
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিবর্য়রম্বের আম্বরা ভাম্বলা ভাম্বি িমর্নর্ এিং COVID-19 মহামারীর মম্বযে 
ররসু্টম্বরন্ট বেল্পম্বক িাহায্ে করার বর্িনাহী আম্বেম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
বরম্বয়ল প্রপার্টন  ট্োক্স রিবর্বিম্বট্র জর্ে বর্রাপে র্িায়র্ ও বর্িন্ধর্  

  
ররসু্টম্বরম্বন্টর জর্ে বিক্রয় কম্বরর িময়িীমা মার্ন   2021পয্নন্ত িাডাম্বর্া হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ একটি তর্র্নাহী আমেমে স্বাক্ষর কমরমের্ 
ো COVID-19 মহামারী দ্বারা সর্মেম়ে ক্ষতিগ্রস্ত েটুি গ্রুমের জর্য অ্তিতরক্ত সমর্নর্ প্রোর্ কমরমে- 
অ্সহা়ে র্াত়ির মাতিক এর্ং ঘরসু্টমরন্ট তেল্প। তর্র্নাহী আমেে 202.83 এর অ্ধীমর্, স্থার্ী়ে সরকার 
তর্ম্ন আম়ের প্রর্ীণ র্াগতরক এর্ং প্রতির্ন্ধী র্যতক্তমের জর্য সম্পতি কর অ্র্যাহতি প্রোর্ োতিম়ে 
ঘেমি োমর, োরা 2021 সাি েেনন্ত সম্পতির মাতিক, একটি সেরীমর র্র্া়েমর্র প্রম়োজর্ী়েিা িুমি 
ঘর়্ে ো অ্সহা়ে তর্উ ই়েকন র্াসীমের COVID  ঘর্মক সংক্রমমণর ঝুুঁ তকমি ঘেিমর্। উেরন্তু, অ্মরঞ্জ 
ঘজামর্র ঘরসু্টমরমন্টর জর্য তর্ক্র়ে কমরর সম়েসীমা মােন  েেনন্ত র্া়িামর্া হমর্ ঘেগুতিমি ইর্ম ামর 
খার্ার েতরমর্েমর্র সুতর্ধা স্থতগি করা হম়েমে।  
  
"COVID আমামের সতিতিি েতক্ত েরীক্ষা কমরমে এর্ং অ্মর্ক তর্উ ই়েকন র্াসীর জর্য আতর্নক োে 
সৃতি কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এমর্ তকেু েেমক্ষে তর্তি ো এই মহামারীমি 
সর্মেম়ে ঘর্তে ক্ষতিগ্রস্তমের জর্য অ্মর্ক প্রম়োজর্ী়ে কর ত্রাণ প্রোর্ করমর্- 65 র্েমরর ঘর্েী 
র়্েসী তর্উ ই়েকন র্াসী এর্ং আমামের ঘরসু্টমরন্ট তেল্প। েমর্র ঘেষ ঘেখমি োতি আমরা িাই 
আমরা তর্উ ই়েকন র্াসীমের ঘেখামর্ সম্ভর্ সমর্নর্ োতিম়ে োর্ এর্ং োরা সংগ্রাম করমে িামের 
জর্য সতিযকামরর ত্রাণ ঘে ুঁমে ঘের্ার জর্য ঘে ামরি সরকারমক সাহােয করার জর্য ি়িাই োতিম়ে 
োর্।"  
  
হাজার হাজার তর্ম্ন আম়ের প্রর্ীণ র্াগতরক এর্ং প্রতির্ন্ধী র্যতক্তরা িামের র্াত়িমি র্াকার জর্য 
র্াতষনক সম্পতি কর অ্র্যাহতির উের তর্ভন র কমর। ঘর্তর্তেট োতর্ র্া র্র্া়েমর্র জর্য, ঘোগয 
তসতর়্ের এর্ং প্রতির্ন্ধী তর্উ ই়েকন র্াসীরা সাধারণি রামজযর টাউর্ হমি িাইমর্ োুঁত়িম়ে প্রম়োজর্ী়ে 
কাগজেত্র োতখি করমি োমরর্। এর েমি COVID-19 জর্স্বাস্থয জরুতর অ্র্স্থার মমধয সুস্পি 
উমদ্বমগর সৃতি হ়ে, কারণ োরা এই সর্ সুতর্ধা োও়োর ঘোগয িামের মমধয এই ভাইরাস 
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সংক্রমমণর সম্ভার্র্া সর্মেম়ে ঘর্তে। এই সংমোধর্ COVID এর তর্স্তার সীতমি করমি এর্ং 
গুরুত্বেূণন কর ত্রাণ তর্তিি করমি মিূযা়ের্কারীর অ্তেমসর জর্  র্ত্ব হ্রাস করমর্।  
  
গভর্নমরর তর্র্নাহী আমেমের অ্ধীমর্, স্থার্ী়ে সরকার স্ব়েংতক্র়েভামর্ 2020 সামি ঘর্তর্তেট োও়ো 
সকি সম্পতির মাতিকমের জর্য 2021 সামির ঘর্তর্তেট র্র্া়ের্ করমি োমর, েতে র্া এিাকার 
ঘকার্ র্যতক্ত িামের প্রার্তমক ঠিকার্া েতরর্িন র্ কমর,  েতিমি আমরকজর্ মাতিক ঘোগ কমর, 
সম্পতিটি র্িুর্ মাতিমকর কামে হস্তান্তর কমর, অ্র্র্া মারা ো়ে।  
  
এই সুতর্ধার জর্য প্রেি র্মর্ী়েিা ো়িাও, গভর্নমরর তর্র্নাহী আমেে তর্উ ই়েকন  তসটি সহ অ্মরঞ্জ 
ঘজামর্র ঘরসু্টমরন্টগুমিার জর্য তির্ মামসর ঘম়োে র্ৃতি কমর, োমি িারা রামজয তর্ক্র়ে কর জমা 
করমি োমর। আক্রান্ত এিাকার ঘরসু্টমরন্টগুমিামক সামত়েকভামর্ ইর্ম ার  াইতর্ং স্থতগি করমি হ়ে। 
21 ত মসম্বর ঘর্মক 2021 সামির মােন  েেনন্ত র্মক়ো কর েতরমোমধর জর্য তর্ক্র়ে কর সম়েসীমা 
র্া়িামর্া হমি ঘসসর্ সম্প্রোম়ের ঘরসু্টমরন্ট এর্ং োর্োিার জর্য কর ঘর্াঝা কমামর্া হমর্, ঘেখামর্ 
COVID-19 ঘমতিক অ্তিতরক্ত তর্তধতর্মষধ আমরাে কমর। এই েেমক্ষে এো়িাও একটি সামত়েক ত্রাণ 
প্রোর্ কমর েখর্ তর্উ ই়েকন  এই কু্ষদ্র র্যর্সা়েীমের জর্য প্রকৃি রাজস্ব ত্রাণ প্রোর্ তর্তিি করার 
জর্য ি়িাই োতিম়ে োমি। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরসু্টমরন্টগুমিামক এই ত্রামণর অ্র্ুমরাধ করার জর্য কর 
তর্ভামগর তর্মেন তেকা অ্র্ুসরণ করা উতেি।  
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