
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সমসোয় িাকা বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে 100 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

িাবিভািা সম্পূরক হ াষণা করম্বলর্  

   

কাউবিগুবল বর্ম্ন আম্বয়র ভািাটিয়াম্বের িাবিভািা সম্পূরক প্রোর্ করার হেম্বে হ াগ 

বেম্বে পাম্বর  

  

ে বিম্বলর উম্বেেে গৃ  ীর্োয় ভুগম্বে িাকা িা উম্বেম্বের ঝ ুঁ বকম্বে িাকা মার্ ষম্বের 

সা া ে করা  

 

 গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে ক্াউথিগুথল োকে বাথিভািা স ায়ো 

প্রদাকর্র মাধ্যকম গৃ  ীর্ বযক্তি ও পথরবারগুথলকক্ আশ্রয়কক্ন্দ্র েযাগ ক্কর এক্টি স্থায়ী 

আবাসকর্ হেকে সা ােয ক্রকে পাকর হসজর্য 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার উপলভয ক্রা  কয়কে। 

ে থবল অথে থর্ম্ন আকয়র থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ োকদর বাথিভািা পথরক াধ্ ক্রকে ও োকদর 

আবাসর্ থর্রাপত্তা বৃক্তি ক্রকেও সা ােয ক্রকে পাকর। হেকির অথিস অি হিকপারাথর অযান্ড 

থডজযাথবথলটি অযাথসকেন্স (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 

পথরচাথলে, থর্উ ইয়ক্ন হেি বাথিভািা সপূরক্ ক্ম নসূথচটি (New York State Rental 

Supplement Program) 57টি ক্াউথির সবক্য়টিকে এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটির এলাক্াগুথলকে 

বেনমাকর্ গৃ  ীর্োয় ভুগকে িাক্া বা অথে দ্রুে আবাসর্  ারাকর্ার ঝ ুঁ থক্কে িাক্া বযক্তি ও 

পথরবারকক্ বাথিভািা স ায়ো প্রদার্ ক্রকে ে থবল প্রদার্ ক্রকব।  

   

"সক্কলরই মািার উপর োদ িাক্ার মে নাদার অথধ্ক্ার রকয়কে, থক্ন্তু ম ামারী আবাসর্ 

অথর্রাপত্তা অকর্ক্ বৃক্তি ক্করকে এবং অকর্ক্ হবথ  থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য বাথিভািা পথরক াধ্ 

ক্টির্ ক্কর েুকলকে, " গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেক েু অকর্ক্ হবথ  মার্ ষ গৃ  ীর্োর 

দ্বারপ্রাকে হপ ৌঁকে হগকে, োই এই স ায়ো, ো থর্উ ইয়ক্ন থসটির বাইকর অকর্ক্ ক্াউথিকে 

এধ্রকর্র প্রিম স ায়ো, থর্কজকদর বাসা টিথক্কয় রাখকে সমসযায় িাক্া ভািাটিয়াকদর জর্য 

এক্টি েপ গযাপ পথরমাণ প্রদার্ ক্রকব, এবং এক্ইসাকি আশ্রয়কক্ন্দ্রগুথলকে িাক্া মার্ ষকদর 

স্থায়ী আবাসকর্ োওয়ার স কোগ হপকে সা ােয ক্রকব।"   

   

বাথিভািা সপূরক্ ক্ম নসূথচটি এখর্ থর্কজকদর ভািা পথরক াধ্ ক্রকে সমসযায় িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকদর জর্য উপলভয ম খয হেি-অি নাথয়ে বাথিভািা স ায়ো ক্ম নসূথচ। 2022 

অি নবেকরর বাকজকির এক্টি অং  থ কসকব গৃ ীে ক্ম নসূথচটি থর্উ ইয়ক্ন থসটির জর্য প্রায় 68 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকে, এবং হেিজ কি অর্য সক্ল ক্াউথির জর্য 32 থমথলয়র্ 



মাথক্নর্ ডলাকরর হবথ  প্রদার্ ক্রকে। ক্াউথিগুথল থর্কজকদর এলাক্ার স থবধ্াবক্তিে জর্কগাষ্ঠীর 

চাথ দা হমিাকে স্বেন্ত্র ক্ম নসূথচ তেথর ক্কর হর্ওয়ার স্বাধ্ীর্ো পাকব।  

   

