
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

ক্ষবিগ্রস্ত বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক ম ামারী সংক্রান্ত ত্রাণ প্রোম্বর্র হক্ষম্বত্র িড় ধরম্বর্র 

অগ্রগবি  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াচুম্বলর হ াষণা  

  

ভাড়া সংক্রান্ত স ায়িা ব ম্বসম্বি প্রায় 400 বমবলয়র্ ডলার পবরম্বোধ করা  ম্বয়ম্বে - যা গি 

বির্ সপ্তাম্ব  পবরম্বোধ করা পবরমাণম্বক প্রায় বিগুম্বণ পবরণি কম্বরম্বে  

  

অি ন পবরম্বোধ করা অিিা িরাে করার হক্ষম্বত্র 1.2 বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে পবরমাণ অি ন 

বর্ম্বয় বর্উ ইয়কন হেট এখর্ জািীয়ভাম্বি প্রিম স্থাম্বর্ রম্বয়ম্বে  

  

আম্বগ স ায়িা পাওয়ার উপযুক্ত বেম্বলর্ র্া এমর্ ভাড়াটটয়াম্বের জর্ে হেম্বটর র্িুর্ 

িরােকৃি 125 বমবলয়র্ ডলাম্বরর ি বিল জরুবর ভাড়াটটয়া স ায়িা কম নসূবচর 

(Emergency Rental Assistance Program) মাধেম্বম 15 হসম্বেের হিম্বক পাওয়া যাম্বি  

  

িাে পড়া শ্রবমক কম নসূবচ ি বিম্বলর (Excluded Workers Program Funds) এখর্ পয নন্ত 

1.05 বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে বিিরম্বণর জর্ে অর্ুম্বমাবেি  ম্বয়ম্বে; এই সপ্তাম্ব র হেষ 

র্াগাে 550 বমবলয়র্ ডলার োড় করা  ম্বি, অবিবরক্ত 500 বমবলয়র্ ডলার চূড়ান্ত 

যাচাইকরণ প্রক্রক্রয়া মধে বেম্বয় যাম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরেররক্ জরুথর 

ভাড়াটিয়া স ায়িা ক্র্ নসূথচ ও বাে পড়া শ্রথর্ক্ ক্র্ নসূথচর র্াধ্যরর্ র্ ার্ারী সংক্রান্ত ত্রাণ প্রোরর্র 

হক্ষরত্র উরেখরোগয অগ্রগথি  রিরে। গি থির্ সপ্তার  র্ ার্ারী সম্পথক্নি জরুথর ভাড়া স ায়িা 

পথরর ারধ্র পথরর্াণ প্রায় থিগুণ  রয়রে — ো হবরড় 399 থর্থলয়র্ ডলারর পথরণি  রয়রে — ো 

বাথড় হিরক্ বথ ষ্কার  ওয়ার ঝ ুঁ থক্রি িাক্া ভাড়াটিয়ারের থর্রজরের বাথড়রি িাক্ার সার্ি নয থেরয়রে 

ও সংগ্রার্ ক্ররি িাক্া বাথড়র র্াথলক্রের অপথরর াথধ্ি ভাড়া উদ্ধার ক্ররি সা ােয ক্রররে। 15 

হসরেম্বর, ব ধ্বার হিরক্ শুরু ক্রর ইরিাপূরব ন স ায়িা পাওয়ার উপে ক্ত থেরলর্ র্া এর্র্ র্ধ্যর্ 

আরয়র ভাড়াটিয়ারা জরুথর ভাড়াটিয়া স ায়িা ক্র্ নসূথচর র্াধ্যরর্ হেরির 125 থর্থলয়র্ ডলাররর 

ি থবল হিরক্ বরাদ্দ পাওয়ার জর্য আরবের্ ক্ররি পাররবর্। হসইসারি, েথেও থক্েু ি থবল চূড়ান্ত 

