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ররন্ট বরবলফ রপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে গভর্ নর কুওম্বমা একটি উন্নত আম্বিদর্ প্রক্রিয়া র াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

র্তুর্ প্রক্রিয়ার মাধ্েম্বম ভাডাটিয়া এিং িাবডর মাবলক উভম্বয়র ডকুম্বমম্বন্টের্ এখর্ 

রেম্বক বেবেল করা হম্বি  

  

অবমমাংবিত মামলাগুবলর বর্ষ্পবির জর্ে 1,000 এরও রিবে বর্ম্বয়াক্রজত স্টাফ এিং 350 

ভলাবন্টয়ার িাহায্ে করম্বির্  

  
  

য োগ্য নিউ ইয়র্কোরদের ফোন্ডিং পোওয়োর সম্ভোব্য ব্োধো েরূ র্রদে সোহো য র্রদে নিউ ইয়দর্কর 

যরন্ট নরনিফ যরোগ্রোদের জিয গ্ভি কর অ্যোডরু এে. রু্ওদেো আজ এর্টি িেুি উন্নে আদব্েি 

রন্িয়ো য োষণো র্দরদেি। িেুি রন্িয়োয় এখি যেদর্ই ভোডোটিয়ো এব্িং ব্োনডর েোনির্ উভদয়র 

ডরু্দেন্টশ নশনেি র্রো হদব্ এব্িং েোনি-যিদিন্ট িযোডিডকদের জিয ব্োনর্ েোর্ো ডরু্দেদন্টশি 

জেোর এর্টি িেুি রন্িয়ো চোিু র্রো হদে,  ো আগ্োেীর্োি, 27 জিুোই যেদর্ র্ো কর্র হদব্। 
এই িেুি রন্িয়োগুনি চোিু হওয়োর ফদি নিউ ইয়র্ক যেি অ্নফস অ্ব্ যিদপোরোনর অ্যোড 

নডজোনব্নিটি 7 আগ্দের েদধয জেো হওয়ো 150,000 এরও যব্নশ েরখোস্ত যেদর্ য োগ্যগুনি যব্দে 

নিদে পোরদব্।  
  

এেোডো যরন্ট নরনিফ যরোগ্রোদে যেদির সোদে র্ে করে চুন্িব্দ্ধ যভডরদর্ এই র্োদজ সোহো য 

র্রদে রদয়দেি 1,000 এরও যব্নশ নিদয়োন্জে েোফ এব্িং অ্নেনরি অ্যোর্োউনন্টিং নব্দশষজ্ঞরোও 

য োগ্ যেদব্ি। 3 আগ্দের েদধয যপদেদন্টর জিয অ্নেেোিংনসে 4,828টি প কোদিোচিো র্রো এব্িং 

যভনরফোদয়ড েরখোদস্তর নিষ্পনির জিয আজ যেদর্ অ্িযোিয এদজন্ির িূযিেে 350 জি েোফ 

ভিোনন্টয়োরও নিদয়োগ্ র্রদব্ NYS অ্নফস অ্ব্ যিদপোরোনর অ্যোড নডজোনব্নিটি অ্যোনসেযোি। 
31 আগ্দের েদধয OTDA সেস্ত অ্নেেোিংনসে, যভনরফোদয়ড েরখোদস্তর যপদেন্ট নেটিদয় যেদব্।  
  

"যেিব্যোপী নিউ ইয়র্কোরদের ওপর যর্োনভড-19 (COVID-19) এর ব্যোপর্ রভোব্ পদডদে এব্িং 

েোদের এখি যরন্টোি সোহো য রদয়োজি," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বে। "$2.7 নব্নিয়ি যরন্টোি 

অ্যোনসেযোি যরোগ্রোদের েোধযদে ইদেোেদধযই সব্দচদয় অ্সহোয় ব্োনসন্দোদের অ্ে ক সোহো য র্রো 

হদে,  োদেরদর্ েরখোস্ত রন্িয়োর রেে 30 নেদি অ্গ্রোনধর্োর যেওয়ো হদয়দে, এব্োর ব্োনর্ 

েরখোস্তর্োরীদেরদর্ অ্ে ক সোহো য র্রদে আেোদের িজর নেদে হদব্। এই রন্িয়োদর্ উন্নে 

র্রদে, আনে OTDA-যর্ নিদেকশ নেদয়নে েোরো য ি নিদজদের যভডদরর সোদে র্োজ র্দর  ে 



 

 

দ্রেু সম্ভব্, র্ো কর্োনরেোর সোদে নিউ ইয়র্কোরদেরদর্ যর্োটি যর্োটি ডিোদরর সোহো য র্রো হয়, 

র্োরণ েোরো নিদজদের ভোডো নেদে নহেনশে খোদেি,  নেও যসিো েোদের যেোষ িয়।"  
  

যর্োনভড-19 েহোেোনরর র্োরদণ সেসযোয় েোর্ো নিউ ইয়র্কোরদের জিয নিউ ইয়র্ক যেদির যরন্টোি 

অ্যোনসেযোি যরোগ্রোদের েোধযদে $2.7 নব্নিয়দির আপৎর্োিীি যরন্টোি অ্যোনসেযোি রস্তুে র্রো 

হদয়দে। এই যরোগ্রোদের েোধযদে যসই সেস্ত পনরব্োরদর্ সোহো য র্রো হয়,  োরো সেয় েদেো ব্োনডর 

