
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ ারম্বলাজার িা উম্বেম্বের ঝ ুঁ বকম্বে িাকা হ াগে বর্উ ইয়কনিাসীম্বক 

সা া ে করার জর্ে হেম্বের প্রিম 539 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর িাবির মাবলকম্বের 

স ায়ো ে বিম্বলর হ াষণা বেম্বলর্  

  

ে বিল ম ামারীম্বে ক্ষবেগ্রস্ত বর্ম্ন এিং মধ্েম আম্বয়র িাবির মাবলকম্বের বর্ম্বজম্বের 

িাসায় িাকম্বে সা া ে করম্বি  

  

আম্বরা জার্ার জর্ে, িাবসন্দারা HAF ওম্বয়িসাইট বভজজট িা বর্উ ইয়কন হেট িাবির 

মাবলকম্বের স ায়ো ে বিম্বলর কল হসন্টাম্বর 1-844-77-NYHAF র্েম্বর হ ার্ করম্বে 

পাম্বর  

  

3 জার্ য়াবর 2022, হসামিার, হিম্বক আম্বিের্ গ্র ণ শুরু  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট হেকের প্রিম হেট থ কেকে 

োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল (Homeowner Assistance Fund, HAF) শুরু ক্রার জর্য 

মাথক্নর্  হেজাথর থিপাটনকমকের (U.S. Department of the Treasury) অর্ুকমাের্ হপকয়কে, 

হপ্রাগ্রামটট হোগয োথির মাথলক্কের মটনকগজ হিথলকক্ন্সি, থিফল্ট, হফারকলাজার, এেং উকেে 

এিাকত ো ােয ক্রার জর্য 539 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার প্রোর্ ক্রকে। 3 জার্ুয়াথর 2022, 

হোমোর, হিকক্ আকেের্ গ্র ণ শুরু  কে।  

  

"অকর্ক্ থর্উ ইয়ক্নোেী এখকর্া ম ামারীর ধাক্কা ক্াটটকয় উঠকে, এেং আমাকের হেট এখর্ 

হেটজকুি েুুঃস্থ োথির মাথলক্কের অথত প্রকয়াজর্ীয় আথি নক্ ত্রাণ প্রোকর্র হেকত্র হর্তৃত্ব থেকে, 

টঠক্ হেমর্টট আমরা ভািাটটয়াকের জর্য ক্করথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা জাথর্ হে 

গ্রামীণ েম্প্রোয়, অকেতাঙ্গ েম্প্রোয়, এেং অথভোেী েম্প্রোয় অোমঞ্জেযপূণ নভাকে ম ামারীর 

অি ননর্থতক্ অেুথেধার েম্মুখীর্  কয়কে, এেং হপ্রাগ্রামটট থর্উ ইয়ক্নোেীর প্রকয়াজর্কক্ আমাকের 

ক্াকজর হক্কে রাখার প্রথত আমাকের প্রথতশ্রুথত প্রেে নর্ ক্কর। আমরা োইকির্ প্রোের্ এেং 

আমাকের েমূ্পণ ন েংেেীয় প্রথতথর্থধ েলকক্ ধর্যোে জার্াই এই অথত গুরুত্বপূণ ন ে কোথগতা 

থর্ন্সিত ক্রার জর্য, এেং থর্উ ইয়ক্ন অভােী োথির মাথলক্কের েক্ল হেকত্র ো ােয ক্রার জর্য 

প্রস্তুত আকে।"  

  

হল ম্বটর্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "হক্াথভি-19 ম ামারীর ফকল অকর্ক্ হেথে 

থর্উ ইয়ক্নোেীকক্ তাকের হক্ার্ও হোষ োিাই এক্টট অর্ুথিত আথি নক্ ভার ে র্ ক্রকত  কে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8da50b5948024377d8e508d9b8fd0e56%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744219410059932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0RpfLA1yLsNaqhXLlLh2AAPrCLRE9hkBt6IjR5h0FUw%3D&reserved=0


এেং তার প্রথতন্সিয়ায় থর্উ ইয়ক্ন দ্রুত ও োথে নক্ পেকেপ থর্কয়কে। েুথেধােন্সিত থর্উ ইয়ক্নোেী 

োকত তাকের প্রকয়াজর্ীয় ো ােয লাভ ক্কর তা থর্ন্সিত ক্রকত এেং এক্ইোকি ম ামারীকত 

অথধক্ েথতগ্রস্ত েম্প্রোকয়র মকধয র্যােযভাকে ত থেল থেতরণ ক্রার জর্য হেকের প্রিম োথির 

মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল এক্টট থেরাট ধাপ।"  

  

এোিাও গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট (New York State, NYS) HAF হপ্রাগ্রাম ওকয়েোইট, 

এক্টট তিয ক্ল হেোর, এেং এক্টট েহুভাষার প্রিারণা ক্যাকম্পইর্ শুরুর হ াষণা থেকলর্ ো 

োথির মাথলক্কের হপ্রাগ্রামটটর েযাপাকর জার্াকে এেং থর্ন্সিত ক্রকে েক্ল থর্উ ইয়ক্নোেী, 

থেকেষ ক্কর ইংকরন্সজ ভাষা েকল র্া এমর্ পথরোরগুথল, োকত 3 জার্ুয়াথর 2022 তাথরকখ আকেের্ 

গ্র ণ শুরু  কল আকেের্ ক্রার জর্য ততথর িাকক্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামে অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল (New York State Homes and 

Community Renewal, NYS HCR) দ্বারা র্ক্োকৃ্ত ও পথরিাথলত, থর্উ ইয়ক্ন হেট HAF এর লেয 

 কে থর্ম্ন হিকক্ মধযম আকয়র োথির মাথলকক্রা োকের মটনকগজ পথরকোধ, েম্পথির ক্র, পাথর্ 

ো েজনয পাথর্র থেল পথরকোকধ েকক্য়া আকে এেং এক্ই োকি হক্াঅপাকরটটভ ো ক্কন্ডা 

ইউথর্কটর মাথলকক্রা োকের রেণাকেেণ থফ েকক্য়া আকে ো প্রস্তুতকৃ্ত োথির মাথলক্ োকের 

অস্থাের  ঋণ ো থরকটইল থক্ন্সস্তর িুন্সিকত েকক্য়া আকে।  

  

হোগয আকেের্ক্ারীরা েকক্য়া আোের্ অি ন পথরকোকধর হেকত্র আথি নক্ ে ায়তা, মটনকগজ ঋণ 

ক্থমকয় মাথেক্ মটনকগজ পথরকোধ আকরা োশ্রয়ী ক্রকত, এেং হেক্ার োথির মাথলকক্রা েয় মাে 

পে নন্ত  ভথেষযৎ আোের্ অি ন পথরকোকধর জর্য ে ায়তা হপকত পাকর।  

  

হোগয আকেের্ক্ারীকের অেেযই এলাক্ার মধযম আয় (Area Median Income, AMI) ো তার 

100 েতাংে ক্ম উপাজনর্ িাক্কত  কে এেং তাকের প্রধার্ োেস্থাকর্র মাথেক্ আোের্ অি ন 

পথরকোকধর হেকত্র ক্মপকে 30 থের্ থপথেকয় িাক্কত  কে। প্রথত গৃ স্থাথলর জর্য অকি নর েীমা 

