
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বেশুম্বের বর্ম্বে সংগ্রাম্বে বলপ্ত পবরিারগুম্বলার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 44.4 বেবলের্ 

ডলার স ােতা প্রোম্বর্র হ াষণা  

  

ে াোরীকালীর্ জরুবর স ােতা ত বিল 218,300 এরও হিবে বেশুম্বক সু্কম্বল বিম্বর 

আসার খরচ; র্িজাতকম্বের জর্ে পুষ্টি স ােতা প্রোর্ করম্বি  

  

সরকাবর স ােতার জর্ে তাবলকাভুক্ত পবরিারগুম্বলা 3 হিম্বক 17 িছর িেসী প্রম্বতেক 

বেশুর জর্ে এককালীর্ 214 ডলার; 3 িছম্বরর কেিেসী প্রম্বতেক বেশুর জর্ে 150 ডলার 

স ােতা লাভ করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থিশুদের থর্দে সংগ্রাদে থলপ্ত থর্উ ইেক্নবাসীদেরদক্ সু্কদল থিদর 

যাওোর খরচ এবং জীবদর্র প্রিে থেদক্ পুষ্টি সংক্রান্ত খরচ পথরদিাদের হেদে সা াযয ক্রার 

জর্য 44.4 থেথলের্ ডলাদরর হিডাদরল ে াোরীক্ালীর্ ত থবল বন্টদর্র হ াষণা থেদেদের্। 

হেদের অস্থােী ও অেেতা সংক্রান্ত স ােতা থবষেক্ েপ্তর (Office of Temporary and 

Disability Assistance) ক্তত নক্ প্রেত্ত ে াোরীক্ালীর্ জরুথর স ােতা ত থবল (Pandemic 

Emergency Assistance Fund) সরক্াথর স ােতার জর্য তাথলক্াভুক্ত থর্উ ইেক্নবাসীদেরদক্ 3 

হিদক্ 17 বের বেসী প্রদতযক্ থিশুর জর্য 214 ডলার এবং 3 বেদরর ক্েবেসী প্রদতযক্ থিশুর 

জর্য 150 ডলাদরর এক্ক্ালীর্ স ােতা প্রোর্ ক্রদব।  

  

"থর্উ ইেদক্নর ক্দ ার পথরশ্রেী পথরবারগুদলা এখদর্া ে াোরীর অি ননর্থতক্ প্রভাব ক্াষ্টেদে 

উ দত পাদরথর্," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এই িরতক্াদল থর্উ ইেক্নবাসীদের থর্দজদের 

সন্তার্দের সু্কদল হিরত পা াদর্ার প্রস্তুথত হর্ওোর সেদে, এসব এক্ক্ালীর্ হপদেন্ট হেেজদুে 

সংগ্রাদে থলপ্ত পথরবারগুদলাদক্ থিো উপক্রণ এবং পাথরবাথরক্ অর্যার্য খরদচর বযে ব র্ 

ক্রদত সা াযয ক্রদব যা অর্যিাে তাদের পাথরবাথরক্ বাদজদের উপর এক্ষ্টে হবাঝা  দে হচদপ 

বসদতা। ে াোরীর ক্ারদণ সবদচদে হবথি েথতগ্রস্ত  ওো ক্দ ার পথরশ্রেী পথরবারগুদলার 

জীবর্যাপদর্র বযে ক্থেদে আর্দত সা াযয ক্রার জর্য এষ্টে আোদের গত ীত আদরক্ষ্টে 

পেদেপ  দত যাদে।"  

  

12 আগে হিদক্ শুরু ক্দর OTDA সরক্াথর স ােতা গ্র ীতাদের েদেয যাদের 3 হিদক্ 17 বের 

বেসী সন্তার্ রদেদে তাদেরদক্ 214 ডলাদরর এক্ক্ালীর্ স ােতা প্রোর্ ক্রদব। সংস্থাষ্টে সব নদোে 



প্রাে 39.3 থেথলের্ ডলার থবতরণ ক্রদব, যা আর্ুোথর্ক্ 184,000 থিশুর ক্াদে স ােতা হপ ৌঁদে 

থেদব।  

  

এক্ইসেদে, OTDA সরক্াথর স ােতার জর্য তাথলক্াভুক্ত পথরবারগুদলাদক্ অল্পবেসী থিশুদের 

পুষ্টি চাথ ো পূরদণর বযে ব দর্র জর্য 3 বের বা তার ক্েবেসী প্রদতযক্ থিশুর জর্য 150 ডলার 

ক্দর থবতরণ ক্রদব। সংস্থাষ্টে আর্ুোথর্ক্ 34,300 উপযুক্ত থিশুর ক্াদে 5.1 থেথলের্ ডলার 

