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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর কংম্বেের্াল প্রবিবর্বিদলম্বক বিঠি বদম্বয়ম্বের্ যাম্বি িারা বিম্বর্ম্বে পাি
হওয়া যযম্বকাম্বর্া ত্রার্ পোম্বকম্বে 500 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর অিাি রাষ্ট্রীয় িাহাযে বর্বিি
কম্বরর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উ ইয়মকন র কংমেশর্াল প্রনিনর্নিদলমক একটি নিঠি নদময়মের্ যামি
িারা নিমর্মে পাি হওয়া যযমকামর্া ত্রার্ পযামকমে 500 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর অ্িাি রাষ্ট্রীয়
িাহাযয নর্নিি কমরর্।

নিঠিটির িম্পূর্ন িািন া নর্মি যদওয়া হল:
নপ্রয় নিমর্ের শুমার এিং নেনলব্র্যান্ড এিং নর্উ ইয়কন যেে কংমেশর্াল প্রনিনর্নি দমলর িদিযরা:
এই COVID মহামারীর িময় আমামদর যেমের ের্গমর্র পক্ষ যেমক আপর্ামদর িময় এিং মমর্ামযাগ
আকর্নমর্র ের্য আনম আপর্ামদর ির্যিাদ োর্াই। আনম নর্নিি আপর্ারা একমি হমির্ যয, গি
কময়ক দশমকর িু লর্ায় িিন মামর্ িরকামরর কমনক্ষমিা অ্মর্ক যিনশ গুরুত্বপূর্।
ন
আপর্ারা িিন মামর্ যয HEALS অ্যাক্ট নিমিির্া করমের্ িা নর্উ ইয়মকন র ের্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূর্ন।
আপর্ারা োমর্র্ র্যাশর্াল গভর্নিন অ্যামিানিময়শর্ 500 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্িাি রাষ্ট্রীয়
িাহামযযর আহ্বার্ োনর্ময়মে। অ্মর্ক উমেখমযাগয অ্েনর্ীনিনিদ মন্তিয কমরমের্ যয যেে এিং স্থার্ীয়
িাহাযয োডা োিীয় অ্েনর্ীনি ক্ষনিেস্ত হমি এিং একটি মন্দা িম্ভি। আপর্ারা এোও োমর্র্ যয
অ্িীমির CARES অ্যাক্ট এমর্ একটি িহনিল িূত্র অ্র্ুিামর ত্রার্ নিিরর্ কমরমে যা
রােনর্নিকভামি নরপািনলকার্ যেমের পমক্ষ নেল এিং নর্উ ইয়মকন র ের্য যা যিদর্াদায়ক নেল।
নর্উ ইয়কন যেে যেডামরল িরকামরর কাে যেমক প্রনিটি COVID যকমির ের্য 25,000 মানকন র্
ডলার যপময়মে এিং আলাস্কা প্রনিটি নিওনভড যকমির ের্য 2.5 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার যপময়মে।
এই আইর্ প্রকৃ িপমক্ষ যেমের িামেে প্রনিষ্ঠা করমি। যেমের আইর্িভা এই িের একটি িামেে
পাি কমরমে যা আপর্ামদর প্রদার্ করা যেডামরল িাহামযযর উপর নর্ভন র কমর। আপর্ারা োমর্র্,
নর্উ ইয়কন যেমের িলনি অ্েনিেমর 14 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার এিং 2022 িামল 16 নিনলয়র্
মানকন র্ ডলার রােস্ব ঘােনি হমি এিং অ্নিনরক্ত যেডামরল িাহাযয োডা আমামদর হািপািাল, স্কু ল