োচাইক্ররণর ক্াজ চলরে, গভর্ নর হ াচুল হ াষণা ক্রররের্ হে এখর্ পে নন্ত বাে পড়া শ্রথর্ক্ 

ক্র্ নসূথচ ি থবরলর 1.05 থবথলয়র্ ডলাররর হবথ  অি ন থবিররণর জর্য অর্ রর্াথেি  রয়রে।  

  

"আজ হিরক্ র্াত্র থির্ সপ্তা  আরগ েখর্ আথর্ গভর্ নর থ রসরব  পি থর্রয়থেলার্, আথর্ স স্পষ্ট 

ক্রর বরলথেলার্ হে আর্ার জর্য  ীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার  রলা র্ ার্ারীর ক্াররণ অি ননর্থিক্ থবপে নরয়র 

সারি লড়াই ক্ররি িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য েি দ্র ি সম্ভব ত্রারণর অি ন পাওয়ার গথি 



 

 

ত্বরাথণি ক্রা," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "েথেও আর্রা এই প্ররচষ্টাগুরলা এথগরয় থর্চ্ছি, 

আর্ারের ক্াজ এখরর্া হ ষ  য়থর্। আর্রা বাে পরড় োওয়া শ্রথর্ক্, র্ ার্ারীরি ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া 

পথরবার োরা ভাড়া হেয়ার হক্ষরত্র থপথেরয় পরড়রের্, ও ববথিক্ স্বাস্থ্য সংক্রির ক্াররণ হেসব 

বাথড়র র্াথলক্ িারের ভাড়া হিরক্ উপাজনর্ ক্রর্ হেরি হেরখরের্, িারের জর্য গুরুত্বপূণ ন 

স ায়িা প্রোর্ ক্রা অবযা ি রাখরবা।"  

  

গভর্ নর হ াচুল হক্াথভড-19 (COVID-19) র্ ার্ারীরি ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরের ক্ারে েি 

দ্র ি ও ক্াে নক্রভারব সম্ভব ত্রাণ হপ ৌঁরে হেয়ারক্ িার প্র াসরর্র  ীষ ন অগ্রাথধ্ক্ারর পথরণি 

ক্রররের্৷ োথয়ত্ব গ্র রণর প্রির্ থের্ হিরক্, হেরির র্ ার্ারী সংক্রান্ত ত্রাণ প্ররচষ্টা হজারোর 

ক্ররি গভর্ নর এক্াথধ্ক্ পেরক্ষপ গ্র ণ ক্রররের্, োর র্রধ্য র্ ার্ারী সংক্রান্ত ত্রারণর জর্য র্িুর্ 

অথধ্েপ্তর সৃটষ্ট ক্রা, হেরির ভাড়া সংক্রান্ত ত্রাণ ক্র্ নসূথচ ত্বরাথিি ক্রার জর্য পথরবিনর্গুরলা 

ক্াে নক্র ক্রা ও আররা হবথ  সংখযক্ আরবের্ক্ারীরক্ আকৃ্ষ্ট ক্রা, ও  ূথণ নঝরড় ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া 

এলাক্াগুরলারি থর্উ ইয়ক্নবাসীরের সারি সংরোগ রক্ষা ক্রা  রি ও িারা িারের প্ররয়াজর্ীয় 

সা ােয পারির্ িা থর্চ্ছিি ক্ররি হসসব এলাক্া পথরে নর্ ক্রা অন্তভুনক্ত ররয়রে।  

  

জরুবর ভাড়াটটয়া স ায়িা কম নসূবচ  

গভর্ নর হ াচুল আগরের হ রষ োথয়ত্ব গ্র ণ ক্রর ERAP-এর উপর র্জর থেরয়রের্ ও 

ধ্ারাবাথ ক্ভারব হব  থক্েু পেরক্ষপ গ্র রণর ক্িা হ াষণা ক্রররের্, োর র্রধ্য র্ লিথব  রয় িাক্া 

