
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সমসোর সমু্মখীর্  ওয়া ভাড়াটিয়াম্বের বির্ামূম্বলে আইবর্ স ায়তা প্রোম্বর্র জর্ে গভর্ নর 

হ াকম্বলর 25 বমবলয়র্ ডলাম্বরর অর্ুোর্প্রাপ্তম্বের র্াম হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন হেিিোপী আইবর্ পবরম্বষিাগুম্বলাম্বত অোম্বেস সম্প্রসারণ করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থির্ামূল্লয আইথর্ স ায়তা ও সমথিত আিাসর্ থিথতশীলতা 

পথরল্েিা প্রদাল্র্র উল্েল্শয হেসি আইথর্ পথরল্েিা প্রদার্ক্ারী 25 থমথলয়র্ ডলাল্রর হেডাল্রল 

ত থিল হিল্ক্ িরাে পাল্ি তাল্দর র্াম হ ােণা ক্ল্রল্ের্। অর্ুদার্প্রাপ্তরা এই অি ন থর্উ ইয়ক্ন 

থসটির িাইল্র হেল্ির হেসি এলাক্ায় ভাড়াটিয়াল্দর প্রল্য়াজর্ পূরল্ণর উল্েল্শয থির্ামূল্লয 

আইথর্ স ায়তা পাওয়া োয় র্া হসসি এলাক্ায় ভাড়াটিয়াল্দর িাথড় হিল্ক্ িথ ষ্কার  ওয়া এড়াল্ত 

সা ােয ক্রল্ত িযি ার ক্রল্ি। এই আইথর্ স ায়তার লক্ষ্য  ল্লা ভাড়াটিয়া ও িাথড়র মাথলক্ 

উভয়ল্ক্ িাথড় ভাড়া সম্পথক্নত থিল্রাধ থর্ষ্পথি ক্রল্ত সা ােয ক্রা এিং ভাড়াটিয়ার আিাসর্ 

সংক্রান্ত থিথতশীলতা িজায় রাখা।  

  

"এই ম ামারী থর্উ ইয়ক্নিাসীল্দর উপর প্রচণ্ড অি ননর্থতক্ চাপ সটৃি ক্ল্রল্ে, এিং আমরা 

সমসযার সম্মুখীর্  ওয়া িযক্তিল্দর ভাড়া সংক্রান্ত স ায়তা ও ত্রাণ প্রদাল্র্র জর্য অদময 

পদল্ক্ষ্পসমূ  গ্র ণ ক্ল্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই েয়টি সংিা অল্র্ক্ থদর্ ধল্রই 

অরথক্ষ্ত থর্উ ইয়ক্নিাসীল্দর আইথর্ পথরল্েিা প্রদাল্র্র গুরুত্বপূণ ন ক্াজটি সম্পাদর্ ক্ল্র 

আসল্ে, এিং সমগ্র হেিিযাপী ভাড়াটিয়াল্দর সা ােয ক্রার উল্েল্শয তাল্দর সক্ষ্মতা 

সম্প্রসারণ ক্রল্ত তাল্দর সাল্ি অংশীদার  ল্ত হপল্র আমরা গথি নত।"  

  

অর্ুদার্প্রাপ্তল্দর মল্ধয রল্য়ল্ে:  

  

• বলগোল এইড হসাসাইটি অি র্ি নইোর্ ন বর্উ ইয়কন (Legal Aid Society of 

Northeastern New York), রাজধার্ী অঞ্চল ও র্ি ন ক্াথির থক্েু অংল্শ হসিা হদয়ার 

জর্য 4,076,178 ডলার অর্ুদার্ হপল্য়ল্ে ;  

• বলগোল এইড হসাসাইটি অি বমড-বর্উ ইয়কন (Legal Aid Society of Mid-New 

York), সাদার্ ন টিয়ার, হমা াক্ ভযাথল, হসিাল থর্উ ইয়ক্ন ও র্ি ন ক্াথির থক্েু অংল্শ 