 কে 50,000 মাথক্নর্ িলার। ে ায়তার ক্াঠাকমা  কে এক্টট পাাঁি-েেকরর, েুে ীর্, র্র্-

অযামটনাইন্সজং হমৌকু্ফ  ওয়ার মকতা ঋণ। েথে োথির মাথলক্ পাাঁি েেকরর েময়ক্াল ধকর োথিকত 

িাকক্র্, তা কল ঋণ েমূ্পণ ন হমৌকু্ফ ক্রা  কে।  

  

পাোপাথে, NYS HAF হপ্রাগ্রামটট োথির মাথলকক্রা োকত হফিাকরল ও হেট আইর্ অর্ুোয়ী 

উপলভয ত্রাণ হপকত পাকর তা থর্ন্সিত ক্রার জর্য মটনকগজ ঋণোতা ও মটনকগজ 

হেোোর্ক্ারীকের ক্াকে ওক্ালথত ক্রকত থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অযাটথর্ ন হজর্াকরকলর অথফকের 

(Office of the New York State Attorney General) োকি  অংেীোথরকত্ব ক্াজ ক্রকে। োর মকধয 

রকয়কে েথধ নত মটনকগকজর েময়, োে পরা অি ন পথরকোধ ো ফরকেয়াকরি পথরমাণ স্থথগত ক্রা, 

এেং মাথেক্ পথরকোকধর অি ন হ্রাে ক্রকত েুকের  ার ক্মাকর্া।  

  

NYS HAF হপ্রাগ্রামটট েযেস্থাপর্া ক্রকে োেকটইকর্েল হর্ইোরহুিে এলএলথে (Sustainable 

Neighborhoods LLC), এক্টট অলাভজর্ক্ ক্থমউথর্টট হিকভলপকমে আথি নক্ েংস্থা, োকের 

এক্টট প্রথতকোথগতামূলক্ প্রস্তাের্ার অর্ুকরাকধর মাধযকম োোই ক্রা  কয়কে। োেকটইকর্েল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8da50b5948024377d8e508d9b8fd0e56%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744219410069883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7vgtihw5Cj%2Bc4mz0j%2Bnmib7jrcbH0qWMHCENk%2FRSg0%3D&reserved=0


হর্ইোরহুিকের পুকরা হেকট হফারকলাজার প্রথতকরাধ এেং েথত প্রেমর্ হপ্রাগ্রাম পথরিালর্া 

ক্রার েযাপক্ অথভজ্ঞতা রকয়কে।  

  

আজকক্র হ াষণাটট আেকলা অভােী থর্উ ইয়ক্নোেীকক্ অি ননর্থতক্ ত্রাণ প্রোর্ ক্রকত গভর্ নর 

হ াক্কলর থর্কেথেত অঙ্গীক্াকরর উপর থভথি ক্কর। োথয়ত্ব গ্র কণর পর হিকক্ই গভর্ নর হ াক্ল 

থর্উ ইয়কক্নর জরুথর ভািা ে ায়তা হপ্রাগ্রাকমর (Emergency Rental Assistance Program) 

অিলােস্থা েরূ ক্রকত আগ্রােীভাকে ক্াজ ক্করকের্, োর ফকল অভােীকের ত্রাণ প্রোর্ ক্রার 

হেকত্র হেট হেকষর ক্াতার হিকক্ এক্েম শুরুর থেকক্ িকল একেকে। তার হর্তৃকত্বর অধীকর্, 

ভািা ত্রাণ পথরমাণ পাাঁিগুণ  কয়কে, এেং থর্উ ইয়ক্ন হেট এখর্ আর্ুমাথর্ক্ 2.1 থেথলয়র্ মাথক্নর্ 

িলার ভািা ে ায়তা প্রোর্ ক্করকে ো ক্রকে েকল প্রথতশ্রুথত থেকয়কে ো 164,000টট আকেের্কক্ 

ে ায়তা প্রোর্ ক্করকে োর মকধয রকয়কে এখর্ পে নন্ত 90,000-র হেথে োথিওয়ালাকক্ অি ন প্রোর্।  

  

পাোপাথে, হেট  হেেে োথিওয়ালার ভািাটটয়ারা জরুথর ভািা ে ায়তা হপ্রাগ্রাকম অংেগ্র ণ 

ক্করথর্ ো োরা েকক্য়া হরকখ োো হেকি থেকয়কে তাকের ে ায়তার জর্য 125 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

িলার প্রোর্ ক্করকে। এোিাও, আকরা ে ায়তা প্রকয়াজর্ েুঝকত হপকর, গভর্ নর মাথক্নর্ হেজাথর 

থিপাটনকমকের ক্াকে থর্উ ইয়ক্নোেীর জর্য অথতথরি প্রায় 1 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলার ত্রাণ হিকয় 

আকেের্ ক্করকের্।  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ামস অোন্ড কবমউবর্টট বরবর্উয়াল কবমের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাস 

িম্বলর্, "আমাকের জর্য থিফল্ট, হফারকলাজার, এেং উকেকের প্রো  আকগ হিকক্ েন্ধ ক্রা  

অতযন্ত জরুথর, ক্ারণ এটট আমাকের েম্প্রোকয়র থস্থথতেীলতা র্ষ্ট ক্রকে, েম্পথির ক্কর থভথি 

থেপে নস্ত ক্রকে এেং স্থার্ীয় অি নর্ীথতর উন্নয়র্ রে ক্রকে।  াজার  াজার ঝুাঁ থক্গ্রস্ত োথির 

মাথলক্কক্, োরা এই হপ্রাগ্রাকমর জর্য হোগয  কের্ েকল প্রতযাো ক্রকের্, আমরা আথি নক্ভাকে 

পুর্রায়  থর্কজর পাকয় ো াঁিাকত ো ােয ক্রকো োকত ক্কর তারা োথির মাথলক্ার্ার হেকত্র এক্টট 

প্রজকের অগ্রগথত  াথরকয় র্া হফকল।"  

  

থেকর্টর িাক্ শুমার েকলর্, "প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নোেীর এক্টট থর্রাপে ও েুরথেত স্থার্কক্ 

থর্কজর োো েলার অথধক্ার রকয়কে এেং আথম ম ামারীকত েথতগ্রস্ত থর্কজকের োথিকত িাক্কত 

েংগ্রাম ক্রা থর্উ ইয়কক্নর োথির মাথলক্কের ো ােয ক্রার জর্য োথির মাথলক্কের ে ায়তার 

ত থেকল হফিাকরল অি নায়কর্র েযেস্থা ক্রকত হপকর গথে নত। েখর্ আথম থেকর্কট আকমথরক্ার্ 

উদ্ধার পথরক্ল্পর্া (American Rescue Plan) পাে ক্রার েযাপাকর হর্তৃত্ব থেকয়থে, তখর্ আথম 

আমাকের েে নাথধক্ েুুঃস্থ োথেন্দা োরা হক্াথভকির ক্ারকণ অি ন পথরকোকধ থপথেকয় পকিকে তাকের 

পুর্রুদ্ধার ও হফারকলাজার হঠক্াকর্ার েযেস্থা প্রোর্কক্ গুরুত্ব প্রোর্ ক্করথে। থর্রাপে ও 

