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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে COVID সম্পবকনত আিাবসক উম্বেম্বের উপর স্থবগতাম্বেে 1
জার্ুযাবর, 2021 পেন ন্ত িাডাম্বর্া হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে COVID-19 জর্স্বাস্থ্য জরুরী অ্বস্থ্ার সময়
েদি তারা আদথনক সমসযায় ঘভামগর্ তাহমে অ্দতদরক্ত আবাদসক ভাডামেমির উমেি ঘথমক রক্ষা
করমত রামজযর ঘেমর্ন্ট ঘসফ হারবার অ্যাক্ট 1 জার্ুয়াদর, 2021 পেনন্ত বাডামর্া হমব। দর্বনাহী
আমিশটি মহামারী শুরুর আমগ দবিযমার্ উমেি পমরায়ার্ার জর্য ঘেমর্ন্ট ঘসফ হারবার অ্যামক্টর
সুরক্ষা বাদডময় ঘিয়।
"ঘেমহতু দর্উ ইয়কন মহামারীর সামথ েডাই চাদেময় োমে, আমরা দর্দিত করমত চাই ঘে দর্উ
ইয়কন বাসী োরা এখমর্া অ্থননর্দতকভামব সংগ্রাম করমে, তামির COVID এর ফোফেস্বরূপ তামির
বাদড র ঘথমক ঘজার কমর ঘবর কমর ঘিওয়া হমব র্া।" গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 1
জার্ুয়াদর পেনন্ত ঘসফ হারবার অ্যামক্টর সুরক্ষা বাডাদে, কারণ আমরা চাই ভাডামেরা তামির জীবমর্
ঘমৌদেক দস্থ্দতশীেতা বজায় রাখমত পামর, েখর্ আমরা এই সংকে ঘথমক উৎমর ওঠার ঘচষ্টা
করদে।"
গণস্বাস্থ্য জরুদর অ্বস্থ্ার সময় ঘকামর্া ভাডামেমক উমেি করা হমব র্া তা দর্দিত করমত গভর্নর
কুওমমা প্রথম 20 মাচন আবাদসক এবং বাদণদজযক উমেমির উপর ঘেমের স্থ্দগতামিশ ঘ াষণা কমরর্।
গভর্নর 30 জুর্ ঘেমর্ন্ট ঘসফ হারবার অ্যামক্ট স্বাক্ষর কমরর্ ো অ্দবেমে কােনকর হয় এবং ঘসই
সামথ অ্দতদরক্ত আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ ো আবাদসক ভাডামে এবং বাদডওয়াোমির আদথনক সহায়তা
প্রিার্ কমর। উপরন্তু, পূবব
ন তী দর্বনাহী আমিশ ঘিদরমত ভাডা পদরমশামের জর্য চাজন বা দফ দর্দষদ্ধ
কমরমে, এবং আদথনক কমষ্টর সম্মুখীর্ ভাডামেরা এখর্ও তামির দসদকউদরটি দিমপাদজে পদরমশাে
দহমসমব বযবহার করমত পামরর্ এবং সমময়র সামথ সামথ তামির দসদকউদরটি দিমপাদজে আবার
পদরমশাে করমত পামরর্।
এই মামসর শুরুমত, COVID সম্পদকন ত বাদণদজযক উমেি এবং ঘফারমলাসামরর উপর রামের
স্থ্দগতামিশ গভর্নর কুওমমার দর্বনাহী আমিশ দ্বারা 20 অ্মক্টাবর পেনন্ত বাডামর্া হয়। এই পিমক্ষপ
বাদণদজযক ভাডামে এবং বন্ধকী বযবসায়ীমির জর্য সুরক্ষা প্রিার্ করার জর্য দবিযমার্ পিমক্ষপমক
বদেনত কমরমে ো খুচরা প্রদতষ্ঠার্ এবং ঘরেু মরন্টসহ বযবসাদয়ক মাদেকমির উপর মহামারীর
অ্থননর্দতক প্রভামবর স্বীকৃ দতস্বরূপ ঘর্ওয়া হয়। এই সুরক্ষার ঘময়াি বৃদদ্ধ বাদণদজযক ভাডামে ও
বন্ধককারীমির তামির দর্মজমির পাময় িাাঁডামর্ার জর্য এবং বমকয়া ভাডা ঘিওয়া বা তামির ইজারার

শতন াবেী পুর্দবনমবচর্া করার জর্য অ্দতদরক্ত সময় ঘিয় োমত উমেি প্রদিয়া এবং দর্মষোজ্ঞা এদগময়
োওয়া এডামর্া োয়।
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