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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল হকাবভড-সংক্রান্ত আিাস এিং িাবিজ্যেক উম্বেদ সম্পম্বকন র্তু র্
স্থবগতাম্বদে স্বাক্ষর কম্বর আইম্বর্ পবরিত কম্বরম্বের্ যা যার্ুয়াবর 15, 2022 পযন্ত
ন
িলিত িাকম্বি

বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর হেম্বের আপৎকালীর্ ভাড়া স ায়তা কর্সূন বচর যর্ে আম্বিদর্
করার সবর্িন্ধ
ন অর্ুম্বরাধ যাবর্ম্বয়ম্বের্ - ERAP এর র্াধেম্বর্ 1.2 বিবলয়র্ র্াবকনর্
ডলাম্বররও হিবে অিসা
ন াযে িরাে িা প্রদার্ করা ম্বয়ম্বে
র্তু র্ আইর্ ভাড়া স ায়তা কর্সূন বচ সম্প্রসাবরত কম্বর এিং হসইসাম্বি হসই সর্স্ত
অঞ্চম্বলর উম্বেদ র্ুলতু বি রাম্বক হযগুবল আম্বগ এর আওতার িাইম্বর রাখা ম্বয়বেল
িাবড়ওয়ালা এিং িাবড়র র্াবলকম্বদর যর্ে হ ারম্বলাযার সুরক্ষাগুবল কাযকর
ন
কম্বর
হকাবভড-19 এর কারম্বি যারা অসুবিধার সম্মুখীর্ ম্বয়ম্বের্ তাম্বদর যর্ে বর্উ ইয়কন
হদম্বের র্ম্বধে সিম্বিম্বক েজ্িোলী উম্বেদ সুরক্ষাগুবলম্বক িলিত করার যর্ে গবিত
ন
আজ সকালে, গভর্রন হ াচুে হকাভভড-সংক্রান্ত আবাস এবং বাভিজ্জিক উলেদ সম্পলকন র্তু র্
স্থভগতালদশ স্বাক্ষর কলর আইলর্ পভরিত কলরলের্ যা জার্ুয়াভর 15, 2022 পযন্ত
ন বেবত থাকলব।
এই র্তু র্ আইর্ অর্ুযায়ী, আবাভসক ভাড়ালে যারা অভতমারীর জর্ি আভথক
ন ভদক হথলক কঠির্
পভরভস্থভতর সম্মুখীর্ লয়লের্ তালদর জর্ি হের্িান্ট হসফ াবরন অিাক্ট (Tenant Safe Harbor Act)
এর সমস্ত সুরক্ষা বেবত থাকলব, হসইসালথ বাভিজ্জিক উলেদগুভের ওপর র্তু র্ সুরক্ষা হযাগ লব।
"এই অভতমাভর হসই পভরবার ও বিবসার মাভেকলদর মলযি অভবশ্বাসি উলেগ সৃঠি কলরলে যারা
উপাজনর্ াভরলয়লের্ আর প্রভতমালস ভাড়ার অথ হজাগাড়
ন
করলত েড়াই করলের্," গভর্রন
হ াচু ল িম্বলর্। "প্রভতকারমূেক সা াযি করলত সুভপ্রম হকালেন র ভর্মমন ভসদ্ধান্তলক খাভরজ কলর
ভর্উ ইয়কন এবং বাইলডলর্র প্রশাসলর্র উলেলদর উপর স্থভগতালদলশর কথা মাথায় হরলখ, আমরা
আবাভসক ও বাভিজ্জিক উলেলদর উপর একঠে র্তু র্ স্থভগতালদশ কাযকর
ন করভে এবং জার্ুয়াভর
15-এর হের্িান্ট হসফ াবরন অিালক্টর অযীলর্ ভর্উ ইয়লকনর সুরক্ষা সম্প্রসাভরত করভে। এই
পদলক্ষপগুলো হসইসমস্ত দুবেন ভর্উ ইয়কনবাসীলদর সম্মুখীর্ ওয়া সংকেলক ভকেুো োঘব
করলব যারা তালদর হকার্ও হদাষ োড়াই কিলভাগ করলের্।"

ভর্উ ইয়কনবাসীরা ভর্লজলদর অথপ্রদালর্
ন
কঠির্ পভরভস্থভতর সম্মুখীর্ লের্ তালদর হেলের
আপৎকােীর্ ভাড়া স ায়তার কমসূন ভচ বা ERAP এর মাযিলম স ায়তার পাওয়ার আলবদর্
করলত গভর্রন হ াচুে অর্ুলরায কলরর্। এই কমসূন ভচর আলবদর্কারীলদর আলবদর্ মুেতু ভব