থর্ভনরকোগয আোেকর্র েুকোগ এক্টট হমৌথলক্ অথধক্ার, এেং আথম থর্উ ইয়কক্নর োথির 

মাথলক্কের  পুর্রুদ্ধাকর ো ােয ক্রার লিাই েন্ধ ক্রকো র্া।"  

  

বসম্বর্টর বকম্বেনর্ জজবলব্রোন্ড িম্বলর্, "হক্াথভি-19 ম ামারী পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

েম্প্রোয়গুথলকত আোের্ অথর্রাপিা েথধ নত ক্করকে। উকেকের ঝুাঁ থক্কত িাক্া থর্ম্ন ও মধযম 

আকয়র োথির মাথলক্কের, থেকেষ ক্কর হেই েে এলাক্ায় োরা ঐথত াথেক্ভাকে আোের্ 

তেষকমযর থেক্ার, োথি গরম রাখকত, পাথর্র প্রো  েিল রাখকত এেং তাকের মািার উপর োে 



টটথক্কয় রাখকত ো ােয ক্রা থর্ন্সিত ক্রকত হফিাকরল ত থেলটট এক্টট গুরুত্বপূণ ন ধাপ। আথম 

েক্ল থর্উ ইয়ক্নোেীর ক্াকে োকত োো েলার মকতা এক্টট স্থার্ িাকক্ তা থর্ন্সিত ক্রার লিাই 

িাথলকয় োকো।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ হজরল্ড র্োডলার িম্বলর্, "এই ত থেকলর জর্য থর্উ ইয়ক্নকক্ অগ্রাথধক্ার 

প্রোকর্র জর্য আথম হেজাথর থিপাটনকমকের প্রেংো ক্রথে। হক্াথভি-19 েৃষ্ট স্বাস্থয েংিান্ত ো 

আথি নক্ ক্াটঠকর্যর জর্য ক্াকরা থর্রাপে, োশ্রয়ী আোের্ হেকি হেকত োধয  ওয়া উথিত র্া। 

আকমথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্া দ্বারা েৃষ্ট হপ্রাগ্রামটট থর্উ ইয়কক্নর পথরোরগুথলকক্ থর্কজর োথিকত 

িাক্কত ো ােয ক্রকে। হেক তু আথম হক্া-অপ এেং ক্কন্ডা মাথলকক্রা োকত হফিাকরল জরুথর 

েযেস্থাপর্া একজন্সি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ে ায়তার অন্তভুনি 

 য় তা থর্ন্সিত ক্রকত লিাই ক্রথে, তাই আথম অতযন্ত আর্ন্সন্দত হে এই হপ্রাগ্রামটট প্রিম থের্ 

হিকক্ই তাকের অন্তভুনি ক্রকে। আথম এই ত থেল থর্ন্সিত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

থর্রলে পথরশ্রকমর জর্য তাকক্ ধর্যোে জার্াকত িাই এেং থর্উ ইয়ক্নকক্ ম ামারী হিকক্ হের 

ক্কর আর্ার জর্য তার োকি ক্াজ িাথলকয় হেকত িাই।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ কোম্বরাবলর্ মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "হক্াথভি-19 ম ামারী আমাকের হেকটর 

োশ্রয়ী আোের্ িাথ ো েথধ নত ক্করকে। আোের্ এক্টট মার্োথধক্ার, এেং আথম খুথে হে 

মটনকগজ হিথলকক্ন্সি, থিফল্ট, হফারকলাজার, এেং উকেে এিাকত ো ােয ক্রার জর্য োথির 

মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল গঠকর্ থর্উ ইয়ক্ন েোর আকগ ক্াজ ক্রকে। আথম ে ায়তা 

প্রকয়াজর্ এমর্ েক্ল হোগয থর্উ ইয়ক্নোেীকক্ আকেের্ ক্রকত উৎোথ ত ক্রথে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ বর্বডয়া হভলাজম্বকজ িম্বলর্, "তেথেক্ ম ামারী িলাক্ালীর্, ক্ম নজীেী 

পথরোরগুথলর অকর্ক্ েুন্সিন্তা রকয়কে এেং তাকের থর্কজকের োো  ারাকর্ার ভকয়র  অথতথরি 

উকদ্বগ ে র্ ক্রকত  ওয়া উথিত র্া।  আথম গথে নত হে আথম আকমথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ার 

জর্য হভাট থেকয়থে, ো থর্উ ইয়কক্নর োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেকলর অি নায়র্ ক্কর এেং 

এটট মাথক্নর্ েুিরাকের এইধরকর্র প্রিম ত থেল। HAF হপ্রাগ্রামটট ক্ম নজীেী োথির মাথলক্কের 

তাকের মটনকগজ পথরকোকধ, থিফল্ট, হফারকলাজার, ও উকেে হঠক্াকত ো ােয ক্রকে। 

হপ্রাগ্রামটট োকত েম্ভােয েে নাথধক্ পথরোকরর ক্াকে হপৌৌঁোকত পাকর তা থর্ন্সিত ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্তৃত্ব ও থর্কেেকর্র জর্য তাকক্ ধর্যোে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ হগ্রগবর বমকস িম্বলর্, "েখর্ থর্উ ইয়ক্নোেীরা হক্াথভি-19 এর অি ননর্থতক্ 

পতকর্র ফল হভাগ ক্রকে, তখর্ আমাকের হেকটর োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল শুরু 

ক্কর হেওয়ার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রেংো ক্রথে, এেং হেজাথর থিপাটনকমেকক্ তাকের 

অর্ুকমােকর্র জর্য ধর্যোে জার্ান্সে।  াউকজর আথি নক্ হেো ক্থমটটকত ( Financial Services 

Committee), আথম েযন্সিগতভাকে হপ্রাগ্রামটট ফলপ্রেূ ক্রার পকে ক্িা েকলথে হেক তু আথম 

জাথর্ োথির মাথলক্ার্া  ল মধযথেি  ওয়ার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন পন্থা।কেক তু মার্ুকষর োথি 

তাকের েে নেৃ ৎ েম্পে  য়, তাই োথি টটথক্কয় রাখা এেং েযন্সিকের থর্কজকের োথিকত িাক্কত 

ো ােয ক্রার থেকক্ মকর্াকোগী এই ত থেলটট েম্প্রোকয়র ধর্ রোর জর্য এেং থর্উ ইয়কক্ন 

র্যােয অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধার থর্ন্সিত ক্রার জর্য অকর্ক্ গুরুত্বপূণ ন।"  

  



বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ ব্রায়ার্ ব বগন্স িম্বলর্, "হক্াথভি-19 ম ামারী আমাকের েম্প্রোয়েমূক  

ক্াটঠকর্যর ক্ারণ  কয় োকে, পথরশ্রমী পথরোরগুথলকক্ থর্কজকের আথি নক্ ভথেষযৎ থর্কয় 

অথর্ন্সিত  কত োধয ক্রকে। গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকত্ব গটঠত, েংেকে পাে  ওয়া োথির 

