
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 1 জারু্য়াবর পর্নন্ত COVID সম্পবকন ত িাবিবজেক উম্বেম্বের বর্ম্বেধাজ্ঞার মময়াে 
িাড়াম্বর্ার উপর বর্িনাহী আম্বেম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
COVID-19 মহামাবরর মম্বধে উম্বেে মেম্বক আিাবসক ও িাবিবজেক ভাড়াম্বেম্বের রক্ষা করার জর্ে 

বর্উ ইয়কন  মেম্বের প্রম্বেষ্টার উপর বভবি কম্বর  
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি নর্র্নাহী আমেমে স্বাক্ষর কমরমের্, যেখামর্ COVID-সম্পনকন ত 
র্ানিনজযক উমেে ও পূর্নাভামসর উপর যেমের স্থনগতকরি 1 জার্ুয়ানর পেনন্ত র্াড়ামর্া হমে। এই 
পেমক্ষপ র্ানিনজযক ভাড়ামে ও র্ন্ধকী র্যর্সায়ীমের জর্য সুরক্ষা প্রোর্ করার জর্য নর্েযমার্ 
পেমক্ষপমক র্নধনত কমরমে ো খুচরা প্রনতষ্ঠার্ ও যরেুমরন্টসহ র্যর্সানয়ক মানিকমের উপর মহামানরর 
অ্র্ননর্নতক প্রভামর্র স্বীকৃনতস্বরূপ যর্ওয়া হয়। এই সুরক্ষার যময়াে র্নৃি র্ানিনজযক ভাড়ামে ও 
র্ন্ধককারীমের তামের নর্মজমের পাময় োাঁড়ামর্ার জর্য এর্ং র্মকয়া ভাড়া যেওয়া র্া তামের ইজারার 
েতন ার্িী পুর্নর্নমর্চর্া করার জর্য অ্নতনরক্ত সময় যেয় োমত উমেে প্রনিয়া ও নর্মেধাজ্ঞা এনগময় 
োওয়া এড়ামর্া োয়।  
  
"এই মহামানরর স্বাস্থয ও অ্র্ননর্নতক প্রভার্ মারাত্মক হময়মে এর্ং আমরা ক্ষনতগ্রস্ত যিাকমের সহায়তা 
করার জর্য আমামের ের্াসাধয যচষ্টা চানিময় োনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্ানিনজযক 
উমেে ও নর্মেধাজ্ঞা স্থনগতামেে 1 জার্ুয়ানর পেনন্ত র্াড়ামত োনে। এো এখর্ আমামের আর্ানসক 
উমেমের স্থনগতামেমের সামর্ সামঞ্জসযপূিন হমর্, তাই তামের উভয়মক একই তানরখ পেনন্ত র্াড়ামর্া 
হময়মে।"  
  
গভর্নর কুওমমা জর্স্বামস্থযর জরুনর অ্র্স্থার সমময় যকামর্া ভাড়ামেমক উমেে র্া করার নর্েয়টি 
নর্নিত করার জর্য 20 মাচন  90 নেমর্র জর্য আর্ানসক ও র্ানিনজযক উমেমের উপর যেমের 
স্থনগতামেে য ােিা কমরনেমির্। র্ানিনজযক উমেে ও নর্মেধাজ্ঞার স্থনগতামেে নর্র্নাহী আমেে দ্বারা 
20 আগে, 20 যসমেম্বর এর্ং 20 অ্মটার্র পেনন্ত র্াড়ামর্া হময়নেি। গভর্নর 30 জরু্ যেমর্ন্ট 
যসফ হারর্ার আইর্ (Tenant Safe Harbor Act) এ স্বাক্ষর কমরর্ ো অ্নর্িমম্ব কােনকর হময়নেি 
এর্ং জরুনর অ্র্স্থার যময়াে যেে র্া হওয়া পেনন্ত ভাড়ামেমের জর্য উমেমের স্থনগতামেের যময়াে 
র্ৃনি করা হময়নেি। এোড়াও গভর্নর কুওমমা জর্স্বাস্থয জরুনর অ্র্স্থার সময় ত্রাি প্রোমর্র জর্য 
আর্ানসক ভাড়ামেমের আনর্নক সহায়তা প্রোমর্র জর্য আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। গভর্নর কুওমমা 
আর্ানসক ভাড়ামেমের যেনরমত ভাড়া পনরমোমধর জর্য চাজন  যর্মক রক্ষার জর্য অ্নতনরক্ত সুরক্ষা 



 

 

প্রোর্ কমরমের্ এর্ং ভাড়ামেমেরমক নর্র্নাহী আমেমের মাধযমম আর্ানসক ভাড়ামেমের ভাড়া প্রোমর্র 
যক্ষমত্র সুরক্ষা আমার্ত র্যর্হামরর অ্র্ুমনত নেময়মের্।  
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