অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/7/2021

গভর্রন কোবি শ্ াচুল

বর্উ ইয়কন শ্েম্বে িাবির মাবলকম্বের ভািা সংক্রান্ত স ায়তার জর্ে গভর্রন শ্ াচুম্বলর
125 বমবলয়র্ ডলার িরাে শ্েয়ার শ্ াষণা

শ্েসি িাবির মাবলম্বকর ভািাটেয়ারা বর্উ ইয়ম্বকনর জরুবর ভািাটেয়া স ায়তা
কমসূন বচম্বত (Emergency Rental Assistance Program) অংেগ্র ণ করম্বত অস্বীকৃবত
জাবর্ম্বয়ম্বের্ অিিা ভািা িম্বকয়া শ্রম্বেই র শ্েম্বি বেম্বয়ম্বের্ তাম্বের স ায়তা করার
জর্ে শ্েম্বের তরফ শ্িম্বক প্রোর্ করা ত বিল
িাবির মাবলকরা এের্ শ্েম্বের শ্রন্টাল অোবসেোন্স শ্ ােন াম্বলর (Rental Assistance
Portal) মাধ্েম্বম ত বিম্বলর জর্ে আম্বিের্ করম্বত ারম্বির্
804 বমবলয়র্ ডলাম্বরর স ায়তার মাধ্েম্বম িাবির মাবলকম্বের 63,000 এরও শ্িবে
অর্ুম্বমাবেত শ্ ম্বমন্ট প্রোর্ করা ম্বয়ম্বে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে আরেদর্ প্রক্রিয়ায় ভাড়াটিয়ারদর অংশগ্র ণ
ক্রার হেডাররল পোরয়র
ন
শর্ন িাক্ায় থর্উ ইয়ক্ন হেরির জরুথর ভাড়াটিয়া স ায়র্া ক্র্সূন থচরর্
অংশগ্র ণ ক্ররর্ পাররর্থর্ এর্র্ োথড়র র্াথলক্রদর সা ােয ক্ররর্ এখর্ 125 থর্থলয়র্
ডলাররর হেি র্ থেল লভয ররয়রে। হেরির অস্থায়ী ও অক্ষর্র্া সংিান্ত স ায়র্া থেষয়ক্
দপ্তররর (Office of Temporary and Disability Assistance) েরাদ্দ ক্রা এেং 7 অরটাের,
েৃ স্পথর্োর হিরক্ আরেদর্ গ্র ণ শুরু ওয়া, এই োথড়র র্াথলক্রদর জর্য ভাড়া স ায়র্া
ক্র্সূন থচ (Landlord Rental Assistance Program) হসসক্ল োথড়র র্াথলক্রদর 12 র্াস পেন্ত
ন
েরক্য়া ভাড়া প্রদার্ ক্ররে োরা র্ারদর ভাড়াটিয়া আরেদর্ ক্ররর্ অস্বীক্ৃথর্ জার্ারর্া অিো
ভাড়া েরক্য়া হররখই োথড় হেরড় হদয়ার ক্াররণ হেডাররল র্ থেল ক্র্সূন থচ হিরক্ স ায়র্া
পাওয়ার হোগয রর্ পাররথর্। হোি হিরক্ র্াঝাথর আক্াররর োথড়র র্াথলক্রদর অগ্রাথিক্ার
প্রদার্ ক্রা রে।
.
"থর্উ ইয়ক্নোসীরদর ক্ারে র্ ার্ারী সংিান্ত ত্রারণর অি হপ
ন ৌঁরে হদয়া আর্ার প্রশাসরর্র প্রির্
থদর্ হিরক্ই এক্টি শীষ অগ্রাথিক্ার
ন
রয় আরে," িম্বলম্বের্ গভর্রন শ্ াচুল। "আথর্ গথের্ন হে
আর্ারদর হেরির ভাড়া স ায়র্া ক্র্সূন থচ ইরর্ার্রিয াজার াজার থর্উ ইয়ক্নোসীরক্ অথর্
প্ররয়াজর্ীয় ত্রাণ সরেরা ক্রররে, থক্ন্তু এরপরও েহু হোিখাি োথড়র র্াথলক্ ররয় হগরের্ োরা
হেডাররল থর্য়রর্র ক্াররণ হসই ত্রাণ পাওয়ার হোগয থেরেথচর্ র্থর্ থক্ন্তু আর্ারদর সা ােয

