
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় হেম্বের কারম্বে হেখা হেয়া ির্োর দ্বারা ক্ষবিগ্রস্ত উপযুক্ত িাবড়র 

মাবলকম্বের জর্ে জরুবর ি বিল ব ম্বেম্বি গভর্ নর হ াকম্বলর 1 বমবলয়র্ েলার পয নন্ত 

িরাে হেয়ার অঙ্গীকার  

  

বিউম্বির্ কাউবিম্বি বর্ম্ন ও মধ্েম আম্বয়র িাবড়র মাবলকম্বের জর্ে এই ে ায়িা প্রোর্ 

করা  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিউরের্ ক্াউথিরে 2021 সারলর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় 

ঝড় হেরের ফরল হেখা হেয়া ের্যার দ্বারা ক্ষথেগ্রস্ত  ওয়া উপেুক্ত োথড়র মাথলক্রের জর্য 1 

থমথলয়র্ েলার পে নন্ত জরুথর ে থেল েরাদ্দ ক্রা  রে। ের্যার সমরয় োরের প্রািথমক্ োসস্থার্ 

ক্ষথেগ্রস্ত  রয়রে হসসে োথড়র মাথলক্রের জর্য এসে হিট ে থেল জরুথর হমরামরের ে থেল 

প্রোর্ ক্ররে।  

  

"গে েেররর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় হেরের ফরল হেখা হেয়া ের্যার দ্বারা থিউরের্ ক্াউথির 

োথসন্দারের ক্ষথেগ্রস্ত  ওয়া অেযা ে ররয়রে এেং এই ে থেল উপেুক্ত োথড়র মাথলক্রের 

গুরুত্বপূণ ন স ায়ো প্রোর্ ক্ররে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "জলোয়ু পথরেেনরর্র ফরল 

ঝরড়র প্রথেথর্য়ো ও শক্তক্ত েকৃ্তির এই সমরয় ভথেষযরের জর্য আমারের স্থাথয়ত্ব গরড় হোলার 

পাশাপাথশ এক্ই সমরয় ক্র ার পথরশ্রমী পথরোরগুরলারক্ োরের োথড় হমরামে ক্ররে সা ােয 

ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন অঙ্গীক্ারােি ররয়রে।"  

  

আজ হ াষণা ক্রা অর্ুোর্ ে থেল এই ক্ম নসূথি সংক্রান্ত থর্রেনশর্া পূরণক্ারী োথড়র মাথলক্রের 

মূল োসস্থারর্র ক্ষয়ক্ষথে ক্ভার ক্ররে। থর্উ ইয়ক্ন হিট হ ামস এন্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল 

(Homes and Community Renewal) এই ক্ম নসূথির েত্ত্বােধার্ ক্ররে এেং আোসর্ পুর্ে নাসর্ 

ক্ম নসূথি পথরিালর্ার থেরশষ েক্ষোসম্পন্ন স্থার্ীয় পে নারয়র এক্টট অলাভজর্ক্ সংস্থা, আে নার 

 াউক্তজং এন্ড হেরভলপরমি (Arbor Housing and Development) ক্ম নসূথিটট পথরিালর্া 

ক্ররে।  

  

োথড়র মাথলক্রা োরের োথড়রে থর্রাপে ও োসরোগয অেস্থা থফথররয় আর্ার জর্য অপথর াে ন 

জরুথর হমরামরের খরি হমটারে ে থেল পাওয়ার জর্য আরেের্ ক্ররে পাররের্। উপেুক্ত 

হমরামে ক্ারজর মরধয ইরলথিক্াল ও প্লাথবং থসরিম হমরামে ো প্রথেস্থাপর্, হসপটটক্ 

প্রথেস্থাপর্, োরের ক্াজ, অযারেসরোগযো ও থ টটং থসরিম অন্তভভ নক্ত িাক্রে পারর। মাধযথমক্ 



