
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

জীির্ যাপম্বর্র জর্ে সংগ্রাম করম্বে িাকা পবরিার এিং ঘম্বরায়া সব ংসোর 

ভুক্তম্বভাগীম্বের সা াযে করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 64 বমবলয়র্ ডলার িরাম্বের 

হঘাষণা  

  

128,000 এরও হিবে পবরিাম্বরর ডায়াপার সংক্রান্ত িেয় এিং একাবিক প্রজন্ম বর্ম্বয় 

িসিাসকারী 26,000 এরও হিবে পবরিাম্বরর খািার সংক্রান্ত িেয় পবরম্বোম্বি সা াযে 

করার জর্ে ম ামারীকালীর্ জরুবর স ায়ো ে বিল  

  

ঘম্বরায়া সব ংসোর ভুক্তম্বভাগীম্বের আিাসর্ ও স্থার্ান্তম্বরর িেয় পবরম্বোি করম্বে সা াযে 

করম্বি  

  

সরকাবর স ায়ো অিিা সম্পূরক পুষ্টি স ায়ো কম নসূবিম্বে োবলকাভুক্ত িাকা বর্উ 

ইয়কনিাসীম্বের জর্ে বর্ি নাবরে হেডাম্বরল ে বিল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ চলমার্ হক্াথভড-19 ম ামারীর এই সময়ে সন্তার্ থর্য়ে সংগ্রাম 

ক্রয়ে িাক্া থর্উ ইেক্নবাসী, এক্াথিক্ প্রজন্ম থর্য়ে বসবাসক্ারী পথরবার, এবং ঘয়রাো 

সথ ংসোর ভুক্তয়ভাগীয়েরয়ক্ োয়ের বযে পথরয় ায়ির হেয়ে সা ায্য ক্রার জর্য 64 থমথলের্ 

ডলায়ররও হবথ  হেডায়রল ে থবল বরাদ্দ হেোর হঘাষণা থেয়েয়ের্। হেয়ের সামথেক্ ও 

অেমো সংক্রান্ত স ােো থবষেক্ েপ্তর (Office of Temporary and Disability Assistance) 

এবং হেয়ের ঘয়রাো সথ ংসো প্রথেয়রাি থবষেক্ েপ্তর (Office for the Prevention of 

Domestic Violence)-এর মািযয়ম প্রোর্কৃ্ে এই ম ামারীক্ালীর্ জরুথর স ােো ে থবল জীবর্ 

সংগ্রায়ম থলপ্ত পথরবারগুয়লার ডাোপার হক্র্ার খরয়চর বযাপায়র সা ায্য ক্রয়ে, থ শু ও প্রবীণ 

প্রাপ্তবেস্ক বযক্তক্ত রয়েয়ের্ এমর্ পথরবারগুয়লার খাবায়রর খরচ পথরয় াি ক্রয়ে, এবং ঘয়রাো 

সথ ংসোর ভুক্তয়ভাগীয়ের জর্য অথে গুরুত্বপূণ ন আবাসর্ ও স্থার্ান্তর স ােো প্রোর্ ক্রয়ে 

এক্ক্ালীর্ হপয়মন্ট প্রোর্ ক্রয়ব।  

  

"ম ামারী আমায়ের সমায়জ থবেযমার্ অসমোগুয়লা হচায়খর সাময়র্ র্গ্নভায়ব েুয়ল িয়রয়ে, য্া 

ইয়োময়িয সংগ্রাম ক্রয়ে িাক্া ঝ ুঁ থক্পূণ ন থর্উ ইেক্নবাসীয়ের আয়রা থপথেয়ে থেয়েয়ে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "আমায়ের হেডায়রল অং ীোরয়ের সা ায্য থর্য়ে, আমার প্র াসর্ অল্পবেসী 

থ শু রয়েয়ে এমর্ পথরবার, পথরবায়রর এক্জর্ বেস্ক সেসযয়ক্ স ােো ক্রয়ে  ে এমর্ 

পথরবার, এবং ঘয়রাো সথ ংসোর ভুক্তয়ভাগীয়ের উপর এই জর্স্বাস্থয সংক্য়ের হবাঝা  ালক্া 