আরবের্গুরলা সম্পন্ন ক্রার প্রচ্ছক্রয়া ত্বরাথিি ক্ররি এক্ক্ভারব বাথড়র র্াথলক্রের সারি ক্াজ 

ক্রার জর্য 100 জর্ চুচ্ছক্তবদ্ধ ক্র্ীরক্ প র্রায় থর্ে ক্ত ক্রা অন্তভুনক্ত ররয়রে। িখর্ হিরক্ বাথড়র 

র্াথলক্রেররক্ পথরর াধ্ ক্রা হপরর্রের সংখযা 203 থর্থলয়র্ ডলাররর হর্াি 15,548টি হপরর্ে 

হিরক্ বৃচ্ছদ্ধ হপরয় 399 থর্থলয়র্ ডলাররর হর্াি 30,781টি হপরর্রে এরস হপ ৌঁরেরে।  

  

ব ধ্বার হিরক্ শুরু ক্রর, র্ ার্ারীর ক্াররণ ক্ষথিগ্রস্ত  রয়রের্ ও-এথরয়া র্ধ্যর্ার্ আরয়র 80 

হিরক্ 120  িাং  উপাজনর্ ক্ররের্ এর্র্ সব পথরবাররর ক্াে হিরক্ হেি ভাড়া স ায়িার 

আরবের্ গ্র ণ ক্ররব, হে গররুপটি এর আরগ হেরির জরুথর ভাড়াটিয়া স ায়িা ক্র্ নসূথচ হিরক্ 

সা ােয পাওয়ার অর্ পে ক্ত থেল।  

  

হেডাররল থর্রেন র্া অর্ োয়ী, র্ ার্ারীর ক্াররণ ক্ষথিগ্রস্ত  রয়রে ও এথরয়া র্ধ্যর্ার্ আরয়র 80 

 িাংর র সর্ার্ বা ক্র্ উপাজনর্ ক্ররে শুধ্  এর্র্ সব পথরবার ERAP পাওয়ার উপে ক্ত থেল। 

হেরির অথেস অব হিরম্পারাথর অযান্ড থডরজথবথলটি অযাথসেযান্স (Office of Temporary and 

Disability Assistance) ক্িৃনক্ পথরচাথলি এই ক্র্ নসূথচ সরাসথর বাথড়র র্াথলক্রেররক্ সরব নাচ্চ 12 

র্ারসর বরক্য়া ও থির্ র্ারসর অথগ্রর্ ভাড়া পথরর াধ্ ক্রার জর্য 2.6 থবথলয়র্ ডলাররর হেডাররল 

ি থবল প্রোর্ ক্ররে, হসইসারি অর্ রর্াথেি ভাড়াটিয়ারেররক্ িারের ভাড়া পথরর াধ্ ক্রা 

অবযা ি রাখার  িন সারপরক্ষ সরব নাচ্চ এক্ বেররর জর্য বাথড় হিরক্ বথ ষ্কার  ওয়া হিরক্ স রক্ষা 

প্রোর্ ক্ররে।  

  

এথরয়া র্ধ্যর্ার্ আয় ক্াউথে ও পথরবাররর আক্ার অর্ োয়ী থভন্ন  রয় িারক্। হেডাররল বা 

হেি স ায়িা পাওয়ার জর্য আরবের্ ক্ররি আগ্র ী ভাড়াটিয়ারা otda.ny.gov/erap 

ওরয়বসাইি হেখা উথচি৷।  

https://otda.ny.gov/erap


 

 

 থবথভন্ন হেরি ERAP বাস্তবায়র্ ট্র্যাক্ক্ারী র্যা র্াল হলা ইর্ক্ার্  াউচ্ছজং হক্ায়াথল রর্র 

(National Low Income Housing Coalition) িিয অর্ োয়ী থর্উ ইয়ক্ন হেি এখর্ অি ন পথরর াধ্ 