হসিা হদয়ার জর্য 3,998,452 ডলার অর্ুদার্ হপল্য়ল্ে ;   

• বলগোল অোবসেোন্স অি ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন (Legal Assistance of Western 

New York), থেঙ্গার হলক্স ও ওল্য়োর্ ন থর্উ ইয়ল্ক্নর থক্েু অংল্শ হসিা হদয়ার জর্য 

4,515,111 ডলার অর্ুদার্ হপল্য়ল্ে ;   
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• হর্ইিারহুড বলগোল সাবভনম্বসস (Neighborhood Legal Services), ওল্য়োর্ ন থর্উ 

ইয়ল্ক্নর থক্েু অংল্শ হসিা হদয়ার জর্য 3,585,677 ডলার অর্ুদার্ হপল্য়ল্ে ;  

• বলগোল সাবভনম্বসস অি েো  াডসর্ ভোবল (Legal Services of the Hudson 

Valley),  াডসর্ ভযাথলল্ত হসিা হদয়ার জর্য 5,591,018 ডলার অর্ুদার্ হপল্য়ল্ে ;  

• র্াসাউ/সাম্ব াক কাউবি ল সাবভনম্বসস কবমটি ইর্ক. (Nassau/Suffolk Law 

Services Committee Inc.), লং আইলযাল্ে হসিা হদয়ার জর্য 3,233,564 ডলার 

অর্ুদার্ হপল্য়ল্ে।  

 

প্রথতটি হসিা প্রদার্ক্ারীর অস ায় জর্ল্গাষ্ঠীর সাল্ি ক্াজ ক্রার িযাপক্ অথভজ্ঞতা রল্য়ল্ে এিং 

তারা হেসি এলাক্ায় হসিা থদল্য় িাল্ক্র্ হসসি এলাক্ার ভাড়াটিয়া পথরিারগুল্লা স ল্জই 

তাল্দর হসিা অযাল্েস ক্রল্ত পারল্ি। হসইসাল্ি, থর্উ ইয়ক্ন থসটির িাইল্র হেল্ির সি অঞ্চল্ল 

োল্দর সিল্চল্য় হিথশ প্রল্য়াজর্ তাল্দর জর্য তাল্দর পথরল্েিাগুল্লা িযাপক্ভাল্ি লভয রল্য়ল্ে তা 

থর্ক্তিত ক্রল্ত থর্ি নাথচত হসিা প্রদার্ক্ারীরা অর্যার্য িার্ীয় সংিার সাল্ি সক্তম্মথলতভাল্ি ক্াজ 

ক্রল্ি।  

  

এই আইবর্ স ায়তার অর্ুোর্ িরােকারী হেম্বির সামবয়ক ও অক্ষমতা সংক্রান্ত 

স ায়তা বিষয়ক েপ্তম্বরর (Office of Temporary and Disability Assistance) 

এক্সেবকউটিভ হডপুটি কবমের্ার িারিারা বস. গুইর্ িম্বলর্, "এই ত থিল ভাড়াটিয়াল্দর 

িাথড় হিল্ক্ িথ ষ্কার  ওয়া এথড়ল্য় তাল্দর িাথড়ল্ত িাক্ল্ত সা ােয ক্রল্ত তাল্দর জর্য 

থির্ামূল্লযর আইথর্ স ায়তা িযাপক্ভাল্ি সম্প্রসারণ ক্রল্ি। হেিিযাপী ক্থমউথর্টিগুল্লাল্ত 

আিাসল্র্র থিথতশীলতা িজায় রাখল্ত স ায়তা ক্রার জর্য হেল্ির সাল্ি অংশীদার  ওয়ায় 

আইথর্ পথরল্েিা প্রদার্ক্ারীল্দর প্রথত আমরা কৃ্তজ্ঞ। গভর্ নর হ াক্ল্লর সুথচথন্তত থসদ্ধান্ত 