বাথিভািা সপূরক্ চাওয়া গৃ স্থাথল এলাক্ার মধ্যম আকয়র (Area Median Income, AMI) 50 

 োংক র হবথ  উপাজনর্ ক্রকে পারকব র্া, এবং প্রািথমক্ভাকব 30  োং  বা োর ক্ম 

উপাজনর্ক্ারীকদর অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্ ক্রা  কব। সপূরকক্র অকধ্ নক্ সংরথিে িাক্কব 

আশ্রয়কক্কন্দ্র িাক্া বা গৃ  ীর্োয় ভুগকে িাক্া পথরবার ও বযক্তিকদর জর্য, এবং ক্ম নসূথচটি 

সক্ল হোগয গৃ স্থাথলর জর্য উপলভয িাক্কব, োকদর অথভবাসর্ দ া োই হ াক্ র্া হক্কর্া।  

   

বাথিভািা সপূরক্ পথরমাণ অি নাথয়ে  কব স্থার্ীয় র্যােয বাজাকরর বাথিভািার পথরমাকণর 85 

 োং  ক্কর, এবং স্থার্ীয় সরক্াকরর ক্াকে স্থার্ীয় ে থবল বযব ার ক্কর 100 ভাগ পে নে 

পথরক াধ্ ক্রার স কোগ িাক্কব। সপূরক্ প্রাপ্ত গৃ স্থাথল োকদর মাথসক্ বাথিভািার জর্য োকদর 

হমাি উপাক্তজনে আকয়র 30  োংক র হবথ  বযব ার ক্রকব র্া।সপূরক্ শুধ্  আসন্ন বাথিভািা 

পথরক াকধ্ বযব ার ক্রা োকব, এবং স্থার্ীয় সামাক্তজক্ হসবা হজলাগুথল বকক্য়া বাথিভািার 

সা ােয পাওয়া োকব থক্র্া থর্ণ নয় ক্রকব এবং ো শুধ্  স্থার্ীয় ে থবল হিকক্ই প্রদার্ ক্রা োকব।  

   

প্রকেযক্ ক্াউথি বা স্থার্ীয় সরক্ারকক্ অব যই ক্ম নসূথচকে হোগ থদকে  কব এবং OTDA–র ক্াকে 

এক্টি থবেরণ পথরক্ল্পর্া জমা থদকে  কব। োরা োকদর জর্য বরাদ্দ অি ন সরাসথর প্রদার্ ক্রকে 

পাকর অিবা ক্াজটি অর্য হক্াকর্া সরক্াথর একজক্তন্স, টিক্াদার, বা অলাভজর্ক্ প্রথেষ্ঠার্কক্ 

থদকয় ক্রাকে পাকর।  

  

বাথিভািা সপূরক্ ক্ম নসূথচ বাস্তবায়র্ সম্ভব  কয়কে ম ামারীর ক্ারকণ আথি নক্ সমসযায় ভুগকে 

িাক্া ভািাটিয়াকদর স রিা ক্রকে গভর্ নর হ াক্কলর আগ্রাসী পদকিকপর ক্ারকণ। প্রিম থদর্, 

গভর্ নর হ াক্ল জরুথর বাথিভািা স ায়ো ক্ম নসূথচর (Emergency Rental Assistance Program) 

সমসযা সমাধ্ার্ ও একক্ স থবর্যস্ত ক্রকে োৎিথর্ক্ পদকিপ থর্কয়কের্, হেই পদকিকপর 

ক্ারকণ থের্ মাকসর মকধ্য বাথিওয়ালাকদর প্রাপ্ত অি ন পাুঁচগুণ  কয়কে। থর্উ ইয়ক্ন হেি এখর্ 

থবেরণকৃ্ে বাথিভািা ত্রাকণর হিকত্র হদক   ীষ ন অবস্থাকর্ রকয়কে, হেক েু োকদর 2.1 থবথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর হবথ  প্রারথম্ভক্ বরাকদ্দর সপূণ ন অং  প্রদাকর্ বাধ্যবাধ্ক্ো রকয়কে।   

  

