
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বিপম্বে পড়া ভাড়াটিয়াম্বের বির্ামূম্বলে আইবর্ স ায়তা প্রোম্বর্র জর্ে 25 

বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হ াষণা কম্বরম্বের্  

   

হেডাম্বরল অি নায়র্ হেসি এলাকায় বির্ামূম্বলে আইবর্ হসিা সীমািদ্ধ হসখাম্বর্ উম্বেে 

 ম্বত োওয়া বর্ম্ন-আম্বয়র ভাড়াটিয়াম্বের আইবর্ স ায়তা প্রোর্ করম্বি  

  

বর্উ ইয়কন বসটির িাইম্বর 57টি কাউবিম্বত ভাড়াটিয়াম্বের জর্ে সরকাবরভাম্বি অি নাবয়ত, 

বির্ামূম্বলে আইবর্ হসিা পাওয়ার সুম্বোগ িৃদ্ধদ্ধ  

  

হেম্বির হিবের ভাগ এলাকাম্বত ইমাম্বজনদ্ধি হরিাল অোবসম্বেি হপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে র্তুর্ 

আম্বিের্ েবর্িার রাম্বত িন্ধ করা  ম্বি  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়ক্ন থিটির বাইকর হেকির হেিব 

এলাক্ায় ভাড়াটিয়াকের প্রকয়াজর্ হেিাকর্ার জর্য থবর্ােূকলয আইথর্ ি ায়তার িুকোগ হর্ই 

হিখার্ক্ার থর্ম্ন-আকয়র উকেে  কত োওয়া ভাড়াটিয়াকের থবর্ােূকলয আইথর্ ি ায়তা প্রোর্ 

ক্রকত 25 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার হেডাকরল ত থবল বযবহৃত  কব। আইথর্ ি ায়তার উকেশ্য 

 ল ভাড়া-িংক্রান্ত দ্বন্দ্ব হেিাকর্ার বযাপাকর ভাড়াটিয়া ও বাথড়ওয়ালা উভয়কক্ ি কোথগতা ক্রা 

এবং ভাড়াটিয়াকের আবাির্ থিথতশ্ীলতা বজায় রাখা।ক্ারা এই ত থবকলর অি ন পাকব তা 

হিােবার হ াষণা ক্রা  কব।  

   

"ে াোরী আোকের হেথখকয় থেকয়কে হে প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নবািীর থিথতশ্ীল আবাি প্রাপয," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "অথত জরুথর এই অি নায়র্ থবপকে পড়া ভাড়াটিয়াকের থবর্ােূকলয 

থর্ভনরকোগয আইথর্ ি ায়তা পাওয়ার িুকোগ ক্কর থেকব ো দ্বারা তারা তাকের বাথড়ওয়ালার িাকি 

িোধাকর্ হপ ৌঁোকত এবং উকেে প্রক্রক্রয়ার িম্ভাবর্া এড়াকত পারকব। ইোকজনক্রি হরন্টাল 

অযাথিকেি হপ্রাগ্রাে (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) োকত ভাড়াটিয়াকের 

ত্রাণ প্রোর্ ক্রকত পাকর হিজর্য আেরা অথতথরক্ত হেডাকরল অি নায়কর্র জর্য চাপ প্রোর্ 

ক্রকবা।"  

   

এর আকগ আজকক্, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেি আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকব 

ইোকজনক্রি হরন্টাল অযাথিকেি হপ্রাগ্রাকের জর্য োথক্নর্ থডপািনকেন্ট অে হেজাথর 

(Department of Treasury) হিকক্ 996 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার অথতথরক্ত হেডাকরল অি নায়কর্র 

অর্ুকরাধ ক্করকে। এিব ত থবকলর অর্ুকরাধ আগােী চার োকির অর্ুথেত প্রকয়াজর্, ো 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-requests-additional-federal-funding-emergency-rental&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C404a67359fa744778a2708d9a60ee766%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723405219086551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=glIP6ZLXBDocweaD0BLeWbIZRBPawsb3aOb4xAcLlwA%3D&reserved=0


ইথতেকধয ক্রা আকবের্ অর্ুোয়ী অর্ুোর্ ক্রা  কয়কে, হেিাকব, এবং হিই িাকি িরক্াথর 

ভতত নথক্র আবািকর্ বিবািরত ভাড়াটিয়াকের অর্ুথেত প্রকয়াজকর্র এক্াংশ্ হেিাকব।  

   