র্ারদর প্ররয়াজর্। এই র্ থেল হসই েযেিার্ পূরণ ক্রার জর্য এেং আররা হেথশ সংখযক্ থর্উ
ইয়ক্নোসীরক্ র্ ার্ারী হিরক্ হসরর উঠরর্ সা ােয ক্রার জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন াথর্য়ার।"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের বসম্বর্ে াউজজং কবমটের সভা বত এিং র্তু র্ ত বিল
অর্ুম্বমাের্কারী বিম্বলর ৃষ্ঠম্ব াষক, বসম্বর্ের ব্রায়ার্ কাভার্া িম্বলর্, "র্ ার্ারীর শুরু
হিরক্ই থর্উ ইয়ক্নোসীরা োরর্ COVID-19 এর েরয় আর্া ক্ষ্টক্র অেস্থার ক্াররণ র্ারদর োথড়
ারারর্া হিরক্ এেং েরক্য়া ভাড়ার দী রর্য়াদী
ন
হোঝা ে র্ ক্রা হিরক্ সুরথক্ষর্ িারক্র্ হসিা
থর্ক্রির্ ক্ররর্ আর্রা দৃঢ় প্রথর্জ্ঞ হিরক্থে। েথ ষ্কার ও সম্পথি দখল স্থথগর্ক্রণ এেং জরুথর
ভাড়াটিয়া স ায়র্া ক্র্সূন থচ ইরর্ার্রিয েযাপক্ পোরয়
ন স ায়র্া প্রদার্ ক্ররে এেং আর্রা এই
উরদযাগসর্ূর র ক্ােক্াথরর্া
ন
উন্নর্ ক্রার জর্য অেযা র্ভারে প্ররচষ্টা চাথলরয় োক্রি। আর্ারদর
হেডাররল অিায়রর্র
ন
ERAP ক্র্সূন থচর আওর্ায় পথররশাি ওয়ার হোগয র্য় এর্র্ েরক্য়া ভাড়া
পথররশারির জর্য হেরির র্রে হিরক্ এই র্র্ু র্ র্ থেল এক্টি সথর্যক্ার সর্থির্ পদরক্ষপ
গ্র ণ ক্রার হক্ষরত্র আর্ারদর অঙ্গীক্াররর প্রর্াণ। এটি থেরশষভারে গুরুত্বপূণ হে,
ন
হেসে োথড়র
র্াথলরক্র ভাড়াটিয়া ক্রয়ক্ র্াস িরর র্ারদর ভাড়া পথররশাি ক্ররর্ েযি ন রয় অেরশরষ োথড়
হেরড় থদরয়রের্ র্ারা এখর্ হপরর্ন্ট পাওয়ার হোগয রের্, ো এই সর্য়ক্ারল পথররশাি র্া ওয়া
ভাড়ার অি োথড়র
ন
র্াথলক্ ো ভাড়াটিয়া উভরয়র ক্াররা জরর্যই োরর্ হোঝায় পথরণর্ র্া য়
হসিা থর্ক্রির্ ক্ররে। থর্উ ইয়ক্নোসীরা োরর্ র্ারদর প্ররয়াজর্ীয় ও প্রাপয স ায়র্া পার্ হসিা
থর্ক্রির্ ক্রার জর্য এেং এই র্ থেরল স ায়র্া ক্রার জর্য আথর্ গভর্রন হ াচুলরক্ ির্যোদ
জার্াই এেং এই ক্র্সূন থচ দ্রুর্ চালু ও ক্ােক্র
ন ক্ররর্ ক্াজ ক্রর োওয়া এই প্রশাসরর্র সোইরক্
আথর্ ির্যোদ জার্াই।"
উপেুক্ত োথড়র র্াথলক্রদর অেশযই র্ারদর এলাক্া অর্ুোয়ী োজাররর র্যােয ভাড়ার 150
শর্াংশ ো র্ার ক্র্ ভাড়ায় থলজ হদয়া ইউথর্রির র্াথলক্ রর্ রে এেং অেশযই ইউথর্ি খাথল
ক্রর চরল হগরের্ অিো জরুথর ভাড়াটিয়া স ায়র্া ক্র্সূন থচরর্ অংশগ্র ণ ক্ররর্ অস্বীক্ৃথর্
জাথর্রয়রের্ এর্র্ হক্ারর্া ভাড়াটিয়া ক্র্ৃক্
ন 1 র্াচন, 2020 র্াথররখর পর হিরক্ অপথররশাথির্ ও
জর্রর্ িাক্া েরক্য়া ভাড়ার ক্াগজপত্র িাক্রর্ রে। 20টি ো র্ার ক্র্ সংখযক্ ইউথর্িথেথশষ্ট
ভেরর্র র্াথলক্ এেং 7 অরটাের, েৃ স্পথর্োরর ক্র্সূন থচ উন্মক্ত
ওয়ার র্াথরখ হিরক্ প্রির্ 45
ু
থদরর্র র্রিয োরা আরেদর্ ক্ররের্ র্ারদররক্ অগ্রাথিক্ার হদয়া রে।
হেসে োথড়র র্াথলক্ হেরির ভাড়া স ায়র্া ক্র্সূন থচর জর্য আরেদর্ ক্ররথেরলর্ র্ারা
এই অর্লাইর্ হপািন ারল র্ারদর থেদযর্ার্ অযাক্াউরন্টর র্ািযরর্ হেি র্ থেরলর জর্য আরেদর্
সম্পন্ন ক্ররর্ পাররের্ অিো ইরর্ার্রিয র্ারা হসটি র্া ক্রর িাক্রল এক্টি র্র্ু র্ অযাক্াউন্ট
তর্থর ক্রর থর্রর্ পাররের্। এই স ায়র্া আরগ আসরল আরগ পারের্ থভথিরর্ প্রদার্ ক্রা রে,
এেং এটি সুথর্থদনষ্টভারে 2020 সারলর র্াচন র্ারস COVID-19 র্ ার্ারী শুরু ওয়ার পর হিরক্
জর্রর্ িাক্া েরক্য়া ভাড়ার জর্য পথরক্ল্পর্া ক্রা রয়রে। আররা র্িয otda.ny.gov/lrap
ওরয়েসাইরি পাওয়া োরে।
"এই োড়থর্ হেি র্ থেল থর্রজরদর হক্ারর্া হদাষ োড়াই হেডাররল স ায়র্া হিরক্ েক্রির্
ওয়া োথড়র র্াথলক্রদর উষ্ণ স ায়র্া প্রদার্ ক্ররে," িম্বলম্বের্ OTDA-র এজিবকউটেভ

