
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর COVID-19 জরুরী উম্বেদ ও ফ ারম্বলাসার বপ্রম্বভর্ের্ অোম্বে স্বাক্ষর 
কম্বরম্বের্  

  
আইর্ (S.9114/A.11181) COVID সম্পবকন ত আিাবসক উম্বেদ এিং ফ ারম্বলাসার প্রবিয়াকরম্বের 

উপর এক সামবয়ক স্থবগতাম্বদে জাবর কম্বরম্বে  
  

COVID-19 কারম্বে অর্ননর্বতক কম্বের মম্বযে র্াকা ভাডাম্বে এিং িাবডর মাবলকম্বদর রক্ষা করম্বত 
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের প্রম্বেোয় ফ াগদার্ কম্বরম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2020 সামের COVID-19 জরুরী উমেদ এবং ফ ারমলাসার 
প্রিমভর্শর্ অ্যামে (COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act) স্বাক্ষর 
কমরমের্। এই আইর্ (S.9114/A.11181) COVID-19 মহামারী সম্পপ্রকন ত আবাপ্রসক উমেদ, 
ফ ারমলাসার িপ্রিযা, ঋমের ববষময এবং ফর্প্রতবাচক ফিপ্রিট প্ররম ার্ন ং িপ্রতমরাধ কমর। এর্ প্রসপ্রর্যর 
প্রসর্মজর্স ফহামওর্ার অ্বযাহপ্রত এবং প্রিমজবেি ফহামওর্ার অ্বযাহপ্রত 2020 ফেমক 2021 সাে  র্নন্ত 
বপ্রধনত কমর। এই আইর্ প্রর্উ ইযকন  ফেমটর ভাডামট এবং বাপ্রডর মাপ্রেকমদর COVID-19 মহামারীর 
 মে অ্েননর্প্রতক কষ্ট ফেমক রক্ষা করার িমচষ্টামত ফর্াগদার্ কমরমে।  
  
"র্খর্ COVID-19 মহামারী শুরু হয, আমরা প্রর্উ ইযকন বাসীমদর বাপ্রডমত োকার মাধযমম এমক 
অ্ রমক রক্ষা করমত বমেপ্রেোম। র্খর্ আমরা এই মহামারী ফর্ মযারােমর্  প্ররেত হমযমে তার 
মমধয প্রদময েডাই কমর অ্গ্রসর হপ্রে, আমামদর প্রর্প্রিত করমত হমব ফর্ প্রর্উ ইযকন বাসীমদর এখমর্া 
ফসই সুরক্ষা িদামর্র জর্য বাপ্রড আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ অ্ভাবী এবং 
অ্সহাযমদর রক্ষা কমর  ূবনবতী প্রর্বনাহী আমদমশর সামে আরও ফর্াগদার্ কমর, র্ারা তামদর প্রর্মজমদর 
ফকার্ ফদাষ র্া োকা সমেও প্রর্উ ইযমকন র জর্য এক অ্প্রবশ্বাসয কঠির্ সমময উমেমদর সম্মুখীর্ হয। 
ভাডামট, বন্ধকদাতা এবং গপ্ররষ্ঠমদর জর্য আমরা র্ত ফবপ্রশ সমেনর্ িদার্ করব, মহামারী ফশষ হমে 
তামদর  াময প্র মর আসা তমতা সহজ হমব। আপ্রম সংসদমক ধর্যবাদ জার্ামত চাই ফসই সকে প্রর্উ 
ইযকন বাসীমদর জর্য এই গুরুত্ব ূেন সুরক্ষা  াশ করার জর্য র্ামদর সাহামর্যর হাত দরকার। এই 
ধরমর্র সমেনর্ আমামদর প্রর্উ ইযকন  কঠির্ োকমত সাহার্য কমর।"  
  
এই আইর্ মহামারীর কারমে ভাডামটমদর উমেদ িপ্রিযা এবং ফ ারলজামরর িপ্রিযার সম্মুখীর্ 
বন্ধকদাতামদর সাহার্য কমর  াাঁচর্ এোকায :  
  