ক্রা অিবা বরাদ্দ ক্রার হক্ষরত্র 1.2 থবথলয়র্ ডলাররর হবথ  পথরর্াণ অি ন থর্রয় জািীয়ভারব 

প্রির্ স্থ্ারর্ ররয়রে, এবং সরাসথর হপরর্ে ক্রার হক্ষরত্র হর্িৃস্থ্ার্ীয় অবস্থ্ারর্ ররয়রে। 

  

এোড়াও থর্উ ইয়ক্ন হেডাররল ভাড়া স ায়িা ি থবল 'থেথররয় হর্য়া' এড়ারর্ার সীর্াররখা োথড়রয় 

অরর্ক্েরূ অথিক্রর্ ক্রররে এবং এখর্ এই স ায়িা েরিষ্ট দ্র ি থবিরণ ক্ররে র্া এর্র্ 

হেিগুরলার ক্াে হিরক্ সম্ভাবয ি থবল পাওয়ার উপে ক্ত  রয়রে। 30 হসরেম্বর হিরক্ শুরু 

ক্রর, হক্াষাগার থবভাগ থবিরণ ক্রা  য়থর্ এর্র্ বাড়থি ি থবল থেথররয় থর্রি পারর ও হসই 

সংস্থ্ার্গুরলা বরাদ্দকৃ্ি পথরর্ারণর ক্র্পরক্ষ 65  িাং  থবিরণ ক্রর উচ্চ ক্র্ নেক্ষিা হেখারর্া 

অথধ্রক্ষত্রগুরলারি স্থ্ার্ান্তর ক্ররি পারর।  

  

OTDA কবমের্ার মাইক হ ইর্ িম্বলর্, "হেরির িরে হিরক্ অথিথরক্ত ি থবল পাওয়ায় থর্উ 

ইয়রক্নর জরুথর ভাড়াটিয়া স ায়িা ক্র্ নসূথচ এখর্ ভাড়াটিয়ারের প্রোর্ ক্রা স রক্ষা ও বাথড়র 

র্াথলক্রের প্রোর্ ক্রা স ায়িার বযাথপ্তর হক্ষরত্র আররা হবথ  গথি ীল  রয়রে। এই গুরুত্বপূণ ন 

সর্সযাটির থবষরয় গভর্ নর হ াচুরলর অবযা ি র্রর্ারোগ হেয়ার েরল আর্রা এখর্ আর্ারের 

হেিবযাপী এই ক্র্ নসূথচর  চ্ছক্ত ালী প্রভাব হেখরি পাচ্ছি ও এটি ববথিক্ স্বাস্থ্য সংক্রির র্রধ্য 

আর্ারের সম্ম খীর্  ওয়া সবরচরয় হবথ  চযারলচ্ছজং অি ননর্থিক্ ও সার্াচ্ছজক্ সর্সযাসর্ূ  

হর্াক্ারবলায় জািীয় পে নারয় থর্উ ইয়রক্নর হর্িৃরত্বর আসরর্ িাক্ার থবষয়টি িুরল ধ্রররে।"  

  

িাে পড়া শ্রবমক ি বিল কম নসূবচ  

র্ ার্ারীর ক্াররণ অি ননর্থিক্ থবপে নরয়র সারি লড়াই ক্ররি িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরের সা ােয 

ক্ররি েি দ্র ি সম্ভব ত্রারণর অি ন থবিরণ ক্রারক্ গভর্ নর হ াচুল িার এক্টি  ীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার 

থ রসরব  র্াক্ত ক্রররের্। এসব প্ররচষ্টার অং  থ রসরব গভর্ নর বাে পড়া শ্রথর্ক্ ক্র্ নসূথচর 

আওিাধ্ীর্ স থবধ্াগুরলার থবিরণ ত্বরাথিি ক্ররি ক্াজ ক্রররের্। আজ পে নন্ত থর্উ ইয়ক্ন 