এিং স্থার্ীয় িরকামরর ের্য িহনিল 20% কমামি হমি। যেডামরল আইর্ যেেমক যয পনরমার্
িহনিল প্রদার্ করমি, ঐ 20% হ্রামির িযানিও যিই পনরমার্ হমি। উদাহরর্স্বরূপ, যনদ যেে
অ্র্ুমরািকৃ ি 14 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার পায়, িাহমল আমরা এক িেমরর (2021) ের্য িামেে
পুমরাপুনর অ্েনায়র্ করমি পারমিা। একইভামি, যনদ যেে 7 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার পায়, িাহমল
স্কু ল, হািপািাল এিং স্থার্ীয় িরকামরর িামেে যেমক 10% কিন র্ করা হমি। িিন মার্ নরপািনলকার্
নিমর্ে নিমল নশক্ষার ের্য পূর্ন িহনিল প্রময়াের্। যনদ নর্উ ইয়কন যেে 2021 িামলর ের্য অ্ন্তি
14 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার এিং 2022 িামলর ের্য 16 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার র্া পায়, নকন্তু
অ্িশযই নশক্ষার ের্য অ্েনায়র্ করমি িািয হয়, িাহমল হািপািাল এিং স্থার্ীয় িরকামরর ের্য
আরও যিনশ িামেে কােোাঁে করা হমি। এো শূর্য েলােমলর যখলা। রােস্ব ঘােনির ের্য পূর্ন
িহনিমলর অ্র্ুপনস্থনিমি, নশক্ষার ের্য পূর্ন িহনিমলর ের্য হািপািাল, স্থার্ীয় িরকার এিং
অ্লাভের্ক কমনকামের ের্য 20% এর যিনশ অ্নিনরক্ত িামেে কােোাঁে করমি হমি।
স্বচ্ছিার স্বামেন আমামক নরপািনলকার্ প্রস্তানিি HEALS আইমর্র প্রািনিকিা িম্পমকন আমরা নিস্তানরি
োর্ামি নদর্:
MTA -এর 12 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘােনি রময়মে এিং িহনিল োডা যোল এিং ভাডা
িাডামি হমি।
িন্দর কিৃন পক্ষ (Port Authority) ভ্রমর্ িংক্রান্ত কাযনক্রম দ্বারা অ্েনায়র্ করা হয় এিং 3 নিনলয়র্
মানকন র্ ডলামরর ক্ষনির িম্মুখীর্ হময়মে। যেডামরল িহায়িা োডা লাগুয়ানডনয়া এিং ের্ এে
যকমর্নড নিমার্িন্দমর নর্মনার্ এিং অ্র্যার্য উন্ননি িন্ধ িা নিলনিি হমি পামর।
HEALS আইর্ এোডাও নর্উ ইয়কন িািীমদর িম্পনি কর নর্িনারর্ করমি। আনম হাউি অ্ে
নরমপ্রমেমেটিভি, নিকার যপমলানি এিং নর্উ ইয়মকন র িদিযমদর প্রস্তানিি HEROES আইমর্র প্রশংিা
করনে। নিমর্মের িূ ডান্ত নিমল SALT আইর্ িানিমলর উপর HEROES অ্যাক্ট নিিার্ অ্ন্তভুন ক্ত করা
অ্পনরহাযন। 2017 িামল পাি যেডামরল SALT আইর্ কাযনকরভামি নর্উ ইয়কন যেমের ের্গমর্র
কাে যেমক একটি িু নর নেল। এই যেডামরল পদমক্ষমপর েমল নর্উ ইয়কন িািীমদর অ্নিনরক্ত যেডামরল
েযামের পনরমার্ 15 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার িৃনি পায়, যা নর্উ ইয়কন িািীমদর উপর গমড 8,700
মানকন র্ ডলার খরমির যিাঝা। নিমল SALT িানিল করা অ্পনরহাযন। আনম প্রকামশয আপর্ামদর এমর্
যকার্ নিমলর নিরুমি যভাে যদিার আহ্বার্ োনর্ময়নে যা হাউি নিমলর অ্ন্তভুন ক্ত SALT এর িংস্কার
অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া। নর্উ ইয়কন িািীরা অ্মর্ক অ্েুহাি শুমর্মে।
আমরা নিগি COVID-19 ত্রার্ আইর্ যেমক নশমখনে যয যেডামরল িরকার স্বিন্ত্র হািপািাল, স্কু ল
এিং স্থার্ীয় িরকারমক যয িাহাযয িরাদ্দ কমরমে িা যস্বচ্ছািারী এিং অ্র্ার্ুপানিক। যনদও আনম
িাহাযয প্রদামর্র রােনর্নিক ইচ্ছা িুঝমি পারনে, নকন্তু এো নর্উ ইয়কন যেমের িাহাযয কমরনর্।
িহনিল অ্র্যাযয এিং অ্িম হময়মে। যেে আমরা িমিির্ নিিান্ত যর্ওয়ার ের্য ভামলা অ্িস্থামর্
আমে, িাই আমরা আপর্ামদর আিারও আহ্বার্ োর্ানচ্ছ নিমর্মে পাি হওয়া যযমকামর্া ত্রার্ পযামকমে
500 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্িাি রাষ্ট্রীয় িাহাযয নর্নিি করার ের্য।

পরিিী COVID-19 ত্রার্ আইর্ গভর্নর নহমিমি আমার িেরগুমলামি যেডামরল আইমর্র িিমিময়
গুরুত্বপূর্ন অ্ংশ। এো নর্উ ইয়কন যেমের উপর অ্ভূ িপূিন প্রভাি যেলমি। যখর্ এই আইর্ পাি হমি
িখর্ এটি স্কু ল, হািপািাল, স্থার্ীয় িরকার, MTA, িন্দর কিৃন পক্ষ এিং করদািামদর িেমরর ের্য
িামদর িম্ভাির্া োর্ামি।
আমার অ্নেি আপর্ামদর প্রময়াের্ীয় যয যকার্ িেয িরিরাহ করমি পামর এিং নিমর্ের শুমারমক
নিমর্মের িংখযালঘু যর্িা নহমিমি এিং হাউি অ্যামপ্রানপ্রময়শন্স কনমটির যিয়ারমযার্ কংমেিওমযার্
যলানয়মক িেয িরিরাহ করমে।
আমরা এই গুরুত্বপূর্ন আইর্ িম্পমকন আপর্ামদর িামে কাে করার অ্মপক্ষায় রময়নে।
নির্ীি,
অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা
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