
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াকল হ াষণা করম্বলর্ হে বর্উ ইয়কন হেট জরুবর ভাড়া স ায়তার 

জর্ে 1.6 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার অবতবরক্ত হেডাম্বরল ত বিম্বলর অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বে  

  

আসন্ন পুর্রায় িরাে রাউম্বের জর্ে মাবকনর্ হেজাবর বডপাটনম্বমন্টম্বক করা অর্ুম্বরাধ 

স ায়তা পাওয়ার হোগে ভাড়াটটয়াম্বের 174,000টট অি নাবয়ত র্া  ওয়া আম্বিের্ম্বক 

সা ােে করম্বত পারম্বি  

  

ইবতমম্বধে 2 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে ভাড়া স ায়তা প্রোম্বর্র অঙ্গীকার করা 

 ম্বয়ম্বে, িা প্রোর্ করা  ম্বয়ম্বে, ো কম নসূবিম্বত করা প্রায় 166,000 আম্বিেম্বর্র জর্ে 

অি নসা ােে, োর মম্বধে িাবড়ওয়ালাম্বেরম্বক প্রেত্ত 109,000টট সরাসবর হপম্বমন্ট রম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট জরুথর ভাড়া স ায়তার 

(Emergency Rental Assistance) জর্য আকেদর্ ক্রা ক্কে িাক্া ভাড়াটটয়া ও োথড়ওয়ালাকদর 

পূরণ ক্রা োয়থর্ এমর্ চাথ দা হমটাকত সা াকেযর জর্য মাথক্নর্ হেজাথর থিপাটনকমকের (U.S. 

Treasury Department) ক্াকে অথতথরক্ত 1.6 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলার অর্ুকরাধ ক্করকে। গভর্ নর 

হ াক্কলর থর্কদনশর্ার অধীকর্, ক্ম নসূথচটট পথরচালর্াক্ারী একজন্সি, হেকটর হটকপারাথর অযান্ড 

থিজযাথেথলটট অযাথসকেি অথিস (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 

হিিাকরল ভাড়া ত্রাণ পুর্রায় েরাকের পরেতী রাউন্ডকক্ সামকর্ হরকে আর্ুষ্ঠাথর্ক্ অর্ুকরাধটট 

ক্করকে। অর্ুকমাথদত  কল, ত থেলটট প্রায় 174,000টট অি নাথয়ত র্া  ওয়া ভাড়াটটয়া আকেদর্কক্ 

সা ােয ক্রকত পারকে।  

  

"আমরা ম ামারীকত ক্কে িাক্া ভাড়াটটয়াকদর প্রায় 1.4 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলার প্রদার্ ক্করথে 

থক্ন্তু আমাকদরকক্ আকরা ক্াজ ক্রকত  কে। থর্উ ইয়ক্ন হেট এেকর্া এই হিিাকরল ত থেকলর 

েযাপক্ প্রকয়াজর্ প্রদশ নর্ ক্রকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়কক্নর মকতা উচ্চ-

ভাড়াটটয়াস  হেটগুথলকক্ অগ্রাথধক্ার প্রদাকর্র জর্য হেজাথরকক্ তাকদর পুর্রায় েরাকের সতূ্র 

পুর্রায় থেকেচর্া ক্কর হদেকত েকল আমাকদর আকেদর্  কলা ম ামারীর আথি নক্ প্রভাকে এেকর্া 

ভুগকত িাক্া মার্ুষকদর পকে থর্উ ইয়কক্নর অেযা ত ও সেল ক্াকজর প্রথতথর্থধ। আমাকদরকক্ 

থর্ন্সিত ক্রকত  কে হে সক্ল হোগয ভাড়াটটয়া এেং োথড়ওয়ালা োকত এই অথত জরুথর স ায়তা 

লাভ ক্রকত পাকর।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্বাধীর্, থর্উ ইয়ক্ন হেট ভাড়া ত্রাণ ত থেল থেতরণ স জ ও ত্বরাথিত 

ক্করকে। িলস্বরূপ, 166,000-র হেথশ গ ৃস্থাথল উকেকদর  াত হিকক্ রো হপকয়কে এেং 



109,000টট সরাসথর হপকমকের মাধযকম োথড়ওয়ালাকদর প্রায় 1.4 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলার থেতরণ 

ক্রা  কয়কে।  

  