শ্ড ুটে কবমের্ার িারিারা গুইর্। "এই পূরণ র্া ওয়া চাথ দা শর্াক্ত ক্রা এেং এই
গুরুত্বপূণ হেি
ন
র্ থেরলর েযেস্থা ক্রা উভয়টির জর্য আথর্ গভর্রন হ াচুরলর প্রশংসা ক্থর।"
15 জার্ুয়াথর, 2022 র্াথরখ পেন্ত
ন আোথসক্ েথ ষ্কার স্থথগর্ক্ররণর এক্টি আইরর্ গর্ র্ারস
গভর্রন হ াচুল স্বাক্ষর ক্রররের্। এই আইরর্ ভাড়াটিয়ারা অংশগ্র ণ ক্ররর্ অস্বীক্ৃথর্
জাথর্রয়রের্ অিো ভাড়া েরক্য়া হররখই োথড় হেরড় থদরয়রের্ এর্র্ োথড়র র্াথলক্রদর সা ােয
ক্রার জর্য 125 থর্থলয়র্ ডলার পৃিক্ ক্রর রাখা রয়থেল।
হসইসারি, গভর্রন হ াচুল গর্ র্ারস েুক্তরারের হক্াষাগার থেভারগর (U.S. Treasury
Department) ক্ারে থর্উ ইয়রক্নর জরুথর ভাড়াটিয়া স ায়র্া ক্র্সূন থচর অেথশষ্ট অরিরন পথরর্াণ
ক্র্রর্ িাক্া এেং হেিজুরড় স ায়র্ার প্ররয়াজর্ থেদযর্ার্ িাক্ার ক্াররণ এই ক্র্সূন থচর জর্য
অথর্থরক্ত র্ থেল পাওয়ার অর্ুররাি জাথর্রয় এক্টি থচটঠ পাটঠরয়রের্।
এখর্ পেন্ত
ন এই ক্র্সূন থচ োথড়র র্াথলক্রদর স ায়র্ার জর্য হর্াি 804 থর্থলয়র্ ডলাররর 63,000
এরও হেথশ সরাসথর হপরর্ন্ট প্রদার্ ক্রররে। থেথভন্ন হেরি ERAP োস্তোয়র্ ট্র্যাক্ক্ারী র্যাশর্াল
হলা ইর্ক্ার্ াউক্রজং হক্ায়াথলশরর্র (National Low Income Housing Coalition) র্িয
অর্ুোয়ী থর্উ ইয়ক্ন হেি এখর্ অি পথররশাি
ন
ক্রা অিো েরাদ্দ ক্রার হক্ষরত্র 1.8 থেথলয়র্
ডলাররর হেথশ পথরর্াণ অি থর্রয়
ন
জার্ীয়ভারে প্রির্ স্থারর্ ররয়রে, এেং সরাসথর হপরর্ন্ট ক্রার
ৃ
হক্ষরত্র হর্র্স্থার্ীয় অেস্থারর্ ররয়রে। থর্উ ইয়ক্ন হেরির ERAP োথড়র র্াথলক্ হপরর্ন্ট ইসুয
ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় র্িয প্রদার্ র্া ক্ররলও অিো েরাদ্দক্ৃর্ েরক্য়া ভাড়া প্রর্যাখযার্
ক্ররলও ভাড়াটিয়ারদর োথড় হিরক্ েথ ষ্কার ওয়া হিরক্ সুরক্ষা প্রদার্ ক্রর।
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