
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অবিবরক্ত হেডাম্বরল ভাড়া ত্রাণ আহ্বার্ কম্বর মাবকনর্ হেজাবরর কাম্বে 

হ ৌি বিঠি পািাম্বর্ার হ াষণা বিম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন হেট, কোবলম্বোবর্ নয়া, বর্উ জাবস ন, এিং ইবলর্য় ি বিম্বলর অবি গুরুত্বপূণ ন 

প্রম্বয়াজম্বর্র উপর আম্বলাকপাি কম্বর হেজাবরর সবিি জোম্বর্ট ইম্বয়ম্বলর্ম্বক হ ৌি বিঠি 

পািাম্বলর্  

  

বর্উ ইয়ম্বকন 85,000-র হিবে ভাড়া স ায়িার আম্বিিম্বর্র জর্ে ি বিল হর্ই  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট হেসক্ল উচ্চ ভাড়াটটয়াস  

হেট তাকের প্রািথিক্ হেডাকরল বরাদ্দ হেষ ক্কর হেকলকে তাকের জর্য ভাড়া ত্রাণকক্ 

অগ্রাথিক্ার প্রোকর্র জর্য হেডাকরল সরক্ারকক্ আহ্বার্ ক্রার হেকত্র ক্যাথলকোথর্ নয়া ও থর্উ 

জাথস নর সাকি হোগ থেকে। আজকক্, গভর্ নর হ াক্ল, থর্উ জাথস নর গভর্ নর থেল িাথেন, 

ক্যাথলকোথর্ নয়ার গভর্ নর গযাথভর্ থর্উসি, এবং ইথলর্কয়র গভর্ নর হজ.থব. থপ্রৎজক্ার িাথক্নর্ 

হেজাথর (U.S. Treasury) সথিব জযাকর্ট ইকয়কলর্কক্ এক্টট হেৌি থিটি পাটিকয়কের্ হেখাকর্ 

থডপাটনকিন্টকক্ হেসক্ল হেকট ত্রাকণর িাথ ো ও তাথগে হবথে তাকের স ায়তা ক্রার জর্য 

ভাড়ার ত্রাণ ত থবল পুর্ঃবরাদ্দ ক্রার হেকত্র প্রক্রিয়া পুর্থব নকবির্া ক্রার অর্ুকরাি ক্রা  কয়কে।  

  

"আিার প্রোসকর্র প্রিি হিকক্ই, আথি ি ািারী হিকক্ এখকর্া পুর্রুদ্ধার ক্রকে এির্ ক্কে 

িাক্া ভাড়াটটয়া ও বাথড়ওয়ালাকের ত্রাণ প্রোকর্র প্রথতশ্রুথত থর্কয়থে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"তখর্ হিকক্ই, আিরা 1.3 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ভাড়া ত্রাণ প্রোর্ ক্করথে, ভাড়া সম্পূরক্ 

থ কসকব 100 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার উপলভয ক্করথে, ভাড়ার ভাউিার পথরিাণ বকৃ্রদ্ধ ক্রকত 

আইর্ স্বাের ক্করথে, ভাড়াটটয়াকের থবর্ািূকলয আইথর্ হসবা প্রোর্ ক্রকত 25 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলার থবথর্কয়াগ ক্করথে, এবং থর্য়িার্ুোয়ী আবাসর্ িাথ ো সিািাকর্ এক্াথিক্ সা সী ও 

অজনর্কোগয প্রস্তাবর্া প্রক্াে ক্করথে। তকব, ক্টির্ বাস্তব এই হে এখকর্া অকর্ক্ হবথে থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর আবাসর্ স ায়তা প্রকয়াজর্। আিরা থর্উ ইয়কক্ন পুর্রায় বরাদ্দ ক্রার জর্য িাথক্নর্ 

হেজাথর হেই অথতথরক্ত ভাড়া ত্রাণ ত থবল উপলভয ক্করকে তা হেকখ  তাে  কয়থে, এবং হেক তু 

আিাকের জরুথর ভাড়া স ায়তা ক্ি নসূথি (Emergency Rental Assistance Program) হপাটনাল 

ইকতািকিয এই সপ্তাক  খুকল হেওয়া  কয়কে, আথি হেজাথরকক্ এই প্রক্রিয়া আকরক্বার থবকবির্া 

ক্কর হেখকত বলথে। েী নথের্ িকর আথি নক্ ত্রাকণর অকপোয় ক্কে িাক্া ভাড়াটটয়া ও 

বাথড়ওয়ালাকের োকত আিরা থিিযা আো র্া হেয় তা অথত গুরুত্বপূণ ন, এবং হেডাকরল  স্তকেপ 
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োড়া, তাকের সিি নকর্ হক্ার্ও ত থবল হর্ই, এবং আথি ক্যাথলকোথর্ নয়া, থর্উ জাথস ন, এবং 

ইথলর্য়কক্ এই জরুথর প্রকিোয় হোগোকর্র জর্য ির্যবাে জার্াক্রে।"  

  

গভর্ নর মাবেন িম্বলর্, "ি ািারী আিাকের হেট ও হেকের অকর্কক্র জর্য আথি নক্ সিসযা সৃটে 

ক্করকে, থক্ন্তু ক্াউকক্ই িািার উপকরর োে বা খাকেযর িকিয এক্টট বাোই ক্রকত  ওয়া উথিত 

র্া। অথতথরক্ত হেডাকরল ত থবল আিাকেরকক্ ক্কিার পথরশ্রিী থর্উ জাথস ন পথরবারগুথলকক্ এই 

ক্টির্ সিকয় সিি নর্ ক্রা অবযা ত রাখকত থেকব।"  

