
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঋণ সংগ্রাহকম্বের কাছ থেম্বক বর্উ ইয়কন িাসীম্বের COVID-19 বিমুলাস 
থেম্বমন্টগুবল রক্ষা করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের COVID-19 নিমুলাস পেমমন্ট ঋণ সংগ্রাহর্মের 
দ্বারা আইর্ত র্রায়ত্ত র্রা পেমর্ রক্ষা র্মর আইমর্ স্বাক্ষর র্মরমের্ (S.5923-A/A.6617-A)। 
এই পেডামরল আইর্গুনলর অ্ধীমর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সমস্ত ত্রাণ সংক্রান্ত পেমমন্ট, যার মমধয আমে 
নিমুলাস পেমমন্ট, ট্যাক্স নরোন্ড, নরমবট্, এবং র্াযনর্র তানরমের আমগ পযাগয বযনি বা নিশুর জর্য 
বা র্াযনর্র তানরমের আমগ প্রাপ্ত বযনিমের সহায়তা র্রার জর্য ট্যাক্স পক্রনডট্, সুরনক্ষত র্রা 
হমব। এই আইর্টি এমর্ বযনিমের দ্বারা আর্া োনবগুনলর জর্য এর্টি বযনতক্রম ততনর র্মর যামের 
ত্রাণ সংক্রান্ত পেমমমন্টর প্রনত স্বােন রময়মে যামত নর্নিত র্রা যায় পয এই অ্েনগুনল নিশু এবং 
স্পাউমজর সহায়তা প্রোর্ র্রার জর্য এবং জানলয়ানতর সামে জন়িত েনরনিনতমত অ্েন সংগ্রহ র্রা 
পযমত োমর।  
  
পর্ার্ বযনি যার বযাংর্ অ্যার্াউমন্টর উের এর্টি অ্েন সংক্রান্ত রায় বলবত র্রা হময়মে তারা 
এমর্ এর্টি নবজ্ঞনপ্ত োমবর্ পয COVID-19 এর নিমুলাস োন্ড সুরনক্ষত এবং যনে 
অ্সাবধার্তাবিত পর্ার্ও োওর্াোর দ্বারা র্রায়ত্ত র্রা হময় োমর্ তাহমল তামের অ্নবলমে পসই 
অ্েনগুনল মুি র্রার জর্য পসই পর্াটিমির সামে অ্ন্তভুন ি এর্টি েমন পেরত পেওয়া উনিত।   
  
"রামজযর প্রনতটি পর্ামণ নর্উ ইয়র্ন বাসীরা COVID মহামারীর প্রভাব অ্র্ুভব র্মরমের্, অ্মর্মর্ 
তামের নর্মজর পর্ার্ও পোষ ো়িাই িার্নর হানরময়মের্ এবং নর্মজমের এবং তামের েনরবামরর 
ভরণমোষণ র্রার জর্য ল়িাই র্রমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুত্বেূণন আইর্টি নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমের প্রোর্ র্রা ত্রাণ সংক্রান্ত পেমমন্ট অ্সাধু ঋণ সংগ্রাহর্মের র্াে পেমর্ সুরনক্ষত রাো 
নর্নিত র্রমত সহায়তা র্রমব যামত এই অ্েন পযমর্ অ্নভমপ্রত পতমর্ভামব বযবহার র্রা যায় - 
বযনি এবং েনরবারমর্ সমূ্পণন র্রমত সহায়তা র্রার জর্য যের্ তারা মহামারীর অ্েননর্নতর্ প্রভাব 
র্াটিময় ঊঠমের্।"  
  
থসম্বর্টর থকবভর্ টমাস িম্বলম্বছর্, "পেডামরল ত্রাণ প্রোর্ এর্টি জীবর্মরো নহসামব উমেিয নেল 
েনরবার এবং বযনিমের সাহাযয র্রার জর্য যারা এই অ্তযন্ত প্রনতকূল সমময় জীবর্ ধারণ র্রার 
জর্য সংগ্রাম র্রমের্। আনম গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবাে জার্াই এই গুরুত্বেূণন আইমর্ স্বাক্ষর র্রার 
জর্য যামত এই পসেটি-পর্ট্ তহনবল অ্সাধু ঋণ সংগ্রাহর্ র্রায়ত্ত হওয়া পেমর্ রক্ষা র্রা যায়, 
যামত নর্উ ইয়র্ন বাসীরা এই তহনবলগুনলর মূলত পয উমেিয নেল পতমর্ভামব বযবহার র্রা যায় তা 



 

 

