
 

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

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে বর্উ ইয়কন রাজ্ে জ্রুবর ভাডার স ায়তার জ্র্ে 

অবতবরক্ত হেডাম্বরল ত বিম্বলর অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বে  

  

বর্উ ইয়কন হেট মাবকনর্ বডপাটনম্বমন্ট অে হেজ্াবরর (U.S Department of Treasury) 

কাে হিম্বক অবতবরক্ত হেডাম্বরল ত বিম্বল 996 বমবলয়র্ ডলাম্বরর অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বে  

  

হপ্রাগ্রামটট  য় িাধেতামূলক কম্বরম্বে িা 2 বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে ভাডার স ায়তা প্রদার্ 

কম্বরম্বে, হপ্রাগ্রাম্বম হমাটামুটটভাম্বি 165,000-টট আম্বিদর্ কভার কম্বর, োর মম্বধে 

িাবডওয়ালাম্বদর সরাসবর 81,000-টটরও হিবে হপম্বমন্ট অন্তভুনক্ত  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বজ্ের কংম্বগ্রসর্াল প্রবতবর্বধ দম্বলর 17 জ্র্ সদসে আম্বিদম্বর্র সমি নম্বর্ 

মাবকনর্ হেজ্াবরম্বত একটট বচটি জ্মা বদম্বয়ম্বের্; তাম্বদর বচটিটট পডুর্ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর হ োচুল আজ হ োষণো করররের্ হে নর্উ ইয়কন হেট আর্ুষ্ঠোনর্কভোরে এমোরজনন্সি হরন্টোল 

অ্যোনিরেি হরোগ্রোরমর জর্য মোনকনর্ নিপোটনরমন্ট অ্ফ হেজোনর (Department of Treasury) 

হেরক 996 নমনলয়র্ মোনকনর্ িলোর অ্নিনরক্ত হফিোররল অ্ে নোয়রর্র অ্র্ুররোধ করররে করে েোক 

ভোড়োরট এেং েোনড়র মোনলকরের পুরণয  য় ররয়োজর্গুনলর জর্য। গভর্ নর হ োচুল নর্উ ইয়রকনর 

হরোগ্রোম পনরচোলর্োকোরী িংস্থো রোরজযর অ্নফি অ্ফ হটরপোরোনর অ্যোন্ড নিরজনেনলটট 

অ্যোনিেোিরক (Office of Temporary and Disability Assistance) নর্রেনশ নেরয়রের্ এই 

শররির হকোরর্ো এক িময় পরু্রোয় েরোদ্দকৃি উি্িগুনল হেরক হফিোররল ি নেরলর জর্য 

আরেের্ কররি।  

  

"আমোর রশোিরর্র শুরু হেরক, আনম হিই নর্উ ইয়কনেোিীরের, েোরো এখর্ও ম োমোরী হেরক 

পুর্রুদ্ধোর কররের্ িোরের জর্য হফিোররল ভোড়োর ত্রোরণর অ্ে ন হেওয়োর রনিশ্রুনি 

নেরয়নেলোম। েখর্ নর্উ ইয়কন ভোড়োর ত্রোণ দ্রুি রেোর্ করোর কোজ ত্বরোনিি করররে এেং 

অ্র্যোর্য রোরজযর মরধয েরলর নপেরর্র নেক হেরক িোমরর্র নেরক চরল এরিরে, িোও এখর্ও েহু 

মোর্ুরষর ি োয়িোর ররয়োজর্ ররয়রে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "আনম কংরগ্ররির িেিযো 

কযোেনলর্ রোইি এেং িমগ্র কংরগ্ররির রনিনর্নধেলরক িোরের িমে নরর্র জর্য ধর্যেোে জোর্োই। 

নর্উ ইয়কন এই ি নেরলর একটট ররয়োজর্ এেং এটট নেিরণ করোর ক্ষমিো, উভয়ই রেশ নর্ 

করররে, হে কোররণ আমরো নেশ্বোি কনর নর্উ ইয়কন হেজোনরর আিন্ন পুর্:েরোদ্দকররর্র মোধযরম 