থবতরণ ক্রদব বদল প্রতযািা ক্রা  দে।  

  

ে াোরীর জরুরী স ােতার ত থবলষ্টে হক্াথভড-19 ে াোরীর দ্বারা প্রভাথবত অভাবী 

পথরবারগুথলদক্ স ােতা ক্রার অথভপ্রাদে 2021 সাদলর আদেথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ অযাদের 

(American Rescue Plan Act) অংি থ সাদব ততথর ক্রা  দেথেল। হিডাদরল থর্দেনির্া অর্ুযােী, 

এই ত থবল থিশু রদেদে এের্ েথতগ্রস্ত পথরবারগুদলার সুথর্থেনি হক্াদর্া স্বল্প-হেোেী পথরথস্থথত 

বা চাথ ো হোক্াদবলার জর্য এক্ক্ালীর্ হবথর্থিে ইসুয ক্রার জর্য বযবহৃত  ওো আবিযক্।   

  

জর্সাোরদণর স ােতা থর্ম্ন আদের বযক্তক্ত এবং পথরবারগুথলদক্ আবাসদর্র েদতা হে থলক্ 

চাথ ো পূরদণ সা াযয ক্রার জর্য োথসক্ অর্ুোর্ প্রোর্ ক্দর। এই ক্ে নসূথচ 500,000 এরও হবথি 

থর্উ ইেক্নবাসীদক্ সা াযয ক্রদে যারা  েদতা সােথেক্ভাদব ক্ে ন ীর্ অিবা ক্াজ ক্রদত অেে 

অবস্থাে রদেদের্, এবং এক্ইসাদি এষ্টে অথত থর্ম্ন হবতদর্র ক্ে নচারীদের এবং থিশুদেরদক্ও 

সা াযয ক্রদে।  

  

অস্থােী ও অক্ষেতা সংক্রান্ত স ােতা বিষেক েপ্তম্বরর কবেের্ার ডোবর্ম্বেল ডবিউ. 

ষ্টিম্বেজ িম্বলর্, "ইদতােদেয থর্তযথেদর্র খাবাদরর হযাগার্ থেদত সংগ্রাদে থলপ্ত পথরবারগুদলার 

জর্য, থিো উপক্রদণর বযে এবং সু্কদলর সাদি সম্পথক্নত অর্যার্য হক্র্াক্াোর বযে ব র্ ক্রা 

এই িরতক্াদল থিশুদেরদক্ সু্কদল হিরত পা াদত চাওো পথরবারগুদলার জর্য উদেখদযাগয 

আথি নক্ চাপ সতষ্টি ক্রদত পাদর। এসব এক্ক্ালীর্ হপদেন্ট এের্ এক্ সেদে সরক্াথর স ােতা 

গ্র ীতা পথরবারগুদলাদক্ এসব বযে ব র্ ক্রদত সা াযয ক্রদব যখর্ তাদের েদেয অদর্দক্ই 

এখদর্া ে াোরীর হর্থতবাচক্ আথি নক্ প্রভাব ক্াষ্টেদে উ দত সংগ্রাে ক্দর যাদের্।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেষ্টিভ ব্রাোর্ ব বগন্স িম্বলর্, "বােথত সংস্থার্ পাওোো সংগ্রাদে থলপ্ত 

পথরবারগুদলার জর্য ক্তো গুরুত্বপূণ ন পাি নক্য থর্দে আসদত পাদর তা আেরা অযাডভান্সড 

চাইল্ড েযাক্স হক্রথডদের হেদে হেদখথে। যাদের সবদচদে হবথি প্রদোজর্ রদেদে এের্ 

পথরবারগুদলার ক্াদে সরাসথর এই হিডাদরল ত থবল বরাদ্দ ক্রার হেদে গভর্ নর হ াক্দলর 

হর্তত ত্ব থিোিীদের র্তুর্ সু্কলবষ ন শুরু ক্রার সেদে লাঞ্চবদক্স খাবাদরর বযবস্থা ক্রদত, 

বযাক্পযাদক্ থিো উপক্রদণর বযবস্থা ক্রদত, এবং থিোিীদের জর্য হপািাক্ ও জতুার বযবস্থা 

ক্রদত সা াযয ক্রদব।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেষ্টিভ অোড্রিোম্বর্া এসম্বপইলাি িম্বলর্, "থর্তযথেদর্র চযাদলঞ্জগুদলা হোক্াদবলা 

ক্রদত সংগ্রাে ক্দর যাওো থর্উ ইেদক্নর পথরবারগুদলাদক্ আোদের স ােতা প্রোর্ ক্রাো এখর্ 

