্মপসিত ত্রাণ পযামকমি নস্টে এবং স্থার্ীয় িরকামরর ির্য নেডামরি িোয়তার 
িরুসর প্রময়াির্ীয়তার সবষয়টি বযাখ্যা করা েময়মে। নস্টমের বািযবািকতা পরূমণর ির্য আগামী দইু 
বেমর নস্টমের 30 সবসিয়র্ মাসকন র্ ডিার িোয়তার প্রময়াির্।  
  
সিঠিটির িমূ্পণন বাতন া সর্মি নদওয়া েি:  

  
আপর্ারা  খ্র্ COVID িংকে এবং আমামদর নস্টে এবং িাসতর উপর এর প্রভাব নমাকামবিা 
করার ির্য আইমর্র িূডান্ত পামির কথা সবমবির্া কমরর্, আমরা সর্ম্নসিসখ্ত সবষয়টি সবমবির্া 
করার ির্য আপর্ার কামে অ্র্ুমরাি করসে:  
  
এ বের সর্উ ইয়কন  নস্টমের বামিে ততসরর প্রসিয়া সেি অ্ভূতপূবন। এো গৃেীত েময়সেি  খ্র্ 
আমামদর অ্থনর্ীসত বন্ধ সেি, এবং এমর্ এক িমময় ন খ্ামর্ নস্টে এবং স্থার্ীয় রািমে একটি মুক্ত 
পতর্ ঘমে। প্রণীত বামিমে প্রদত্ত পসরমাণ কা নকরভামব নেডামরি িাোম যর িমূ্পরক পাওয়ার উপর 
সর্ভন র কমর।  
  
নস্টমের বামিে প্রণয়মর্র পর নথমক, এবং পূবনবতী িাো য পযামকমির অ্িীমর্ আপর্ামদর িোয়তায়, 
সর্উ ইয়কন  নস্টে একটি িাতীয় নর্তা সেমিমব সর্মিমক প্রসতসষ্ঠত কমরমে ন  ির্গণ  খ্র্ একিামথ 
কাি করমিই নকবি এই ভাইরামির গসতপথ পসরবতন র্ করা ন মত পামর। আমামদর নস্টেমক 
অ্থননর্সতক পরু্রুদ্ধামরর পরবতী এবং প্রময়াির্ীয় প নাময় সর্ময়  াওয়ার িমময় মোমারীর অ্মর্ক 
িাসেদা নমাকামবিার ির্য আগামী সদমর্ আপর্ারা ন িব পদমিপ েেণ করমবর্ তা এই প্রমিষ্টামক 
শসক্তশািী করমত পামর।   

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/August_7.pdf


 

 

  
ন মেতু আপর্ারা নস্টে এবং স্থার্ীয় িরকারমক আসথনক ত্রাণ প্রদামর্র ির্য আইর্ সবমবির্া করমের্, 
তখ্র্ নিমর্ রাখ্ুর্ ন  সর্উ ইয়কন  নস্টমের ির্য আমামদর পসরিাির্া ঘােসত পূরমণ এবং একই িামথ 
ির্োস্থয এবং সর্রাপত্তা উন্নত করার ির্য দইু বের িমময়র মমিয র্যূর্তম 30 সবসিয়র্ মাসকন র্ 
ডিার প্রময়াির্। এই প্রময়াির্ীয় তেসবি প্রদামর্ বযথনতা আমামদর নস্টে এবং এর প্রসতটি িম্প্রদায়মক 
একটি অ্সর্সিত আসথনক অ্বস্থামর্ নেমি নদমব।  
  
