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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 20 সেম্বেের পর্ন ন্ত COVID েম্পবকনত িাবিবযেক উম্বেম্বের উপর বর্ম্বেধাজ্ঞা যাবর
কম্বর কার্ন বর্িন াহী আম্বেে স ােিা কম্বরর্

বর্উ ইয়কন সেম্বে COVID-19 মহামাবরর মম্বধে আিাবেক ও িাবিবযেক ভাড়াম্বেম্বের উম্বেে ও
সেবরম্বত ভাড়া সেওয়ার বি সেম্বক রক্ষা অিোহত সরম্বেম্বে
এোম্বর্ গভর্ন ম্বরর বর্িন াহী আম্বেে পড়ুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ COVID-সম্পর্কন ত বার্ির্জযক উমেদ ও পূবান ভামসর র্বষমে স্টেমের
স্থর্গতামদমের অ্র্তর্রক্ত এক মাস, 20 অ্মটাবর পর্নন্ত এক র্র্বনাহী আমদমের স্ট াষিা কমরমের্। এই
পদমেপ বার্ির্জযক ভাডামে এবং বন্ধকী বযবসােীমদর জর্য সুরো প্রদার্ করার জর্য র্বদযমার্
পদমেপমক বর্ধনত কমরমে র্া খুচরা প্রর্তষ্ঠার্ এবং স্টরেু মরন্টসহ বযবসার্েক মার্িকমদর উপর
মহামারীর অ্র্ননর্র্তক প্রভামবর স্বীকৃ র্তস্বরূপ স্টর্ওো হে। এই সুরোর স্টমোদ বৃর্ি বার্ির্জযক
ভাডামে ও বন্ধককারীমদর তামদর র্র্মজমদর পামে দাাঁডামর্ার জর্য এবং বমকো ভাডা স্টদওো বা
তামদর ইজারার েতন াবিী পুর্র্বনমবচর্া করার জর্য অ্র্তর্রক্ত সমে স্টদে র্ামত উমেদ প্রর্িো এবং
র্র্মষধাজ্ঞা এর্গমে র্াওো এডামর্া র্াে।
"মহামার্র এখমর্া স্টেষ হের্র্ এবং জর্স্বাস্থয রোর জর্য প্রমোজর্ীে র্বর্ধর্র্মষমধর মমধয আমামদর
বযবসােীমদর ও তামদর পর্রবারমক সহােতা কমর রো করা চার্িমে স্টর্মত হমব," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এজর্যই বার্ির্জযক ভাডামেমদর উমেমদর উপর র্র্মষধাজ্ঞা আমরা 30 র্দর্ বাডামর্ার সঠিক
র্সিান্ত।"
গিস্বাস্থয জরুর্র অ্বস্থার সমে স্টকামর্া ভাডামেমক উমেদ করা হমব র্া তা র্র্র্িত করমত গভর্নর
কুওমমা প্রর্ম 20 মাচন আবার্সক এবং বার্ির্জযক উমেমদর উপর স্টেমের স্থর্গতামদে স্ট াষিা কমরর্।
বার্ির্জযক উমেদ ও র্র্মষধাজ্ঞা স্থর্গতামদে 20 আগে এবং পমর র্র্বনাহী আমদে দ্বারা 20 স্টসমেম্বর
পর্নন্ত বাডামর্া হে এবং গভর্নর 30 জুর্ স্টের্ান্ট স্টসফ হারবার (Tenant Safe Harbor) আইমর্
স্বাের কমরর্ র্া অ্র্বিমম্ব কার্নকর হমে ওমে ও আবার্সক ভাডামে এবং বার্ডর মার্িকমদর আর্র্নক
সহােতা প্রদামর্র জর্য অ্র্তর্রক্ত আইর্ কার্নকর কমর র্া জরুর্র অ্বস্থা স্টেষ র্া হওো অ্বর্ধ এই
ভাডামেমদর জর্য স্থর্গতামদে বার্ডমেমে। গভর্নর কুওমমা আবার্সক ভাডামেমদর স্টদর্রমত ভাডা
পর্রমোমধর জর্য চাজন স্টর্মক রোর জর্য অ্র্তর্রক্ত সুরো প্রদার্ কমরমের্ এবং ভাডামেমদরমক

র্র্বনাহী আমদমের মাধযমম আবার্সক ভাডামেমদর ভাডা প্রদামর্র স্টেমে সুরো আমার্ত বযবহামরর
অ্র্ুমর্ত র্দমেমের্।
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