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বর্উ ইয়কন শ্েম্বের জর্ে অবিবরক্ত জরুবর ভাড়া স ায়িার জর্ে অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বয় 

শ্সম্বেোবর ইম্বয়ম্বলম্বর্র কাম্বে গভর্ নর শ্ াচুম্বলর বচঠি  

  

শ্েে ERAP ি বিল িািদ 1.6 বিবলয়র্ ডলাম্বরর শ্িবে অি ন বিিরণ িা িরাে কম্বরম্বে  

  

চলমান মহামারীর মধ্যে বহু ননউ ইয়র্কবাসীর ভাড়া পনরধ্ ায র্রধ্ে নিধ্য় নহমন ম খাওয়া 

অবোহে থার্ায় ননউ ইয়র্ক স্টেধ্ের জনে অনেনরক্ত জরুনর ভাড়া সহায়ো র্ম কসূনচ (Emergency 

Rental Assistance Program, ERAP) েহনবধ্লর জনে অনুধ্রায জাননধ্য় িভন কর র্োনথ স্টহাচুল 

স্টর্াষািার নবভাধ্ির (Department of the Treasury) স্টসধ্েোনর জোধ্নে ইধ্য়ধ্লধ্নর র্াধ্ে 

এর্টে নচটি পাটিধ্য়ধ্েন।  

  

সমূ্পর্ ক নচটি ননধ্চ স্টেয়া হধ্লা:  

  

21 স্টসধ্েম্বর, 2021  

  

নিয় স্টসধ্েোনর ইধ্য়ধ্লন:  

  

ননউ ইয়র্ক স্টেে স্টর্ানভড-19 মহামারীর গুরুের অথ কনননের্ িভাব র্াটেধ্য় উিার এই সমধ্য় 

হাজার হাজার ননউ ইয়র্কবাসী ভাড়া সংোন্ত ঋধ্র্র োধ্য় িভীরভাধ্ব ডুধ্ব আধ্েন এবং চূড়ান্ত 

পর্ কাধ্য় নিধ্য় োধ্ের বানড় স্টথধ্র্ বনহষ্কার হওয়ার হুমনর্ধ্ে রধ্য়ধ্েন। এই চানহো পূরধ্র্র স্টেধ্ে 

জরুনর ভাড়াটেয়া সহায়ো র্ম কসূনচ (ERAP) এর্টে অমূলে উপায় নহধ্সধ্ব ভূনমর্া পালন র্ধ্রধ্ে 

র্া ইধ্োমধ্যে ভাড়া পনরধ্ ায র্রধ্ে অেম 120,000 জধ্নরও স্টবন  ননউ ইয়র্কবাসীধ্র্ সহায়ো 

িোন র্ধ্রধ্ে। নর্ন্তু, ননউ ইয়র্ক স্টেধ্ের জনে র্ুক্তরাধ্ের স্টর্াষািার নবভাধ্ির বরাদ্দরৃ্ে সর্ল 

ERAP েহনবল  ীঘ্রই পুধ্রাপুনর বরাদ্দ বা নবেরর্ সম্পন্ন হধ্য় র্াধ্ব নবযায় স্টেে দ্রুে এর্টে 

সংর্েময় মাইলফলধ্র্ স্টপ ৌঁোধ্ে র্াধ্ে। স্টর্ধ্হেু আমরা এই গুরুত্বপূর্ ক সমধ্য় এধ্স স্টপ ৌঁধ্েনে, 

আনম আপনাধ্র্ আমাধ্ের র্ম কসূনচর মাযেধ্ম আমরা স্টর্ দ্রুে অগ্রিনে অজকন র্ধ্রনে স্টস 

সম্পধ্র্ক হালনািাে েথে জানাধ্ে এবং উধ্েখধ্র্ািে পনরমার্ ভাড়া বধ্র্য়া থার্ার র্ারধ্র্ 

অনেনরক্ত স্টফডাধ্রল সহায়ো না স্টপধ্ল বানড় স্টথধ্র্ বনহষ্কাধ্রর ন র্ার হধ্ে পাধ্র ও 

েীর্ কধ্ময়ােীভাধ্ব আবাসধ্নর অনিনে ীল অবিায় থার্ধ্ে হধ্ে পাধ্র এমন ভাড়াটেয়াধ্ের চানহো 

পূরধ্র্র উধ্দ্দধ্ ে অনেনরক্ত েহনবল বরাধ্দ্দর জনে আনুষ্ঠাননর্ভাধ্ব অনুধ্রায জানাধ্ে এই 

নচটিটে নলখনে।  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/ERAP_Funding_Letter.pdf


ননউ ইয়র্ক স্টেে 1 জনু, 2021 স্টথধ্র্ ERAP-এর জনে আধ্বেন গ্রহর্ র্রধ্ে শুরু র্ধ্র। এই 

োনরখ স্টথধ্র্ এখন পর্ কন্ত 205,000 এরও স্টবন  আধ্বেন জমা পধ্ড়ধ্ে এবং স্টেে 1.6 নবনলয়ন 

