
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ হে হ ারম্বলাজার িা উম্বেম্বের ঝ ুঁ বকম্বে িাকা হোগে 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বক সা ােে করার জর্ে 539 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর িাবির 

িাবলকম্বের স ায়ো ে বিম্বলর জর্ে আম্বিের্ এখর্ গ্র ণ করা  ম্বে  

  

কি নসূবিটি ি ািারীম্বে ক্ষবেগ্রস্ত বর্ম্ন এিং িধ্েি আম্বয়র বর্উ ইয়কনিাসীম্বের আবি নক 

ত্রাণ প্রোম্বর্র প্রবেশ্রুবের বভবিম্বে গটিে, এটি োম্বের বর্ম্বজম্বের িাসায় িাকম্বে সা ােে 

করম্বি  

  

েেটি ভাষায় অর্লাইর্ আম্বিের্ হ ািনাল উ লভে আম্বে 

www.nyhomeownerfund.org এ অিিা আম্বিেম্বর্র জর্ে 1-844-77-NYHAF র্েম্বর 

NYS িাবির িাবলকম্বের স ায়ো ে বিল কল হসন্টাম্বর হোগাম্বোগ করুর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট বাথির মাথলক্কের স ায়তা 

ত থবল (New York State Homeowner Assistance Fund, NYS HAF) এর জর্য এখর্ আকবের্ 

গ্র ণ ক্রা  কে, ক্ম নসূথিটট ম ামারীর ফকল সষৃ্ট আথি নক্ ক্াটিকর্যর ফকল থিফল্ট, হফারকলাজার, 

বা উকেকের ঝ ুঁ থক্কত িাক্া হোগয বাথির মাথলক্কের সা ােয ক্রার জর্য সরাসথর স ায়তা 

থ কসকব 539 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার পে নন্ত প্রোর্ ক্রকব। থর্উ ইয়ক্ন হেট হেকের প্রিম হেট 

থ কসকব এর ক্ম নসূথি শুরু ক্রার জর্য মাথক্নর্ হেজাথর থিপাটনকমকের (U.S. Department of the 

Treasury) অর্ কমাের্ হপকয়কে।  

  

"অকর্কক্র জর্য, এক্টট বাথি হক্র্া  কলা আথি নক্ ও সামাজজক্ থিথতেীলতার সবকিকক্ বি 

উৎস, এবং হেকের প্রিম থ কসকব অর্ কমাথেত, আমাকের বাথির মাথলক্কের স ায়তা ত থবলটট 

গ্রামীণ সম্প্রোয়, অকেতাঙ্গ সম্প্রোয়, এবং অথভবাসী সম্প্রোয়গুথল ম ামারীর ক্ারকণ 

অসামঞ্জসযপূণ নভাকব হে ক্ষ্ট হপকয়কে, তা লা কবর এক্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন  াথতয়ার," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আমার প্রোসর্ আমাকের অি ননর্থতক্ প র্রুদ্ধাকরর প্রথতটট ধাকপ বাথির 

মাথলক্, ভািাটটয়া এবং সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর পাকেই িাক্কব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal, NYS HCR) কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "আমরা এখর্ 

আমাকের থর্উ ইয়ক্নবাসীকের জর্য হে সা ােয ক্রকবা, তা হেকটর প্রাণেজিকত অবোর্ হরকখ 

এবং ভথবষযৎ সাফলয ততথরর মাধযকম আগামী অকর্ক্ প্রজকের জর্য আমাকের সম্প্রোয়সমূ  ও 

হেটকক্ প্রভাথবত ক্রকব। েখর্ ঐথত াথসক্ভাকব স থবধাবজিত সম্প্রোয়সমূক  বাথির মাথলক্ার্া 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754333091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3dJPy1ZdGKL%2FnE7Ngr0AFghfEKs%2BVNVGcrpkTf3HQwk%3D&reserved=0


এবং অি ননর্থতক্ অজনর্ ঝ ুঁ থক্গ্রস্ত, তখর্ আমরা িুপ িাক্কত পাথর র্া এবং িাক্কবা র্া। আইথর্ 

হসবা এবং সম্প্রোয় থভথিক্ আবাসর্ সংিাসমূক  আমাকের অংেীোরকের সাকি ক্াজ ক্কর 

আমরা বাথির মাথলক্কের স ায়তা ত থবল ক্ম নসূথিটট র্ক্ো ক্করথে, হেকটর প্রথতটট হক্াণায় 

ঝ ুঁ থক্গ্রস্ত পথরবারকের আথি নক্ থিথতেীলতা প র্রায় অজনর্ ক্রকত সা ােয ক্রার জর্য।"  

  

