
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল রাম্বযের ভাডা সংক্রান্ত ত্রাণ কর্ নসূচী ত্বরাবিত করম্বত এিং আম্বরা হিবে 

আম্বিদর্কারীম্বদর আকৃষ্ট করার যর্ে পবরিতনর্ হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

িঞ্চিত অিলগুবলম্বত আম্বিদর্ িৃঞ্চি করার যর্ে বিপণর্ এিং প্রচাম্বরর প্রম্বচষ্টায় 

অবতবরক্ত 1 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ বিবর্ম্বয়াগ করার বর্ম্বদনে বদম্বয়ম্বের্ রাযেম্বক; আম্বিদর্কারী 

সকল ভাডাম্বেম্বদর উম্বেদ হিম্বক সুরবিত িাকম্বির্ যতিণ আম্বিদর্ পয নাম্বলাচর্া করা 

 ম্বি  

  

কর্ নপ্রিাম্ব র দ্রুত পয নাম্বলাচর্া এিং বিম্বক্রতা কর্ীম্বদর পরু্: হর্াতাম্বয়র্ বিম্বেষভাম্বি 

িাবডওয়ালার আউেবরচ এিং হপম্বর্ন্ট িাডাম্বর্ার যর্ে অসম্পূণ ন আম্বিদর্গুবল সর্াধার্ 

করার যর্ে বর্ম্বদনে বদম্বয়ম্বের্  

  

স্বেতা িৃঞ্চির যর্ে ভাডা ত্রাণ প্রদাম্বর্র র্তুর্ প্রম্বতেক কাউবন্টর হেো এই সপ্তাম্ব র 

পম্বর বদম্বক প্রকাম্বেে হপাস্ট করা  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন রাজ্জযর জরুথর ভাডা স ায়তা ক্র্ নসূথচর র্জ্যয আরও হেথি 

আজ্েদর্ আক্র্ নণ ক্রজ্ত এেং হেজ্র্ন্ট ত্বরাথিত ক্রার জর্য যারাোথ ক্ভাজ্ে থক্ছু েথরেতনজ্র্র 

ক্িা হ ার্ণা ক্জ্রজ্ছর্। গভর্ নজ্রর থর্জ্দনির্ায়, রাজয ভাডা ত্রাণ ক্র্ নসূথচ, উেলব্ধ ত থেল এেং 

যারা আজ্েদর্ ক্জ্রর্ তাজ্দর জর্য িক্তিিালী ভাডাজ্ে উজ্েদ সুরক্ষা েযেস্থা সম্পজ্ক্ন সজ্চতর্তা 

োডাজ্ত থেেণর্ এেং প্রচাজ্রর প্রজ্চষ্টায় অথতথরি 1 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার থেথর্জ্য়াগ ক্রজ্ে। 

অস্থায়ী এেং প্রথতেন্ধী স ায়তার অথিস (Office of Temporary and Disability Assistance, 

OTDA), যা এই হপ্রাগ্রার্টে েথরচালর্া ক্জ্র, তুলর্ারূ্লক্ভাজ্ে ক্র্ সংখ্যক্ আজ্েদর্ আসা 

রাজ্জযর অঞ্চলগুথলজ্ক্ লক্ষয ক্জ্র আজ্েদজ্র্র তিয থেজ্ের্ণ ক্রজ্ে।  

  

গভর্ নর হ াচুল ভাডা ত্রাণ ক্র্ নসূথচর ক্র্ ন প্রো ার দ্রুত েয নাজ্লাচর্ার আজ্দিও থদজ্ের্ এেং তার 

সাজ্ি 100 জর্ চুক্তিেদ্ধ ক্র্ীজ্দর েুর্: থর্জ্য়াজ্গর আজ্দি থদজ্ের্ যাজ্ত োথডর র্াথলক্জ্দর সাজ্ি 

তারা ক্াজ ক্জ্রর্ অথর্ষ্পন্ন আজ্েদর্গুথল সম্পণূ ন ক্রার জর্য যা অি ন প্রদাজ্র্র প্রক্তিয়াজ্ক্ 