আদগর হযদক্াদর্া সেদের হচদে হবথি গুরুত্বপণূ ন -- থবদিষ ক্দর হযদ তু ক্থেউথর্ষ্টেগুদলা 

ে াোরী হিদক্ হসদর উ া অবযা ত হরদখদে এবং থিশু ও পথরবারগুদলা র্তুর্ সু্কল বষ ন শুরু 



ক্রদত যাদে। ে াোরীক্ালীর্ এই বােথত ক্ংদগ্রির্াল ত থবল বরাদ্দ ক্রার জর্য আথে গভর্ নর 

হ াক্দলর প্রথত ক্ত তজ্ঞ, হযষ্টে এথগদে থর্দত আথে সা াযয ক্দরথেলাে, যাদত আোর থডথিদের 

সব নাথেক্ ঝুুঁ থক্পূণ ন বাথসন্দাদের থক্েু অংিদক্ স ােতা প্রোর্ ক্রা যাে। এসব বােথত হপদেন্ট 

োথসক্ বযে ব দর্ সা াযয ক্দর এবং আোদের থিশুরা যাদত আগােী সু্কল বদষ নর জর্য প্রস্তুত 

িাদক্ হস থবষেষ্টে থর্ক্তিত ক্রার োেযদে আোদের হেেজদুে পথরবারগুদলাদক্ স ােতা ক্রদব।"  

  

ে াোরীক্ালীর্ জরুথর স ােতা ত থবল ইদতােদেয  াজার  াজার থর্ম্ন-আদের থর্উ 

ইেক্নবাসীদক্ তাদের অপথর ায ন চাথ োগুদলা পূরণ ক্রদত সা াযয ক্দরদে। হিব্রুোথর োদস, 

OTDA সরক্াথর স ােতা অিবা সম্পূরক্ পুষ্টি স ােতা ক্ে নসূথচদত (Supplemental Nutrition 

Assistance Program) পথরবারগুদলাদক্ 3 বের বা তার ক্েবেসী থিশুদের জর্য ডাোপাদরর বযে 

ব দর্ সা াযয ক্রদত প্রদতযক্ থিশুর জর্য 140 ডলার স ােতা প্রোর্ ক্রদত এই ত থবল হিদক্ 

আর্ুোথর্ক্ 19 থেথলের্ ডলার বযে ক্দরদে।  

  

এথপ্রল োদস, এই ত থবল এক্াথেক্ প্রজন্ম থর্দে বসবাসক্ারী 28,000 এরও হবথি পথরবাদরর জর্য 

730 ডলাদরর িুড হবথর্থিে প্রোর্ ক্দরদে। এসব এক্ক্ালীর্ হপদেন্ট হেেজদুে 

পথরবারগুদলাদক্ প্রাে 21.3 থেথলের্ ডলার স ােতা প্রোর্ ক্রার োেযদে 55 বেদরর হবথি বেসী 

আর্ুোথর্ক্ 31,500 প্রাপ্তবেস্ক বযক্তক্তদক্ সা াযয ক্দরদে।  

  

হে োদস, সরক্াথর স ােতার জর্য তাথলক্াভুক্ত হযসব পথরবাদর 17 বের বা তার ক্েবেসী থিশু 

রদেদে তারা আবাসদর্র খরচ, থবল, ও অর্যার্য জরুথর চাথ ো পূরদণর জর্য এই ত থবল হিদক্ 

250 ডলার স ােতা লাভ ক্দরদে। আর্ুোথর্ক্ 110,000 পথরবার এই স ােতা হপদেদে হযখাদর্ 

হোে বযে  ওো অদি নর পথরোণ 27 থেথলের্ ডলাদররও হবথি, যা 216,000 এরও হবথি থিশুদক্ 

স ােতা ক্দরদে।  

  

এোোও  দরাো সথ ংসতার ভুক্তদভাগীদের েদেয থর্ম্ন-আদের বযক্তক্তদের স ােতা ক্রার জর্য 

এই ত থবদলর োেযদে আথি নক্ স ােতা প্রোদর্র জর্য OTDA হেদের  দরাো সথ ংসতা 

প্রথতদরাে থবষেক্ েপ্তদরর (Office for the Prevention of Domestic Violence) সদেও ক্াজ 

ক্দরদে। এই প্রদচিার িলস্বরূপ সংস্থাষ্টে  দরাো সথ ংসতার ভুক্তদভাগীদের ও তাদের পথরবারদক্ 

সা াযয ক্রার জর্য 12.5 থেথলের্ ডলার প্রোর্ ক্রদত সেে  দেদে।  
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