অোিবর্ ন হজর্াম্বরল হলটিবেয়া হজিস িম্বলর্, "হক্াথভি-19 ম ামারী েখর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকের স্বািয ও আথি নক্ অবিায় অবযা তভাকব সমসযা সটৃষ্ট ক্কর োকে, তখর্ বাথির 

মাথলক্কের তাকের প্রকয়াজর্ীয় ত্রাণ প্রোর্ ক্রা অতযন্ত জরুথর। বাথির মাথলক্কের স ায়তা 

ত থবল বাথির মাথলক্কের এই সঙ্কট ক্াটটকয় উিকত অকর্ক্ সা ােয ক্রকব, থক্ন্তু এটট থর্জিত 

ক্রা জরুথর হে এই ত থবল োকত ক্কষ্ট িাক্া বাথির মাথলক্কের সা ােয ক্রকত মটনকগজ থেকের 

থর্জস্ব প্রকিষ্টাকক্ সমি নর্ ক্কর, প্রথতিাপর্ র্য়। আমাকের র্তুর্ মটনকগজ এর্কফাস নকমে 

ইউথর্কটর (Mortgage Enforcement Unit) মাধযকম, আমার অথফস থর্জিত ক্রকব হে এই 

ত থবল হেখাকর্ প্রকয়াজর্ হসখাকর্ োকব এবং েত হবথে সম্ভব বাথির মাথলক্কক্ রক্ষা ক্রকব।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামস অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল দ্বারা র্ক্োকৃ্ত ও পথরিাথলত, NYS HAF 

এর লক্ষয  কব থর্ম্ন হিকক্ মধযম আকয়র বাথির মাথলকক্রা োকের মটনকগজ পথরকোধ, সম্পথির 

ক্র, পাথর্ বা বজনয পাথর্র থবল পথরকোকধ বকক্য়া আকে। এোিাও ক্ম নসূথিটট হক্াঅপাকরটটভ বা 

ক্কন্ডা ইউথর্কটর মাথলক্কের জর্য উে ি িাক্কব োকের রক্ষণাকবক্ষণ থফ বকক্য়া আকে বা 

প্রস্তুতকৃ্ত বাথির মাথলক্ োকের অিাবর ঋণ বা থরকটইল থক্জস্তর িুজিকত বকক্য়া আকে।  

  

আকবের্ক্ারীরা বকক্য়া আবাসর্ অি ন পথরকোকধর হক্ষকত্র আথি নক্ স ায়তা, মটনকগজ ঋণ ক্থমকয় 

মাথসক্ মটনকগজ পথরকোধ আকরা সাশ্রয়ী ক্রকত, এবং হবক্ার বাথির মাথলকক্রা েয় মাস পে নন্ত 

ভথবষযৎ আবাসর্ অি ন পথরকোকধর জর্য স ায়তা হপকত পাকর।  

  

এোিাও HCR বাথির মাথলকক্রা োকত হফিাকরল ও হেট আইর্ অর্ োয়ী উপলভয ত্রাণ হপকত 

পাকর তা থর্জিত ক্রার জর্য মটনকগজ ঋণোতা ও মটনকগজ হসবাোর্ক্ারীকের ক্াকে ওক্ালথত 

ক্রকত থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অযাটথর্ ন হজর্াকরকলর অথফকসর (Office of the New York State 

Attorney General) মটনকগজ এর্কফাস নকমে ইউথর্কটর সাকি অংেীোথরকত্ব ক্াজ ক্রকে। োর 

মকধয বথধ নত মটনকগকজর সময়, বাে পরা অি ন পথরকোধ বা ফরকবয়াকরন্স পথরমাণ িথগত ক্রা, এবং 

মাথসক্ পথরকোকধর অি ন হ্রাস ক্রকত স কের  ার ক্মাকর্া অন্তভুনি িাক্কত পাকর।  

  

NYS HAF ক্ল হসোরটট, 844-77-NYHAF (844-776-9423), হসাম হিকক্ েথর্বার সক্াল 7টা 

হিকক্ রাত 8টা পে নন্ত বাথির মাথলক্কের স ায়তা ক্রকব এবং হপ্রাগ্রামটটর বযাপাকর গুরুত্বপূণ ন 

তিয এবং ক্ীভাকব আকবের্ ক্রকত  য় হসই থর্কেনের্া প্রোর্ ক্রকব।  

  

NYS HAF ওকয়বসাইকট www.nyhomeownerfund.org - রকয়কে বারবার ক্রা প্রকের উির, 

এক্টট ধাকপ ধাকপ আকবের্ ক্রার থর্কেনের্া, এবং এক্টট র্থির হিক্থলে োকত ক্কর 

আকবের্ক্ারী জার্কত পাকর তাকের আকবের্ জমা ক্রার জর্য ক্ী ক্ী ক্াগজপত্র প্রকয়াজর্ 

 কব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754333091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3dJPy1ZdGKL%2FnE7Ngr0AFghfEKs%2BVNVGcrpkTf3HQwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2Ffaqs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754343046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nsPqLHRgS1Gm8wa49%2F%2FSfPMGVLdOpBohR%2FRlwFshWAg%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%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754343046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X3R7GNqLrhZS7JXtznBPr4ITpWF9x6dae8dtqx3k4JM%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%2520Documents%2520Checklist%252011.15.2021vB.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754353003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pTvBKg7%2BjjVKyNQ9W7gEje%2B3vPEqwxd0dJCwbpAUWeQ%3D&reserved=0