হেরির শ্রর্ থবভাগ (Department of Labor) বাে পড়া শ্রথর্ক্ ক্র্ নসূথচর আওিাধ্ীর্ স থবধ্াসর্ূ  

থবিররণর জর্য 1.05 থবথলয়র্ ডলাররর হবথ  অর্ রর্াের্ ক্রররে। এই স থবধ্াগুরলার র্রধ্য 550 

থর্থলয়র্ ডলার এই সপ্তার র হ ষ র্াগাে োড় ক্রা  রব, ও অথিথরক্ত 500 থর্থলয়র্ ডলাররর জর্য 

আরবের্ক্ারীরের উপে ক্ত থ রসরব  র্াক্ত ক্ররি চূড়ান্ত োচাইক্ররণর ক্াজ চলরে, ো পরবিী 

র্ারস থবিরণ ক্রা  রব বরল প্রিযা া ক্রা  রি। 1 আগে, 2021 িাথররখ, ক্র্ নসূথচর জর্য 13টি 

থভন্ন ভাষায় আরবের্ প্রচ্ছক্রয়া শুরু  রয়রে, এবং এখর্ পে নন্ত NYS DOL 130,000 এরও হবথ  

আরবের্ হপরয়রে, োর র্রধ্য এখর্ পে নন্ত 75,000টিরও হবথ  উপে ক্ত থ রসরব থবরবথচি  রয়রে।  

  

অর্ রর্াথেি আরবের্ক্ারীরা িারের পথরচয় এবং বাসস্থ্ার্ োচাই ক্রার পা াপাথ  িারের প্রেত্ত 

ক্ারজর হোগযিার স্তররর ডক্ রর্রে রর্র উপর থভথত্ত ক্রর ে টি স থবধ্ার পথরর্াণ পার্। টিয়ার 1 

হক্ায়াথলোয়ার 15,600 র্াথক্নর্ ডলার এবং টিয়ার 2 হক্ায়াথলোয়ার 3,200 র্াথক্নর্ ডলার পায়। 

আজ পে নন্ত অর্ রর্াথেি  ওয়া আরবের্ক্ারীরের র্রধ্য 99  িাং  টিয়ার 1 স থবধ্া পাওয়ার 

উপে ক্ত থ রসরব থবরবথচি  রয়রের্। অর্ রর্াথেি আরবের্ক্ারীরা আরবেরর্ প্রেত্ত টিক্ার্ায় 

হপ্রথরি থপ্ররপইড ক্ারডন এক্টি এক্ক্ালীর্ হপরর্ে পার্। ক্াডন বযব ার ক্রর র্গে অি ন উরত্তালর্ 

ক্রা অিবা থবরক্রিারের ক্াে হিরক্ হক্র্াক্ািা ক্রার স রোগ িাক্রব।  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608


 

 

রাজয জ রড়  াজার  াজার ক্র্ী োরা র্ ার্ারী চলাক্ালীর্ আয়  াথররয়থেরলর্ এবং সরক্ার ক্িৃনক্ 

প্রেত্ত হক্াথভড-19 স থবধ্ার জর্য হোগযিা অজনর্ ক্ররর্থর্, িারের জর্য আথি নক্ ত্রাণ আর্রি 

এক্সক্র ল রডড ওয়াক্নাস ন োন্ড বিথর ক্রা  রয়থেল, িা এখর্ চূড়ান্ত অর্ রর্ােরর্র পে নারয় ররয়রে।  

  

আরবের্ক্ারীরা 24/7 অর্লাইরর্ আরবের্ ক্ররি পাররবর্, এবং DOL-এর 600 ক্র্ী িারা 

পথরচাথলি ব ুভাষী ক্ল হসোর সপ্তার  েয় থের্ হখালা ররয়রে। এক্সক্র ল রডড ওয়াক্নাস ন োন্ড 

(Excluded Workers Fund, EWF) আরবের্ প্রচ্ছক্রয়াটি এক্টি EWF ভাচুনয়াল অযাথসেযাে স  