ক্রার জর্য স স্পষ্ট থসদ্ধান্ত গ্র ণ ক্রয়ে। এই জরুথর ে থবল  াজার  াজার পথরবারয়ক্ খােয ও 



ডাোপায়রর খরচ পথরয় াি ক্রয়ে সা ায্য ক্রয়ব, এবং এক্ই সময়ে স্থার্ান্তর ও আবাসর্ 

স ােোর প্রয়োজর্ িাক্া ঘয়রাো সথ ংসোর ভুক্তয়ভাগীয়ের জর্য এক্টে লাইেলাইর্ প্রোর্ 

ক্রয়ব।"  

  

এই মাস হিয়ক্ শুরু ক্য়র OTDA সরক্াথর স ােো অিবা সমূ্পরক্ প টষ্ট স ােো ক্ম নসূথচয়ে 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) োথলক্াভুক্ত হয্সব পথরবায়র থের্ 

বেয়রর ক্ম বেসী থ শু রয়েয়ে োয়ের জর্য এক্ক্ালীর্ হপয়মন্ট ইস য ক্রয়ব। পথরবারগুয়লা 

প্রয়েযক্ উপয্ ক্ত থ শুর জর্য ডাোপার হক্র্ার খরয়চর বযাপায়র স ােোর জর্য 140 ডলার ক্য়র 

পায়ব, হয্ ে থবল হেেবযাপী 128,500 পথরবায়রর আর্ মাথর্ক্ 150,000 থ শুয়ক্ সা ায্য ক্রয়ব 

বয়ল আ া ক্রা  য়ে।  

  

এোড়াও সরক্াথর স ােো বা SNAP-এ োথলক্াভুক্ত রয়েয়ে, এবং 55 বের বা োর হবথ  বেসী 

এক্জর্ প্রবীণ এবং 17 বের বা োর ক্ম বেসী এক্জর্ থ শু উভয়েই রয়েয়ে এমর্ 

পথরবারগুয়লার খাবায়রর খরচ পথরয় ায়ির জর্য সংস্থাটে এথপ্রল মায়স 730 ডলায়রর এক্ক্ালীর্ 

অি ন প্রোর্ ক্রয়ব। পথরবায়রর প্রয়েযক্ উপয্ ক্ত প্রবীণ প্রাপ্তবেস্ক বযক্তক্তর জর্য পথরবারগুয়লা 

এক্ক্ালীর্ হপয়মন্ট পায়ব। আর্ মাথর্ক্ 26,300 পথরবার এই স ােো পায়ব বয়ল আ া ক্রা 

 য়ে।  

  

উভে হেয়ে, OTDA পথরবায়রর ইয়লক্ট্রথর্ক্ হবথর্থেে ট্রান্সোর (EBT) অযাক্াউয়ন্ট সরাসথর এই 

অি ন পাটিয়ে হেয়ব৷ এই ে ই উপায়ে ম ামারীক্ালীর্ জরুথর স ােো ে থবল হিয়ক্ সংগ্রায়ম থলপ্ত 

থর্উ ইেক্নবাসীয়েরয়ক্ আর্ মাথর্ক্ 42.8 থমথলের্ ডলায়রর স ােো প্রোর্ ক্রা  য়ব।  

  

OTDA-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. ষ্টিম্বয়জ িম্বলর্, "প্রশ্নােীেভায়ব, থর্উ 

ইেক্নবাসীরা এখয়র্া ম ামারীর িাক্কা ক্াটেয়ে উিয়ে পায়রর্থর্, য্ায়ের ময়িয অয়র্য়ক্ই 

আর্ মাথর্ক্ ে ই বের আয়গ এই জর্স্বাস্থয সংক্রান্ত জরুথর অবস্থা শুরুর আয়গ হিয়ক্ই জীবর্ 

িারণ ক্রয়ে সংগ্রাম ক্য়র য্াক্তেয়লর্। এই ম ামারীর থর্য়ে আসা অি ননর্থেক্ অথর্শ্চেো হিয়ক্ 

সক্তিথলেভায়ব আমায়ের প র্রুদ্ধায়রর এই সময়ে এই ে থবল অল্প বেসী থ শু অিবা প্রবীণ 