উপলব্ধ  রি পোরর এমর্ হকোর্ও অ্নিনরক্ত ি োয়িো পোওয়োর জর্য উপেুক্ত অ্েস্থোরর্ ররয়রে।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FNYS_ERAP_Funding_Letter_111221.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ed4a65157964ff8535a08d9a5ff034b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723337147898703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WFHeYGljAXUX46kbgnidlU6iaAKDT9A%2BHL4NSaudPHU%3D&reserved=0


রেমেোর আরেের্ গ্র রণর েয় মোরিরও কম িমরয়র মরধয, নর্উ ইয়কন রোরজযর এমোরজনন্সি 

হরন্টোল অ্যোনিিটযোি হরোগ্রোম এখর্ রোয় িপূণ নরূরপ িোর 2.4 নেনলয়র্ িলোররর ি নেলরক েোধয 

করররে।  

  

হরোগ্রোমটট 1লো জরু্ হেরক আরেের্গুনল গ্র ণ করো শুরু করররে এেং িখর্ হেরক 280,000-এর 

হেনশ আরেের্ হপরয়রে। OTDA জলুোইরয়র মোঝোমোন্সঝ িমরয় েোনড়ওয়োলোরের জর্য রেম 

িরোিনর হপরমন্ট জোনর করোর পর, হপরমন্টগুনল গভর্ নর হ োচুরলর অ্ধীরর্ ত্বরোনিি  রয়রে।  

  

হরোগ্রোমটট  য় েোধযিোমূলক করররে েো 2 নেনলয়র্ িলোররর হেনশ ভোড়োর ি োয়িো রেোর্ করররে, 

হরোগ্রোরম হমোটোমুটটভোরে 165,000-টট আরেের্ কভোর করর, েোর মরধয েোনড়ওয়োলোরের িরোিনর 

81,000-টটরও হেনশ হপরমন্ট অ্ন্তভুনক্ত। গি মোরি, অ্নফি অ্ফ হটরপোরোনর অ্যোন্ড নিরজনেনলটট 

অ্যোনিেোি িিকন কররনেল হে হরোগ্রোরমর হফিোররল ি নেল রোয় িপূণ নরূরপ রেোর্ করোর 

েযেস্থো  রয় হগনেল, িীনমি নকেু অ্ঞ্চল েোড়ো হেখোরর্ েরেড়করণ এখর্ও হশষ  য়নর্৷  

  

অ্নিনরক্ত হফিোররল ি োয়িো অ্র্ুপনস্থি  রয় হরোগ্রোমটট েহু েোনক েোকো ি নেরলর অ্র্ুররোধ 

পূরণ কররি অ্ক্ষম  রে। এটটরক একটট ক্রমেধ নমোর্ উরেগ েরল স্বীকোর করর, গভর্ নর হ োচুল 

রেরম মোনকনর্ হেজোনরর িোরে হেোগোরেোগ কররর্ অ্নিনরক্ত ি নেরলর অ্র্ুররোধ কররি 

হিরেম্বররর হশরষর নেরক, েো ররয়োজর্ীয়িো এেং রোরের অ্নভরোয় নর্রেনশ করর ও 

আর্ুষ্ঠোনর্কভোরে আরও ি নেরলর জর্য আরেের্ করর। কংরগ্রি িেিযো রোইরির হর্িৃরত্ব নর্উ 

ইয়কন হেট কংরগ্রির্োল রনিনর্নধেরলর 17 জর্ িেিয ররয়রের্ েোরো একটট নচটি জমো নেরয়রের্ 

মোনকনর্ হেজোনরর কোরে এই আরেেরর্র িমে নরর্।  

  

OTDA বর্ি না ী হডপুটট কবমের্ার িারিারা গুইর্ িম্বলম্বের্, "স্পেিই নর্উ ইয়কন রোজয জরুড় 

ভোড়োর ি োয়িোর চোন েো আমোরের কোরে উপলব্ধ ি নেরলর পনরমোণরক েোনড়রয় েোরে। রেম 

নেরক এটটরক স্বীকৃনি হেওয়োর জর্য, এই হরোগ্রোমটটরক িোর রশোিরর্র অ্গ্রোনধকোরর পনরণি 