ক্ম নসূথচর প্রািথমক্ ত থেল সপূণ নভাকে হশষ ক্রার পর, হেট হেজাথর থিপাটনকমে হিকক্ 

পুর্রায় েরাে ত থেল থ কসকে 996 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার অর্ুকরাধ ক্করকে, ো অি নাথয়ত র্া 

ক্রা 70,000 আকেদকর্র জর্য েকিে। থক্ন্তু হেজাথর থিপাটনকমে থর্উ ইয়ক্নকক্ মাত্র 27 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ িলার অথতথরক্ত অি ন প্রদার্ ক্করকে, ো থদকয় 2,000-র ক্ম আকেদর্কক্ অি ন সা ােয 

প্রদার্ ক্রা োকে।  

  

এই মাকসর শুরুর থদকক্, থর্উ ইয়ক্ন, ক্যাথলকিাথর্ নয়া, থর্উ জাথস ন, ইথলর্য় মাথক্নর্ হেজাথর সথচে 

জযাকর্ট ইকয়কলর্ হক্ এক্টট হেৌি থচটি হপ্ররণ ক্কর, হেোকর্ অথতথরক্ত হিিাকরল ত থেকলর 

অর্ুকরাধ ক্রা  কয়কে হেথশ ভাড়াটটয়া জর্কগাষ্ঠীস  হেটগুথল োকত অগ্রাথধক্ার পায় তা 

থর্ন্সিত ক্রকত অর্ুকরাধ ক্রা  কয়কে। র্কভম্বর হিকক্, এই চারটট হেট সন্সিথলতভাকে 5.4 

থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলার স ায়তা থ কসকে েযয় ক্করকে, ো সক্ল হেকট প্রদত্ত হমাট 45.5 থেথলয়র্ 

মাথক্নর্ িলার হিিাকরল ভাড়া ত থেকলর প্রায় 12 শতাংশ, এই অি ন 625,000-র হেথশ 

গ ৃস্থাথলকক্ থস্থথতশীল ক্রকত সা ােয ক্করকে।  

  

OTDA-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ টটম্বয়টজ িম্বলর্, "থর্িঃসকেক , থর্উ ইয়কক্ন 

আকরা ভাড়া ত্রাকণর চাথ দা রকয়কে ো পূরণ ক্রা  য়থর্। উকেেকোগয পথরমাণ অথতথরক্ত 

হিিাকরল ত থেল র্া হপকল,  াজার  াজার ভাড়াটটয়া স ায়তা পাকে র্া। হেজাথর 

থিপাটনকমেকক্ ক্রা ত থেকলর অর্ুকরাধ পূরণ ক্রা  কল তা এই প্রকয়াজর্ হমটাকত েযাপক্ 

সা ােয ক্রকে এেং এটট থর্ন্সিত ক্রকে হে আমাকদর হেকটর ভাড়া ত্রাণ ক্ম নসথূচ আোসর্ 

অথর্িয়তার ঝুুঁ থক্কত ক্কে িাক্া থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ সা ােয ক্রা অেযা ত রােকে। গভর্ নর 

হ াক্ল এই ক্ম নসূথচকক্ তার প্রশাসকর্র এক্টট অগ্রাথধক্ার ক্করকের্, োর িকল থর্উ ইয়ক্ন হেট 

এের্ হিিাকরল সরক্ার ক্তৃনক্ পুর্রায় েরােকৃ্ত অথতথরক্ত ত থেল পাওয়ার জর্য সেকিকক্ 

ভাকলা অেস্থাকর্ রকয়কে।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল ম ামারী দ্বারা হেথশ েথতগ্রস্ত ভাড়াটটয়া ও োথড়ওয়ালাকদরকক্ সমি নর্ ক্রাকক্ 

অগ্রাথধক্ার প্রদার্ ক্করকের্। ERAP-হত মুেয পথরেতনর্ থর্কয় আসার পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াক্ল 

স্থার্ীয় অথধোসীকদর জর্য হেকটর অি নাথয়ত 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার ভাড়া সপরূক্ 

উপলভয ক্করকের্, উপাজনকর্র থভথত্তকত পূকে ন ERAP-র জর্য অকোগয গ ৃস্থাথলসমূক র জর্য 125 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার প্রদাকর্র প্রথতশ্রুথত প্রদার্ ক্করকের্, ভাড়া ভাউচার পথরমাণ েনৃ্সিকক্ 

