
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ভাড়াম্বে এিং কু্ষদ্র িেিসাম্বের জর্ে 3.5 বিবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সহােতা 
ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
আবথনক সমসোর সমু্মখীর্ ঘ াগে পবরিারগুবলর জর্ে তহবিল প্রদাম্বর্র জর্ে 2.7 বিবলের্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর ভাড়া সহােতা ঘপ্রাগ্রাম; অর্লাইর্ আম্বিদর্ গ্রহণ 1 জরু্ ঘথম্বক শুরু  
  

মহামারীর অথননর্বতক প্রভাি ঘথম্বক পরু্রুদ্ধাম্বর সহােতা করার জর্ে কু্ষদ্র িেিসাগুবলম্বক তহবিল 
প্রদাম্বর্র জর্ে 800 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর কু্ষদ্র িেিসা পরু্রুদ্ধার অর্ুদার্ ঘপ্রাগ্রাম; অর্লাইর্ 

আম্বিদর্ গ্রহণ 10 জরু্ ঘথম্বক শুরু  
  

বরইমাবজর্, বরবিল্ড, বরবর্উ কোম্বেইর্-এর বিতীে প নােটি মঙ্গলিার, 25 ঘম চালু হম্বি  াম্বত কু্ষদ্র 
িেিসা এিং িাবসন্দাম্বদর অম্বর্ক ত্রাণ ও পরু্রুদ্ধার কমনসূবচ সেম্বকন  সম্বচতর্ করা  াে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19 মহামারীর ফমে আর্থনক সমসযার সম্মুখীর্ ভাড়ামে 
এবং কু্ষদ্র বযবসায়ীমের জর্য 3.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর সহায়তা ঘ াষণা কমরমের্।  
  
ভাড়া সহায়তা ঘরাগ্রামটি COVID-19 মহামারীর কারমণ রভার্বত সংগ্রামী র্র্উ ইয়কন বাসীমের জর্য 
জরুর্র ভাড়া সহায়তায় 2.7 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর পর্নন্ত উপেভয। এই ঘরাগ্রামমর জর্য আমবের্ 
গ্রহণ 1 জরু্ ঘথমক গ্রহণ হমব ঘর্াগয র্র্উ ইয়কন বাসীমের জর্য র্ারা তামের ভাড়া রোর্ করমত পামর 
র্া এবং COVID-19 এর কারমণ আর্থনক সমসযার সম্মুখীর্ হময়মে। ঘেে অ্র্ফস অ্ব ঘেমপারার্র 
অ্যান্ড র্ডমসর্বর্েটি অ্যার্সেযান্স কততন ক পর্রচার্েত, র্র্উ ইয়কন  ঘেে ইমামজন র্ন্স ঘরন্টাে অ্যার্সেযান্স 
ঘরাগ্রাম অ্র্ভবাসর্ র্ির্ত র্র্র্বনমেমষ ঘর্াগয র্র্উ ইয়কন বাসীমের 12 মাস পর্নন্ত অ্তীত-বমকয়া ভাড়া, 
3 মামসর রতযার্েত ভাড়া সহায়তা এবং 12 মামসর ইউটির্েটি বমকয়া রোমর্ সহায়তা রোর্ 
করমব। এই কমনসরূ্চর মাধ্যমম 170,000 ঘথমক 200,000 পর্রবামরর ঘসবা রোর্ করা হমব বমে 
আো করা হমে।  
  
কু্ষদ্র বযবসা পুর্রুদ্ধার অ্র্ুোর্ ঘরাগ্রামটি মহামারীর অ্থননর্র্তক রভাব ঘথমক পুর্রুদ্ধামর সহায়তা 
করার জর্য কু্ষদ্র বযবসার জর্য 800 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর পর্নন্ত তহর্বে সরবরাহ কমর। এই 
মহামার্রর অ্থননর্র্তক রভাব ঘথমক পরু্রুদ্ধার করমত কু্ষদ্র ও মাইমরা বযবসা এবং কু্ষদ্র মুর্াফার 
জর্য স্বতন্ত্র র্েল্প ও সাংস্কত র্তক সংিাগুর্ের জর্য 10 জরু্ ঘথমক এই ঘরাগ্রামমর জর্য আমবের্ গ্রহণ 