মাথলক্কের ে ায়তা ত থেলটট মার্ুষকক্ থর্কজকের োথিকত টটথক্কয় রাখকে, েীতক্াল োমকর্ 

হরকখ ো থেকেষ গুরুত্বপূণ ন।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ ইম্বভট লাকন িম্বলর্, "আোের্ এক্টট েে নজর্ীর্ মার্োথধক্ার এেং েেেময় 

িাক্কে। গত েেরগুথলর েঙ্কট েন্সম্মথলত  ওয়ার ফলস্বরূপ, অকর্ক্ হেথে মার্ুষ ও তাকের 

পথরোর এমর্ আোের্ অথর্িয়তা ও েমেযার েম্মুখীর্  কয়কে ো ক্াকরা  ওয়া উথিত র্া। 

হেৌভাগযিকম, থর্উ ইয়কক্নর োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেকলর মাধযকম, আমরা হেখাকর্ এই 

অথধক্ার েে নাথধক্ ঝুাঁ থক্গ্রস্ত হেখাকর্ অগ্রগথত ক্রা শুরু ক্রকত পারকো। হেকে এ ধরকর্র প্রিম 

হপ্রাগ্রাম থ কেকে, এটট েথতযই ঈেরপ্রেি ক্ারণ NYS HAF মটনকগজ ও েম্পথির ক্কর মকতা 

েুে নলক্ারী থেকলর হোঝায় েংগ্রাম ক্রকত িাক্া থর্ম্ন হিকক্ মধযম আকয়র পথরোরকক্ ে ায়তা 

ক্রকে, পাোপাথে এটট থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অযাটথর্ ন হজর্াকরকলর অথফকের োকি অংেীোথরত্ব 

ক্কর আমাকের েম্প্রোয় োকত  তাকের প্রাপয ত্রাণ হপকত পাকর তা থর্ন্সিত ক্রকে। এেং আমরা 

আকমথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ার মাধযকম এইেে ত থেল উপলভয ক্রকত আমাকের েন্সম্মথলত  

ক্াকজর, থেকেষ ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেকটর েংেেীয় প্রথতথর্থধ েকলর  ক্াকজর ক্লযাকণ প্রাপ্ত  থর্উ 

ইয়ক্নোেীর জর্য এই থেজয় উেোপর্ ক্রথে। হপ্রাগ্রামটট োস্তে েমেযার অি নপূণ ন েমাধার্ প্রোর্ 

ক্কর এেং আমাকের  েুুঃস্থ জর্কগাষ্ঠীর অথধক্ার ও মে নাো েংরেণ ক্রকে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ পল টম্বকা িম্বলর্, "হেক তু হক্াথভি ম ামারী আমাকের েম্প্রোকয়র প্রথত 

মারাত্মক্ হুমথক্  কয়ই আকে, তাই অগথণত আকমথরক্ার্ তাকের মটনকগজ ও অর্যার্য থেল 

পথরকোধ ক্রকত েংগ্রাম ক্রকে। এই ক্টঠর্ েমকয়, ক্াকরা থর্কজর োথি হিকক্ উকেে  ওয়ার 

েুন্সিন্তা ক্রকত  ওয়া উথিত র্য়। হেজর্য আথম অগথণত থর্উ ইয়ক্ন োেীর জর্য গুরুত্বপূণ ন 

ো ােয প্রোর্ ক্রকে এমর্ হপ্রাগ্রামটট স্থাপর্ ক্রকত  েংেকে আমাকের  আকমথরক্ার্ উদ্ধার 

পথরক্ল্পর্ার মাধযকম হফিাকরল ত থেল প্রোকর্ িাপ প্রোর্ ক্করথে। এই েংক্টক্াকল এেং তার 

পকরও আমাকের েম্প্রোয়কক্ ো ােয ক্রা থর্ন্সিত ক্রকত তার ক্াকজর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ 

আথম ধর্যোে জার্াই।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ  াবকম হজবিস িম্বলর্, "ম ামারী আমাকের ক্াকরা জর্য হেষ  কে র্া 

েতেণ পে নন্ত র্া এটট আমাকের েক্কলর জর্য হেষ  কে। েুভনাগযেেত, অকর্ক্ হেথে থর্উ 

ইয়ক্নোেী হফারকলাজার ো উকেকের ঝুাঁ থক্কত আকে এেং জরুথর থভথিকত তাকের ো ােয 

প্রকয়াজর্। এর আকগ এই েেকর,  াউজ হিকমািযাটে এেং রােপথত োইকির্ আমাকের 

হেটজকুি মার্ুকষর মািার উপর োে টটথক্কয় রাখা থর্ন্সিত ক্রকত ো ােয ক্রার জর্য োথির 

মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল ততথর ক্করর্। আথম গভর্ নর হ াক্ল ও NYS HCR-হক্ এই 

অতযােেযক্ীয় হপ্রাগ্রাম েিল ক্রকত ক্াজ ক্রার জর্য ধর্যোে জার্ান্সে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ ের্ পোটিক মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "েখর্ আমাকের অি নর্ীথত হক্াথভি-19 

ম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধার হপকত ক্াজ ক্কর োকে, তখর্ েংগ্রাম ক্রকত িাক্া মার্ুষকের ো ােয 

রক্ আমাকের জর্য অতযােেযক্ীয়। টঠক্ এই জর্যই আথম এই অথত জরুথর োথির মাথলক্কের 



ে ায়তা ত থেল ততথরর জর্য আকমথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ায় হফিাকরল অি নায়কর্র জর্য লিাই 

ক্করথে।আথম গথে নত হে আমাকের েম্প্রোয়েমূ কক্ েমি নর্ ক্রকত এেং পথরোরগুথলকক্ 

থর্কজকের োথিকত টটথক্কয় রাখকত গভর্ নর হ াক্ল ও থর্উ ইয়ক্ন হেট  আকমথরক্ার্ উদ্ধার 

পথরক্ল্পর্া হিকক্ প্রাপ্ত ত থেকলর এমর্ েুেনান্ত েযে ার ক্রকের্। "  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "ম ামারীর শুরু হিকক্ লাখ লাখ থর্উ ইয়ক্নোেী 

আোের্ অথর্রাপিার উকদ্বকগ ভুগকে। আথম র্াোউ ক্াউথের লাখ লাখ োথির মাথলকক্র জর্য 

আকমথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ায় োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল থ কেকে প্রায় 540 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ িলার থর্ন্সিত ক্রার েযাপাকর ো ােয ক্রকত হপকর গথে নত। আথম আমার এলাক্ার 

অথধোেীকের এেং ম ামারীর ক্ারকণ আথি নক্ েমেযায় িাক্া থর্উ ইয়ক্ন হেকটর হেকক্ার্ও োথির 

মাথলক্কের এই অথত জরুথর ে ায়তার জর্য আকেের্ ক্রকত উৎোথ ত ক্রথে। অেকেকষ এই 

অি ন হের ক্কর আর্ার জর্য ধর্যোে গভর্ নর হ াক্ল।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ আবিয়াম্বর্া এস্পিয়াে িম্বলর্, "এর আকগ এই েেকর আথম আকমথরক্ার্ 

উদ্ধার পথরক্ল্পর্া পাে ক্রার জর্য আমার েংেেীয় ে ক্মীকের োকি হোগ হেই, ো হক্াথভি-19 