ত্বরাথিত ক্রজ্ে। তারা সরাসথর প্রচার ক্রজ্ে, োথডর র্াথলক্জ্দর সাজ্ি এক্জজ্র্র সাজ্ি এক্জর্ 

থ জ্সজ্ে ক্াজ ক্রজ্ে, অর্ুেথস্থত তিয স্পষ্ট ক্রজ্ে এেং অথর্ষ্পন্ন থের্য়গুথলর সর্াযার্ ক্রজ্ের্ 

যাজ্ত আরও হেথি ভাডার ত্রাণ ত থেল থেতরণ ক্রা যায়। উেরন্তু, ক্াউথন্ট অর্ুযায়ী ভাডার 

ত্রাজ্ণর হেজ্র্জ্ন্টর থেিজ্দর জর্য র্তুর্ তিয এই সপ্তাজ্ র হিজ্র্র থদজ্ক্ OTDA-র ওজ্য়েসাইজ্ে 



 

 

স্বেতা োডাজ্র্ার জর্য হোস্ট ক্রা  জ্ে। ওজ্য়েসাইেটে েতনর্াজ্র্ আজ্েদর্গুথলর উৎেথি হক্ািায় 

এেং হসগুথলর হর্ৌথলক্ জর্সংখ্যাতাক্তিক্ তিয হদখ্ায়।  

  

"র্ ার্ারী অগথণত থর্উ ইয়ক্নোসীজ্ক্ আথি নক্ অথস্থরতা এেং অথর্শ্চয়তার থদজ্ক্ হেজ্ল থদজ্য়জ্ছ 

যার িজ্ল অজ্র্ক্জ্ক্ তাজ্দর ভাডা েথরজ্িায ক্রজ্ত থ র্থির্ হখ্জ্ত  জ্ে", গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "আর্াজ্দর থেেণর্ এেং প্রচাজ্রর প্রজ্চষ্টাজ্ক্ প্রসাথরত এেং আরও ভালভাজ্ে লক্ষয থস্থর 

ক্জ্র, আর্রা হসই সম্প্রদায়গুথলর র্জ্যয সজ্চতর্তা োডাজ্ত োথর যাজ্দর সে হচজ্য় হেথি 

আর্াজ্দর সা াযয প্রজ্য়াজর্, আরও হেথি র্ার্ুর্জ্ক্ আজ্েদর্ ক্রজ্ত উৎসাথ ত ক্রজ্ত োথর এেং 

তাজ্দর উজ্েদ  ওয়া হিজ্ক্ রক্ষা ক্রজ্ত োথর। আর্রা ক্র্ ন প্রো  েয নাজ্লাচর্া এেং েুর্রায় 

থের্যস্ত ক্রথছ এেং থেজ্ির্ ক্জ্র োথডওয়ালাজ্দর তাজ্দর আজ্েদজ্র্র র্াযযজ্র্ সা াযয ক্রার জর্য 

আজ্রা ক্র্ী থর্জ্য়াগ ক্রে, যাজ্ত আর্রা অথর্ষ্পন্ন আজ্েদর্গুথল সম্পূণ নরূজ্ে অর্ুজ্র্াদর্ ক্রাজ্ত 

োথর এেং অজ্র্ক্ হেথি দক্ষতার সাজ্ি অি ন প্রদার্ ক্রজ্ত োথর।"  

  

আজ অেথয, 46,000 এরও হেথি ভাডাজ্ে তাজ্দর আজ্েদর্গুথল অস্থায়ীভাজ্ে অর্ুজ্র্াদর্ ক্রজ্ত 

হেজ্রজ্ছর্ এেং তাজ্দর জর্য ভাডা ত্রাণ ত থেল আলাদা ক্জ্র রাখ্জ্ত হেজ্রজ্ছর্, থক্ন্তু থক্ছু 

হক্ষজ্ত্র, ভাডাজ্ে এেং োথডওয়ালার আজ্েদজ্র্র র্জ্যয তজ্িযর র্জ্যয হছােখ্াে বের্র্য ো 

োথডওয়ালার অযাক্াউন্টগুথলর েুর্থর্ নলজ্র্র প্রজ্য়াজর্ অি ন োোর্য় থেলম্ব  োজ্ে। এই েুর্রায় 