অিযাধ্ থর্ক্ প্রে চ্ছক্ত বযব ার ক্রর ো আরবের্ক্ারীরের প ররা প্রচ্ছক্রয়া জ রড় িারের আরবেরর্র 

থস্থ্থি প্রোর্ ক্ররি পারর। এোড়াও আরবের্ক্ারীরা এক্জর্ লাইভ প্রথিথর্থধ্র সারি ক্িা বলরি 

পাররবর্ অিবা 24 হিরক্ 48  ণ্টার র্রধ্য থেরথি ক্ল পারবর্। এই আরবের্ ও এক্টি FAQ 

ডক্ রর্ে শ্রর্ থবভারগর EWF হপইরজ 13টি থভন্ন ভাষায় পাওয়া োরি।  

  

হবক্ারত্ব বীর্ার োথবর অর্ রূপ, প ঙ্খার্ প ঙ্খ পে নারলাচর্া প্রচ্ছক্রয়ার অন্তথর্ নথ ি স রক্ষা এবং 

জাথলয়াথি সর্াক্তক্রণ বযবস্থ্া থর্চ্ছিি ক্রর হে ি থবল হোগয আরবের্ক্ারীরের ক্ারে োয়, 

স্ক্যার্াররের ক্ারে র্য়।  

  

DOL এক্টি থররয়ল-িাইর্ ডযা রবারডনর বযবস্থ্া ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্ররে ো আগার্ী 

সপ্তা গুরলারি EWF ক্র্ নসূথচর সব নর ষ ডািা সরবরা  ক্ররব। এই সর্রয়র র্রধ্য, DOL এর 

ওরয়বসাইরি EWF ক্র্ নসূথচর প্রথি  ণ্টার ডািার আপরডি হপাে ক্ররব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার রিাটনা বরয়ারডর্ িম্বলর্, "আর্ারের হেরি 

র্ ার্ারীর প্রথি সাড়া হেয়ার হক্ষরত্র গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্রররের্ থক্ন্তু হেি বা হেডাররল 

হবক্ারত্ব স থবধ্া পাওয়ার হোগয  র্থর্ এর্র্  াজাররা থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্ারে বাে পড়া শ্রথর্ক্রের 

ি থবল প্রকৃ্ি ত্রাণ সরবরা  ক্ররে। র্ ার্ারীর সর্য় র্জ থর বা আয়  াথররয়রের্ এর্র্ সক্ল 

উপে ক্ত বযচ্ছক্তরক্ এই গুরুত্বপূণ ন লাইেলাইরর্র জর্য আরবের্ ক্ররি আথর্ উৎসাথ ি ক্রথে।"  

  

হসরেম্বররর শুরুরি গভর্ নর হ াচুল 15 জার্ য়াথর, 2022 িাথরখ পে নন্ত হক্াথভড সম্পথক্নি ক্াররণ 

বাথড় হিরক্ বথ ষৃ্কি  ওয়া থবষরয় ঋণর াধ্ থবলথম্বি ক্রা সংক্রান্ত এক্টি আইরর্ স্বাক্ষর ক্রররের্। 

এই আইর্ আররা পথরবাররক্ হসবা হেয়ার জর্য ও বাথড়র র্াথলক্রের আররা ভারলাভারব স ায়িা 

ক্ররি 250 থর্থলয়র্ ডলাররর র্িুর্ এক্টি ক্র্ নসূথচও প্রথিষ্ঠা ক্রররে। এই ক্র্ নসূথচর র্াধ্যরর্, 

হেডাররল অি নায়রর্র ERAP-হি অং গ্র ণ ক্রার পরক্ষ অরর্ক্ হবথ  আয় ররয়রে এর্র্ 

পথরবারগুরলার জর্য থবর ষভারব 125 থর্থলয়র্ ডলাররর হেি ি থবল বরাদ্দ ক্রা  রয়রে।  

  