করোর জর্য এেং নর্উ ইয়কন হেট হফিোররল িরকোর কিৃনক পুর্ঃেরোদ্দকৃি ি নেল পোওয়োর 

অ্েস্থোরর্ ররয়রে িো নর্ন্সিি কররি দ্রুি পেরক্ষপ হর্ওয়োর জর্য আনম গভর্ নর হ োচুলরক 

িোধুেোে জোর্োই।"  

  

বসম্বর্টর চাক শুমার িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়রকনর ভোড়োরটরো দ্বেি আ োরি ভুগরের্: িোরো 

হকোনভরির ফরল িে হচরয় হেনশ আ োি হপরয়রের্ এেং িোরো িরে নোচ্চ ভোড়োর মরধয নকেু 

পনররশোধ কররের্। হিই কোররণই আনম েহু নেনলয়র্ িলোর িো োেয কররনে েো িরোিনর 

ভোড়োরটরের এেং নেন্সডং মোনলকরের কোরে হগরে েযোপক উরেে, এেং গ ৃ ীর্িো, এেং 

অ্িযোনধক ঋণ রনিররোধ কররি হগরে। নকন্তু নর্উ ইয়রকনর ভোড়োরটরের চোন েোর হেরলর অ্ে ন  ল 

হেজোনর নেভোগ েোরো অ্নিনরক্ত ভোড়ো ি োয়িো ি নেল পুর্রোয় েরোদ্দ করো েোড়ো, নর্উ ইয়কন রোয় 

নর্ন্সিিভোরেই অ্নিনরক্ত উরেে হেখরি পোরে েোর রনিররোধ করো হেরি পোরর। িুিরোং, আনম 

রশোির্রক হজোরোরলোভোরে অ্র্ুররোধ করনে নর্উ ইয়রকন অ্নিনরক্ত িো োেয পুর্ঃনর্রেননশি করোর 

জর্য, আমরো ইনিমরধযই েরোদ্দকৃি অ্েযেহৃি ি নেল হেরক, হেমর্ কংরগ্ররির উরদ্দশয নেল,"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-changes-accelerate-state-rent-relief-program-and-attract-more&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ed4a65157964ff8535a08d9a5ff034b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723337147898703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=V94hxqKFjHTLZd9Gnk7I3CgvhaSN7EKVylE670vdOL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-issues-letter-secretary-yellen-requesting-additional-emergency-rental&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ed4a65157964ff8535a08d9a5ff034b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723337147908659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XUK2q%2FVCKNVvAx7qURFOUJRWQx7MwrXEPJq1AA29iII%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FNYS_ERAP_Funding_Letter_111221.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ed4a65157964ff8535a08d9a5ff034b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723337147908659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=80GiO8mLPtbexPPoCwTsIh0CiqML29UES8N5HFXgFQI%3D&reserved=0


বসম্বর্টর কাম্বেনর্ বগবলব্র্োন্ড িম্বলম্বের্, েখর্ আমরো হকোনভি-19 ম োমোরী হেরক পুর্রুদ্ধোর 

করর চরলনে,  োজোর  োজোর নর্উ ইয়কনেোিী এেং হেশেযোপী লক্ষ লক্ষ মোর্ুষ এখর্ও িোরের 

ভোড়ো পনররশোধ কররি এেং িোরের মোেোর উপর একটট েোে রোখরি লড়োই কররে। আনম িকল 

হেোগয নর্উ ইয়কনেোিীরক এমোরজনন্সি হরন্টোল অ্যোনিিটযোি হরোগ্রোরমর মোধযরম ভোড়ো ি োয়িোর 

জর্য আরেের্ করোর জর্য অ্র্ুররোধ করনে এেং ভোড়োরটরের রক্ষো কররি, চলমোর্ আেোির্ 

িংকটরক রিনমি কররি এেং ররিযক নর্উ ইয়কনেোিীর েোনড় েরল একটট জোয়গো েোকো নর্ন্সিি 

কররি আনম হফিোররল ত্রোরণর জর্য লড়োই চোনলরয় েোে।"  