  

অথতথরক্ত ত থবল অর্ুকরাি ক্রার িািযকি, হেটগুথল হক্াথভড-19 এর সাম্প্রথতক্ থবস্তাকরর 

সিয় পথরবারগুথলকক্ থিথতেীল ও বাসিাকর্ রাখকত সা ােয ক্রার জর্য আর্ুিাথর্ক্ 18 থবথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার অবযবহৃত জরুথর ত থবল পুর্রায় থবতরণ ক্রার ক্াজ ত্বরাথিত ক্রার তাৎেথণক্ 

প্রকয়াজকর্র উপর হজার প্রোর্ ক্করকে। গভর্ নরগণ ইথিত ক্করকের্ হে ভাড়া ত্রাণ বরাদ্দ ক্রার 

প্রক্রিয়ার থভথি  কে হেকটর হিাট জর্সংখযা, থক্ন্তু এটট প্রথত হেকটর থর্ম্ন আকয়র 

ভাড়াটটয়াকের সংখযা থবকবির্া ক্কর র্া।  

  

সম্পূণ ন থিটিটট পড়ুর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন ভাড়া ত্রাণ থ কসকব 1.3 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর হবথে ইসুয ক্করকে, োর েকল 

বাথড়ওয়ালাকের ক্াকে হিাট 104,000 বার অি ন পথরকোি ক্রা  কয়কে। হিাট, হেট উপলভয 

ত থবকলর 2 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর জর্য প্রথতশ্রুথতবদ্ধ আকে, ো আর্ুিাথর্ক্ 161,000 

আকবের্কক্ অি নোর্ ক্কর এবং প্রায় 85,000 আকবের্ অি নাথয়ত  কে র্া।  

  

ত থবকলর  াটথত িাক্ার পকরও, হেট গত সপ্তাক  এক্টট হক্াটন ইর্জাংক্েকর্র পর গত সপ্তাক  

এর আকবের্ হপাটনাল সম্পূণ ন খুকল থেকত আইর্গতভাকব বািয  কয়কে। ইকতািকিয জকি িাক্া 

আকবের্ সিি নর্ ক্রার জর্য অথতথরক্ত ত থবল র্া হপকল, হেট ক্কে িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ 

অথত গুরুত্বপূণ ন আথি নক্ ত্রাণ প্রোকর্র বযাপাকর থিিযা আশ্বাস হেওয়ার ঝুুঁ থক্কত পরকব, 

হেডাকরল  স্তকেপ োড়া হেটট সম্ভব র্য়।  

  

অগাকে োথয়ত্ব গ্র কণর পর, গভর্ নর হ াক্ল হেকটর জরুথর ভাড়া স ায়তা ক্ি নসূথি সরল ও 

ত্বরাথিত ক্রকত আগ্রাসীভাকব ক্াজ ক্করকের্, অি ন প্রোর্ ত্বরাথিত ক্রকত আিলাতাথিক্ হরড 

হটপ অপসারণ ক্করকের্। থর্উ ইয়ক্ন হেট র্কভম্বকর, ক্ি নসূথি শুরু ক্রার েয় িাকসর িকিয, এর 

হেডাকরল বরাদ্দ হেষ  কয় োওয়ার আগ পে নন্ত 2 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ভাড়া স ায়তা থবতরণ 

ক্করকে বা থবতরকণর প্রথতশ্রুথত োর্ ক্করকে।  

  

গভর্ নর হ াক্কলর থর্কেনের্ার অিীকর্, অথেস অে হটকম্পারাথর অযান্ড থডজযাথবথলটট 

অযাথসকেন্স (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) হেজাথর হিকক্ আকরা 

996 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ত থবল পুর্রায় বরাকদ্দর অর্ুকরাি ক্করকে, ো ক্কয়ক্  াজার 

অথতথরক্ত আকবের্ক্ারীকক্ ত থবল থেকত পারকব। থক্ন্তু গত িাকসর হেকষর থেকক্, হেজাথর 

ইথিত প্রোর্ ক্কর হে থর্উ ইয়ক্ন এর প্রািথিক্ পুর্রায় বরাদ্দোর্ হিকক্ 27 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 
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ডলার পাকব, ো  কলা হেকটর অর্ুকরাকির 3 েতাংকের ক্ি, এবং আর্ুিাথর্ক্ 1,960 আকবেকর্র 

অি নায়কর্র জর্য পে নাপ্ত ত থবল।  

  

OTDA-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. ঠটম্বয়টজ িম্বলর্, "হেজাথরকত গভর্ নকরর 

সিয়িকতা ক্রা অর্ুকরাি ি ািারীর আথি নক্ প্রভাকব ভুগকত িাক্া ভাড়াটটয়া ও বাথড়ওয়ালাকের 

পকে আিাকের অবযা ত ক্াকজর প্রথতথর্থিত্ব ক্কর। অথতথরক্ত ত থবল র্া পাওয়া হগকল, আিরা 

িলিার্ থবশ্ব স্বািয সঙ্ককটর িকিয দের্ক্রির্ িাথ ো হিটাকর্ার হিোয় থলপ্ত ক্কয়ক্  াজার ক্কে 

িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীর ত্রাণ অর্ুকরাি পূরণ র্া ক্রকত পারার ক্টির্ সম্ভাবর্ার িকিয িাক্কবা। 

আথি অথতথরক্ত ত থবকলর এই থর্োরুণ প্রকয়াজর্ বুঝকত হেজাথরকক্ সা ােয ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্তৃত্ব ও অর্য হেকটর সাকি ক্াজ ক্রার উকেযাকগর জর্য তার প্রেংসা ক্রথে।"  

  

###  
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