 

 

করা হমব। ঘর্াগয কু্ষদ্র বযবসাময়র জর্য 50,000 মার্কন র্ ডোর পর্নন্ত র্মর্ীয় অ্র্ুোর্ রোর্ করা 
হমব এবং ঘপ-ঘরাে, ভাড়া বা বন্ধকী সপর্ির জর্য অ্থন পর্রমোধ্, কর, ইউটির্েটি, বযর্িগত 
সুরক্ষা সরঞ্জাম বা মহামার্রর সময় বহর্ করা অ্র্যার্য বযবসার্য়ক বযয়সহ অ্পামরটিং বযময়র জর্য 
এই অ্থন বযবহার করা ঘর্মত পামর। এই ঘরাগ্রামমর জর্য 330,000 এরও ঘবর্ে কু্ষদ্র এবং মাইমরা 
বযবসা সম্ভাবযভামব ঘর্াগয, ঘেে স্বীকত ত সংখযাে ু এবং মর্হো মার্েকার্াধ্ীর্ বযবসা রর্তষ্ঠার্ 
(Minority- and Women- Owned Business Enterprise, MWBE) এর 57 েতাংেসহ।  
  
গভর্নর কুওমমা আমরা ঘ াষণা কমরমের্ ঘর্ মঙ্গেবার, 25 ঘম ঘথমক, র্রইমার্জর্, র্রর্বল্ড, র্রর্র্উ 
কযামপইর্ এর র্িতীয় পর্নায় শুরু হমব র্া ঘোে বযবসা এবং বার্সন্দামের র্ারা মহামারীর মাধ্যমম 
আর্থনকভামব রভার্বত হময়মে তামের র্র্উ ইয়কন  ঘেমে উপেভয অ্মর্ক ত্রাণ এবং পুর্রুদ্ধার কমনসরূ্চ 
সপমকন  সমচতর্ করার জর্য। ঘেে জমুড় িার্ীয় কর্মউর্র্টি সংবােপমত্র মুদ্রণ র্বজ্ঞাপর্ চেমব এবং 
ঘসােযাে র্মর্ডয়া র্বজ্ঞাপর্গুর্ে ঘফসবকু এবং র্েঙ্কডইমর্ ইন্টারমর্ে জমুড় র্বজ্ঞাপর্ ঘেওয়া অ্র্তর্রি 
র্ডর্জোে র্ভর্ডও র্বজ্ঞাপমর্র সামথ রের্েনত হমব।  
  
"র্র্উ ইয়কন বাসী এবং ঘেমের রর্তটি ঘকামণ কু্ষদ্র বযবসা মহামারীর কারমণ ক্ষর্তগ্রস্ত হময়র্েে এবং 
র্খর্ আমরা পুর্রুদ্ধার এবং পুর্র্র্নমনাণ চার্েময় র্ার্ে তখর্ আমামের র্র্র্িত করমত হমব ঘর্ 
তামের রময়াজর্ীয় সপে ঘর্র্ তারা র্ফমর পায় এবং একটি র্তুর্, পুর্কন র্ল্পত অ্থনর্ীর্তমত সফে 
হমত হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুত্বপূণন তহর্বে র্র্উ ইয়কন বাসীমের র্র্র্িত করমত 
সহায়তা করমব র্ারা তামের র্র্মজমের ঘকামর্া ঘোষ োড়াই আর্থনক সমসযার সম্মুখীর্ হময়মের্ 
তামেরমক রাস্তায় ঘফমে ঘেওয়া হমব র্া, পাোপার্ে ঘোে বযবসার জর্য র্ির্তেীেতা রোর্ করা হমব 
র্ামত তারা র্র্উ ইয়মকন র অ্থননর্র্তক পরু্রুত্থামর্ ভূর্মকা রাখমত সহায়তা করমত পামর।"  
  
জরুবর ভাড়া সহােতা ঘপ্রাগ্রাম  
ভাড়া সহায়তা ঘরাগ্রাম ভাড়া রোমর্ র্পর্েময় থাকা পর্রবারগুর্েমক সহায়তা করমব র্ারা আর্থনক কষ্ট 
ঘভাগ কমরমে, গতহহীর্তা বা আবাসর্ অ্র্ির্তেীেতার ঝুুঁ র্কমত আমে এবং র্ারা এোকার মধ্যম 
আময়র 80 েতাংমেরও কম আয় কমর।  
  
