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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা সামবিক ছু টিপ্রাপ্ত ফেডাম্বরল কমীম্বের জর্ে ফেম্বের আিকর
পবরম্বোম্বের সমি 90-বের্ িৃবি করম্বলর্

এটি ফিকার িীমা ও অর্োর্ে সহািতা খুুঁজম্বত থাকা কমীম্বের জর্ে সুবিো সম্প্রসারণ কম্বর ফেম্বের
শ্রম অবেেপ্তর (Department of Labor, DOL) ও অস্থািী ও প্রবতিন্ধী সহািতা অবেসম্বক
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) প্রেত্ত গভর্ন ম্বরর বর্ম্বেন ম্বের
অর্ুসারী
এছাড়াও সরকাম্বরর অচলািস্থা দ্বারা প্রভাবিত ফেডাম্বরল কমীম্বের জর্ে স্থার্ীি সম্পে কর
প্রোম্বর্র ফেষ তাবরখ 90 বের্ িৃবি কম্বর বিোর্ স্বাক্ষর করম্বলর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে নর্উ ইয়েন স্টেমের ের ও আনথনে অ্নিদপ্তরমে (New York State
Department of Taxation and Finance) সামনয়ে ছু টিপ্রাপ্ত স্টেডামরল নিলনিত পনরম ামির জনরমার্া
মওকুে েমর নদমত এিং 15 এনপ্রল আয়ের নরোর্ন জমা স্টদওয়ার স্ট ষ তানরমের পর 90 নদর্ পর্নন্ত সংগ্ৰহ
োর্নক্রম স্থনগত রােমত নর্মদন নদমলর্। এছাড়াও গভর্নর স্টেমের শ্রম অ্নিদপ্তরমে নর্মদন নদময়মছর্ স্টিোর িীমা
সুনিিা স্টোোঁজা েমীমদর জর্য সহায়তা ত্বরানিত এিং িৃনি েরমত, এিং স্টেমের অ্স্থায়ী ও প্রনতিন্ধী সহায়তা
অ্নেসমে নর্মদন নদময়মছর্ িানড়ভাড়া, মুনদ সামগ্ৰী, এিং ইউটিনলটির জর্য সামনয়ে ছু টিপ্রাপ্ত েমীমদর জর্য
পািনলে অ্যানসমেন্স সুনিিা প্রদার্ েরমত। পা াপান , সরোমরর অ্চলািস্থার েমল প্রভানিত েমীমদর জর্য
স্থার্ীয় সম্পদ ের পনরম ামির স্ট ষ সময় িৃনি েরমত স্থার্ীয় সরোরমে অ্র্ুমমাদর্ নদময় গভর্নর এেটি নিিার্
স্বাক্ষর েমরর্।
"র্ের্ স্টেডামরল প্র াসর্ হাজার হাজার েমীর জীনিো নর্ময় রাজর্ীনতর চাল স্টচমলমছ, নর্উ ইয়েন স্টেে
আমরেিার েমনজীিী পনরিারগুনলমে সাহার্য েরমত অ্গ্ৰসর হময়মছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্মর্ে নর্উ
ইয়েন িাসীরই িছমরর প্রথম েময়ে মামস পনরম ামির জর্য স্টেে ও স্থার্ীয় ের নিল িা নেনি পনরম াি েরমত
হয়, এিং আজমে আমরা স্টর্ই পদমক্ষপগুনল নর্নি তা স্টেডামরল অ্চলািস্থার জর্য স্টর্সি স্টেডামরল েমীমদর
িািয হয় স্টিতর্ হারামত হময়মছ তামদর জর্য অ্নত প্রময়াজর্ীয় পনরত্রাণ দার্ েরমি। আমরা সিনদা পনরশ্রমী র্ারী
পুরুমষর পাম থােমিা এিং আমামদর মার্ুমষর উপর ওয়ান ংেমর্র আক্রমণ রুমে দাোঁড়ামত আমামদর সম্ভািয সি
নেছু েরমত থােমিা।"
গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃ মত্বর অ্িীমর্, নর্উ ইয়েন স্টেে নর্উ ইয়েন িাসীমে সাহার্য েরমত এিং স্টেডামরল
অ্চলািস্থার প্রভাি প্র নমত েরমত িহু পদমক্ষপ নর্ময়মছ। 22 জার্ুয়ানর, গভর্নর স্টেডামরল েমনিমন্ধর োরমণ
প্রভানিত ছাত্রমদর েমলজ সম্পনেন ত েরচ নর্ময় সহায়তা েরমত গভর্নর কুওমমা স্টেে ইউনর্ভানসনটি অ্ি নর্উ
ইয়েন (State University Of New York, SUNY) এিং নসটি ইউনর্ভানসনটি অ্ি নর্উ ইয়েন (City

University Of New York, CUNY) স্টে নর্মদন নদময়মছর্। এই নর্মদন ম র অ্িীমর্, SUNY ও নর্উ ইয়েন নসটি
নিশ্বনিদযালয় CUNY স্টেডামরল েমী, স্টেডামরল েমীর উপর নর্ভন র ীল এিং স্টেডামরল সরোমরর োছ স্টথমে
ঋণ পাওয়া ন ক্ষাথীমদর জর্য টিউ র্ নে ও অ্র্যার্য সম্পনেন ত িযয় মুলতনি স্টরমেমছ, এিং নিলনিত নেস ও
জনরমার্া মওকুে েমর নদময়মছ। পা াপান , স্কু মল োিামরর জর্য স্টেডামরল েমনসনূ চর উপর নর্ভন র ীল K-12
ন ক্ষাথীরা র্ামত অ্চলািস্থার সময় ক্ষু িাতন র্া থামে এটি নর্নিত েরমত, প্রভানিত ন ক্ষাথীমদর "স্টোমর্া ন ক্ষাথী
ক্ষু িাতন থােমি র্া" (No Student Goes Hungry) েমনসূনচর মািযমম স্কু মল নির্ামূমলয োিার প্রদার্ েরমত
গভর্নর স্টেমের ন ক্ষা অ্নিদপ্তরমে (State Education Department) আহ্বার্জার্ার্।
আজমের স্বাক্ষনরত নিিার্ অ্র্ুর্ায়ী, সম্পদ ের সংগ্ৰমহর জর্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত স্থার্ীয় সরোর এিং স্কু ল স্টজলাসমূহ
সামনয়ে ছু টিপ্রাপ্ত িা মমর্ার্ীত অ্মিতর্ স্টেডামরল েমী, িা তামদর স্বামী িা স্ত্রী িা আিানসে অ্ং ীদারমদর
অ্পনরম ানিত অ্থন পনরম াি েরার জর্য স্ট ষ তানরে 90-নদর্ িৃনি অ্র্ুমমাদর্ েরমত পারমি, র্ার োরণ
স্টেডামরল সরোমরর নিমিচর্া স্টিামির অ্ভাি। এই 90-নদর্ িৃনি শুরু হমি র্ের্ স্টেডামরল সরোমরর
নিমিচর্া স্টিামির অ্ভাি স্ট ষ হমি, এিং এই সম্প্রসানরত সমময় অ্পনরম ানিত েমরর জর্য স্টোমর্া সুদ িা
জনরমার্া র্ুক্ত হমি র্া।
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