থর্জ্য়াগ ক্রা থেজ্িতার ক্র্ীরা এই সর্সযাগুথল সংজ্িাযর্ ক্রার জর্য সক্তিয়ভাজ্ে ক্াজ ক্রজ্ের্ 

যাজ্ত ইথতর্জ্যযই সথরজ্য় রাখ্া সরাসথর অি নগুথল প্রদার্ ক্রা যায়।  

  

COVID-19 র্ ার্ারী দ্বারা প্রভাথেত ক্র্ এেং র্াঝাথর আজ্য়র থর্উ ইয়ক্নোসীজ্দর জর্য জরুরী 

ভাডার স ায়তা োেদ 2.7 থেথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার েয নন্ত স ায়তা উেলব্ধ। অথভোসর্ থস্থথত 

থর্থে নজ্িজ্র্, হযাগয থর্উ ইয়ক্নোসীজ্দর জর্য এই হপ্রাগ্রার্টে 12 র্াজ্সর েূে নেতী েজ্ক্য়া ভাডা, থতর্ 

র্াজ্সর সম্ভােয ভাডার স ায়তা এেং 12 র্াজ্সর ইউটেথলটের েজ্ক্য়া েথরজ্িায ক্রজ্ত স ায়তা 

ক্জ্র।  

  

যখ্র্ 1 জরু্ হিজ্ক্ ক্র্ নসূচীটে আজ্েদর্ গ্র ণ শুরু ক্জ্র, OTDA 680 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাজ্ররও 

হেথি হিডাজ্রল ত থেল থেতরণ ক্জ্রজ্ছ ো প্রদার্ ক্রার োযযোযক্তা বতথর ক্জ্রজ্ছ, যার র্জ্যয 

200 থর্থলয়র্ ডলাজ্ররও হেথি োথডওয়ালাজ্দর সরাসথর অি ন প্রদার্ অন্তভূনি। র্যাির্াল হলা 

ইর্ক্ার্  াউক্তজং হক্ায়াথলির্ থরজ্োটেনং অর্ুযায়ী, যা এই ক্র্ নসূথচর প্রজ্তযক্ রাজ্জযর োস্তোয়জ্র্র 

উের র্জর রাজ্খ্, থর্উ ইয়ক্ন এখ্র্ জাতীয়ভাজ্ে সে নাথযক্ অর্ুজ্র্াথদত অি নায়র্ ো েথরোরজ্ক্ 

প্রদার্ ক্রা ত থেজ্লর জর্য থদ্বতীয় স্থাজ্র্ রজ্য়জ্ছ।  

  

থর্উ ইয়জ্ক্নর ভাডার ত্রাণ ক্র্ নসূথচ জাথতর সে হচজ্য় িক্তিিালী ভাডাজ্ে সুরক্ষা প্রদার্ ক্জ্র, যা 

আগস্ট 31 রাজ্জযর উজ্েদ স্থথগতাজ্দজ্ির সর্াথপ্তর সাজ্ি  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য 

গুরুত্বেূণ ন  জ্ে। হপ্রাগ্রাজ্র্ আজ্েদর্ক্ারীরা স্বয়ংক্তিয়ভাজ্ে উজ্েদ হিজ্ক্ সুরক্ষা োর্ যখ্র্ 

তাজ্দর আজ্েদর্ অথর্ষ্পন্ন িাজ্ক্।  

  



 

 

স ায়তা োওয়ার জর্য, এক্জর্ োথডওয়ালাজ্ক্ অেিযই অতীজ্তর োথক্ িাক্া ভাডার ক্ারজ্ণ 

থেলথম্বত থি েথরতযাগ ক্রজ্ত সম্মত  জ্ত  জ্ে; এেং তারা ভাডাজ্েজ্দর র্াথসক্ ভাডা োডাজ্ের্ র্া 

ো সীথর্ত থক্ছু েথরথস্থথত োজ্দ তাজ্দর এক্ েছজ্রর জর্য উজ্েদ ক্রজ্ের্ র্া।  

  