রথম 30 র্েমর্র মমধ্য, ঘরাগ্রামটি ঘবকারমের অ্গ্রার্ধ্কার ঘেমব, র্ামের আয় এোকার মধ্যম আময়র 
50 েতাংে বা তার কম এবং অ্র্যার্য েবুনে জর্গণ। রথম 30 র্েমর্র পর, আমবের্গুর্ে আমগ 
আসমে আমগ পামবর্ র্ভর্িমত রর্রয়া করা হমব, র্তক্ষণ পর্নন্ত তহর্বে থাকমব। আমরা তমথযর জর্য, 
আমবের্কারী এবং বার্ড়র মার্েকমের otda.ny.gov/erap ঘেখা উর্চত।  
  
একবার অ্র্ুমমার্েত হমে, ঘর্াগয পর্রবারগুর্ে অ্তীমতর 12 মাস পর্নন্ত বমকয়া ভাড়া পামব। এোড়াও 
ঘর্াগয পর্রবারগুর্ে 3 মাস পর্নন্ত অ্র্তর্রি ভাড়া সহায়তা ঘপমত পামর, র্র্ে পর্রবার তার ঘমাে 
মার্সক আময়র 30 েতাংে বা তার ঘবর্ে ভাড়া ঘেয়। ঘরাগ্রামটি ঘর্াগয আমবের্কারীমের জর্য 12 
মাস পর্নন্ত ইউটির্েটি বমকয়া রোর্ করমব।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.
file:///C:/Users/Executive%20Chamber/Desktop/otda.ny.gov/erap


 

 

আর্থনক ত্রাণ োড়াও, জরুর্র ভাড়া সহায়তা ঘরাগ্রাম (Emergency Rental Assistance Program, 
ERAP) উমেখমর্াগয ভাড়ামে সুরক্ষা রোর্ করমব। সহায়তা ঘপমত, বার্ড়র মার্েকমক অ্বেযই 
অ্তীমতর বমকয়া ভাড়ার জর্য ঘর্মকামর্া র্বেম্ব র্ফ মওকুফ করমত সম্মত হমত হমব এবং ভাড়ামের 
মার্সক ভাড়া বতর্দ্ধ করমবর্ র্া বা সীর্মত পর্রর্ির্ত োড়া এক বেমরর জর্য তামের উমেে করমবর্ 
র্া।  
  
এই ঘরাগ্রামম ঘফডামরে সপে ঘথমক 2.6 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর এবং ঘেে তহর্বে ঘথমক 100 
র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর অ্থনায়র্ করা হয় এবং ঘেে ও িার্ীয় সরকারগুর্েমক সহায়তা করার জর্য 
গঠিত র্ারা তামের রমচষ্টামক সহমর্ার্গতা এবং সমন্বয় করার জর্য সরাসর্র ঘফডামরে সরকামরর 
কাে ঘথমক তহর্বে ঘপময়মে, র্ার ফমে সপে বযবহার করা হয়, েক্ষতা অ্জন র্ করা হয় এবং 
জার্েয়ার্ত ঘরাধ্ করা র্ায়।  
  
অ্িায়ী এবং অ্ক্ষমতা সহায়তা অ্র্ফস (Office of Temporary and Disability Assistance, 
OTDA) ঘেে জমুড় িার্ীয় সরকামরর সামথ অ্ংেীোর্রত্ব িাপমর্র জর্য একটি অ্ভূতপূবন রমচষ্টার 
আময়াজর্ করমে র্ামত কর্মউর্র্টি র্ভর্িক সংিাগুর্ে সম্ভাবয রাপকমের একার্ধ্ক ভাষায় রচার এবং 
সরাসর্র আমবের্ সহায়তা রোর্ করা র্ায়। এই রমচষ্টা র্মথষ্ট সপে সংগ্রহ করমব র্ামত ঘেে 
জমুড় ভাড়ামেগণ ERAP সপমকন  অ্বর্হত এবং আমবের্ করমত সক্ষম হর্।  
  