ডলাধ্রর স্টবন  ERAP সহায়ো বরাদ্দ এবং/অথবা নবেরর্ র্ধ্রধ্ে। এর মধ্যে 40,000 এরও স্টবন  

পনরবাধ্রর পধ্ে 517.5 নমনলয়ন ডলাধ্রর স্টবন  অথ ক পনরধ্ ায র্রা অন্তভুকক্ত রধ্য়ধ্ে।  ননউ 

ইয়ধ্র্কর র্ম কেেোর উচ্চ মাোর নভনিধ্ে, এবং অনুধ্মােনধ্র্ািে ি াসননর্ বেয় নবধ্বচনায় 

ননধ্য়, ননউ ইয়র্ক অনুমান র্রধ্ে স্টর্ অধ্টাবধ্রর শুরুর নেধ্র্ এটে িাপ্ত সর্ল স্টফডাধ্রল 

সহায়ো পুধ্রাপুনর বরাদ্দ র্রা সম্পন্ন র্ধ্র স্টফলধ্ব। এই সমধ্য়, ননউ ইয়র্ক স্টেধ্ের িনে সপ্তাধ্হ 

9,000 এরও স্টবন  হাধ্র আধ্বেন পাওয়া অবোহে রধ্য়ধ্ে। বানড় স্টথধ্র্ বনহষ্কার হওয়ার সম্ভাবে 

সংর্ে এড়াধ্নার জনে ননউ ইয়র্ক স্টেধ্ের িনেশ্রুনের আধ্রা িমার্ স্টেখাধ্ে, এই স্টেে স্টেধ্ র 

েীর্ কেম সমধ্য়র বনহষ্কার িনিের্রধ্র্র সীমা জানর র্ধ্রধ্ে এবং অসহায় বানড়র মানলর্ ও 

স্টফডাধ্রল ERAP সহায়ো পাওয়ার উপর্ুক্ত নন এমন ভাড়াটেয়াধ্ের জনে 250 নমনলয়ন ডলাধ্রর 

স্টবন  স্টেে েহনবল িোন র্ধ্রধ্ে। এমননর্ এই অনেনরক্ত স্টেে েহনবল নবধ্বচনা র্রধ্লও, ননউ 

ইয়ধ্র্কর চানহো লভে েহনবলধ্র্ োনড়ধ্য় স্টিধ্ে, এবং এই সংর্ে স্টমার্াধ্বলায় অনেনরক্ত 

স্টফডাধ্রল েহনবল বরাদ্দ র্রা আব ের্।  

  

30 স্টসধ্েম্বর, 2021 স্টথধ্র্ শুরু র্ধ্র, স্টর্াষািার নবভাি বরাদ্দ না হওয়া স্টর্ধ্র্াধ্না "অনেনরক্ত" 

েহনবল নফনরধ্য় স্টনয়ার এবং িথম রাউধ্ের র্মপধ্ে 65% জরুনর ভাড়া সহায়ো েহনবল 

বরাদ্দ সম্পন্ন র্ধ্রধ্ে এমন েহনবলিাপ্তধ্ের পুনরায় েহনবল বরাদ্দ র্রা সংোন্ত ননধ্েক না 

স্টপধ্য়ধ্ে। স্টর্ধ্হেু ননউ ইয়র্ক ইধ্োমধ্যে এর িথম রাউধ্ের জরুনর ভাড়া সহায়ো পুধ্রাপুনর 

বরাদ্দ র্ধ্র স্টফধ্লধ্ে এবং খুব  ীঘ্রই এর নিেীয় রাউধ্ের জরুনর ভাড়া সহায়ো েহনবধ্লর 

সবেুরু্ বরাদ্দ সম্পন্ন র্ধ্র স্টফলধ্ব, এই স্টেে এর্টে েৃ েমান চানহো িনেষ্ঠা র্ধ্রধ্ে এবং 

অনেনরক্ত েহনবল পাওয়ার স্টর্ািেো রাধ্খ। শুরুর নেধ্র্র ERAP বরাদ্দ বেক্তক্তর সংখো নহধ্সধ্ব 

নবেরধ্র্র ফমু কলা নভনির্ নেল এবং ননউ ইয়ধ্র্কর ভাড়াটেয়া পনরবারগুধ্লার  ের্রা বড় এর্টে 

অং ধ্র্ নবধ্বচনা র্রা হয়নন। আনম অনুধ্রায র্রনে র্াধ্ে ERAP েহনবল পুনরায় বরাদ্দ র্রার 

সময় এর্টে স্টেধ্ের ভাড়াটেয়া পনরবারগুধ্লার সংখোধ্র্ নবধ্বচনায় স্টনয়া হয়।  

  

আনম আপনার সুনবযামে ননর্েেম সমধ্য় আপনার র্াে স্টথধ্র্ উির পাওয়ার আ া রানখ এবং 

আপনার সমধ্য়র জনে যনেবাে জানাই।  

  

নবনীে,  

  

র্োনথ স্টহাচুল  

িভন কর  

  

র্নপ: ননউ ইয়র্ক র্ংধ্গ্র নাল স্টডনলধ্ি ন  
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