  

গত মাকস গভর্ নর হ াক্ল NYS HAF ক্ম নসূথির ওকয়বসাইট, এক্টট তিয ক্ল হসোর, এবং এক্টট 

বহুভাষার প্রিারণা ক্যাকম্পইর্ শুরু হ াষণা ক্করর্, ো বাথির মাথলক্কের ক্ম নসূথিটটর বযাপাকর 

জার্াকে এবং থর্জিত ক্রকে হে সক্ল হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসী, থবকেষ ক্কর হেসব গ ৃিাথলকত 

ইংকরজজ ভাষা বলা  য়র্া, হেকর্া আকবের্ ক্রার জর্য ততথর িাকক্ এবং আকবের্ ক্রকত পাকর।  

  

পূকব নর স ায়তার জর্য হেট ক্ম নসূথি হেকখ HCR এক্টট আকরা স জ ও আধ থর্ক্ আকবের্ 

প্রজিয়া র্ক্ো ক্করকে ো থর্জিত ক্রকব হে প্রজিয়াটট সরল এবং বাথির মাথলক্কের বযব াকরর 

জর্য স জ। েক্ষ বযবিার মকধয রকয়কে:  

· এক্াথধক্ থেকের থর্ধ নাথরত মার্ অর্ সারী, তৃতীয় পকক্ষর ততথর োিাইক্রণ প্রে জি ো 

আকবের্ক্ারীর পথরথিথত এবং/অিবা মাথলক্ার্া থর্জিত ক্কর, এবং ো বাথির মাথলক্কের 

জর্য তাকের আকবেকর্র অংে থ কসকব প্রোর্ ক্রকত  ওয়া র্থির সংখযা ক্থমকয় থেকত 

পাকর।  

· আকবের্ শুরু, িামাকর্া, এবং পূকব ন প্রেি উপাি বা তিয র্া  াথরকয় আকবের্ পকর সম্পূণ ন 

ক্রকত হেওয়া।  

· জমা ক্রকত  ওয়া র্থিপকত্রর সংখযা সব নথর্ম্ন ক্রকত আকবের্ক্ারীকের হিকক্ স্বাক্ষরকৃ্ত 

সতযায়র্ গ্র ণ।  

  

আকবের্ প্রজিয়া সক্ল বাথির মাথলকক্র জর্য উপলভয ক্রকত, এবং োকের প্রে জি বযব াকরর 

স কোগ সীমাবদ্ধ বা ইংকরজজ ভাষার েক্ষতা সীমাবদ্ধ তাকের স ায়তা ক্রকত HCR থর্কম্নাি 

পেকক্ষপ থর্কয়কে:  

· আকবের্ক্ারী এক্জর্ আত্মীয় বা অর্য প্রথতথর্থধকক্ তার পকক্ষ আকবের্ জমা ক্রার এবং 

আকবেকর্র অবিা সম্পকক্ন জার্কত ক্ম নসূথির ক্মীর সাকি সরাসথর হোগাকোগ অবযা ত 

রাখার অর্ কমাের্ প্রোর্ ক্রকত পারকব।  

· NYS HAF 70টটর হবথে আবাসর্ ক্াউকন্সথলং এবং আইথর্ হসবা প্রোর্ক্ারীর সাকি অংেীোথরত্ব 

ক্করকে, োকের সরাসথর অর্লাইর্ আকবের্ হপাটনাল বযব াকরর স কোগ িাক্কব এবং োরা 

তাকের লাকয়েকের পকক্ষ এক্াথধক্ আকবের্ জমা থেকত পারকব।  

· বাথির মাথলকক্রা NYS HAF ক্ল হসোকর হোগাকোগ ক্কর হফাকর্র মাধযকম আকবের্ ক্রকত 

পারকব।  

· ওকয়বসাইট ও সমি নক্ উপক্রণ ইংকরজজ ও েেটট অথতথরি ভাষায় উপলভয আকে: আরথব, 

বাংলা,  াইথতয়ার্-হিওল, ইতাথলয়ার্, হক্াথরয়ার্, মযান্ডাথরর্, হপাথলে, রাথেয়ার্, ইথিে, এবং 