ম ামারীর পর আমাকের হেকের েেকিকক্ েুুঃস্থ োথির মাথলক্কের জরুথর ত্রাণ প্রোর্ ক্রার 

জর্য হেট ও মাথক্নর্ অিলেমূ কক্ প্রায় 10 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলার প্রোর্ ক্কর। ম ামারীর পূকে ন 

জাতীয় আোের্ এক্টট প্রাথন্তক্ অেস্থায় থেল এেং এটট আকরা েথধ নত  কয়কে হেক তু িাক্থরিুযথত 

এেং েযেো েকন্ধর ক্ারকণ লাখ লাখ েযন্সি ও পথরোর উকেকের থেক্ার  কয়কে। আমরা এখর্ 

আোের্ েুর্াথমর েম্মুখীর্ ক্ারণ েহু থর্উ ইয়ক্নোেী মািার উপর োে টটথক্কয় রাখকত এেং 

খাোকরর েযেস্থা ক্রকত েংগ্রাম ক্রকে। আথম আমাকের েম্প্রোয়জকুি োথেন্দাকের থর্জ োথিকত 

টটকক্ িাক্কত প্রকয়াজর্ীয় েমি নর্ ও েংস্থার্ প্রোর্ থর্ন্সিত ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র 

হ াষণার প্রেংো ক্রথে। োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল  ল েটঠক্ থেকক্ এক্টট থেোল ধাপ 

এেং পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর েম্প্রোয়গুথলকত এটটর েী নকময়াথে প্রভাে িাক্কে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ হজা হমাম্বরল িম্বলর্, "প্রকতযক্ মার্ুকষর এক্টট থর্রাপে, থস্থথতেীল স্থার্কক্ 

থর্কজর োো েলার অথধক্ার রকয়কে, থক্ন্তু হক্াথভি-19 ম ামারী হোঁকি িাক্কত েংগ্রাম ক্রকে 

এমর্  অগথণত থর্উ ইয়ক্নোেীর জর্য এই অথধক্ারকক্ হুমথক্র মুকখ হফকলকে। থেথর্কয়াগটট 

পথরোরগুথলকক্ উকেে  ওয়া হিকক্ রো ক্রকে এেং েম্প্রোকয়র েেকিকক্ প্রকয়াজকর্র েময় 

িাকক্ থস্থথতেীলতা প্রোর্ ক্রকে। আমাকের েে নাথধক্ েুুঃস্থ জর্কগাষ্ঠীকক্ ো ােয ক্রার জর্য তার 

প্রথতশ্রুথত এেং থর্উ ইয়ক্ন হেটজকুি পথরোরেমূ কক্ উন্সিত ক্রকত তার থর্রলে ক্াকজর জর্য 

আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ জামাল হিামোর্ িম্বলর্, "োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল পুকরা থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর মার্ুষকের জর্য ইথতোিক্ প্রভাে থর্কয় আেকে, োর ক্ারকণ েখর্ আথম ও আমার 

েংেকের ে ক্মীরা এই েেকর থেলটট পাে ক্করথে তখর্ আথম আকমথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ায় 

এই অথত প্রকয়াজর্ীয় েংস্থার্ থর্ন্সিত ক্রকত ক্াজ ক্করথে। ম ামাথরটট ক্ম নজীেী পথরোকরর 

জর্য েময়মত তাকের মটনকগজ পথরকোধ ক্রা আকরা ক্টঠর্ ক্করকে এেং আোের্ অথর্রাপিা 

ভািাটটয়াকের মকতা োথির মাথলক্কেরও প্রভাথেত ক্কর। 75,000 এর হেথে থর্উ ইয়ক্নোেী 

হফারকলাজাকরর ঝুাঁ থক্কত রকয়কে, এেং তাকের মকধয অকর্কক্ই থর্উ ইয়কক্নর 16তম েংেেীয় 



হজলার কৃ্ষ্ণাঙ্গ ো অকেতাঙ্গ র্ারী। োথির মাথলক্ার্া েী নকময়াথে আথি নক্ থস্থথতেীলতার পি 

 ওয়া উথিত এেং HAF এটটকক্ ে ায়তার প্রকয়াজকর্ িাক্া োথির মাথলক্কের র্াগাকলর মকধয 

থর্কয় আেকত ো ােয ক্রকে। থর্উ ইয়কক্নর েক্ল োথির মাথলক্কের েমি নর্ প্রকয়াজর্ োকত ক্কর 

এক্টট হেট থ কেকে আমরা এক্কত্র এেং েন্সিয়ভাকে আোের্ অথর্রাপিা হ্রাকে ক্াজ ক্রকত 

পাথর এেং েম্প্রোকয় মার্থেক্ োথন্ত থর্কয় আেকত পাথর।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ মন্ডার হজার্স িম্বলর্, "আথম ও আমার ে ক্মীরা আকমথরক্ার্ উদ্ধার 

পথরক্ল্পর্া পাে ক্করথে এটট থর্ন্সিত ক্রার  জর্য হে আমাকের েম্প্রোয়গুথলর োকত হক্াথভি-

19 ম ামারীকত হোঁকি িাক্কত এেং এর হিকক্ পুর্রুদ্ধাকরর জর্য প্রকয়াজর্ীয় েংস্থার্ ও ত থেল 

িাকক্," েকলর্ ক্ংকগ্রেমযার্ মন্ডার হজার্ে। "আথম এটট হেকখ অতযন্ত আর্ন্সন্দত হে থর্উ ইয়ক্ন 

োথি মাথলক্কের থর্কজকের োথিকত িাক্কত প্রকয়াজর্ীয় েংস্থার্ ও েমি নর্ প্রোর্ ক্রার জর্য 

ত থেল েযে াকরর হেকত্র হেেকক্ হর্তৃত্ব থেকে। ত থেলটট েহু থর্উ ইয়ক্নোেীর জীের্ পাকল্ট 

থেকে এেং আথম হোগয েক্লকক্ আকেের্ ক্রার জর্য উৎোথ ত ক্রথে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ বরবি হটাম্বরস িম্বলর্, "েখর্ আমরা ম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকরর ক্াজ 

ক্রথে তখর্ োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল  ল থর্উ ইয়ক্নোেীরা োকত থর্কজকের োথিকত 

িাক্কত পাকর তা থর্ন্সিত ক্রার এক্টট থেোল ধাপ। হপ্রাগ্রামটট শুরু ক্রার জর্য অর্ুকমাথেত 

প্রিম হেট থ কেকে, থর্উ ইয়ক্ন থর্ম্ন ও মধযম আকয়র পথরোকরর জর্য 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

িলাকরর হেথে ত্রাণ প্রোর্ ক্রকে। আথম আমার েযন্সিগত অথভজ্ঞতা হিকক্ জাথর্ হে ক্ম নজীেী 

পথরোকরর জর্য এই ধরকর্র হফিাকরল ত থেল থর্রাপিা, থস্থথতেীলতা, এেং েুকোগ প্রোর্ ক্কর। 

আথম এই অথত গুরুত্বপূণ ন হপ্রাগ্রামকক্ হেষ েীমার্ায় থর্কয় োওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রেংো ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অোম্বসেবল স্পিকার কাল ন ব বে িম্বলর্, "েহু েের ধকর অযাকেম্বথলর 