  

প্রবতবর্বধ কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "গভর্ নর হ োচুল রোজয জরুড় 165,000 এরও হেনশ 

ভোড়োরটরের রক্ষো করর,  োজোর  োজোর েোনড়ওয়োলোর  োরি অ্িযোেশযক ভোড়োর ত্রোণ হপ ৌঁরে নেরি 

করিোর পনরশ্রম করররের্। নকন্তু, আরও ত্রোণ এখর্ও ররয়োজর্, এেং  োজোর  োজোর পনরেোর 

আিন্ন েুটটর মরিুম এেং উরেে স্থনগিোরেরশর হশরষর কোেোকোনে এরি িোরের েোনড়  োরোরর্োর 

ঝুুঁ নকরি ররয়রের্। িোই অ্নিনরক্ত ি নেরলর জর্য নর্উ ইয়কন হেরটর আরেের্রক অ্েশযই 

হেজোনর নেভোরগর অ্গ্রোনধকোর নেরি  রে। নর্উ ইয়রকনর আরেেরর্র িমে নরর্ হেজোনররি 

আমোরের নচটিরি হেোগেোরর্র জর্য  োউরির 14 জর্ িেিয এেং আমোরের হিরর্টররের 

ধর্যেোে, এেং  োউন্সজং নর্রোপত্তো ীর্িো হমোকোরেলোয় অ্েযো ি পেরক্ষরপর জর্য হ োচুল 

রশোির্রক ধর্যেোে।"  

  

প্রবতবর্বধ হজ্রল্ড র্াডলার িম্বলর্, "জোনির নিং ভোরগর মি, নর্উ ইয়কনও এই ম োমোরীর েোরো 

নেধ্বস্ত  রয়রে। এমোরজনন্সি হরন্টোল অ্যোনিিটযোি হরোগ্রোম হেরক হফিোররল ফোন্সন্ডং এর রেম 

রোউন্ড খোেোর রেোর্ কররি, শন্সক্ত িরেরো  অ্েযো ি রোখরি এেং পনরেোরগুনলরক িোরের 

েোনড়রি রোখরি েোরুণভোরে ি োয়ক  রয়রে। আমরো অ্ে ননর্নিকভোরে পুর্রুদ্ধোর কররি শুরু 

কররনে, নকন্তু েুভনোগযেশি, করয়ক  োজোর পনরেোররর এখর্ও িো োরেযর ররয়োজর্। নর্উ ইয়রকন 

অ্নিনরক্ত িো োেয রিোনরি করোর জর্য হেজোনর নিপোটনরমন্টরক অ্র্ুররোধ করোর জর্য 

রনিনর্নধেরলর অ্র্যোর্য িেিযরের িোরে হেোগ নেরি হপরর আনম গনে নি, েো মোর্ুষরের েোিস্থোর্ 

এেং আনে নকভোরে িুরনক্ষি রোখোর উরদ্দরশ েহু েরূ অ্গ্রির কররে।  

  

প্রবতবর্বধ কোম্বরাবলর্ মোম্বলাবর্ িম্বলম্বের্, "হকোনভি-19 ম োমোরীর ফরল অ্রর্ক পনরেোররক 

িংগ্রোম কররি  রয়রে। করিোর পনরশ্রমী নর্উ ইয়কনেোিীরো িোরের চোকনর  োনররয়রে এেং িোরের 

নর্জস্ব হকোর্ হেোষ েোড়োই িোরের েযেিো েন্ধ করর নেরি েোধয  রয়রের্ এেং অ্রর্রকই এখর্ 

িোরের ভোড়ো পনররশোধ কররি লড়োই কররের্। েোনিন্দোরের নর্রোপরে েোকোর এেং িোরের ভোড়ো 

ে র্ করোর অ্নধকোর ররয়রে এেং আনম এই নর্উ ইয়রকনর পনরেোরগুনলর পনরচে নো হর্ওয়োর জর্য 