 

 

আিাবসক উম্বেদ  
  
এই আইর্ COVID-সম্পপ্রকন ত কমষ্ট  রা ভাডামটমদর জর্য 01 ফম 2021  র্নন্ত আবাপ্রসক উমেমদর 
উ র স্থপ্রগতামদশ জাপ্রর কমরমে। উমেদ িপ্রতমরামধর জর্য ভাডামটমদর অ্বশযই একর্ কমষ্টর 
ফ াষো ত্র বা একর্ দপ্রেে জমা প্রদমত হমব র্া কমষ্টর উৎমসর বযাখযা কমর। বাপ্রডওযাোরা ফসই সব 
ভাডামটমদর উমেদ করমত  ামরর্ র্ারা অ্র্যার্য ভাডামটমদর জর্য প্রর্রা ত্তা বা স্বামস্থযর ঝুাঁ প্রক বতপ্রর 
করমের্, এবং ফসই সব ভাডামটমদর র্ারা কমষ্টর ফ াষো ত্র জমা ফদর্ র্া।  
  
আিাবসক ফ ারম্বলাসার প্রবিয়া  
  
এই আইর্ 01 ফম 2021  র্নন্ত আবাপ্রসক ফ ারমলাসার িপ্রিযার উ মরও সামপ্রযক স্থপ্রগতামদশ জাপ্রর 
কমরমে। বাপ্রডর মাপ্রেক এবং ফোট আকামরর বাপ্রডওযাোরা র্ারা 10 বা তার কম আবাপ্রসক 
বাপ্রডর মাপ্রেক তামদর বন্ধকী ঋেদাতা, অ্র্যার্য ফ ারমলাপ্রজং  ার্ন  বা আদােত, র্া একর্ 
ফ ারমলাসার িপ্রতমরাধ করমত  ামর, তার কামে একর্ কমষ্টর ফ াষো ত্র দাপ্রখে করমত  ামরর্।  
  
েোক্স বলম্বয়র্ ফসলস  
  
এই আইর্ স্থার্ীয সরকারগুপ্রেমক অ্ন্তত 01 ফম 2021  র্নন্ত টযাক্স প্রেমযর্ ফসে বা কর ফ ারমলাসামর 
জপ্রডত হওযা িপ্রতমরাধ কমর। এোকার িমদয অ্েন িদার্ এখমর্া বমকযা আমে।  
  
ফিবিে বিষমে এিং ফর্বতিােক ফিবিে বরম্বপার্ন ং  
  
ঋেদার্কারী িপ্রতষ্ঠার্গুমোর ঋে চাওযা সম্পপ্রত্তর মাপ্রেমকর িপ্রত ববষমযমূেক বযবহার করা প্রর্প্রষদ্ধ 
কারে সম্পপ্রত্তর মাপ্রেকমক বন্ধকী ফ ারমলাসার িপ্রিযা, টযাক্স ফ ারমলাসার িপ্রিযা বা টযাক্স প্রেমযর্ 
ফসমের উ র স্থপ্রগতামদশ িদার্ করা হমযমে। এোডাও তামদর ববষমযমূেক বযবহার প্রর্প্রষদ্ধ করা 
হমযমে ফর্মহতু মাপ্রেমকর এখমর্া ধার বাপ্রক আমে এবং ঋেদাতার কামে একর্ কমষ্টর ফ াষো ত্র 
দাপ্রখে কমরমের্।  
  