েংখযাগথরষ্ঠরা থর্উ ইয়ক্নোেীকের থর্জ থর্জ োথিকত রাখকত ো ােয ক্রার জর্য অি নায়র্ ও 

থেথধমালার পকে থর্রলে ক্াজ ক্করকে। েখর্ আমরা হক্াথভি-19 ম ামারীর থেপে নয়ক্ারী 

অি ননর্থতক্ প্রভাে হিকক্ পুর্রুদ্ধার হপকত ক্াজ ক্রথে, তখর্ োথির মাথলক্কের আকগর 

হেকক্ার্ও েমকয়র হিকক্ হেথে ে ায়তা প্রকয়াজর্। োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল ক্কষ্ট 

িাক্া োথির মাথলক্কের পুর্রায় থর্কজর পাকয় ো াঁিাকত এেং তাকের থর্জ োথিকত িাক্া থর্ন্সিত 

ক্রকত অকর্ক্ ো ােয ক্রকে। আমরা এই ত থেল প্রোকর্র জর্য োইকির্ প্রোেকর্র প্রথত এেং 

এটট ক্রকত তার প্রথতশ্রুথতর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ। আমরা আগামী েের 

থর্উ ইয়কক্নর পথরোরগুথলর জর্য লিাই িাথলকয় হেকত িাই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বসম্বর্টর ব্রায়ার্ কাভার্া  িম্বলর্, "আথম গভর্ নর হ াক্কলর োকি হোগ থেকয় 

এই হ াষণা ক্রকত হপকর খুথে হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের প্রিম হেট থ কেকে তাকের োথির 

মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল শুরু ক্রার জর্য মাথক্নর্ হেজাথর থিপাটনকমকের অর্ুকমাের্ 

হপকয়কে। হপ্রাগ্রামটটর মাধযকম পাওয়া 539 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার োথির মাথলক্কের উকেে 

 ওয়া হঠক্াকে এেং মটনকগজ ও ক্র হিথলকক্ন্সি, থিফল্ট, এেং হফারকলাজার এেং এক্ইোকি 

ইউটটথলটট ও োথির এর্ান্সজন হেো  ারাকর্া প্রথতকরাধ ক্কর হক্াথভি-19 েংথিষ্ট আথি নক্ ক্াটঠর্য 

প্রেমর্ ক্রকে।  আথম গভর্ নর হ াক্ল, েংখযাগথরষ্ঠ হর্তা অযান্সিয়া ে্টুয়াটন-ক্ান্সজি, হেকটর 



থেধর্ােভায় আমাকের ে ক্মীেৃন্দ, এেং আোের্ ক্থমের্ার রুিঅযার্ থভস্নাউস্কােকক্ এক্কত্র 

ক্াজ ক্কর হেজাথর থিপাটনকমকের ক্াকে থর্উ ইয়কক্নর োথির মাথলক্কের জর্য এেং আমাকের 

েৃ ির পুর্রুদ্ধার প্রকিষ্টায় এই ত থেকলর গুরুত্ব উপস্থাপর্ ক্রার জর্য ধর্যোে জার্ান্সে। 

এোিাও আথম েংেেীয় প্রথতথর্থধ েলকক্ েে নপ্রিম থর্উ ইয়কক্নর জর্য এই ত থেল েরাদ্দ ক্রা 

থর্ন্সিত ক্রার জর্য এেং থর্উ ইয়কক্নর আকেের্ অর্ুকমাথেত ক্রকত আমাকের অর্ুকরাধ রাখার 

জর্য েথিে জযাকর্ট ইকয়কলর্ ও হেজাথর থিপাটনকমেকক্ ধর্যোে জার্ান্সে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বসম্বর্টর আর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "লং আইলযাকন্ডর েহু পথরোর 

হফারকলাজাকরর ঝুাঁ থক্কত রকয়কে ক্ারণ তারা ম ামারীর েময় তাকের থর্য়ন্ত্রকণর োইকরর ক্ারকণ 

তােকর মটনকগজ পথরকোকধ থপথেকয় পকিকে। োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল  ল লং 

আইলযাকন্ডর েমেযায় িাক্া  পথরোরগুথলর জর্য এই েকক্য়া হমটাকত এেং থর্কজকের োথিকত 

িাক্কত ো ােয ক্রার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন েংস্থার্।আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত এই 

হপ্রাগ্রামটট শুরু ক্কর হেওয়াকক্ অগ্রাথধক্ার প্রোকর্র জর্য কৃ্তজ্ঞ, এেং আথম এর হিকক্ 

লাভোর্  কত পাকর এমর্ েক্লকক্ আকরা জার্ার জর্য এেং ে ায়তার জর্য আকেের্ ক্রা 

থেকেির্া ক্রকত তাথগে থেন্সে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বসম্বর্টর হকবভর্ টমাস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেকটর হক্াথভি-19 োিাোকর্র 

জর্য এেং ম ামারী পরেতী পুর্রুদ্ধাকরর জর্য থস্থথতেীল আোের্ অতযােেযক্ীয়।থর্উ ইয়ক্ন 

হেট োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল হপ্রাগ্রাম ম ামারীকত েথতগ্রস্ত োথির মাথলক্কের অথত 

প্রকয়াজর্ীয় ত্রাণ প্রোর্ ক্রকে। অভােী থর্উ ইয়ক্নোেীর মকধয থেতরণ ক্রার জর্য অথত জরুথর 

এই ত্রাণ ত থেল দ্রুত হপকত ক্াজ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এেং েরক্াকর 

আমাকের অংেীোরকের প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বসম্বর্টর জজম গগ্রার্ িম্বলর্, "হেকে প্রিম এই হপ্রাগ্রামটট পথরোরগুথলকক্ 

থর্কজকের োথিকত িাক্কত এেং ঠাণ্ডা েীতক্ালীর্ মাকে উকেে  ওয়া এিাকত আথি নক্ ো ােয 

প্রোর্ ক্রকে। আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ এই ম ামারীর অেযা ত েমেযায় মকধয পথরোরগুথলকক্ 

থক্েুটা থস্থথতেীলতা প্রোর্ ক্রকত  এই হপ্রাগ্রাম অগ্রের ক্রার েযাপাকর তার ক্ট্টর েমি নকর্র জর্য 

তাকক্ ধর্যোে জার্ান্সে।"  

  

ছায়া কবমউবর্টট হডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Chhaya Community Development 

Corporation) বর্ি না ী পবরিালক অোম্বর্টা বসিরর্ িম্বলর্, "ম ামারীকত উপাজনর্  ারাকর্া 

থর্ম্ন হিকক্ মধযম আকয়র োথির মাথলকক্রা মটনকগজ পথরকোধ, ক্র, ইউটটথলটট থেল পথরকোকধ 

োরোর থপথেকয় পিকে এেং আমাকের মার্ুকষরা ো াকেযর জর্য েযাকু্ল  কয় অকপো ক্রকে। 

আথম দ্রুত োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল োস্তোয়র্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যোে 