হসইসারি, এই ক্র্ নসূথচরি অং গ্র ণ ক্ররি অস্বীকৃ্থি জাথর্রয়রের্ অিবা বরক্য়া ভাড়াস  

অযাপািনরর্ে খাথল ক্রর থেরয়রের্ এর্র্ ভাড়াটিয়ারের বযাপারর বাথড়র র্াথলক্রের স ায়িা ক্ররি 

এই আইরর্ আলাোভারব 125 থর্থলয়র্ ডলাররর হেি ি থবল বরাদ্দ ক্রা  রয়রে। হেডাররল 

থর্রেন র্া অর্ োয়ী বাথড়র র্াথলক্ ও ভাড়াটিয়া উভরয়র জর্য এই ক্র্ নসূথচরি আরবের্ ক্রা 

আব যক্, িাই এই অথিথরক্ত হেি ি থবল OTDA-হক্ এই স ায়িা হপরি আগ্র ী বাথড়র র্াথলক্রের 

জর্য অরটাবররর শুরুর থেরক্ এক্টি পৃিক্ আরবেরর্র বযবস্থ্া ক্রার স ররোগ ক্রর থেরব।  

  

https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund-data


 

 

িরব থর্উ ইয়রক্নর ক্র্ নসূথচরি, আরবেরর্র অর্য অং  র্ লিথব িাক্া অবস্থ্ায় ভাড়াটিয়ারের 

সার্থয়ক্ভারব স ায়িা পাওয়ার অর্ রর্াের্ হেয়ার স রোগ ররয়রে, এবং বাথড়র র্াথলক্রের 

অং গ্র ণ ক্ররি প্রররাথচি ক্ররি হজারারলা প্ররচষ্টা চালারর্া  রি। েথে হক্ারর্া বাথড়র র্াথলক্ 

এক্টি আরবের্ সম্পন্ন ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় িিয প্রোর্ ক্ররি অস্বীকৃ্থি জার্ার্ অিবা 

ি থবল গ্র ণ ক্ররি অস্বীকৃ্থি জার্ার্, িা রল ভাড়াটিয়ারক্ এক্টি থচটি প্রোর্ ক্রা  য় ো বাথড় 

হিরক্ বথ ষ্কাররর থবচাথরক্ প্রচ্ছক্রয়া চলাক্ালীর্ সর্রয় আোলরি হেখারর্া োরব। 

  

এই ক্র্ নসূথচর জর্য অর্ রর্াথেি  ওয়া ভাড়াটিয়ারের হক্াথভড-19 র্ ার্ারীর সর্রয় থলরজর 

হর্য়াে উত্তীণ ন  রয় োওয়া অিবা ভাড়া পথরর াধ্ ক্ররি বযি ন  ওয়ার ক্াররণ বাথড় হিরক্ বথ ষ্কার 

ক্রা োরব র্া। হক্ারর্া বাথড়র র্াথলক্ এক্বার হপরর্ে গ্র ণ ক্রর হেলরল, এই হপরর্ে পরবিী 

12 র্ারসর র্রধ্য ক্ভারকৃ্ি সর্রয়র ভাড়া পথরর াধ্ র্া ক্রার অিবা থলরজর হর্য়াে হ ষ  রয় 

োওয়ার ক্াররণ ভাড়াটিয়ারক্ বাথড় হিরক্ বথ ষ্কার ক্রা োরব র্া।  

  

র্ ার্ারীর সর্রয় জর্া  রয় োওয়া ভাড়া পথরর াধ্ ক্ররি থ র্থ র্ খাওয়া থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরেররক্ এই ক্র্ নসূথচর জর্য আরবের্ ক্ররি গভর্ নর হ াচুল অবযা িভারব উৎসা  

থেরয় োরির্। ERAP-এর জর্য ইরিার্রধ্য 200,000 এরও হবথ  আরবের্ পাওয়া হগরে।  

  

###  
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