স্প্যাথর্ে।  

· অর্লাইর্ আকবের্ উপলভয আকে ইংকরজজ, আরথব, বাংলা,  াইথতয়ার্-হিওল, ইতাথলয়ার্, 

হক্াথরয়ার্, মযান্ডাথরর্, হপাথলে, রাথেয়ার্, থ ব্রু, এবং স্প্যাথর্ে ভাষায়।  

· ক্ল হসোর হেকক্াকর্া আকবেকর্র জর্য ভাষা অর্ বাকের বযাপাকর সা ােয ক্রকত পারকব।  

থিকসম্বকরর শুরুকত ক্ম নসূথিটট হ াষণার পর হিকক্, HCR ে ুঃি বাথির মাথলক্কের জর্য এক্টট 

আউটথরি এবং থেক্ষা ক্যাকম্পইকর্র বযবিা ক্করকে োকত এটট থর্জিত ক্রা োয় হে তারা 

ক্ম নসূথিটট ব ঝকত পাকর এবং আকবেকর্র জর্য প্রস্তুত িাকক্। এর মকধয রকয়কে হেকটর প্রথতটট 

অিলকক্ প্রথতথর্থধত্ব ক্কর এমর্ 23টট সম্প্রোয়-থভথিক্ প্রথতষ্ঠার্কক্ থর্কয়াগ হেওয়া োকত তারা 

ঝ ুঁ থক্গ্রস্ত বাথির মাথলক্কের অভীষ্ট থর্ব নাির্ী এলাক্ায় ক্াজ ক্রকত পাকর। থবকেষ আগ্রক র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyhomeownerfund.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd87a6fb192b74e21d22d08d9cee78bba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768316754353003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=itL6WP8ORfQ5dK0VeSH2WVg7pBigf3p5wJQAqpxqoL0%3D&reserved=0


এলাক্া  কলা হেখাকর্ ঐথত াথসক্ভাকব আবাসর্ তবষময রকয়কে, হেখাকর্ বাথির মাথলক্কের 

ইোরকর্ট বযব াকরর স কোগ সীথমত এবং এমর্ সম্প্রোকয় হেখাকর্ উচ্চমাত্রার বাথির মাথলক্ার্া 

সংিান্ত সমসযা রকয়কে।  

  

উপরন্তু এক্টট হেটবযাপী বহুভাষার প্রিারণা ক্যাকম্পইর্ ততথর ক্রা  কয়কে োকত ইংকরজজ মূল 

ভাষা র্য় এমর্ সম্প্রোকয়র ে ুঃি বাথির মাথলকক্রা থর্কজকের ভাষায় থবেস্ত থমথিয়া আউটকলকটর 

ক্াে হিকক্ এ বযাপাকর জার্কত পাকর।  

  

NYS HAF হপ্রাগ্রামটট পথরিালর্া ক্রকব সাসকটইকর্বল হর্ইবারহুিস এলএলথস (Sustainable 

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

এক্টট প্রথতকোথগতামূলক্ প্রস্তাবর্ার অর্ করাকধর মাধযকম বাোই ক্রা  কয়কে। সাসকটইকর্বল 

হর্ইবারহুিকসর প করা হেকট হফারকলাজার প্রথতকরাধ এবং ক্ষথত প্রেমর্ হপ্রাগ্রাম পথরিালর্া 

ক্রার বযাপক্ অথভজ্ঞতা রকয়কে।  

  

সাসম্বিইম্বর্িল হর্ইিারহুডম্বসর প্রধ্ার্ বর্ি না ী কি নকেনা ও বর্ি না ী  বরিালক, ক্রিবের্ 

ব ল িম্বলর্, "হক্াথভকির ক্ারকণ আথি নক্ভাকব ক্কষ্ট িাক্া  াজার  াজার থর্ম্ন আকয়র বাথির 

মাথলকক্রা এখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট বাথির মাথলক্কের স ায়তা ত থবকলর ক্লযাকণ এমর্ ত্রাণ পাকব 

ো তাকের থর্োরুণভাকব প্রকয়াজর্। আপথর্ এক্টট প্রস্তুতকৃ্ত বাথি, ক্কন্ডাথমথর্য়াম, ক্ প বা 

এক্টট এক্ক্-পথরবাকরর বাথি হেখাকর্ই িাক্ র্, আমরা স ায়তা পাওয়ার জর্য আপর্াকক্ েত 

দ্রুত সম্ভব আকবের্ ক্রার জর্য তাথগে থেজে। আমাকের জর্য এটট অথত জরুথর হে আমরা 

হেকর্া েত হবথে সম্ভব মার্ ষকক্ ম ামারীর ক্ষথতক্র প্রভাব স্বকত্বও তাকের বাথিকত রাখকত সা ােয 

ক্রকত পাথর। আমরা গভর্ নর হ াক্লকক্ তার হর্তৃত্ব ও থর্কবেকর্র জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  

  

###  
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