আইর্ থ কসকে স্বাের ক্করকের্, এেং ERAP-হত অংশগ্র ণ ক্রকত অস্বীকৃ্থত জার্াকর্া 

ভাড়াটটয়াস  ো েকক্য়া হরকে োথড় োথল ক্কর হদওয়া ভাড়াটটয়াস  োথড়ওয়ালাকদর সা ােয 

ক্রার জর্য 125 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর অর্ুকমাদর্ থদকয়কের্।  

  

গভর্ নকরর 2023 অি নেেকরর োকজকট থর্উ ইয়ক্ন থসটটর োইকর উকেদ মামলার হেকত্র আইথর্ 

পথরকষো ও প্রথতথর্থধকত্বর জর্য 35 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার রকয়কে, ো গত েেকরর হশকষর থদকক্ 

আইর্ স ায়তার জর্য হ াথষত 25 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর সম্প্রসারণ।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-joint-letter-us-treasury-calling-additional-federal-rental-relief&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=0nsn%252B42K7%252FmZB4UW7UNLTfUqj%252B0xdWO7oxZpxkXQd%252FA%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-100-million-rent-supplements-struggling-new-yorkers&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=Wl90BBrb%252BvEVyKMCeTQCe2L98vnE9impHmIPsyN4fHY%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-signs-legislation-combat-homelessness-and-expand-housing-affordability-new&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=VDW%252BghBps3JeUIx0Vk%252F2M0XboQHhIsJbPWYVQxMb2y4%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-125-million-landlord-rent-relief-new-york-state&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=%252FgFiEdTa%252BYM3bxY5BDgTxh7Dzf3APAqMMSO2iZTwQNg%253D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-awardees-25-million-offer-free-legal-assistance-struggling-tenants&data=04%257C01%257Cjustin.mason%2540otda.ny.gov%257C0ee773b193d443692f7908d9e19e28fe%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637788891681867932%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=pDdzdA9NMEo3mFcNPqNG9MqqGrciLbFUhlk4pdMqmiI%253D&reserved=0


মাবকনর্ বসম্বর্টর শুমার িম্বলর্, "আথম প্রশাসর্কক্ হজার তাথগদ থদন্সে ক্ংকগ্রকসর ইোর্ুোয়ী, 

আমাকদর দ্বারা ইথতমকধয অর্ুকমাথদত অেযেহৃত ত থেল থর্উ ইয়কক্নর অথতথরক্ত ভাড়া সা ােয 

অথেলকম্ব প্রদার্ ক্রার জর্য। থর্উ ইয়ক্ন এেকর্া এই ম ামারীর এক্দম সিুে সাথরকত রকয়কে 

এেং আমাকদর ভাড়াটটয়া দ্বদ্বত সমসযায় রকয়কে; হক্াথভি দ্বারা সে নাথধক্ আক্রান্ত  ওয়া এেং 

সেকিকক্ হেথশ ভাড়া প্রদার্। এইজর্য আথম থেথলয়র্ থেথলয়র্ িলার সা ােয প্রদাকর্র পকে ক্িা 

েকলথে ো সরাসথর ভাড়াটটয়া ও ভের্ মাথলক্কদর ক্াকে থগকয় গণ উকেদ, এেং গ ৃ ীর্তা, এেং 

অথতথরক্ত ঋণ প্রথতকরাধ ক্করকে, এেং েকলথে হে হক্র্ও এই ত্রাকণর অেযেহৃত অংশ েত দ্রুত 

সম্ভে থর্উ ইয়কক্নর উচ্চ চাথ দার এলাক্ায় পািাকর্া উথচত।"  

  

প্রবতবর্বধ হজরল্ড র্োডলার িম্বলর্, "ত থেকলর প্রািথমক্ রাউন্ড থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য 

অতযন্ত সা ােযক্ারী থেকলা এেং এটট মার্ুষকক্ থর্কজকদর োসায় িাক্কত এেং থেদুযৎ সচল 

রােকত সা ােয ক্করকে। থক্ন্তু,  াজার  াজার গ ৃস্থাথলকত এেকর্া অথতথরক্ত স ায়তা প্রকয়াজর্। 

দুভনাগযজর্ক্ভাকে, হেজাথর থিপাটনকমে ক্তৃনক্ প্রদত্ত হশষ রাউকন্ডর ত থেল অর্ুকরাধকৃ্ত 

পথরমাকণর অকর্ক্ ক্ম থেকলা। থর্উ ইয়কক্ন  কলা হদকশর সে নাথধক্ ভাড়াটটয়া জর্কগাষ্ঠীর এক্টট 