থাকাকােীর্ তারা স্বয়ংজ্ক্রয়ভালব উলেদ হথলক সুরভক্ষত এবং তারা স ায়তার হযাগি লে এক
বেলরর উলেলদর সুরক্ষা পালবর্। আলবদর্পত্রঠে এখালর্ উপেভি।
31হশ আগে পযন্ত,
ন 23,000 এর হবভশ জভমর মাভেকলদর সরাসভর হপলমলন্ট 300 ভমভেয়র্
ডোর সলমত 1.2 ভবভেয়র্ ডোলরর হবভশ ফাজ্ডং ERAP এর মাযিলম দালর্র প্রভতশ্রুভত হদওয়া
য় অথবা বণ্টর্ করা য়।
হসম্বর্োর ব্রায়ার্ হকম্বভর্াগ িম্বলর্, "অভতমাভরর একদম প্রথম হথলকই, আমরা এো ভর্জ্িত
করার জর্ি প্রভতশ্রুভতবদ্ধ ভেোম যালত সমস্ত ভর্উ ইয়কনবাসীলক -- ভাড়ালে ও বাভড়র মাভেক
সলমত -- হকাভভড-19 (COVID-19) এ সম্মুখীর্ ওয়া কঠির্ পভরভস্থভতর কারলি ভর্লজলদর বাভড়
ারালর্ার হথলক সুরভক্ষত করা যায়। এমর্কী উদার লস্ত অথায়লর্র
ন
বিবস্থা, কাযকর
ন ত্রালির
কমসূন ভচর বিবস্থা করার মাযিলম ভাড়ালে ও জভমর মাভেকলদর উপর আভথক
ন হবাঝা তু লে হর্ওয়া
লয়লে ভকর্া ভর্জ্িত করার এবং হোে বিবসাগুলোলক সুরভক্ষত করার জর্িও আমরা যলথি
পভরশ্রম কভর। হেে জুলড় হকাভভড-19 ভর্উ ইয়কনবাসীলদর স্বাস্থি ও সুস্থতায় একঠে ু মভক লয়
ক্রমাগত চেলে বলে, আজও, সমস্ত ভর্উ ইয়কনবাসীলক ভর্রাপদ রাখলত আমরা আমালদর ববয
হকৌশলের স্তম্ভগুলো সম্প্রসাভরত ও শজ্িশােী করলত ভসদ্ধান্ত, সংঘবদ্ধ পদলক্ষপ ভর্জ্ে। আভম
এই জঠেে আইর্ প্রিয়লর্ গভর্রন কিাভথ হ াচুে, সংখিাগভরষ্ঠ দলের হর্তা অিাজ্িয়া স্েুয়ােন কাজ্জর্, অিালসম্বভে স্পিকার কাে নভ ভে ও অিালসম্বভে ভবে ির্সর হজফভর ডাইলর্াভভেজলক
তালদর অংশীদারীলের জর্ি যর্িবাদ জার্াই।"
অোম্বসেবলর্োর্ হয বর ডাইম্বর্াবভেয িম্বলর্, "এএই আইর্ঠে যতো স্বাস্থি র্ীভত ততোই
আভথক
ন র্ীভত আর হডল্টা ভিাভরলয়লন্টর হেউলয়র মলযি ভর্উ ইয়কনবাসীলদর ভর্রাপদ রাখলত
আমালদর সামলথ যতখাভর্
ন
সম্ভব তার সবোই আমালদর করলত লব। হেে ERAP কমসূন ভচর
উন্নত এবং ভিমোইর্ করার জর্ি পভরশ্রম করলে এবং আমরা সবাই একসালথ এই প্রািান্তকর
অভতমাভর হথলক হসলর ওিার েলক্ষি কাজ করভে বলে এই আইর্ াজার াজার পভরবারলক
ভর্লজলদর মাথার উপর োদ রাখলত আর হোে বিবসাগুলোর দরজা খুেলত সা াযি করলব। আভম
স্পিকার কাে নভ ভেলক ভাড়ালেলদর প্রভত তাাঁর অভবচে সমথলর্র
ন
জর্ি এবং গভর্রন হ াচুেলক
এই গুরুতর ভবষয়ঠে শুরু করার জর্ি আর তার পাশাপাভশ সংখিাগভরষ্ঠ দলের হর্তা অিাজ্িয়া
স্েুয়ােন -কাজ্জর্ ও হেে হসলর্ে ির্সর ব্রায়ার্ হকলভর্াঘলক তালদর হর্তৃলের জর্ি যর্িবাদ
জার্াই।"
হকার্ও বিজ্ি যভদ এমর্ হকার্ও এোকায় বসবাস কলরর্ হয এোকাঠে ভর্লজর ভাড়া স ায়তার
কমসূন ভচ পভরচাের্ার জর্ি হেলের কমসূন ভচ অপ্ট আউে কলরলে হসই এোকার হযলকার্ও বিজ্ি