িম্প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্তত নক্ বাথড়ওয়ালাকের িরািথর প্রেত্ত অি ন 1 থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলার 

অথতক্রে ক্করকে এবং বতনোকর্, প্রিে আকবের্ গ্র ণ শুরু ক্রার েয় োকির ক্ে িেকয়র 

েকধযই, হেি 2.4 থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলার ত থবল প্রোকর্র জর্য িমূ্পণ নরূকপ বাধয। আকবের্ 

গ্র ণ ক্রা  কব 14 র্কভম্বর, রথববার, রাত 10িা পে নন্ত। তখর্ হিকক্ থর্কম্নাক্ত এলাক্া বযতীত 

র্তত র্ আকবের্ গ্র ণ বন্ধ  কব, হেখাকর্ বরাে হশ্ষ  য়থর্ এবং হেখাকর্ ভাড়াটিয়াকের আকবের্ 

ক্রকত উৎিাথ ত ক্রা  কে: ডাকচি ক্াউথন্ট, র্ািাউ ক্াউথন্ট (হ ম্পথেড বা ওকয়োর হব িাউর্ 

বাকে), র্ায়াগ্রা ক্াউথন্ট, ওথর্ডা ক্াউথন্ট, িারাকিাগা ক্াউথন্ট, িাকোক্ ক্াউথন্ট (ব্রুক্ক কভর্ বা 

আইথিপ ক্াউথন্ট বাকে), ওকয়েকচোর ক্াউথন্ট (ইকয়াঙ্কাি ন ক্াউথন্ট বাকে)।  

  

আইকর্র অংশ্ থ কিকব, 25 থেথলয়র্ হেডাকরল অি নায়র্ পতিক্ ক্কর রাখা  কয়কে উকেে 

প্রক্রক্রয়ার িম্মুখীর্ ভাড়াটিয়াকের আইথর্ হিবা প্রোর্ এবং তাকের আবাির্ থিথতশ্ীলতা বজায় 

রাখকত িা ােয ক্রার জর্য, হেকির হিইিব এলাক্ায় হেখাকর্ এের্ হিবার জর্য থবর্ােূকলয 

আইথর্ ি ায়তা ি জলভয র্য়। থর্উ ইয়ক্ন থিটির বাথিন্দাকের জর্য আকগ হিকক্ই উকেে 

এড়াকর্ার জর্য  াউক্রজং হক্াকিন থবর্ােূকলয আইথর্ প্রথতথর্থধ পাওয়ার িুকোগ রকয়কে। 

 

আইবর্ স ায়তা অর্ুোর্ পবরচালর্াকারী হেি অবেস অে হিম্বপারাবর অোন্ড 

বডজোবিবলটি অোবসম্বেম্বির (Office of Temporary and Disability Assistance) 

বর্ি না ী হডপুটি কবমের্ার িারিারা বস. গুইর্ িম্বলর্, "েখর্ হেিবযাপী বাথিন্দারা ে াোরীর 

ক্ারকণ জকে োওয়া বকক্য়া ভাড়া পথরকশ্াধ ক্রকত িংগ্রাে ক্রকে, তখর্ ভাড়াটিয়াকের জর্য 

আইথর্ ি ায়তার উপলভযতা বতক্রি ক্রা আবাির্ িঙ্কি এড়াকত থর্উ ইয়ক্নকক্ িা ােয ক্রার 

জর্য অতযাবশ্যক্ীয়। এই ি ায়তা বযক্রক্ত ও পথরবারকের থিথতশ্ীল আবাির্ ধকর রাখকত িা ােয 

ক্রার জর্য তাকের বাথড়ওয়ালাকের িাকি ক্াজ ক্রকত িা ােয ক্রকব। আথে ভাড়াটিয়া ও 

বাথড়ওয়ালার েধযক্ার দ্বন্দ্ব হেিাকত এবং উকেে এড়াকত পেকেপ হর্ওয়ার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর প্রশ্ংিা ক্রথে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বিটিভ জামাল হিামোর্ িম্বলর্, "এই বের আেরা ভাড়াটিয়াকের উকেে  ওয়া 

হিকক্ রো ক্রকত ক্টির্ লড়াই ক্করথে োর েকধয রকয়কে এক্টি হেডাকরল উকেে 

িথগতাকেকশ্র আহ্বার্। আথে ক্ত তজ্ঞ হে হেডাকরল িথগতাকেশ্ হশ্ষ  ওয়ার িাকি িাকি গভর্ নর 

হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেকির জর্য এক্টি উকেে িথগতাকেশ্ স্বাের ক্করকের্ ো ে াোরী 

চলাক্ালীর্ ভাড়াটিয়াকের রোর বাস্তব প্রকয়াজকর্র ইথিত প্রোর্ ক্কর। আথে ভাড়াটিয়াকের 

জর্য আইথর্ ি ায়তাকক্ িমূ্পণ নভাকব িেি নর্ ক্থর, ো ওকয়েকচোর ও ব্রঙ্ককি আোর 

র্াগথরক্কের জর্য জীবর্ রোক্ারী  কব। হেক তত  আেরা আবাির্ অথর্রাপত্তার িোধার্ 

হখা োঁজার হচষ্টা ক্রথে, তাই আোকের োর্ুষকক্ ি ায়তা ও িেি নর্ ক্রার জর্য িক্ল িাোক্রজক্ 

থর্রাপত্তার বযবিা ক্রকত  কব।"  

  

হেি থিকর্ির থলজ ক্্রুগার বকলর্, "েখর্ হকাবভড-19 ম ামারীর তীব্রতা চলম্বেই, তখর্ 

অম্বর্ক হিবে বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে উম্বেম্বের হুমবক হিম্বড় োম্বে। গভর্ নর হ াকম্বলর 



সেল ERAP হপ্রাগ্রাম পবরচালর্ার েম্বল, বর্উ ইয়কন হেি বর্উ ইয়কনিাসীম্বক বর্ম্বজম্বের 

িাবড়ম্বত িাকম্বত হেওয়ার জর্ে িাবড়ওয়ালাম্বের  াম্বত অি ন হপ ৌঁম্বে হেওয়ার হেম্বে েীম্বষ ন 

আম্বে। বকন্তু সতে  ল, প্রম্বয়াজর্ হমিাম্বর্ার জর্ে এটি েম্বিষ্ট অি ন র্য়। বর্উ ইয়ম্বকন 

ভাড়াটিয়া পবরিাম্বরর  ার হেম্বে সম্বি নাচ্চ, এিং তার অবিকাংে বর্উ ইয়কন বসটিম্বত। 

আবম ওয়াবেংির্ হিম্বক অবতবরক্ত ত বিম্বলর অর্ুম্বরাি করার জর্ে, ত বিল ো বর্উ 

ইয়কনিাসীর প্রম্বয়াজর্ ও প্রাপে, এিং বর্উ ইয়কন বসটির িাইম্বর বর্ম্ন-আম্বয়র 

ভাড়াটিয়াম্বের োম্বত অবত প্রম্বয়াজর্ীয় আইবর্ স ায়তা পাওয়ার সুম্বোগ িাম্বক তা 

বর্দ্ধিত করার জর্ে গভর্ নম্বরর প্রেংসা করবে।"  

  

হেি বসম্বর্ির হরাক্সার্ হজ. পারসাউড িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেিবযাপী, ভাড়াটিয়া ও 

বাথড়ওয়ালারা ে াোরীর অি ননর্থতক্ পতকর্র েকল িেিযার িম্মুখীর্  কে। হেডাকরল ERAP 

ত থবল েখর্ প্রায় হশ্ষ, তখর্ আজকক্র হেিবযাপী থবর্ােূকলয আইথর্ হিবার জর্য 25 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলাকরর হ াষণা শ্ীতক্াল িােকর্ হরকখ উকেে ও ক্াটিকর্যর িম্মুখীর্ োর্ুকষর িা ােয 

ক্রার জর্য েতঢ় অিীক্ার প্রেশ্ নর্ ক্কর।আথে গভর্ নর হ াক্ল ও আোকের থর্ব নাথচত ি ক্েীকের 

িাকি হোগ থেকয় থর্উ ইয়কক্নর ভাড়াটিয়া ও বাথড়ওয়ালাকের িা ােয ক্রার জর্য অথতথরক্ত ERAP 

ত থবকলর আকবের্ ক্রকত িাক্কবা।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর লািয়া জয়র্ার িম্বলর্, "ভাড়াটিয়ারা উকেে প্রক্রক্রয়ার িম্মুখীর্  কত পাকর 