সেসয রয়েয়ে এমর্ পথরবারগুয়লায়ক্ অল্প সময়ের জর্য  য়লও গুরুত্বপূণ ন স্বক্তি প্রোর্ ক্রয়ব।"  

  

হসইসায়ি, অভাবী পথরবায়রর জর্য সামথেক্ স ােো (Temporary Assistance for Needy 

Families) পাওোর হয্াগয সন্তার্ স  ঘয়রাো সথ ংসোর ভুক্তয়ভাগীয়ের সা ায্য ক্রার জর্য 

ঘয়রাো সথ ংসো সম্পথক্নে পথরয়ষবা প্রোর্ক্ারীয়ের ময়িয থবেরয়ণর জর্য এই ম ামারীক্ালীর্ 

জরুথর স ােো ে থবল OPDV-এর জর্য 21.4 থমথলের্ ডলার বরাদ্দ ক্রয়ব। এই ে থবল 

ভুক্তয়ভাগীয়েরয়ক্ ভাড়া, ইউটেথলটে, ও হমরামে স  স্থার্ান্তয়রর সায়ি সম্পথক্নে স্বল্প-হমোেী 

খরচগুয়লার অি ন পথরয় াি ক্রয়ে সা ায্য ক্রয়ব।  

  

OPDV-এর এক্সিবকউষ্টিভ বডম্বরক্টর হকবল ওম্বয়ন্স িম্বলর্, "ভুক্তয়ভাগীয়ের চাথ ো ও 

মোমেয়ক্ আমরা ঘয়রাো সথ ংসো ও হয্ৌর্ সথ ংসো সংক্রান্ত পথরয়ষবা হপৌৌঁয়ে হেোর 

থসয়েমগুয়লায়ক্ আয়রা হবথ  ভুক্তয়ভাগী-হক্ক্তিক্, মার্থসক্ আঘাে সম্পয়ক্ন অবথ ে ও 

সাংসৃ্কথেক্ভায়ব সাড়া প্রোর্ক্ারী ক্য়র রূপান্তয়রর জর্য আমায়ের ক্ায্ নক্রয়মর অগ্রভায়গ স্থার্ 



থেয়েথে। ভুক্তয়ভাগীরাই োয়ের প্রয়োজর্ সম্পয়ক্ন সবয়চয়ে ভায়লা জায়র্র্, এবং এই ে থবল 

পথরয়ষবা প্রোর্ক্ারীয়েরয়ক্ হসসব প্রয়োজর্ োৎেথণক্ভায়ব ও র্মর্ীেোর সয়ে পূরণ ক্রার 

জর্য সরাসথর ভুক্তয়ভাগীয়ের সয়ে ক্াজ ক্রার স য়য্াগ ক্য়র থেয়ব, থবয় ষ ক্য়র কৃ্ষ্ণাে, 

আথেবাসী, এবং অয়েোে ভুক্তয়ভাগীয়ের সয়ে। ঘয়রাো সথ ংসো প্রথেয়রায়ি োর অথবচল 

অেীক্ারাবদ্ধোর জর্য এবং ভুক্তয়ভাগীয়ের জর্য োয়ের প্রয়োজর্ীে স ােো পাওো থর্ক্তশ্চে 

ক্রয়ে োর হর্েৃয়ত্বর জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্লয়ক্ ির্যবাে জার্াই।"  

  

মার্থসক্ চাপ, হবক্ারত্ব, ও আথি নক্ চায়পর ক্ারয়ণ হলাক্জর্ োয়ের সেীয়ের উপর থর্পীড়র্ 

ক্য়র র্া, থক্ন্তু এসব থবষে সথ ংসোর প্রথেথর্েো ও েীব্রো বৃক্তদ্ধর ক্ারণ  য়ে পায়র, এবং 

ভুক্তয়ভাগীর জর্য আয়রা হবথ  থবপজ্জর্ক্ পথরথস্থথে তেথর ক্রয়ে পায়র, থবয় ষ ক্য়র য্খর্ এটে 

সামাক্তজক্ েরূত্ব বজাে রাখার েয়ল সৃষ্ট বথি নে থবক্তেন্নোর সয়ে হয্াগ  ে। হক্াথভড ম ামারীরর 