উপরন্তু, সংিাটি অ্রের্েনত আয় ের্াি করমত এবং র্কে ভাড়া রোর্ ঘরাধ্ করমত জার্েয়ার্ত 
রর্তমরামধ্র রমচষ্টা করমব।  
  
সাতটি কর্মউর্র্টি র্ারা সরাসর্র ঘফডামরে সরকামরর কাে ঘথমক জরুর্র ভাড়া সহায়তার জর্য 
তহর্বে ঘপময়মে তারা তামের র্র্জস্ব ঘরাগ্রাম পর্রচাের্া করার র্সদ্ধান্ত র্র্ময়মে। রমচোর ও মর্মরা 
কাউর্ন্ট েহর, ইয়ঙ্কারস েহর, ওমর্ান্ডাগা কাউর্ন্ট এবং ঘহপমেড, ইসর্েপ এবং অ্ময়োর ঘব 
েহমরর বার্সন্দাগণমক জরুর্র ভাড়া সহায়তার জর্য তামের িার্ীয় ঘরাগ্রামম আমবের্ করমত হমব 
এবং ঘেে-পর্রচার্েত জরুর্র ভাড়া সহায়তা ঘরাগ্রাম ঘথমক সহায়তা পামব র্া। 2.7 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর এই ঘরাগ্রামম এই এোকাগুমোমক সরাসর্র রোর্ করা 168 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর অ্ন্তভুন ি 
রময়মে।  
  
কু্ষদ্র িেিসা পরু্রুদ্ধার অর্ুদার্ ঘপ্রাগ্রাম  
কু্ষদ্র বযবসা পুর্রুদ্ধার অ্র্ুোর্ ঘরাগ্রামটি কু্ষদ্র ও মাইমরা বযবসা এবং কু্ষদ্র োভজর্ক স্বাধ্ীর্ র্েল্প 
ও সাংস্কত র্তক সংিাগুর্েমক মহামারীর অ্থননর্র্তক রভাব ঘথমক পুর্রুদ্ধামর সহায়তা করার জর্য 
তহর্বে সরবরাহ করমব, সংখযাে ু এবং মর্হো মার্েকার্াধ্ীর্ বযবসা রর্তষ্ঠার্, পর্রমষবা-অ্ক্ষম 
রবীণ মার্েকার্াধ্ীর্ বযবসা এবং রবীণ মার্েকার্াধ্ীর্ বযবসা এবং অ্থননর্র্তকভামব ক্ষর্তগ্রস্ত 
কর্মউর্র্টিগুর্েমত অ্বর্িত বযবসাসহ সামার্জক ও অ্থননর্র্তকভামব সরু্বধ্াবর্িত বযবসার্য়ক 
মার্েকমের অ্গ্রার্ধ্কার ঘেওয়া হমব।  
  



 

 

অ্র্ুোর্ সবনর্র্ম্ন 5,000 মার্কন র্ ডোর পুরস্কার এবং সবনার্ধ্ক 50,000 মার্কন র্ ডোর পরুস্কার হমব 
এবং 2019 সামের র্র্উ ইয়কন  ঘেে বযবসাময়র বার্ষনক ঘমাে রার্ির উপর র্ভর্ি কমর গণর্া করা 
হমব। পর্রমোধ্মর্াগয COVID-19 সপর্কন ত বযয় অ্বেযই মাচন  1, 2020 ঘথমক এর্রে 1, 2021 এর 
মমধ্য বহর্ করা হময়মে এবং এর মমধ্য অ্ন্তভুন ি থাকমত পামর:  

• ঘবতমর্র বযয়  
• NYS-র্ভর্িক সপর্ির জর্য বার্ণর্জযক ভাড়া বা বন্ধকী অ্থন রোর্  
• িার্ীয় সপর্ি বা সু্কে কমরর অ্থন রোর্  
• র্বমা খরচ  
• ইউটির্েটি খরচ  
• কমী এবং ঘভািা স্বািয ও সুরক্ষা রক্ষার জর্য রময়াজর্ীয় বযর্িগত সুরক্ষা সরঞ্জামমর 

(Personal Protection Equipment, PPE) বযয়  
• গরম করা, বায়ুচোচে এবং েীতাতপ র্র্য়ন্ত্রণ (Heating, Ventilation, and Air 