জার্ান্সে, ো এক্টট থেোল ত্রাণ থ কেকে একেকে এেং ো হফারকলাজাকরর ঝুাঁ থক্কত িাক্া 

পথরোরগুথলকক্ থর্কজকের োথিকত িাক্কত ো ােয ক্রকে। োথির মাথলক্ার্া  ল আমাকের 

েম্প্রোকয়  স্বাস্থয, ভাকলা িাক্া এেং আথি নক্ েম্পকের থভথিপ্রস্তর; ম ামারী হিকক্ই েমূ্পণ ন 

পুর্রুদ্ধাকরর জর্য মার্ুষকক্ থর্জ থর্জ োোয় িাক্কত ো ােয ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন।"  

  



সাসম্বটইম্বর্িল হর্ইিারহুডম্বসর প্রধ্ার্ বর্ি না ী কম নকেনা ও বর্ি না ী পবরিালক, জিবের্ 

বপল িম্বলর্, "োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেকলর মাধযকম থর্উ ইয়কক্নর পথরোরগুথলকক্ 

ো ােয ক্রার েুেনান্ত এই েুকোকগর জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্ল এেং হেকটর হর্তৃকত্বর প্রথত 

কৃ্তজ্ঞ। ম ামারী র্যােয পুর্রুদ্ধাকরর প্রকয়াজর্ীয়তার উপর আকলাক্পাত ক্করকে ো  য় 

োকফকলা হিকক্ হে হোর পে নন্ত থেে্তৃত, োর ফকল এটট োথির মাথলক্কের েমি নকর্ এেং োরা 

আথি নক্ভাকে েমেযায় আকে এেং েহুথের্ ধকর ঐথত াথেক্ অথেিাকরর মুকখামুথখ  কয়কে তাকের 

ত্রাণ প্রোর্ ক্কর। আমরা এই অতযােেযক্ীয় প্রকিষ্টার অংে  কত হপকর গথে নত এেং হ ামে অযান্ড 

ক্থমর্উথর্টট থরথর্উয়াল োকি আমাকের ক্াজ িাথলকয় হেকত িাই।"  

  

অোম্ব াম্বডনিল  াউজজং পাটনর্ারবেম্বপর (Affordable Housing Partnership) বর্ি না ী 

পবরিালক স সার্ কটর্ার িম্বলর্, "থর্কয় ইয়ক্নোেীরা এখকর্া ম ামারীর আথি নক্ েথত ক্াটটকয় 

উঠার হিষ্টা ক্রকে এেং আমাকের জর্য োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেকলর উপলভযতার খের 

েথিকয় হেওয়া গুরুত্বপূণ ন। গভর্ নর হ াক্ল ও থর্উ ইয়ক্ন হেকটর ো াকেযর ক্লযাকণ, োথির 

মাথলক্রা থের্ামূকলয  স্থার্ীয় একজন্সির থেকেষজ্ঞ ো ােয পাকে োকত ক্কর তারা তাকের আকেের্ 

জমা হেওয়ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় ো ােয হপকত পাকর।"  

  

আরিার্ হ ামবেবডং স ায়ো হিাম্বডনর (Urban Homesteading Assistance Board) 

বর্ি না ী পবরিালক অোজন্ড রাইকার িম্বলর্, "োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেলটট োকের 

প্রকয়াজর্ তাকের জর্য অথত জরুথর ত্রাণ প্রোর্ ক্রকে। ম ামারী আমাকের HDFC হক্া-অপ 

েম্প্রোয়কক্ েযাপক্ভাকে প্রভাথেত ক্করকে এেং এই ধরকর্র েমি নর্ আমাকের থর্ম্ন আকয়র 

োথির মাথলক্কের তাকের আোের্ োশ্রয়ী রাখকত এেং তাকের থর্কজকের োোয় িাক্কত ো ােয 

ক্রকে। UHAB েল থর্উ ইয়ক্ন থেটটকত অধযেোকয়র োকি আউটথরি ক্াজ ক্রকে এটট থর্ন্সিত 

ক্রার জর্য হে েক্ল HDFC হক্া-অপ োকত এইেে ত থেকলর েযাপাকর জার্কত পাকর।"  

  

লং আইলোন্ড  াউজজং পাটনর্ারবেপ ইর্কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Long Island Housing 

Partnership, Inc) হপ্রবসম্বডন্ট/প্রধ্ার্ বর্ি না ী কম নকেনা বপটার হজ. এম্বকাউইজ িম্বলর্, 

"থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ এর োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেল োস্তোয়র্ ক্রার জর্য োধুোে 

জার্াকর্া উথিত ো ততথর  কয়কে হক্াথভি-19 েঙ্ককটর প্রভাকে থর্কজকের োথি  ারাকর্ার ঝুাঁ থক্কত 

িাক্া োথির মাথলক্কের ো ােয ক্রার জর্য।NYS HAF আথি নক্ েমি নর্ প্রোর্ ক্কর এেং আোের্ 

ক্াউকিথলং ও আইথর্ হেোর জর্য হরফাকরল প্রোর্ ক্কর। লং আইলযান্ড  াউন্সজং পাটনর্ারথেপ 

ইর্ক্কপ নাকরের্ হপ্রাগ্রামটট োস্তোয়কর্ হেকটর োকি ক্াজ ক্রার জর্য উেুখ।"  

  

লং আইলোন্ড  াউজজং সাবভনম্বসস  ইর্কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Long Island Housing Services, 

Inc.) বর্ি না ী পবরিালক ইয়ার্ এস. ওয়াইল্ডার, এস্কয়ার িম্বলর্, "লং আইলযান্ড  াউন্সজং 

োথভনকেে ইর্ক্কপ নাকরের্ হফিাকরল েরক্াকরর প্রথত অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ হে তারা লং আইলযাকন্ডর 

অথধক্ েথতগ্রস্ত োথির মাথলক্কের ে ায়তা ক্রার জর্য অথত জরুথর HAF ত থেল প্রোর্ 

ক্করকে।"  

  

হ াম হ ডম্বকায়াটনাস ন ইর্কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Home HeadQuarters Inc.) প্রধ্ার্ বর্ি না ী 

কম নকেনা হকবর হকায়াবিয়া িম্বলর্, "অথত জরুথর এই ত থেল হেই োথির মাথলক্কের 



থর্কজকের োথিকত িাক্কত আথি নক্ ে ায়তা থেকয় ো ােয ক্রকে োরা হক্াথভি-19 এর ক্ারকণ 

তাকের মটনকগজ ো েম্পথি ক্র পথরকোকধ থপথেকয় পকিকে। আমরা গভর্ নর হ াক্ল এেং হ ামে 

অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল তার েকলর প্রকিষ্টায় খুথে এেং আমরা আপকেট থর্উ ইয়কক্নর 

োথির মাথলক্কের এই গুরুত্বপূণ ন হপ্রাগ্রাকমর মাধযকম প্রকয়াজর্ীয় ো ােয হপকত ো ােয ক্রার 

জর্য প্রস্তুত।"  

  

NYLAG-র হভাক্তা স রক্ষা ইউবর্ম্বটর (Consumer Protection Unit) স ম্ব াগী পবরিালক 

মোবর কোন্টাম্বর্া, এস্কয়ার িম্বলর্, "আমরা ম ামারী দ্বারা আথি নক্ভাকে থেপে নস্ত অগথণত োথির 