রকয়কে, এেং হসজর্য আথম আশা ক্রথে হে হেজাথর থিপাটনকমকের গভর্ নকরর অর্ুকরাধ রো 

ক্রকে। এোড়াও আথম এই ত থেল থর্ন্সিত ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর প্রকচোর জর্য তাকক্ 

ধর্যোদ জার্াকত চাই এেং আথম সথচে ইকয়কলর্কক্ তাথগদ থদন্সে থর্উ ইয়কক্নর অথতথরক্ত সা ােয 

েনৃ্সি ক্রার জর্য, ো মার্ুষকক্ থর্কজকদর োথড়কত টটকক্ িাক্কত অকর্ক্ সা ােয ক্রকে।"  

  

প্রবতবর্বধ কোম্বরাবলর্ মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "েের্ থর্উ ইয়ক্ন ও এর োথসোরা হক্াথভি-19 

ম ামারীর সাড়াদার্ ক্কর োকে, তের্ আমাকদরকক্ অেশযই সক্ল োথসো োকত থস্থথতশীল 

আোসকর্ িাকক্ তা থর্ন্সিত ক্রকত সম্ভােয সেথক্েু ক্রকত  কে। আথম এই অর্ুকরাধ ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যোদ জার্ান্সে এেং থর্উ ইয়ক্নোসীকদর ক্াকে োকত থর্রাপকদ এই ম ামারী 

হিকক্ হের  কয় আসার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ িাকক্ তা থর্ন্সিত ক্রকত আমার পকে সম্ভে 

সেথক্েু ক্রকত িাক্কো।"  

  

প্রবতবর্বধ বর্বডয়া হভলাজম্বকজ িম্বলর্, "হক্াথভি-19 এর অেযা ত উপথস্থথতর িকল, এটটই 

োস্তে হে অকর্ক্ হেথশ থর্উ ইয়ক্নোসী এেকর্া থর্কজকদর হক্ার্ও হদাষ োড়াই অি ননর্থতক্ 

েথতর সিেুীর্  কয় আকে। এই ক্টির্ সমকয়, উকেকদর সাং াথতক্ ক্ে ও দুকভনাগ লা কের 

জর্য আমাকদর পকে সম্ভে এমর্ সেথক্েু ক্রা আমাকদর জর্য আেশযক্। হসজর্য আথম 

হিিাকরল পে নাকয় জরুথর ভাড়া স ায়তার এক্াথধক্ রাউন্ড পাশ ক্রার জর্য ক্টির্ লড়াই 

ক্করথে এেং থর্উ ইয়কক্নর জর্য অথতথরক্ত ERAP ত থেকলর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর অর্ুকরাধকক্ 

সমি নর্ ক্রথে। আমরা ক্ম নজীেী পথরোরকক্ এই ক্ম নসূথচর সুথেধা পাওয়া হিকক্ েন্সিত ক্রকত 

পাথরর্া।"  

  

প্রবতবর্বধ জজন ডবিউ বমকস িম্বলর্, "আথম থর্উ ইয়ক্ন োকত মার্ুষকক্ থর্কজকদর োসায় 

টটথক্কয় রােকত েিােি মাত্রার প্রকয়াজর্ীয় ত থেল লাভ ক্কর তা থর্ন্সিত ক্রকত আমার 

স ক্মীকদর প্রকচোয় হোগদার্ ক্রথে, হেক তু এোকর্ ভাড়া স ায়তার চাথ দা অকর্ক্ হেথশ এেং 

ক্করার্াভাইরাস এেকর্া আমাকদর থসটট ও হেকটর জর্য এটট উকেেকোগয ঝুুঁ থক্র ক্ারণ। হেক তু 

োইকির্- যাথরস প্রশাসর্ এর র্ীথতথর্ধ নারকণর হেকত্র র্যােযতাকক্ অগ্রাথধক্ার প্রদার্ ক্কর, তাই 



আিথলক্ চাথ দাকক্ অেশযই থেকেচর্া ক্রকত  কে এেং থর্উ ইয়কক্নর থেস্তৃত আোসর্ 

ইকক্াথসকেকমর েথধ নত সমি নকর্র পকে দৃঢ় েুন্সক্ত রকয়কে।"  

  