হমরামরের মরধয র্েভর্ জার্ালা, ইর্সুরলশর্, েরজা স্থাপর্, এেং োথড়র জ্বালাথর্ েক্ষো উন্নে 

ক্ররে এমর্ হেরক্ারর্া ধররর্র ক্াজ অন্তভভ নক্ত ররয়রে।  

  

আে নার  াউক্তজং এন্ড হেরভলপরমি দ্বারা অর্ুরমাথেে ক্াজগুরলার জর্য 35,000 েলার পে নন্ত 

অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা  রে। আরেের্ক্ারীরেররক্ অেশযই এমর্ োথড়র মাথলক্  রে  রে োরের 

প্রািথমক্ োসস্থার্ থিউরের্ ক্াউথিরে এেং োরের আয় এলাক্ার মধযমার্ আরয়র 90 শোংশ ো 

োর থর্রি ররয়রে।  

  

HCR-এর কবমের্ার রুি অোর্ বভের্াউকাে িম্বলর্, "গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় হেে আ াে  ার্ার 

পরেেী সমরয় এখরর্া সংগ্রাম ক্ররে িাক্া থিউরের্ ক্াউথির োথড়র মাথলক্রের জর্য, এই 1 

থমথলয়র্ েলাররর অথে গুরুত্বপূণ ন স ায়ো োরের পুর্রুিাররর পরি এথগরয় হেরে সা ােয 

ক্ররে। এই জরুথর ক্ম নসূথি োস্তোয়রর্র জর্য আে নার  াউক্তজং এন্ড হেরভলপরমরির মরো 

এক্টট থেশ্বস্ত অংশীোর এেং গভর্ নররক্ হপরয় আমরা গথে নে থেথর্ আররা এক্োর র্ক্তজরথে ীর্ 

ের্যার দ্বারা হেথশ ক্ষথেগ্রস্ত  ওয়া পথরোরগুরলার জর্য োর স মমীো প্রেশ নর্ ক্রররের্। 

জলোয় ুপথরেেনরর্র িলমার্ প্রভারের সারি আমারের অেযা েভারে লড়াই ক্রর োওয়ার এই 

সমরয়, এক্সরঙ্গ ক্াজ ক্রার মধয থেরয় ক্থমউথর্টটগুরলার আরগর হিরয় শক্তক্তশালী  রয় 

পুর্থর্ নম নারণর জর্য োরের প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্গুরলা পাওয়ার থেষয়টট থর্উ ইয়ক্ন থর্ক্তিে ক্ররে।"  

  

আি নার  াউজজিং এন্ড হেম্বভলপম্বমম্বির হপ্রবেম্বেি/CEO েুজার্ িুল িম্বলর্, "থিউরের্ 

ক্াউথিরে ের্যার ক্ষয়ক্ষথে হিরক্ হসরর উ রে িাক্া োথড়র মাথলক্রের স ায়ো ক্রার অেযা ে 

প্ররিষ্টায় অংশীোর  রে হপরর আে নার  াউক্তজং এন্ড হেরভলপরমি হরামাক্তিে। NYS HCR-এর 

েরফ হিরক্ পাওয়া োড়থে স ায়োর জর্য আমরা কৃ্েজ্ঞ, ো আমারেররক্ ক্ষথেগ্রস্ত কু্ষদ্র 

ক্থমউথর্টটগুরলারে পুর্রুিার প্ররিষ্টা সম্প্রসাররণর সুরোগ ক্রর থেরয়রে।"  

  

অর্ুোর্প্রািী উপেুক্ত োথড়র মাথলক্রা আে নার  াউক্তজং এন্ড হেরভলপরমরির ওরয়েসাইট 

থভক্তজট ক্ররে পাররর্: https://arbordevelopment.org/homeownership-programs/ অিো 

607-654-7478 র্বরর হফার্ ক্ররে পাররর্৷  

  

###  
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