গবরষ্ঠ র্াগবরম্বকর গৃহমাবলক অিোহবত এিং অক্ষম গৃহমাবলম্বকর অিোহবত  
  
স্থার্ীয সরকারগুপ্রেমক 2020 সামের মূেযাযর্ তাপ্রেকা ফেমক 2021 সামের মেূযাযর্ তাপ্রেকায একই 
 র্নাময গপ্ররষ্ঠ র্াগপ্ররমকর গৃহমাপ্রেমকর অ্বযাহপ্রত (Senior Citizens' Homeowner Exemption, 
SCHE) এবং অ্ক্ষম গৃহমাপ্রেমকর অ্বযাহপ্রত (Disabled Homeowner Exemption, DHC) 
অ্বযাহপ্রত কযাপ্রর  রওযািন  করমত হমব। এোডাও 2021 সামে র্ারা বৃহত্তর অ্বযাহপ্রত  াওযার ফর্াগয 
তামদর জর্য র্বাযর্ আমবদর্  ত্র িদার্ করমত হমব তামদর। এোডাও এোকাগুপ্রে এমর্ িপ্রিযা 
স্থা র্ করমত  ামর র্ার মাধযমম মূেযাযর্কারীরা ফসই সমস্ত বযপ্রিমদর কাে ফেমক  ুর্র্নবীকরমের 
আমবদর্ আবশযক করমত  ামরর্, র্ামদর তারা প্রবশ্বাস কমরর্ ফর্ 2021 সামে আর অ্বযাহপ্রত 



 

 

 াওযার ফর্াগয র্াও হমত  ামরর্। অ্বযাহপ্রত িা কমদর সশরীমর র্বাযমর্র আমবদর্ দাপ্রখে করমত 
হমব র্া।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 28 ফসমেম্বর ফ াষো কমরর্ ফর্ রাজযর ফটর্ান্ট ফস  হারবর অ্যাে 
িসাপ্ররত ও প্রবসৃ্তত করা হমব 01 জার্ুযাপ্রর, 2021 অ্বপ্রধ ইপ্রতপ্ররি আবাপ্রসক ভাডামটমদর উমেদ 
ফেমক বাাঁচামর্ার জর্য র্প্রদ তারা COVID-19 জর্স্বাস্থয জরুরী অ্বস্থার সময আপ্রেনক সমসযায 
ফভামগর্। এপ্রক্সপ্রকউর্ভ অ্িন ারর্ মহামারী শুরুর আমগ প্রবদযমার্ উমেদ  মরাযার্া উমেমদর জর্য 
ফটমর্ন্ট ফস  হারবার অ্যামের (Tenant Safe Harbor Act) সুরক্ষাগুপ্রে িসাপ্ররত কমর, এবং র্ারা 
র্র্ম মমন্ট উমেদ োডা অ্র্য ফকার্ উমেমদর সম্মখুীর্ হমের্ প্রকন্তু একই কষ্ট ফভাগ করমের্ তামদর 
িপ্রতও সুরক্ষাগুপ্রে িসাপ্ররত কমর।  
  
গেস্বাস্থয জরুপ্রর অ্বস্থার সময ফকামর্া ভাডামটমক উমেদ করা হমব র্া তা প্রর্প্রিত করমত গভর্নর 
কুওমমা িেম 20 মাচন  আবাপ্রসক এবং বাপ্রেপ্রজযক উমেমদর উ র রামজযর একর্ স্থপ্রগতামদশ ফ াষো 
কমরর্। গভর্নর 30 জরু্ ফটমর্ন্ট ফস  হারবার অ্যামে স্বাক্ষর কমরর্ র্া অ্প্রবেমম্ব কার্নকর হয এবং 
ফসই সামে অ্প্রতপ্ররি আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ র্া আবাপ্রসক ভাডামট এবং বাপ্রডওযাোমদর আপ্রেনক 
সহাযতা িদার্ কমর। উ রন্তু,  ূবনবতী প্রর্বনাহী আমদশ ফদপ্ররমত ভাডা  প্ররমশামধর জর্য চাজন  বা প্র  
প্রর্প্রষদ্ধ কমরমে, এবং আপ্রেনক কমষ্টর সম্মুখীর্ ভাডামটরা এখর্ও তামদর প্রসপ্রকউপ্ররর্ প্রিম াপ্রজট 
 প্ররমশাধ প্রহমসমব বযবহার করমত  ামরর্ এবং সমমযর সামে সামে তামদর প্রসপ্রকউপ্ররর্ প্রিম াপ্রজট 
আবার  প্ররমশাধ করমত  ামরর্।  
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