প্রবতবর্বধ ব্রায়ার্ ব বগর্স িম্বলর্, "এই অথতথরক্ত ত থেল স ায়তার োথক্ িাক্া অর্ুকরাধ জকম 

িাক্ার সমাধার্ ক্রকত সা ােয ক্রকে, এই ক্টির্ সমকয় ভাড়াটটয়া ও োথড়ওয়ালাকদর সমি নর্ 

ক্রকে।"  

  

প্রবতবর্বধ ইম্বভট ক্লাকন িম্বলর্, "আোসর্  কলা এক্টট সাে নজর্ীর্ মার্োথধক্ার এেং মার্ুকষর 

হমৌথলক্ চাথ দা, এেং সেসময় তাই িাক্কে। গত েেরগুথলর সঙ্কটগুথল জকড়া  ওয়ার 

িলশ্রুথতকত, অকর্ক্ হেথশ থর্উ ইয়ক্নোসী আোসর্ অথর্িয়তায় ভুগকে, ো থর্উ ইয়কক্নর 

ম ামারী-সময়ক্ালীর্ উকেদ স্থথগতাকদশ (Pandemic-Era Eviction Moratorium) সম্প্রথত হশষ 

 কয় োওয়ার িকল আকরা েনৃ্সি হপকয়কে। হসৌভাগযেশত, জরুথর ভাড়া স ায়তার মকতা ক্ম নসূথচর 

মাধযকম মার্ুষকক্ তাকদর োসায় টটথক্কয় রােকত সা ােয ক্রার জর্য এক্টট অথত জরুথর হসিটট 

হর্ট রকয়কে। আথম এই প্রকয়াজর্ীয় ক্ম নসূথচ সমি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর অথতথরক্ত 

ত থেল অর্ুকরাধ ক্রার থসিাকন্তর, এেং আমাকদর সেকিকক্ দুিঃস্থ সম্প্রদাকয়র অথধক্ার ও 

মে নাদা রোয় তার থর্কেদকর্র জর্য তার প্রশংসা ক্রথে। েথদও এই অথতথরক্ত ত থেল অগথণত 

থর্উ ইয়ক্নোসীর জীেকর্ অমূলয অেদার্ রােকে, তকে আমাকদর অকেতাঙ্গ সম্প্রদায়গুথলকক্ 

অসামঞ্জসযপূণ নভাকে প্রভাথেত ক্কর হেই আোসর্ সঙ্কট তার মূল ক্ারণ হের ক্রা এেং তা দরূ 

ক্রার হেকত্র অকর্ক্ ক্াজ োথক্ আকে। হেট এেং হিিাকরল উভয় পে নাকয়, থর্উ ইয়কক্নর 

সাশ্রয়ী আোসর্ সঙ্কট হশষ ক্রার জর্য দী নকময়াথদ সমাধার্ হো ুঁজা অেযা ত রাো অতযন্ত 

দরক্ার।"  

  

প্রবতবর্বধ পল টম্বকা িম্বলর্, "েের্ আমরা এই হক্াথভি ম ামারীর মকধয থদকয় োন্সে, লাে লাে 

োথড়ওয়ালা ও ভাড়াটটয়া থর্কজকদর হক্ার্ও হদাষ োড়াই অেযা ত আথি নক্ ক্াটিকর্যর মকধয 

রকয়কে। আথম আমাকদর ক্যাথপটাল অিকলর হভতকর ও োইকর আমাকদর হক্াথভি উিার 

পথরক্ল্পর্ার মাধযকম অথত প্রকয়াজর্ীয় এই ত্রাণ প্রদাকর্ ক্ংকগ্রকস ক্রা আমার ক্াজ থর্কয় 

গথে নত। আথম এইসে প্রকচোকক্ সমি নর্ ক্রকত িাক্কো এেং আথম প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নোসীর 

জর্য থর্রাপদ, সাশ্রয়ী োসা থর্ন্সিত ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর থর্কেদকর্র জর্য তাকক্ ধর্যোদ 

জার্ান্সে। "  

  

প্রবতবর্বধ  াবকম হজবিস িম্বলর্, " াউজ হিকমাক্রযাটগণ এেং োইকির্- যাথরস প্রশাসর্ 

জরুথর ভাড়া স ায়তা ক্ম নসূথচর মাধযকম ভাড়াটটয়া ও োথড়ওয়ালাকদর জর্য ত থেল উপলভয 