Conditioning, HVAC) খরচ  
• অ্র্যার্য র্ন্ত্রপার্ত বা সরঞ্জাম খরচ  
• COVID-19 স্বািয ও সুরক্ষা ঘরামোকে ঘমমর্ চোর জর্য রময়াজর্ীয় সরবরাহ এবং উপকরণ  

  
এপায়ার ঘেে ঘডভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) একটি ওময়বসাইে ততর্র 
কমরমে -NYSBusinessRecovery.ny.gov - মহামারী ত্রাণ ঘচময় কু্ষদ্র বযবসাগুর্েমক সহায়তা করার 
জর্য উপেভয র্বর্ভন্ন সংিার্গুর্েমক তুমে ধ্রার জর্য। ওময়বসাইেটি উপেভয হওয়ার সামথ সামথ 
আমরা র্বেে এবং তহর্বমের তথয র্হমসমব রমাগত আপমডে করা হমব।  
  
ESD পর্রচাের্া পষনে র্র্উ ইয়কন  ঘেে বযাপী উমেযািা সহায়তা ঘকন্দ্র এবং কু্ষদ্র বযবসা উন্নয়র্ 
ঘকন্দ্রগুর্ের জর্য রর্ুর্িগত সহায়তা অ্র্ুোমর্ 10 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর অ্র্ুমমাের্ কমরমে র্ামত 
কু্ষদ্র বযবসা এবং োভজর্ক স্বাধ্ীর্ র্েল্প ও সাংস্কত র্তক সংিাগুর্ে র্বেযমার্ ঘেে এবং ঘফডামরে 
ঘরাগ্রামগুর্ের মাধ্যমম উপেভয COVID সপর্কন ত আর্থনক সহায়তা এবং অ্র্েুার্গুর্ে সুরর্ক্ষত করমত 
সহায়তা কমর।  
  
পর্রমষবা সরবরাহকারীমের এই ঘর্েওয়াকন টি কু্ষদ্র বযবসাগুর্ের সামথ সরাসর্র কাজ করমব, উপেভয 
তহর্বে উৎসগুর্ের মাধ্যমম তামের গাইড করমব এবং তামের আমবের্ রর্রয়াটি ঘর্র্ভমগে করমত 
সহায়তা করমব। মহামারীর কারমণ অ্থননর্র্তক সমসযা মাইমরা ও ঘোে বযবসাগুর্েমক 
অ্সামঞ্জসযপণূনভামব রভার্বত কমরমে এবং আমবের্ রর্রয়াগুর্ে ঘর্র্ভমগে করা কঠির্ হমত পামর - 
র্বমেষত ভাষার বাধ্ার কারমণ - অ্ংেীোরগণ এই তহর্বেগুর্ে এমকর পর এক, সরাসর্র পরামেন 
পর্রমষবার জর্য আমরা কমী র্র্ময়াগ বা চুর্ি করার জর্য বযবহার করমব। ইংমরর্জ োড়াও 12টি 
ভাষায় র্েক্ষা উপকরণ ও আমবের্পত্র সরবরাহ করা হমব। এই সহায়তা, বর্ধ্নত রর্ুর্িগত সহায়তা 
োর্ফংসহ, র্র্উ ইয়কন  ঘেমের COVID-19 মহামারী কু্ষদ্র বযবসা পুর্রুদ্ধার গ্রান্ট ঘরাগ্রাম, ঘফডামরে 
আমমর্রকার্ ঘরসর্কউ প্ল্যার্ অ্যাক্ট অ্ব 2021 বা অ্র্য ঘকামর্া উপেভয ঘফডামরে অ্থননর্র্তক 
পুর্রুদ্ধার ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম তহর্বমের জর্য আমবের্ করমত বযবসা এবং সংিাগুর্েমক আমরা 
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ভামোভামব সহায়তা করার জর্য এই সরবরাহকারীমের র্র্ময়াগ করমব, র্া আমামের ঘেে এবং 
িার্ীয় অ্থনর্ীর্তমক আমরা বযবসা এবং সম্প্রোয় পুর্রায় ঘখাোর সামথ সামথ অ্র্ু েক করমব।  
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