অবিস অি হিম্বম্পারাবর অোন্ড বডজোবিবলটি অোবসম্বেম্বের বর্ি না ী হডপ টি 

কবমের্ার িারিারা বস গুইর্ িম্বলর্, "তবথিক্ ম ামারী সৃষ্ট অি ননর্থেক্ অথস্থথে ীলো 

অকর্ক্ হবথ  থর্উ ইয়ক্নবাসীর সংগ্রাম প্রক্ি ক্করকে, োর মকধ্য রকয়কে গৃ  ীর্  ওয়ার 

দ্বারপ্রাকে িাক্া মার্ ষ। এই ে থবল ক্াউথিগুথলকক্ আকরা হবথ  বযক্তি ও পথরবারকক্ গৃ  ীর্ 

আশ্রয়কক্ন্দ্র হিকক্ স্থায়ী আবাসকর্ থর্কয় হেকে এবং থর্ম্ন আকয়র গৃ স্থাথলকক্ আবাসর্ 

অথর্রাপত্তা বা গৃ  ীর্  কয় োওয়া হিকক্ বা ুঁচাকে সা ােয ক্রকব। আথম আমাকদর প করা হেকি 

সমসযায় িাক্া গৃ স্থাথলর জর্য এই বাথিভািা স ায়োকক্ বাস্তকব পথরণে ক্রকে গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্েৃকের জর্য োর প্র ংসা ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির বডপািনম্বমি অি হসােোল সাবভনম্বসম্বসর (New York City 

Department of Social Services, NYC DSS) কবমের্ার বেম্বভর্ িোঙ্কস িম্বলর্, 



"হেিবযাপী গৃ  ীর্োর সমসযা সমাধ্াকর্ এক্টি সাথব নক্ পন্থা প্রকয়াজর্ ো হেখাকর্ই সম্ভব 

গৃ  ীর্ো দরূ ক্রার থদকক্ মকর্াকোগ থদকব এবং এক্ইসাকি গৃ  ীর্োয় ভুগকে িাক্া মার্ ষকক্ 

আশ্রয়কক্কন্দ্র েযাগ ক্কর স্থায়ী আবাসকর্ হেকে প্রকয়াজর্ীয় সরঞ্জাম ও সংস্থার্ প্রদার্ ক্রকব। 

"আজকক্র গভর্ নর হ াক্কলর গুরুেপূণ ন হ াষণা আমাকদর থসটিকক্ অথে জরুথর ে থবল প্রদার্ 

ক্কর ো আমরা 2014 সাল হিকক্ 175,000-র হবথ  স্থায়ী আবাসর্ প্রকয়াজর্ এমর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ NYC DSS-হে সংে ি ক্রার মাধ্যকম হেই অগ্রগথে ক্করথে োকক্ আকরা অগ্রসর 

ক্রকব। আমরা গভর্ নর এবং অযালবাথর্কে আমাকদর অং ীদারকদর গৃ  ীর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ 

োকদর জীবকর্ থস্থথে ীল  কে ও স্বাধ্ীর্ জীবকর্ থিকর হেকে সা ােয ক্রার আমাকদর হজ 

সাধ্ারণ থম র্ রকয়কে োর সমি নকর্ োকদর স ায়োর জর্য ধ্র্যবাদ জার্াক্তি।"  

  

র্কভম্বকর মাকস, থর্উ ইয়ক্ন হেি মাথক্নর্ থডপািনকমি অি হেজাথরর (U.S Department of 

Treasury) ক্াে হিকক্ অথেথরি 996 থমথলয়র্ ডলার হিডাকরল ে থবকলর অর্ করাধ্ ক্করকে। 

এবং এর মকধ্য, হেি সক্তিয়ভাকব ভািাটিয়াকদর রিা ক্রকে এক্াথধ্ক্ উকদযাগ বাস্তবায়র্ 

ক্রকে, োর মকধ্য রকয়কে ভািাটিয়াকদর থবর্ামূকলয আইথর্ হসবা প্রদাকর্র জর্য 25 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার ে থবল এবং পথরবাকরর গৃ  ীর্ো ও উকিদ স রিা সপূরকক্র (Family 

Homeless and Eviction Protection Supplement) মাধ্যকম বাথিভািা ভাউচার পথরমাকণ অথে 

প্রকয়াজর্ীয় বৃক্তি ো এখর্ আকরা হবথ  পথরবারকক্ উকিদ এিাকে সা ােয ক্রকব, গে সপ্তাক  

আইর্সভার ক্লযাকণ গভর্ নর হ াক্ল এটিকে স্বাির ক্করকের্।  
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