ক্করকে, এেং লাে লাে থর্উ ইয়ক্নোসী এই অি ন দ্বারা উকেদ হিকক্ রো হপকয়কে। থক্ন্তু 

আমাকদর হেকট, থেকশষ ক্কর থর্উ ইয়ক্ন থসটটকত এেকর্া অকর্ক্ হেথশ চাথ দা পূরণ ক্রা  য়থর্। 

এটট এক্টট সক্কলর এক্কত্র ক্াজ ক্রার মু তূ ন, এেং আথম আমাকদর হেকটর প্রাপয অথতথরক্ত 

ত থেকলর অর্ুকরাধ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যোদ জার্ান্সে।"  

  

প্রবতবর্বধ ের্ পোটেক মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "জরুথর ভাড়া স ায়তা ম ামারীর সময় থর্কজকদর 

দ্বদর্ন্সের্ চাথ দা পূরণ ক্রকত সংগ্রাম ক্রকত িাক্া লাে লাে থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ অথত জরুথর 

সা ােয প্রদার্ ক্করকে। থর্উ ইয়কক্নর মকতা উচ্চ ভাড়াটটয়া জর্কগাষ্ঠীস  হেটগুথলর জর্য 



এেকর্া সা াকেযর প্রকয়াজর্ আকে এমর্ হোগয আকেদর্ক্ারীকদর সোইকক্ ত থেল প্রদার্ ক্রা 

প্রকয়াজর্। আথম এই অর্ুকরাকধ গভর্ নর হ াক্কলর সাকি আথে এেং হেজাথর সথচে ইকয়কলর্কক্ 

তাথগদ থদন্সে থর্উ ইয়ক্ন হেট োকত আমাকদর সম্প্রদায়কক্ সমি নর্ ক্রকত পাকর এেং 

পথরোরগুথলকক্ থর্কজকদর োসায় টটকক্ িাক্কত সা ােয ক্রকত পাকর তা থর্ন্সিত ক্রার তাথগদ 

প্রদার্ ক্রথে।"  

  

প্রবতবর্বধ কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল ভাড়া ত্রাণ  াজার  াজার োথড়ওয়ালার 

ক্াকে হপৌৌঁকে থদকত ক্কিার পথরশ্রম ক্করকের্, ো পুকরা হেকটর 166,000-র হেথশ গ ৃস্থাথলকক্ 

সুরথেত ক্করকে। থক্ন্তু, এেকর্া ভাড়া স ায়তার প্রকয়াজর্ আকে এমর্ অকর্ক্ থর্উ 

ইয়ক্নোসীকদর সমি নর্ ক্রার জর্য অথতথরক্ত ত থেকলর এক্টট চলমার্ চাথ দা রকয়কে। 

হিিাকরল ভাড়া ত্রাণ পুর্রায় হোকিনর প্রিম রাউকন্ড অথতথরক্ত ত থেকলর জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর অর্ুকরাধ সমি নর্ ক্রকত হপকর আথম গথে নত, এেং আথম আমাকদর হেকট আোসর্ 

অথর্রাপত্তার ঝুুঁ থক্কত িাক্া েহু পথরোরকক্ রো ক্রকত অথতথরক্ত সংস্থাকর্র জর্য লড়াই চাথলকয় 

োকো।"  

  

প্রবতবর্বধ আবিয়াম্বর্া এস্পিয়াত িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেকট হদকশর অর্য হেকক্ার্ও হেকটর 

হিকক্ হেথশ ভাড়াটটয়া রকয়কে, এেং অকর্ক্ গ ৃস্থাথল হক্াথভি-19 ম ামারীর সূচর্া হিকক্ই ভাড়া 

থদকত সংগ্রাম ক্রকে। থর্কজকদর ভাড়া প্রদার্ ক্রকত পাকরথর্ এমর্ স ায়তা পাওয়ার হোগয থর্উ 

ইয়ক্নোসীকদর এই অথত প্রকয়াজর্ীয় স ায়তা প্রদাকর্র জর্য ERAP এক্টট অমূলয  াথতয়ার এেং 

আমাকদর হেকটর চলমার্ পুর্রুিাকরর সমি নকর্ এই ত থেলকক্ পুর্রায় পূণ ন ক্রা আমাকদর 

জর্য অথত জরুথর। থর্উ ইয়ক্ন েের্ ম ামারীর অি ননর্থতক্ প্রভাে হিকক্ পুর্রুিার পাওয়ার 