ো তাকের আবাি, চাক্থর, তাকের োর্িম্পন্ন থশ্োলাকভর িুকোগ এবং তাকের োর্থিক্ ও 

শ্ারীথরক্ িুিতা হক্কড় থর্কত পাকর। উকেকের িম্মুখীর্ পথরবাকরর জর্য আইথর্ পরােশ্ ন 

হর্ওয়ার িুকোগ িাক্া অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এবং এটি িক্ল থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য অি ননর্থতক্ 

র্যায়থবচার িম্প্রিারণ ক্রার হেকত্র এক্টি োরুণ থবথর্কয়াগ। এই উকেযাগ িেি নর্ ক্রার জর্য 

আথে গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যবাে জার্াক্রে।"  

  

ক্াউথন্ট থর্ব না ী লরা থক্উরার্ বকলর্, "হকাবভড-19 ম ামারী ভাড়াটিয়া ও িাবড়ওয়ালাম্বের 

একটি কটির্ সমসোয় হেম্বলম্বে, এিং আবম স্থার্ীয় সরকারগুবলর সাম্বি কাজ কম্বর 

অবত প্রম্বয়াজর্ীয় এই োণ কাে নকরভাম্বি প্রোর্ করার জর্ে গভর্ নর হ াকলম্বক ির্েিাে 

জার্াই। অবতবরক্ত ERAP স ায়তা প্রোর্ ও এটি পাওয়ার সুম্বোগ িৃদ্ধদ্ধর মািেম্বম, আমরা 

ম ামারীর আবি নক ভার ও অবর্িয়তায় ভুগম্বত িাকা মারু্ষম্বের বেম্বক সা াম্বেের  াত 

িাবড়ম্বয় বেম্বত পাবর।"  

  

বাকেকলার হেয়র বায়রর্ ব্রাউর্ বকলর্, "িাম্বেম্বলার িাবসন্দা, োরা এখম্বর্া ম ামারীর 

েলস্বরূপ আিাসর্ অবর্রাপত্তায় ভুগম্বে, তাম্বের অিো ত ত বিল প্রোর্ করার জর্ে 

আবম গভর্ নর হ াকলম্বক ির্েিাে জার্াম্বত চাই। েীতকালম্বক সামম্বর্ হরম্বখ প্রেত্ত এই 25 

বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার িাবসন্দাম্বের অবিি ও অর্োেেভাম্বি তাম্বের িাসা হিম্বক 

অপসারণ করা হিম্বক রো করম্বি। এোড়াও আবম মারু্ষম্বক তাম্বের িাসায় টিবকম্বয় 

রাখার জর্ে হেডাম্বরল সরকার হিম্বক অবতবরক্ত ত বিল পাওয়ার প্রম্বয়াজর্ীয়তার 

গুরুত্ব বচবিত করম্বত চাই। আমাম্বের অঞ্চল এখম্বর্া ম ামারীর আবি নক পতর্ হিম্বক 

সপূণ ন পুর্রুদ্ধার করম্বত পাম্বরবর্ এিং অম্বর্ক িাবসন্দাম্বের পুর্রায় স্বািলেী  ওয়ার 

আগ পে নন্ত ভাড়া স ায়তা প্রম্বয়াজর্  ম্বি। অবতবরক্ত অি নায়র্ িাম্বেম্বলাম্বত আমাম্বের 



এলাকাগুবলর মে নাো িম্বর রাখম্বত এিং পুর্রুদ্ধার সটিক পম্বি সচল রাখার জর্ে, োর 

বিস্তার করার জর্ে গভর্ নর হ াকল সা ােে কম্বরম্বের্, অবত প্রম্বয়াজর্ীয়।"  

  

অযালবাথর্র হেয়র ক্যাথি থশ্ ার্ বকলর্, "েখর্ বর্উ ইয়কন হেডাম্বরল সরকার হিম্বক 

অবতবরক্ত অি নায়র্ পাওয়ার অম্বপো করম্বে, তখর্ ভাড়াটিয়াম্বের উম্বেে এড়াম্বত 

সা ােে করার জর্ে বির্ামূম্বলে আইবর্ স ায়তা ও আিাসর্ বস্থবতেীল হসিা প্রোর্ করার 

জর্ে অি নায়ম্বর্র মম্বতা সাবি নক প্রম্বচষ্টাই আমাম্বের প্রম্বয়াজর্। আবম অি নায়র্ প্রোর্ 