হিডাজ্রল আইজ্র্র অযীজ্র্, ভাডাজ্ে এেং োথডওয়ালা উভয়জ্ক্ই অি ন প্রদার্ ক্রার আজ্গ 

আজ্েদর্টে সম্পূণ ন ক্রজ্ত  জ্ে। তজ্ের্ থর্উ ইয়ক্ন রাজয, আজ্েদজ্র্র ভাডাজ্ে েক্ষজ্ক্ অর্ুজ্র্াদর্ 

ক্রার অর্ুর্থত হদয় যাজ্ত ভাডাজ্ে সম্পূণ নরূজ্ে এই হপ্রাগ্রাজ্র্র দ্বারা প্রদার্ ক্রা উজ্েজ্দর 

সুরক্ষাগুথলর দ্বারা আোথদত িাজ্ক্র্। এই হক্ষজ্ত্র, রাজয ছয় র্াজ্সর জর্য োযযতার্ূলক্ ত থেল 

যজ্র রাজ্খ্ যখ্র্ োথডওয়ালাজ্ক্ থচথিত ক্রার এেং অি ন প্রদাজ্র্র প্রজ্চষ্টা ক্রা  য়। এই 

েথরথস্থথতজ্ত ভাডাজ্েরা এক্টে স্পষ্ট থেজ্ঞথপ্ত োজ্ের্ যা তারা এক্ েছর েয নন্ত উজ্েদ এডাজ্ত 

এক্টে ইথতোচক্ প্রথতরক্ষা থ সাজ্ে েযে ার ক্রজ্ত োজ্রর্।  

  

"আর্রা থর্উ ইয়ক্নোসীজ্দর প্রজ্য়াজজ্র্ সা াযয ক্রার থদজ্ক্ র্জ্র্াথর্জ্েি ক্রথছ এেং এই 

গুরুত্বেূণ ন থের্জ্য় গভর্ নর হ াচুজ্লর হর্তৃত্ব এেং স ায়তার জর্য কৃ্তজ্ঞ", OTDA কবর্ের্ার 

র্াইক হ ইর্ িম্বলম্বের্। "যথদও আর্রা আজ্েদজ্র্র প্রক্তিয়া স জ এেং দ্রুত ক্রার জর্য 

েদজ্ক্ষে গ্র ণ ক্রা অেযা ত হরজ্খ্থছ, আর্রা সর্স্ত হযাগয থর্উ ইয়ক্নোসীজ্দর এই গুরুত্বেূণ ন 

স ায়তার জর্য আজ্েদর্ ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রথছ যাজ্ত তারা সর্স্ত আজ্েদর্ক্ারীজ্দর 

প্রদার্ ক্রা িক্তিিালী উজ্েদ সুরক্ষার দ্বারা সুরথক্ষত িাজ্ক্র্।"  

  

এই র্াজ্সর শুরুর থদজ্ক্, OTDA হোেনাজ্ল আজ্েদজ্র্র জর্য 'হসভ অযান্ড থরক্তজউর্' িাংির্ হযাগ 

ক্জ্রজ্ছ, যা আজ্েদর্ক্ারীজ্দর প্রজ্য়াজজ্র্ থেরথত থদজ্ত এেং প্রক্তিয়াজ্ত থিজ্র আসার অর্ুর্থত 

হদয়। এজ্জক্তি এক্টে উন্নত স্টযাোস বেথিষ্টযও হযাগ ক্জ্রজ্ছ, যা আজ্েদর্ক্ারীজ্দর আজ্রা 

স্পষ্টভাজ্ে েুঝজ্ত হদয় তাজ্দর আজ্েদর্টে প্রক্তিয়ার র্জ্যয হক্ািায় আজ্ছ। এছাডাও, আজ্েদর্ 

ক্রার জর্য প্রজ্য়াজর্ীয় ডকু্জ্র্জ্ন্টিজ্র্র েথরর্াণ ক্র্াজ্র্ার র্াযযজ্র্ এজ্জক্তি আজ্েদজ্র্র 

প্রক্তিয়া আজ্রা সুসংগত ক্জ্রজ্ছ।  
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