হচো ক্করকে োকে,  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নোসী তের্ উকেেকোগয ভাড়া ঋণ ও সম্ভােয 

উকেকদর সিুেীর্  কয় আকে।কেক তু আথম থস্থথতশীল ভাড়ার অযাপাটনকমকের সে নাথধক্ 

 র্েসথতপূণ ন হজলার প্রথতথর্থধত্ব ক্রথে, তাই আমার এলাক্ার র্াগথরকক্রা এর হিকক্ অকর্ক্ 

লাভোর্  কে, এেং আথম পথরোরগুথলকক্ তাকদর োথড়কত টটকক্ িাক্কত সা ােয ক্রার জর্য 

প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ প্রদার্ ক্রকত হেকটর ক্ম নসূথচটট পুর্গ নির্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

সে নকশষ অর্কুরাধকক্ সমি নর্ ক্রকত হপকর গথে নত।"  

  

প্রবতবর্বধ হজা হমাম্বরল িম্বলর্, "আমরা েের্ হক্াথভি-19 ম ামারীর অি ননর্থতক্ প্রভাকের 

সাকি লড়াই ক্রথে, তের্ আমাকদরকক্ অেশযই সক্ল মার্ুকষর থর্রাপদ, সুরথেত আোসকর্র 

হমৌথলক্ অথধক্ার রো ক্রকত  কে। আথম গথে নত হে আমার স ক্মীরা এেং আথম োথড়ওয়ালা ও 

ভাড়াটটয়াকদর হোঝা লা কে ক্াজ ক্করথে, এেং আথম এই ক্টির্ সমকয় ভাড়া ত্রাণ প্রকচো 

সম্প্রসারণ ক্রাকক্ সমি নর্ ক্কর োন্সে। আথম গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্ব এেং থর্উ ইয়কক্নর 

পথরোরগুথলকক্ থর্রাপত্তা ও থস্থথতশীলতা প্রদাকর্ সা ােয ক্রার জর্য তার অঙ্গীক্াকরর জর্য তার 

প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

প্রবতবর্বধ জামাল হিামোর্ িম্বলর্, "হক্াথভি ম ামারীর অকর্ক্ থেধ্বংসী প্রভাকের এক্টট 

 কলা এটট আমাকদর আোসর্ সঙ্কটকক্ আকরা োরাপ ক্করকে। ম ামারীর পূকে নও থেদযমার্ িাক্া 

আোসর্ সঙ্কট অকেতাঙ্গ ভাড়াটটয়াকদর অসামঞ্জসযপূণ নভাকে প্রভাথেত ক্রকে, োকদর মকধয 

হেক্ার  ার উচ্চতর, োকদর হক্াথভি-19 দ্বারা আক্রান্ত ও গুরুতর অসুস্থ  ওয়ার সম্ভাের্া হেথশ 



এেং োকদর থর্কজকদর োসা  ারাকর্ার সম্ভাের্া হেথশ। হিিাকরল সরক্ারকক্ জরুথর ভাড়া 

স ায়তা ক্ম নসূথচকত অথেলকম্ব ত থেল প্রদাকর্র জর্য সম্ভােয সেথক্েু ক্রকত  কে, ক্ম নসূথচটট 

লাে লাে আকমথরক্ার্ পথরোরকক্, োকদর অকর্কক্র সাকি থশশু রকয়কে, থর্কজকদর োসায় টটকক্ 

িাক্ার সুকোগ প্রদার্ ক্কর। আমাকদরকক্ আকরা সাথে নক্ আউটথরচ এেং ভাড়াটটয়া ও োথড়ওয়ালা 

উভয়কক্ হশোকর্া, স জতর আকেদর্ প্রন্সক্রয়া, এেং এক্টট আর্ুষ্ঠাথর্ক্ সুরো েযেস্থা োর িকল 

োথড়ওয়ালাকদর ভাড়াটটয়া উকেকদর পূকে ন ক্ম নসূথচর ত থেল আসার অকপো ক্রকত  কে, 

এসকের জর্য দাথে ক্রকত  কে। আথম জরুথর ভাড়া স ায়তার জর্য আকরা হিিাকরল ত থেকলর 

অর্ুকরাকধর েযাপাকর থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ সমি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর সাকি হোগ থদন্সে 

এেং ক্ংকগ্রকস আমার পকে সম্ভে সেথক্েু ক্রকো োকত এই ত্রাণটট পাওয়া সম্ভে  য়।"  
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