অ্নিনরক্ত ি নেরলর জর্য লড়োই কররি হপরর খুনশ।"  

  

প্রবতবর্বধ বর্বডয়া হভলাজ্কুম্বয়জ্ িম্বলম্বের্, "েনেও আমোরের রোজয কম নজীেী 

পনরেোরগুনলরক হকোনভি-19 ম োমোরী হেরক পুর্রুদ্ধোর কররি ি োয়িো করোর হক্ষরত্র 

উরেখরেোগয অ্গ্রগনি করররে, েোস্তেিো  ল হে অ্রর্রকই এখর্ও মোরোত্মক অ্ে ননর্নিক 

পনরণনির িম্মুখীর্  রের্৷ করের মরধয, কোউরক িোরের েোনড় হেরক উরেি  ওয়োর নেপে নরয়র 

মুরখোমুনখ  রি  রে র্ো। এই কোররণই আনম হফিোররল স্তরর জরুনর ভোড়ো ি োয়িো পোি করোর 

জর্য করিোর লড়োই কররনে এেং হে িকল কম নজীেী পনরেোররক ভোড়ো ি োয়িোর ররয়োজর্ 



ররয়রে িোরের িো োেয করোর জর্য আরও ি নেল রেোর্করোর জর্য িন্সক্রয় পেরক্ষপ হর্ওয়োর 

উরদ্দরশয গভর্ নর হ োচুলরক িোধুেোে জোর্োই।"  

  

প্রবতবর্বধ ব্র্ায়ার্ ব বগন্স িম্বলম্বের্, "ম োমোরীর কোররণ আেোির্ নস্থনিশীলিোর ঝুুঁ নকর 

হমোকোরেলোয় কংরগ্রি জরুনর ভোড়ো ি োয়িো অ্র্ুরমোের্ করররে। আমরো নর্উ ইয়রকনর ভোড়োরট 

এেং েোনড়ওয়োলোরের কোে হেরক আিো িো োরেযর আহ্বোরর্র উত্তর হেওয়োর জর্য উপলব্ধ 

অ্নিনরক্ত িংস্থোর্গুনলরক পোওয়োর করোর জর্য গভর্ নর হ োচুরলর ররচেোরক িোধুেোে জোর্োই এেং 

িমে নর্ কনর।"  

  

প্রবতবর্বধ আবিয়াম্বর্া এসপাইল্লাট িম্বলম্বের্, "হকোনভি-19 এর আরগ একটট আেোির্ 

িংকট নেল, এেং ম োমোরীটট হকেল অ্িংখয চযোরলঞ্জ, দ্বেষময এেং েেু নলিো রকোশ কররনেল েো 

েহু নর্উ ইয়কনেোিী দ্বেনর্ক নভনত্তরি িম্মুখীর্  র্। েখর্ আমোরের িম্প্রেোয়গুনল অ্ে ননর্নিক 

রভোে এেং ম োমোরী পরেিী পনরনস্থনি হেরক পুর্রুদ্ধোর করর চরলরে, লক্ষ লক্ষ েোনিন্দোরো 

উরেখরেোগয ভোড়ো ঋরণর মুরখোমুনখ  রয়রের্ এেং অ্নস্থনিশীলিো এেং গ ৃ ীর্িোর েোররোরন্ত 

ররয়রের্৷ এমোরজনন্সি হরন্টোল অ্যোনিেযোি হরোগ্রোম (ERAP) নর্উ ইয়কনেোিীরের েযোরক নফরর 

হেরি িো োেয করোর জর্য আমোরের ররচেোয় একটট অ্মূলয  োনিয়োর ন রিরে রমোনণি  রয়রে। 

গভর্ নর হ োচুরলর এই িে নরশষ অ্র্ুররোধ নর্উ ইয়কন হেট জরুড় েোনিন্দোরের জর্য আেোির্ 