ভোডো পনরদশোধ র্রদে পোরদেি িো এব্িং আনে কর্ সঙ্কদি ভুগ্দেি, গৃ্হহীি হওয়োর হোউন্জিং 

যেনব্নিটি হোরোদিোর আশঙ্কো রদয়দে ব্ো এনরয়োর যেনডয়োি যরোজগ্োদরর 80 শেোিংশ ব্ো েোর নিদচ 

যরোজগ্োর র্দর। যেি অ্নফস অ্ব্ যিদপোরোনর অ্যোড নডজোনব্নিটি অ্যোনসেযোি পনরচোনিে নিউ 

ইয়র্ক যেি এেোদজকন্ি যরন্টোি অ্যোনসেযোি যরোগ্রোদের েোধযদে ইনেদগ্রশি েযোিোস নিনব্ কদশদষ 

য োগ্য নিউ ইয়র্কোরদেরদর্ ব্োনর্ েোর্ো ভোডোর সদব্ কোচ্চ 12 েোস, সম্ভোসয ভোডোর 3 েোস এব্িং 

ইউটিনিটি এনরয়োর যপদেদন্টর 12 েোদসর যপদেন্ট সোহো য র্রো হয়। এই যরোগ্রোদের েোধযদে 

আিুেোনির্ 170,000 যেদর্ 200,000 পনরব্োরদর্ সোহো য র্রো হদব্। 
  

নফস্কোি নরনিফ েোডোও ভোডোটিয়োদেরদর্ ERAP উদেখদ োগ্য সুরক্ষো নেদয় েোদর্। সোহো য যপদে 

ব্োনডর েোনির্দর্ অ্ব্শযই সীনেে ব্যনেিেী নর্েু যক্ষত্র েোডো আদগ্র ব্দর্য়ো যর্োিও ভোডোর 

যিি নফ েরু্ব্ র্রদে; এব্িং ভোডোদির েোনসর্ ভোডো িো ব্োডোদিো ব্ো এর্ ব্েদরর জিয েোদের 

উদেে িো র্রোর ব্যোপোদর সম্মনে নেদে হদব্। 
  

এই যরোগ্রোদের েহনব্ি তেনর র্রো হদয়দে যফডোদরি নরদসোদস কর $2.6 নব্নিয়ি এব্িং যেি 

ফোন্ডিংদয়র $100 নেনিয়দির েোধযদে। এটি যসইসব্ যেি এব্িং স্থোিীয় সরর্োরদর্ সোহো য র্রোর 

জিয রস্তুে র্রো হদয়দে  োরো েোদের রদচষ্টোয় যর্োঅ্নডকদিি এব্িং সোহো য র্রদে যফডোদরি 

সরর্োদরর যেদর্ সরোসনর ফোডস যপদয়দে,  োর দ্বোরো নরদসোস ক র্োদজ িোগ্োদিো হদয়দে, 

র্ো কর্োনরেো অ্জকি সম্ভব্ হদয়দে এব্িং জোনিয়োনে রনেদরোধ র্রো হদয়দে।  
  

যেিব্যোপী স্থোিীয় সরর্োদরর সোদে পোিকিোরনশপ তেনর র্রদে OTDA অ্ভোব্িীয় রদচষ্টো র্দরদে 

 োদে নিন্িে র্রো  োয় য  র্নেউনিটি নভনির্ সিংগ্ঠিগুনির েোধযদে সম্ভোব্য রোপর্দেরদর্ 

এর্োনধর্ ভোষোয় সরোসনর েরখোস্ত সিংিোন্ত সোহো য র্রো  োয়। এই রদচষ্টোর েোধযদে নিন্িে র্রো 

হয় য  যেিজদুড েোর্ো সেস্ত ভোডোটিয়ো য ি ERAP এর ব্যোপোদর ওয়োনর্ব্হোি েোদর্ি এব্িং 

আদব্েি র্রদে পোদরি। 
  

এেোডো ডুপনিদর্ি যরন্টোি যপদেন্ট এব্িং আিনরদপোদিকড যরোজগ্োর শিোি র্রদে জোনিয়োনে 

রনেদরোদধরও র্োজ র্রদে এদজন্ি। 
  

য  সোেটি র্নেউনিটি সরোসনর যফডোদরি সরর্োদরর র্োে যেদর্ এেোদজকন্ি যরন্টোি 

অ্যোনসেযোি যপদয়দেি, েোরো নিদজদের যরোগ্রোে পনরচোিিো যব্দে নিদয়দেি। রদচেোর শহর 

এব্িং েিদরোদয় র্োউনন্ট, ইয়ঙ্কোর শহর, ওদিোিডোগ্ো র্োউনন্ট এব্িং যহপদেড শহর, ইসনিপ 



 

 

এব্িং অ্দয়েোর যব্র ব্োনসন্দোদের অ্ব্শযই এেোদজকন্ি যরন্টোি অ্যোনসেযোদির জিয নিদজদের 

যিোর্োি যরোগ্রোদের সোদে আদব্েি র্রদে হদব্ এব্িং যেি পনরচোনিে এেোদজকন্ি যরন্টোি 

অ্যোনসেযোি যরোগ্রোে যেদর্ সোহো য পোওয়োর য োগ্য। $2.7 নব্নিয়ি যরোগ্রোদের েদধয আদে এই 

এিোর্োগুনিদে সরোসনর রেোি র্রো $168 নেনিয়ি।  
  

###  
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