অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/10/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্োের্াল গভর্ন রস অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র নর্তারা কংম্বেসম্বক কম্বরার্াভাইরাস ত্রাম্বের বিষম্বে একবত্রত
হওোর আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্

16 বমবলেম্বর্রও নিবে নিকার, NGA-এর নেোরমোর্ গভর্ন র কুওম্বমা এিং ভাইস নেোরমোর্
হাবের্সর্ নেডাম্বরল নর্তাম্বেরম্বক শ্রবমকম্বের জর্ে প্রকৃত সমাধার্ এিং নেটগুবলম্বত সহােতার
জর্ে একসাম্বে কাজ করার আহ্বার্ জাবর্ম্ব ম্বের্ে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, র্যাশর্াল গভর্নরস অ্যামসাসসমেশর্ (National Governors Association,
NGA)-এর চেোরমযার্ এবং আরকার্সামসর গভর্নর আসা হাসের্সর্, NGA-এর ভাইস চেোরমযার্
আজ গত সপ্তামহর একটি র্তু র্ কমরার্াভাইরাস ত্রাণ প্যামকজ সর্মে সমম াতাে চপ্ ৌঁছামত বযর্নতা এবং
দুম্নাগ-ত্রাণ তহসবল বযবহার কমর সকছু প্সরপ্ূরক চবকারত্ব সুসবধা প্রদামর্র জর্য রাষ্ট্রপ্সতর
প্রবতী স্মারকসলসপ্টির প্রসতসিো জাসর্মেমছর্।
"এই অ্ভূ তপ্ূবন জর্স্বাস্থ্য সংকমের ভাবহ অ্র্ননর্সতক প্রভাব আমমসরকার্রা এই মহার্ জাসত জুমে
অ্র্ুভব করমছ।ে গভর্নরগণ শুধু সামমর্র সাসর চর্মক চর্তৃ ত্ব চদর্সর্, একই সামর্ প্রমতযক চবকার
আমমসরকার্মক ত্রাণ প্রদামর্র জর্য কাজ কমরমছর্ ্ারা COVID-19 এর মাধযমম চর্সতবােকভামব
ক্ষসতগ্রস্ত চহমছর্।ে আমরা চেডামরল অ্ংশীদাসরত্ব স্বীকার কসর চ্খামর্ কংমগ্রস এবং প্রশাসর্ এই
সংকমের সম অ্তযন্ত-প্রমোজর্ীে আসর্নক সহােতা প্রদামর্র জর্য চেেগুসলর সামর্ একসামর্ কাজ
কমরমছ।ে আমরা অ্র্ননর্সতক েযামলঞ্জ চমাকামবলাে অ্সতসরক্ত সমাধার্ প্রদামর্র জর্য চহাোইে হাউমসর
প্রস্তাবগুসলর প্রশংসা কসর; তমব, আমরা উমেখম্াগয প্রশাসসর্ক চবা া সর্মে উসিগ্ন এবং এই
সাম্প্রসতক প্দমক্ষপ্ চেেগুসলর উপ্র স্থ্াসপ্ত হমব।
এসগমে ্াওোর সবমেমে ভামলা উপ্াে হমে কংমগ্রস এবং প্রশাসমর্র জর্য আমলাের্ার চেসবমল সেমর
্াওো এবং একটি কা্নকর সমাধার্ চবর করা, ্া আমমসরকার্ প্সরবামরর জর্য অ্র্নবহ অ্সতসরক্ত
ত্রাণ সরবরাহ করমব। NGA অ্সর্েসিত রাষ্ট্রীে সহােতাে 500 সবসলের্ ডলামরর অ্র্ুমরাধ কমরমছ
এবং NGA চবকার আমমসরকার্মদর তাৎক্ষসণক সহােতা প্রদামর্র জর্য একটি দ্রুত সমাধামর্
চপ্ ৌঁছামর্ার জর্য কংমগ্রস এবং চহাোইে হাউসমক অ্র্ুমরাধ কমর েমলমছ। এই প্রস্তামবর মাধযমম
চেেগুসলমত র্তু র্ প্রশাসসর্ক এবং আসর্নক চবা া এোমর্া ্ামব। এটি অ্প্সরহা্ন চ্ আমামদর
চেডামরল অ্ংশীদারগণ আমামদর জাসতর স্বাস্থ্য প্ুর্রুদ্ধার এবং আমামদর অ্র্নর্ীসতমক রক্ষা করার
জর্য সাধারণ সভসি খুৌঁমজ চবর করমত একসামর্ কাজ কমর।"
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