থর্িঃসল্েল্  িহু থর্উ ইয়ক্নিাসীল্ক্ িাথড়র মাথলক্ল্দর সাল্ি ক্াে নক্রভাল্ি থিল্রাধ মীমাংসা ক্ল্র 

থর্ল্ত এিং তাল্দর িাথড়ল্ত িাক্ল্ত সা ােয ক্রল্ি।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর লািয়া জয়র্ার িম্বলর্, "ভাড়াটিয়ারা উল্েদ প্রক্তক্রয়ার সম্মুখীর্  ল্ত পাল্র 

ো তাল্দর আিাস, চাক্থর, তাল্দর মার্সম্পন্ন থশক্ষ্ালাল্ভর সুল্োগ এিং তাল্দর মার্থসক্ ও 

শারীথরক্ সিুতা হক্ল্ড় থর্ল্ত পাল্র। উল্েল্দর সম্মুখীর্ পথরিাল্রর জর্য আইথর্ পরামশ ন 

হর্ওয়ার সুল্োগ িাক্া অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এিং এটি সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য অি ননর্থতক্ 

র্যায়থিচার সম্প্রসারণ ক্রার হক্ষ্ল্ত্র এক্টি দারুণ থিথর্ল্য়াগ। এই উল্দযাল্গ স ায়তা ক্রায় আথম 

গভর্ নর হ াক্লল্ক্ ধর্যিাদ জার্াই।"  

  

বলগোল এইড হসাসাইটি অি র্ি নইোর্ ন বর্উ ইয়কন-এর বর্ি না ী পবরচালক বলবলয়ার্ ময় 

িম্বলর্, "র্ি নইোর্ ন থর্উ ইয়ল্ক্ন প্রথতটি ক্াউথিল্ত ভাড়াটিয়াল্দর জর্য অথত প্রল্য়াজর্ীয় 

প্রথতথর্থধত্ব থর্ক্তিত ক্রল্ত OTDA-এর থলগযাল এইড হসাসাইটি অি র্ি নইোর্ ন থর্উ ইয়ক্ন এিং 

অর্যার্য আইথর্ পথরল্েিা প্রদার্ক্ারীল্ক্ এসি ERAP ত থিল প্রদার্ ক্রায় আমরা অতযন্ত 

কৃ্তজ্ঞ। আমরা গ ৃ ীর্তা প্রথতল্রাধ ক্রল্ত এিং ম ামারী-পরিতী সমল্য় আিাসল্র্র 

থিথতশীলতা থর্ক্তিত ক্রল্ত অঙ্গীক্ারািদ্ধ।"  

  



বলগোল এইড অি ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন-এর বর্ি না ী পবরচালক হকম্বর্ি হপবর িম্বলর্, "15 

জার্ুয়াথর, 2022 তাথরল্খ িাথড় হিল্ক্ িথ ষ্কার িথগতক্রল্ণর হময়াদ হশল্ের তাথরখ ক্াোক্াথে 

চল্ল আসায়, LawNY-হক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি হেল্ির সামথয়ক্ ও অক্ষ্মতা সংক্রান্ত স ায়তা 

থিেয়ক্ দপ্তল্রর এই ত থিল িরাে ক্রািা হক্াল্র্া অযািথর্ নর প্রথতথর্থধত্ব র্া হপল্ল িাথড় হিল্ক্ 

িথ ষ্কার  ওয়ার এিং সম্ভািয গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্  ল্তর্ এমর্ আথি নক্ চাল্প িাক্া 

ভাড়াটিয়াল্দর ক্াল্ে আমাল্দর হসিা হপ ৌঁল্ে হদয়ার সুল্োগ প্রদার্ ক্রল্ি। 13টি ক্াউথির 

ভাড়াটিয়ারা িাি, এলথমরা, হজল্র্ভা, ইিাক্া, হজমসিাউর্ ও ওথলল্র্ আমাল্দর অথেস হিল্ক্ 