নস্থনিশীলিো এেং ি োয়িো নর্ন্সিি করোর জর্য আমোরের িন্সম্মনলি ররচেোরক আরও িো োেয 

কররে েোরি িম্প্রেোয়গুনল রকৃি অ্রে ন আরও ভোলভোরে গরড় িুলরি পোরর। ERAP এর মরিো 

হরোগ্রোমগুনল গযোরোনন্ট হেয় হে আমোরের পুর্রুদ্ধোররর পরে হকউ নপনেরয় েোকরে র্ো।"  

  

প্রবতবর্বধ জ্ামাল হিামার্ িম্বলম্বের্, "আমোরের িম্প্রেোরয়র েযন্সক্ত এেং পনরেোরগুনলর আরও 

ভোড়োর ি োয়িো ররয়োজর্ কোরণ এই ম োমোরীটট এখর্ চলরে৷ নর্উ ইয়রকন জীের্েোত্রোর েযয় 

ক্রমোগি েনৃ্সদ্ধ পোরে েখর্ েহু মোর্ষু, নেরশষ করর মন লো এেং অ্-হশ্বিোঙ্গ মোর্ুষরো, অ্র্যোর্য 

কোরণগুনলর মরধয েোনড়র মরধয েোকো েোধযেোধকিোর কোররণ কোরজ নফরর েোওয়োর হক্ষরত্র 

অ্র্যরের হেরক নপনেরয় ররয়রে এেং েোরো কোজ কররি নফরর আরি - িোরো িোরের হশ্বিোঙ্গ 

ি কমীরের হেরক গরড় কম উপোজনর্ কররর্। উপরন্তু, আপর্োর পনরেোরর একটট নশশু েোকো 

একটট উরেরের একক িে নরশ্রষ্ঠ ভনেষযেোণী, এেং আমরো জোনর্ হে আেোির্ অ্নস্থনিশীলিো 

নশশুরের গ ৃ ীর্িো, মোর্নিক আ োি এেং েোনররযযর ধ্বংিোত্মক চরক্রর িম্মুখীর্ কররি পোরর৷ 

এই ম োমোরীর মরধয েোনররযযর নেরুরদ্ধ লড়োই করোর জর্য আমোরের অ্েশযই েযন্সক্ত এেং 

পনরেোররের আরও ভোড়োর ি োয়িো রেোর্ কররি  রে।"  

  

প্রবতবর্বধ বরবচ টম্বরস িম্বলম্বের্, "েখর্ আমোরের হেশ ম োমোরীর হেোঝো অ্র্ুভে কররে এেং 

পনরেোরগুনল নের্ চোলোরর্োর জর্য িংগ্রোম কররে, িখর্ এটট অ্িযন্ত গুরুত্বপূণ ন হে আমোরের 

রোজয ররয়োজর্ীয় জরুনর ভোড়োর ি োয়িোর ি নেল রোপ্ত  য় েোরি ভোড়োটটয়োরের িোরের 

েোনড়রি েোকরি এেং েোনড়ওয়োলোরো িোরের হপরমন্ট হপরি ি োয়িো  য়। হেজোনর নেভোরগর 

অ্নিনরক্ত ি নেল নর্উ ইয়কনরক  োজোর  োজোর আরেের্কোরীরক ি োয়িো রেোর্ কররি 

আরেের্ রন্সক্রয়োকরণ ত্বরোনিি কররি এেং িম্প্রেোয়গুনলরক িপূণ ন রোখো নর্ন্সিি কররি 

িো োেয কররে, হিই িে েযন্সক্তরের েোরের এখর্ও িো োরেযর ররয়োজর্। আমোরের রোরজযর 

অ্নিনরক্ত হফিোররল ি নেল ররয়োজর্ এেং আশো কনর এই অ্র্ুররোধটট পূরণ  রে।"  



  

র্যোশর্োল হলো ইর্কোম  োউন্সজং হকোয়োনলশর্ (National Low Income Housing Coalition), েোরো 

হেটনভনত্তক ERAP েোস্তেোয়রর্র ন িোে রোরখ, িোরের অ্র্ুেোয়ী নর্উ ইয়কন পনররশোনধি অ্ে ন েো 

পনররশোধ কররি েোধয উভয় হক্ষরত্র শীরষ ন ররয়রে।  
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