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গভর্নর কুওম্বমা এিং গভর্নর হ াগার্ পরির্তী COVID-19 ত্রাণ পোম্বকম্বে 500 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 
রাষ্ট্রীয় বিবর্তেীলর্তা র্ত বিল পাস করার ের্ে কংম্বেম্বসর প্রবর্ত আহ্বার্ োবর্ম্বয়ম্বের্  

  
  
"চার মাস ধরর গভর্নররা আরমররকায় কররার্াভাইরারসর মমাকারেলায় মর্তৃত্ব রিরয় চরলরে - কার্নকর মেরটিং 
কমনসূচী োস্তোয়রর্র মাধযরম এেিং সামারিকভারে িারয়ত্বশীল রকন্তু অর্ননর্রতকভারে মারাত্মক সু্কল এেিং েযেসা 
েন্ধ করর মিওয়ার মাধযরম।  
  
বেরিক মহামারী মর্রক রক্ষা কররত মটেগুরলা আমারির অর্নর্ীরতর রকেু অিংশ েন্ধ করর রিরয়রে। এর ফরল 
মটরের োরিরে শত শত রেরলয়র্ ডলাররর মারাত্মক ক্ষরত হরয়রে। দ্রুত অর্ননর্রতক মন্দা মিরশর মকার্ 
অঞ্চলরকই োড় মিয়রর্ এেিং এর মটে কতৃন ক োরসন্দারির গুরুত্বপূর্ন চারহিা ও মসো সরেরারহর প্ররতটি রিকরক 
ক্ষরতগ্রস্ত করররে। ক্রমাগত মহামারী মমাকারেলায় মটেগুরলরক সমর্নর্ করার ির্য, 500 রেরলয়র্ মারকন র্ 
ডলাররর রাষ্ট্রীয় রিরতশীলতা তহরেলরক রসরর্রের মর্রকার্ COVID-19 ত্রার্ পযারকরি অেশযই অন্তভুন ক্ত কররত 
হরে।  
  
এই লড়াইরয়র রর্রক্ষত্র হরে মটেগুরল। আমরা ির্রর্রাপত্তা, রশক্ষা, স্বািযরসো, খািয সহায়তা, িার্ীয় সাহার্য 
এেিং পররেহরর্র মত গুরুত্বপূর্ন মসোসমূহ প্রিার্ করর র্ার উপর আরমররকার্রা রর্ভন রশীল। আমরা সারা মিরশ 
20 রমরলয়রর্র মেরশ মলাক রর্রয়াগ করর। এেিং তারপররও, COVID-19 এর রেরুরে লড়াইরয়র সরাসরর 
ফলাফল রহরসরে মটেগুরলারক মর্ সরাসরর অর্ননর্রতক ক্ষরতর সম্মুখীর্ হরত হরয়রে তারত সাহার্য করার ির্য 
চারটি ত্রার্ পযারকি মর্রক 3 রিরলয়র্ মারকন র্ ডলার সাহারর্যর মরধয, রাষ্ট্রীয় োরিে রিরতশীল করার ির্য 
মকার্ অোধ মফডাররল সমর্নর্ মর্ই।  
  
আইর্ অর্ুর্ায়ী, গভর্নররির প্ররত েের আমারির োরিরের ভারসাময েিায় রাখরত হয়। মহামারীর অর্ননর্রতক 
শােডাউর্ এেিং সিংরিষ্ট কর হ্রারসর সরাসরর ফলাফরল অর্ননর্রতক কমনকারের দ্রুত পতরর্র কাররর্, মটরের 
োরিে রেপর্নস্ত হরয় পরড়রে। গভর্নররা ইরতামরধয োরিে হ্রাস করররের্ এেিং আমারির 1.5 রমরলয়র্ কমীর 
মেতর্ করমরয় রিরয়রের্, রকন্তু রসরর্রের পিরক্ষপ োড়া, আমারির আররা কর ার কােোাঁে কররত হরে এেিং 
মেতর্ আররা কমারত হরে, ঠিক মর্ সমরয় এই মসোগুরলার সেরচরয় মেরশ প্ররয়াির্।  
  
র্খর্ মটেগুরলা আোর খলুরে, আমরা আমারির রশক্ষক, অরিরর্েনাপক কমী, স্বািযরসো এেিং প্রর্ম সাররর 
কমীরির মেতর্ প্রিার্ করা রাষ্ট্রীয় কমনসূচী কমারর্ার মাধযরম আমারির অর্ননর্রতক পুর্রুোরপ্ররচষ্টারক োধাগ্রস্ত 
কররত পাররো র্া। আমারির অর্নর্ীরতরক রক্ষা কররত এেিং পুর্রুোর অেযাহত রাখরত, কিংরগ্রসরক অেশযই 
500 রেরলয়র্ মারকন র্ ডলার অোধ সহায়তা প্রিার্ কররত হরে এেিং মফডাররল রচরকৎসা সহায়তা শতািংশ 12% 
েৃরে কররত হরে।  
  
আমারির এখর্ রসরর্রের শরক্তশালী সমর্নর্ প্ররয়াির্, র্ারত আমরা একসারর্ এই ভাইরারসর রেরুরে লড়াই 
কররত পারর এেিং অর্ননর্রতক পুর্রুোররক োস্তরে পররর্ত কররত পারর।"  
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