আল্রা ভাল্লাভাল্ি হসিা হপল্ত সক্ষ্ম  ল্ির্। আমার থর্ল্জর, LawNY-এর ক্মী ও পথরচালর্া 

হিাল্ডনর, ও সিল্চল্য় গুরুত্বপূণ ন  ল্লা আমরা োল্দরল্ক্ হসিা প্রদার্ ক্ল্র িাথক্ হসসি গ্রা ক্ল্দর 

পক্ষ্ হিল্ক্, এই অপ্রতযাথশত সমল্য় আমাল্দর ক্থমউথর্টিগুল্লাল্ত আমাল্দর পথরল্েিাসমূ  

সম্প্রসারল্ণর জর্য সুল্োগ ক্ল্র হদয়ায় আথম OTDA-এর কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াশ ক্রথে।"  

  

বলগোল সাবভনম্বসস অি  াডসর্ ভোবল-এর এক্সেবকউটিভ বডম্বরক্টর র োম্বচল  ালম্বপবরর্ 

িম্বলর্, "এই ত থিল্লর জর্য এিং আিাসল্র্র মল্তা এক্টি হম থলক্ অথধক্ার  াথরল্য় হেলার 

আল্গ ভাড়াটিয়ারা োল্ত তাল্দর অথধক্ার ধল্র রাখার সুল্োগ পার্ তা থর্ক্তিত ক্রায় আমরা 

গভর্ নর হ াক্ল্লর প্রথত কৃ্তজ্ঞ। এই ত থিল আমাল্দরল্ক্ আমাল্দর অঞ্চল ও থর্উ ইয়ক্ন 

হেিিযাপী র্যায়থিচাল্রর প্রসার  িাল্র্ার সক্ষ্মতা প্রদার্ ক্রল্ি এিং অভািগ্রস্ত 

ক্থমউথর্টিগুল্লাল্ক্ ম ামারীর দী নিায়ী প্রভাি ক্াটিল্য় উঠল্ত সা ােয ক্রা অিযা ত রাখল্ি।"  

  

র্াসাউ/সাম্ব াক কাউবি ল সাবভনম্বসস কবমটি ইর্ক.-এর বর্ি না ী পবরচালক বভম্বক্টাবরয়া 

ওস্ক িম্বলর্, "আমাল্দর অঞ্চল্ল র্তুর্ ক্ল্র গ ৃ ীর্তার সমসযা হদখা হদয়া প্রথতল্রাধ ক্রার 

লল্ক্ষ্য, ম ামারীর ক্ারল্ণ িাথড় হিল্ক্ িথ ষ্কার  ওয়ার অিিার সম্মুখীর্  ওয়া লং আইলযাল্ের 

িযাপক্ সংখযক্ ভাড়াটিয়াল্ক্ আল্রা ভাল্লাভাল্ি হসিা প্রদার্ ক্রার এই সলু্োগ হপল্য় 

র্াসাউ/সাল্োক্ ক্াউথি ল সাথভনল্সস অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

হর্ইিারহুড বলগোল সাবভনম্বসস, ইর্ক.-এর বর্ি না ী পবরচালক লম্বরর্ বির্ িম্বলর্, 

"ম ামারী চলাক্ালীর্ সমল্য় িযাপক্ আথি নক্ ও স্বািযগত চযাল্লল্ের থশক্ার  ওয়া NYS-এর 

িযক্তি ও পথরিারগুল্লার মল্ধয গ ৃ ীর্তা প্রথতল্রাধ ক্রার উল্েল্শয অথত প্রল্য়াজর্ীয় 

র্যায়থিচাল্রর অযাল্েস প্রদার্ক্ারী এই অথত গুরুত্বপূণ ন OTDA ত থিল হপল্য় হর্ইিারহুড 

থলগযাল সাথভনল্সস এিং আমাল্দর WNY-এর আইথর্ পথরল্েিা প্রদার্ক্ারী অংশীদাররা অতযন্ত 

কৃ্তজ্ঞ।"  

  

###  
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