করার জর্ে গভর্ নর কোবি হ াকম্বলর প্রেংসা করবে এিং তার সাম্বি হোগ বেম্বয় 

ইমাম্বজনদ্ধি হরিাল অোবসম্বেি হপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে আম্বরা অি নায়ম্বর্র জর্ে আহ্বার্ 

করবে।"  

  

থিরাথক্উকির হেয়র হবর্ ওয়ালশ্ বকলর্, "গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন বসটির িাইম্বরর 

এলাকায় হে অবতবরক্ত হেডাম্বরল অি ন প্রোর্ করম্বের্ তাম্বত িাবড়ওয়ালা ও ভাড়াটিয়া 

উভম্বয় লাভিার্  ম্বি। উম্বেম্বের ঝুুঁ বকম্বত িাকা উপেুক্ত ভাড়াটিয়াম্বের জর্ে বির্ামূম্বলে 

আইবর্ স ায়তা সম্ভািে সঙ্কি এড়াম্বত সা ােে করম্বি। েখর্ উম্বেে স্থবগতাম্বেে হেষ 

 ম্বি, তখর্ জবমর মাবলক ও ভাড়াটিয়াম্বের স ায়তা করার জর্ে আমাম্বের সম্প্রোয় 

অংেীোরম্বের কাজ হজারোর করম্বত আমাম্বেরম্বক উপলভে সকল উপায় িেি ার 

করম্বত  ম্বি।"  

  

প্ল্যািিবাকগ নর হেয়র ক্রক্রি হরাকজর্কক্াকয়ে বকলর্, "আমাম্বের সম্প্রোম্বয়র 60 েতাংম্বের 

হিবে মারু্ষ ভাড়াটিয়া এিং হিবের ভাগ সময় তাম্বের ভতুনবক প্রম্বয়াজর্  য়। েবেও 

আমরা বকেু ম ামারী-পরিতী অি নবর্বতক পুর্রুদ্ধার হেখবে, তার পম্বরও আমাম্বের 

বর্ম্ন-আম্বয়র ভাড়াটিয়া ও িাবসন্দাম্বের জর্ে েত হিবে সমি নর্ লাম্বভর সুম্বোগ িাকম্বি 

সংবিষ্ট সকম্বলর জর্ে ততই মঙ্গল।িাবসন্দাম্বের তাম্বের িতনমার্ আিাসর্ পবরবস্থবতম্বত 

টিবকম্বয় রাখা বর্িঃসম্বন্দম্ব  আিাবসক ও কাম্বজর িাজারম্বক বস্থবতেীল রাখম্বি। 

হপ্রাগ্রামগুবল বর্দ্ধিত করম্বি হে িাবড়ওয়ালাম্বের বর্য়বমত েী নম্বময়ােী ভাড়াটিয়া 

পাওয়ার বর্য়বমত সুম্বোগ িাকম্বি।"  

  

ইউটিক্ার হেয়র রব পালথেকয়থর বকলর্, "হকাবভড-19 এর প্রভাি অম্বর্ক িেদ্ধক্তর জর্ে 

বিধ্বংসী বেল, এিং হেসি ভাড়াটিয়া ম ামারী সপবকনত আবি নক সমসোর সম্মুখীর্ 

 ম্বয়ম্বে তাম্বের বির্ামূম্বলে আইবর্ স ায়তা পাওয়া উবচত।অি নায়র্টি বর্দ্ধিত করম্বি হে 

উপেুক্ত ভাড়াটিয়ারা েিােি ও পে নাপ্ত আইবর্ সুরো ও প্রবতবর্বিত্ব পাম্বি।আবম 

গুরুত্বপূণ ন এই উম্বেোম্বগর জর্ প্রম্বয়াজর্ীয় অি ন িরাে করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 

প্রেংসা করবে।"  

 

র্যাশ্র্াল হলা ইর্ক্াে  াউক্রজং হক্ায়াথলশ্র্ (National Low Income Housing Coalition), োরা 

হেিথভথত্তক্ ERAP বাস্তবায়কর্র থ িাব রাকখ, অর্ুোয়ী থর্উ ইয়ক্ন পথরকশ্াথধত অি ন বা পথরকশ্াধ 

ক্রকত বাধয উভয় হেকত্র শ্ীকষ ন রকয়কে।  

  

###  
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