মাথলক্কের ে ায়তা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এেং HCR-র োকি অংেীোথরত্ব ক্রকত হপকর 

গথে নত।এমর্ অথর্িয়তার েময়, থর্উ ইয়ক্ন আইথর্ ে ায়তা গ্রুপ (New York Legal Assistance 

Group) েহু হোগয থর্উ ইয়ক্নোেীকক্ থস্থথতেীলতা ও মার্থেক্ োথন্ত প্রোকর্ ো ােয ক্রার জর্য 

প্রস্তুত আকে।"  

  

WNYLC-র হ ারম্বলাজাম্বরর স পারভাইজজং অোটবর্ ন এবম গোবিংস িম্বলর্, "পন্সিম থর্উ 

ইয়ক্ন আইর্ হক্ে (Western New York Law Center, WNYLC) গভর্ নর হ াক্কলর থর্উ ইয়ক্ন 

হেট োথির মাথলক্কের ে ায়তা ত থেকলর হ াষণা শুকর্ আর্ন্সন্দত ও কৃ্তজ্ঞ, এটট উকেকের 

ঝুাঁ থক্কত িাক্া েহু েংখযক্ োথির মাথলক্কের ো ােয ক্রকে। আমরা োথির মাথলক্কের ক্ষ্ট 

ক্রকত এেং মটনকগজ ও েম্পথির ক্র পথরকোকধ আকরা হেথে েকক্য়া হফলকত হেকখই োন্সে ো 

 ল হক্াথভি-19 ম ামারীর ক্ারকণ তাকের আথি নক্ অেস্থায় েরােথর হে েথত  কয়কে তার 

ফলাফল। HAF হপ্রাগ্রামটট োথির মাথলক্কের েটঠক্ পকি থফকর আোর জর্য এক্টট োরুণ 

েুকোগ। োথির মাথলক্কের রো ক্রা  ল েম্প্রোয় থস্থথতেীল ক্রা এেং প্রজেগত েম্পে 

 স্তান্তর থর্ন্সিত ক্রার জর্য অতযােেযক্ীয়। আমরা থেোে ক্থর হে হপ্রাগ্রামটট হক্াথভি-19 এর 

থেপে নয়ক্ারী প্রভাকের থেরুকদ্ধ লিাই ক্রার জর্য অতযােেযক্ীয় েন্ত্র এেং আমরা HCR ও তাকের 

অংেীোরকের োকি ক্াজ ক্কর এটট োস্তোয়র্ ক্রকত উেুখ।"  

  

হপ্রাগ্রামটট শুরু ক্রার অংে থ কেকে, HCR এেং োেকটইকর্েল হর্ইোরহুিে ইথতমকধয 23টট 

েম্প্রোয়-থভথিক্ প্রথতষ্ঠার্কক্ থর্কয়াগ থেকয়কে ঝুাঁ থক্কত িাক্া োথির মাথলক্কের জর্য উন্সদ্দষ্ট 

আউটথরকির  জর্য, থেকেষ ক্কর হেই েে এলাক্ায় হেখাকর্ ঐথত াথেক্ভাকে আোের্ তেষময 

রকয়কে, হেখাকর্ োথির মাথলক্কের ইোরকর্ট েযে াকরর েুকোগ েীথমত এেং এমর্ েম্প্রোকয় 

হেখাকর্ উচ্চমাত্রার োথির মাথলক্ার্া েংিান্ত েমেযা রকয়কে।  

  

আউটথরি েময়ক্াকলর েময়, NYS HAF ক্ল হেোরটট হোম হিকক্ শুিোর েক্াল 9টা হিকক্ 

থেক্াল 5টা পে নন্ত োথির মাথলক্কের ে ায়তা ক্রকে এেং হপ্রাগ্রামটটর েযাপাকর গুরুত্বপূণ ন তিয 

এেং ক্ীভাকে আকেের্ ক্রকত  য় হেই থর্কেনের্া প্রোর্ ক্রকে।  

  

NYS HAF ওকয়েোইকট রকয়কে প্রায়ে ন্সজজ্ঞাথেত প্রকের উির, এক্টট ধাকপ ধাকপ আকেের্ ক্রার 

থর্কেনের্া, এেং এক্টট র্থির হিক্থলে োকত ক্কর আকেের্ক্ারী জার্কত পাকর তাকের আকেের্ 

জমা ক্রার জর্য ক্ী ক্ী ক্াগজপত্র প্রকয়াজর্  কে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Ffaqs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8da50b5948024377d8e508d9b8fd0e56%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744219410069883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=owV4kcX6HFvlc1Ke8mfDwNjAtUSrglIPX7nfHY3%2Bc78%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Fapplication-guide&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8da50b5948024377d8e508d9b8fd0e56%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744219410079843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iBuFT7Z0G7%2FEN7%2BPGx68fRqWoKKKQ9QnpeYIsdkG%2Fuw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Fapplication-guide&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8da50b5948024377d8e508d9b8fd0e56%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744219410079843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iBuFT7Z0G7%2FEN7%2BPGx68fRqWoKKKQ9QnpeYIsdkG%2Fuw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatic1.squarespace.com%2Fstatic%2F613ceafc68a4c91bda9cab88%2Ft%2F61931f96a6d6b05eb2c00cfb%2F1637031831842%2FNYC%25E2%2580%2593HAF%2BDocuments%2BChecklist%2B11.15.2021vB.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8da50b5948024377d8e508d9b8fd0e56%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744219410079843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WhSFpy2pcCgS8WhHgQap%2FqrYEmDLxBuKYgfGRw0cYG8%3D&reserved=0


োথির মাথলক্কের জর্য ওকয়েোইট, ে ায়ক্ মযাকটথরয়ালে, এেং ক্ল হেোর উপলভয িাক্কে 

10টট ভাষায় -  আরথে, োংলা,  াইথতয়ার্-হিওল, ইতাথলয়ার্, হক্াথরয়ার্, মযান্ডাথরর্, হপাথলে, 

রাথেয়ার্, স্প্যাথর্ে, এেং ইথিে।  

  

উপরন্তু, HCR 70টটর হেথে অলাভজর্ক্ আোের্ ক্াউকিথলং এেং আইথর্ হেো প্রোর্ক্ারী, 

থর্উ ইয়ক্ন হ ামওর্াে ন হপ্রাকটক্ের্ হপ্রাগ্রাকমর (Homeowner Protection Program, HOPP)  

োকি অংেীোথরত্ব ক্করকে, োকের েরােথর  অর্লাইর্ আকেের্ হপাটনাল েযে াকরর েুকোগ 

িাক্কে এেং োরা তাকের লাকয়েকের পকে এক্াথধক্ আকেের্ জমা থেকত পারকে। এোিাও 

HOPP হর্টওয়াক্ন আকেের্ প্রন্সিয়ায় ে ায়তার অর্ুকরাধ ক্রা আকেের্ক্ারীকের জর্য, অিো 

োকের অথত জরুথর আইথর্ ে ায়তা প্রকয়াজর্ তাকের জর্য এক্টট েথ গ নামী হরফাকরল হর্টওয়াক্ন 

থ কেকে ক্াজ ক্রকে।  
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