অবস্থা য্খর্ েুয়ে, হয্সময়ে থর্উ ইেক্ন হেয়ের ঘয়রাো ও হয্ৌর্ সথ ংসো সংক্রান্ত  েলাইয়র্ 

হোর্ ক্য়লর সংখযা গয়ড় 45  োং  হবয়ড় থগয়েথেল।  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেষ্টিভ অোক্সিয়াম্বর্া এসম্বপইলাি িম্বলর্, "আজয়ক্র এই থেয়র্ এবং ভথবষযয়ের 

প্রথেটে থের্, আমরা থর্উ ইেয়ক্নর ও হে বযাপী ঘয়রাো সথ ংসোর থ ক্ার ভুক্তয়ভাগী, হবুঁয়চ থেয়র 

আসা বযক্তক্ত, ও পথরবারগুয়লায়ক্ বরণ ক্য়র হর্োর জর্য এক্োবদ্ধ রয়েথে। হক্াথভড-19 

ম ামারীর এই সময়ে ঘয়রাো সথ ংসো আয়রক্টে ম ামারীয়ে পথরণে  য়েয়ে হয্খায়র্ 

সথ ংসোর ঘের্া ক্রম  বৃক্তদ্ধ পায়ে, এবং এই চলমার্ হক্াথভড-19 ম ামারীর ময়িয থর্উ ইেয়ক্নর 

পথরবারগুয়লায়ক্ ও ভুক্তয়ভাগীয়েরয়ক্ ঘয়রাো সথ ংসো সম্পথক্নে বযে ব য়র্ সা ায্য ক্রার জর্য 

64 থমথলের্ ডলায়রর হেডায়রল ে থবল বরাদ্দ হেো সম্পয়ক্ন গভর্ নর হ াক্য়লর আজয়ক্র 

হঘাষণার জর্য আথম োয়ক্ সাি বাে জার্াই। আমায়ের ক্খয়র্াই থর্পীড়র্মূলক্ সম্পয়ক্ন জথড়য়ে 

িাক্া পথরবারগুয়লার পায়  ো ুঁড়ায়র্া েযাগ ক্রা চলয়ব র্া, এবং আমায়ের ক্থমউথর্টেগুয়লায়ক্ 

প্রভাথবেক্ারী থর্পীড়র্ বন্ধ ক্রা এবং পথরবারগুয়লা য্ায়ে থর্য়জয়ের জীবর্ প র্রুদ্ধার ও 

প র্থর্ নম নায়ণর সময়ে োয়ের প্রয়োজর্ীে ও প্রাপয স ােো ও সংস্থার্গুয়লা পাে ো থর্ক্তশ্চে ক্রার 

জর্য আমায়ের অথে গুরুত্বপূণ ন ক্াজ বাথক্ রয়ে হগয়ে।"  

  

হেি বসম্বর্ির হরাম্বির্ পারসুম্বয়ড িম্বলর্, "এই 64 থমথলের্ ডলায়রর হেডায়রল 

ম ামারীক্ালীর্ স ােো খােয অথর্রাপত্তাে ভুগয়ে িাক্া পথরবার, ঘয়রাো সথ ংসোর ভুক্তয়ভাগী 

বযক্তক্ত ও পথরবার, এবং র্বজােক্ ও অল্পবেসী থ শুয়ের জর্য পয্ নাপ্ত ডাোপার হর্ই এমর্ 

পথরবারগুয়লার জর্য োণ প্রোর্ ক্রয়ব, হয্সব সমসযার সবগুয়লা থর্য়েই আথম ক্িা বয়ল 

আসথেলাম। থর্উ ইেক্ন হেেবযাপী সবয়চয়ে অভাবী পথরবারগুয়লার প্রথে োর অবযা ে 

স মমীো ও থর্য়বথেে ময়র্াভায়বর জর্য গভর্ নর হ াক্লয়ক্ ির্যবাে। এই ম ামারী এবং এর 

অি ননর্থেক্ প্রভাব প্রয়েযক্ ক্থমউথর্টের ও জীবয়র্র প্রথেটে হেয়ের থর্উ ইেক্নবাসীয়েরয়ক্ 

েথেগ্রি ক্য়রয়ে।"  

  

###  
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