নর্নিত র্রার জর্য - ত্রাণ প্রোর্ এবং মহামারীর প্রভাব পেমর্ েনরবারগুনলমর্ েুর্রুদ্ধামর সহায়তা 
র্রার জর্য।"  
  
অোম্বসেবল সেসে থহম্বলর্ ওয়াইর্বির্ িম্বলর্, "পেডামরল ত্রাণ প্রোমর্র উমেিয নেল এই অ্ভূতেূবন 
সমময় পয েনরবারগুনল তামের জীবর্ ধারমণর জর্য সংগ্রাম র্রমে তামের সহায়তা র্রার জর্য। এই 
আইর্ নর্নিত র্মর পয েনরবারগুনল এই সুরক্ষা-পর্ট্ তহনবল পসই উমেমিয বযবহার র্রমত সক্ষম 
হর্ পযমর্ র্রা মূলত উমেিয নেল, েনরবারগুনলর পমৌনলর্ িানহো েূরণ র্রা এবং ঋণ সংগ্রাহর্মের 
র্াগাল পেমর্ েমূর রােমত।"  
  
ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুোবরর্ম্বটর্ম্বেন্ট বলন্ডা এ. থলসওম্বয়ল িম্বলর্, "এই গুরুত্বেূণন নবষময় 
র্াজ র্রার জর্য আনম গভর্নর ও আইর্সভামর্ সাধুবাে জার্াই। এই র্তুর্ আইর্টি র্ংমগ্রস দ্বারা 
বযনি এবং েনরবারগুনলমর্ COVID-19 এর ত্রাণ সংক্রান্ত পেমমন্ট ঋণ নহমসমব সংগ্রহ র্রা রক্ষা 
র্মর, যার মমধয রময়মে বযাংর্ পেমর্ পর্ওয়া ঋণ যা তারা তামের গ্রাহর্মের অ্যার্াউন্ট পেমর্ োনব 
র্মরর্। এটি র্রমত নগময়, আইর্টি এই তহনবমলর জর্য র্ংমগ্রমসর লক্ষয েূরণ র্মর: যা হল 
মহামারীর দ্বারা অ্েননর্নতর্ভামব প্রভানবত েনরবারগুনলমর্ ত্রাণ প্রোর্ র্রা। নডোট্ন মমন্ট সমস্ত নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমের আনেনর্ নর্রােত্তা রক্ষায় অ্নির্ারবদ্ধ, নবমিষ র্মর পয সব সম্প্রোয়গুনলর জর্য যারা  
COVID-19 দ্বারা সব পিময় পবনি প্রভানবত হময়মে।"  
  
COVID-19 মহামারীর অ্ভূতেূবন অ্েননর্নতর্ ও স্বািয সংক্রান্ত েলােমলর পমার্ামবলা র্রার জর্য 
নিশু সহ বযনি ও েনরবারগুনলমর্ তামের আনেনর্ িানহো েূরণ র্রমত সহায়তা র্রার জর্য এবং 
নর্মজমের এবং তামের েনরবারগুনলমর্ সহায়তা র্রার জর্য নিমুলাস পেমমন্ট প্রোর্ র্রা হময়নেল। 
এই র্তুর্ আইর্টি নর্উ ইয়র্ন বাসীমের এই পেডারাল আইর্ দ্বারা প্রেত্ত আনেনর্ সহায়তার সমূ্পণন 
সুনবধা বযবহার র্রার সুমযাগ নর্নিত র্রমত সহায়তা র্রমব।  
  
এই সুরক্ষা সম্পমর্ন  প্রশ্ন সহ পয পর্ার্ও নর্উ ইয়র্ন বাসী নর্উ ইয়র্ন  নডোট্ন মমন্ট অ্ে নের্ানিয়াল 
সানভন মসস র্র্নজউমার অ্যানসিযাি ইউনর্ট্মর্ (New York Department of Financial Services 
Consumer Assistance Unit) 800-342-3736 র্েমর পট্াল-নি র্ল র্রমত োমরর্ বা  এর্টি 
ইমমল োঠামত োমরর্ consumers@dfs.ny.gov এ এবং পয পর্উ 13 পম, 2021 এর েমর যার 
নিমুলাস পেমমন্ট ঋণ সংগ্রাহর্ দ্বারা র্রায়ত্ত র্রা হময়মে তামের নর্উ ইয়র্ন  নডোট্ন মমন্ট অ্ে 
নের্ানিয়াল সানভন মসমসর র্ামে www.dfs.ny.gov/complaint এ অ্নভমযাগ োময়র র্রা উনিত।  
  

###  
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