স্থার্ীয় ফাড ফুভরলয় হগলে এই আইলর্ হেলের কমসূন ভচলত আলবদর্ করার জর্ি অর্ুলমাভদত।
ভর্লজলদর স্থার্ীয় কমসূন ভচগুলোয় সরাসভর আলবদর্কারী বিজ্িরাও এখর্ স্বয়ংজ্ক্রয়ভালব হেলের
আরও ভবস্তাভরত উলেদ সুরক্ষা হথলক সুভবযা পালবর্।

আইর্ঠে উলেদ মামোর মুলখামুভখ ওয়া ভাড়ালেলদর আইভর্ পভরলষবা ভদলত এবং এই যরলর্র
পভরলষবার জর্ি ভবর্ামূলেি আইভর্ স ায়তার অিালেস উপেভি র্য় হেলের এমর্ সমস্ত
এোকাগুলোয় তালদর আবাসলর্র ভস্থভতশীেতা বজায় রাখলত সা ালযির জর্ি 25 ভমভেয়র্
ডোলরর ফাডও বতভর কলরলে।
আইর্ঠে অভতভরি পভরবারগুলোলক পভরলষবা ভদলত এবং আরও ভালোভালব জভমর মাভেকলদর
সমথর্ন করলত একঠে র্তু র্ 250 ভমভেয়র্ ডোলরর সম্পূরক আপৎকােীর্ ভাড়া স ায়তার কমসূন ভচ
বতভর কলরলে। এই কমসূন ভচর মাযিলম, 125 ভমভেয়র্ ডোর হসই পভরবারগুলোলক স ায়তা ভদলত
উপেভি করা লব যালদর উপাজনর্ এোকা মযিস্থ আয় (Area Median Income, AMI) এর 80%
োভড়লয়লে এবং AMI এর সবাভযক
ন
120%। উপরন্তু, হসই সমস্ত জভমর মাভেকলদর স ায়তার জর্ি
125 ভমভেয়র্ ডোলরর বিবস্থা করা লব যালদর ভাড়ালেরা অংশগ্র ি করলত প্রতিাখিার্ কলরলের্
অথবা এভরয়ার স বাভড় খাভে কলরলের্।
ভর্উ ইয়লকনর সজ্ক্রয় স্থভগতালদলশর অযীলর্, উলেদ প্রজ্ক্রয়ার অগ্রগভত এড়ালত ভাড়ালেলদর
অবশিই কঠির্ পভরভস্থভতর হঘাষিাপত্র অথবা কঠির্ পভরভস্থভতর উৎস বির্া
ন কলর একঠে র্ভথ জমা
ভদলত লব। হয জভমর মাভেকলদর ভাড়ালেরা আভথকভালব
ন
হকার্ও কঠির্ পভরভস্থভতলত ভুগলের্ র্া
বলে তারা ভবশ্বাস কলরর্ এখর্ আদােলতর কালে একঠে শুর্াভর্র অর্ুলরায করলত পালরর্।
এোড়াও জভমর মাভেকরা হসই ভাড়ালেলদর উলেদ করলত পালর যারা অর্ি ভাড়ালেলদর ভর্রাপত্তা
ও স্বালস্থি ভবপদ হডলক আর্লে, ইোকৃত সম্পভত্ত র্ি করলে এবং হযখালর্ একজর্ ভাড়ালে হকার্ও
কঠির্ পভরভস্থভতর হঘাষিাপত্র জমা হদর্ভর্।
আইর্ঠে আবাভসক হফারললাজার মামোর উপর একঠে স্থভগতালদশ হদয় যালত বাভড়র মাভেকরা
এবং 10 ভকংবা কলয়কঠে আবাভসক বাসস্থালর্র মাভেকাযীর্ হোে জভমর মাভেকরা তালদর
বন্ধকদাতা, অর্ি হফারললাজ্জং অংশীদালরর কালে বা হফারললাজার বলন্ধর জর্ি আদােলতর কালে
কঠির্ পভরভস্থভতর হঘাষিাপত্র দাভখে করলত পালরর্।
বাভিজ্জিক উলেদ ও বাভিজ্জিক হফারললাজার মামোর উপর আইর্ঠের স্থভগতালদশ 100 বা তার
কম কমী থাকা হোে বিবসাগুলোর হক্ষলত্র প্রলযাজি য় যারা আভথকভালব
ন
কঠির্ পভরভস্থভত
হদভখলয়লের্। ভাড়ালেলদর উলেদ আেকালত অবশিই কঠির্ পভরভস্থভতর হঘাষিাপত্র অথবা কঠির্
পভরভস্থভতর উৎস বির্া
ন কলর একঠে র্ভথ জমা ভদলত লব।
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