মোর্গর পসরবের্ কতৃন পি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) সর্উ ইয়কন  নস্টমের 
অ্থনর্ীসতর হৃদিন্দর্ রময় নগমে, এবং এই ির্োস্থয িংকে তার আসথনক অ্বস্থামক র্ােকীয়ভামব 
প্রভাসবত কমরমে, ন খ্ামর্ MTA িম্প্রসত 12 সবসিয়র্ মাসকন র্ ডিামরর ঘােসতর মুমখ্ামুসখ্ েময়মে। 
CARES অ্যামের মািযমম আপর্ামদর িমময়াপম াগী িোয়তা MTA নক সর্রাপমদ পুর্রায় নখ্ািার 
ির্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন সেি, সকন্তু বৃেত্তর নমমরাপসিের্ এিাকার িাসেদা পূরমণর ির্য প নাপ্ত প নাময় 
তার তদর্সন্দর্ কা নিম বিায় রাখ্ার ির্য অ্সতসরক্ত িোয়তা প্রময়াির্, এবং অ্বশযই নস্টমের 
প্রসতটি নকাণায় একটি অ্থননর্সতক ইসির্ সেমিমব এর উপসস্থসত সর্সিত করার ির্য িোয়তা 
প্রময়াির্।  
  
একইভামব, বন্দর কতৃন পি (Port Authority, PA),  ামদর রািে পসরবের্ িুসবিা সে নথমক প্রাপ্ত, 
এই িমময়র মমিয অ্মর্ক দভুন মগর িম্মুখ্ীর্ েময়মে তামদর আয় কমম সগময়মে। সর্উ ইয়মকন র 
পুর্রুত্থামর্র নকন্দ্রসবন্দ ুির্ এে নকমর্সড এবং িাগাসডন য়া সবমার্বন্দমর িংস্কার অ্বযােত রাখ্ার ির্য 
বন্দর কতৃন পমির মূিির্ পসরকল্পর্ার ির্য 3 সবসিয়র্ মাসকন র্ ডিার প্রময়াির্ -  া সর্উ 
ইয়কন বািীমদর ির্য নস্টে-অ্ে-দয-আেন  পসরবের্ িুসবিা সর্সিত করার ির্য প্রময়াির্ীয়।  
  
আপর্ারা িামর্র্, এই ির্োস্থয িংকমের খ্রি নেডামরি SALT িংস্কার প্রণয়মর্র কারমণ নবমড 
সগময় নস্টে এবং তার করদাতামদর র্ােকীয় িসতর িম্মুখ্ীর্ কমরমে। SALT কতন মর্র একটি িমূ্পণন 
পুর্রুদ্ধার অ্পসরো ন- ন মর্ HEROES অ্যাে-এ কল্পর্া করা েময়মে- সিমর্ে আমিাির্ায় িেি 
েওয়া এবং িূডান্ত পামি অ্ন্তভুন ক্ত করা অ্পসরো ন।  
  
গত কময়ক মাি িমর, আইর্ প্রণয়র্ প্রসিয়ার অ্মর্ক িামপর মািযমম আমামদর আশ্বস্ত করা েময়মে 
ন  পরবতী আইমর্ নস্টে এবং স্থার্ীয় িাসেদা পূরণ করা েমব। ন মেতু মমর্ েমে আমরা এখ্র্ নিই 
রাস্তার নশষ প্রামন্ত নপৌৌঁমেসে, আর নদসর র্া কমর আমামদর এই িাো য পাওয়া অ্পসরো ন।  
  
সর্উ ইয়কন বািীমদর পি নথমক মোমারী িমুড আপর্ামদর প্রমিষ্টার ির্য আমরা আপর্ামক অ্িংখ্য 
ির্যবাদ িার্াই এবং সর্উ ইয়কন  নস্টমের োস্থয, সর্রাপত্তা এবং অ্থননর্সতক প্রাণশসক্ত বিায় রাখ্ার 
ির্য উপমরাক্ত সবষয়গুসির অ্র্ুকূি িমািামর্র ির্য উদেীব।   
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
সর্উ ইয়কন  নস্টে সিমর্মের িংখ্যাগসরষ্ঠ নর্তা অ্যাসন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাসিন্স  
সর্উ ইয়কন  নস্টে অ্যামিম্বসির সিকার কািন ই. সেসস্ট  
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