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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্তু র্ COVID ররন্টাল অোবিস্ট্োন্স রপ্রাগ্রাম্বমর কথা র াষণা কম্বরম্বের্

কম্বরার্াভাইরাি বিশ্বিোপী মহামারী দ্বারা প্রভাবিত ভাডাম্বেম্বের জর্ে তহবিল উপলব্ধ
বর্উ ইয়কনিািীম্বের তাম্বের িাবডম্বত রাখার চলমার্ প্রম্বচষ্টা রজারোর কম্বর
রপ্রাগ্রাম অোবিম্বকের্ এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি িৃহস্পবতিার, 16 জুলাই
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ একটি জরুরী ভোডো সহোয়তোর কমনসূচী ঘ োষণো কমরমের্ যো নর্উ
ইয়কন জুমড নর্ম্ন আময়র পনরবোরগুম োমক তোমের বোনডমত রোখমত সোহোযয করমব। এই ঘরোগ্রোম, যো
সমবনোচ্চ চোনহেো সম্পন্ন বযনি এবং পনরবোমরর কোমে ঘপ ৌঁেোমর্োর জর্য রস্তুত করো হময়মে, তো
COVID-19 মহোমোরীর কোরমণ আয় হোরোমর্ো ভোডোমেমের জর্য সরোসনর সোহোযয রেোর্ করমব। এই
কমনসূচী কমরোর্োভোইরোস ত্রোণ তহনবম র (Coronavirus Relief Fund) মোধ্যমম অর্নোয়র্ করো হয়,
যো CARES অযোমের অংশ। ঘরোগ্রোমটি নর্উ ইয়কন ঘেে ঘহোমস এবং কনমউনর্টি নরনর্উয়ো (New
York State Homes and Community Renewal) দ্বোরো পনরচোন ত হয় এবং ঘরোগ্রোম অযোনিমকশর্
16 জু োই বৃহস্পনতবোর এখোমর্ পোওয়ো যোমব।
"রর্ম নের্ ঘর্মক আমরো পনরষ্কোর কমর নেময়নে ঘয এই নবশ্ববযোপী মহোমোরীর কোরমণ সৃষ্ট কমষ্টর
কোরমণ ঘকোর্ নর্উ ইয়কন বোসীমক রোস্তোয় ঘেম ঘেওয়ো উনচত র্য়," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এেো
অতযন্ত গুরুত্বপূণন ঘয মোর্ুষ তোমের বোনডমত নর্রোপমে র্োকমত পোমরর্ যখর্ আমরো আমোমের তর্য
চোন ত, পযনোয়ক্রমম পুর্রোয় ঘখো ো নর্ময় অগ্রসর হব, এবং COVID ঘরন্ট নরন ে ঘরোগ্রোম (COVID
Rent Relief Program) ঘসই অঙ্গীকোরমক আমরো ব বত কমর সমবনোচ্চ চোনহেোসম্পন্ন বযনিমের
সরোসনর সহমযোনগতো রেোর্ কমর।"
বিম্বর্ম্বের িংখোগবরষ্ঠ রর্তা অোবন্ড্রয়া স্ট্ুয়ােন-কাবজন্স িম্বলর্, "COVID-19 এর নবরুমে ডোইময়
আমরো ঘয অগ্রগনত কমরনে তো সমেও ক্ষ ক্ষ নর্উ ইয়কন বোসী এই ভোইরোস এবং অর্ননর্নতক
সংকমের কোরমণ সংগ্রোম করমে। অনতনরি ভোর বহর্ করো ভোডোমেমের সরোসনর সোহোযয রেোর্
করম তো এই নর্উ ইয়কন বোসীমের তোমের বোনডমত র্োকমত সোহোযয করমব এবং সমোনি পূরণ করমত
সক্ষম হমব। আনম নসমর্ের ব্রোয়োর্ কোভোর্োমগর রশংসো করনে এই আইর্ অগ্রসর করোর জর্য,
আমোর নসমর্ে ঘেমমোমক্রটিক সংখযোগনরষ্ঠতোমক এটি পোশ করোর জর্য এবং গভর্নর কূওমমোমক এটি
স্বোক্ষর কমর আইমর্ পনরণত করোর জর্য। যনেও এই রমচষ্টো নকেু েো স্বনস্ত ঘেমব, আমরো জোনর্ ঘয

এই কঠির্ সমময় সরকোরমক এনগময় আসমত হমব এবং আমরো সহোয়তো রেোর্ করমত হমব। আমরো
নর্উ ইয়কন বোসীমের সোহোযয করোর জর্য অর্নবহ আইর্ রণয়র্ করো চোন ময় যোনি, এবং আমোমের
রময়োজর্ ঘেেোমর সরকোর আমোমের সোমর্ কোজ করুক এবং আমোমের রোমজযর রময়োজর্ীয়
সম্পেগুন সরবরোহ করুক।"
পবরষম্বের বস্পকার কালন বহবস্ট্ িম্বলর্, "অমর্ক নর্উ ইয়কন বোসীর জর্য, COVID-19 মহোমোরী
সোশ্রয়ী মূম যর আবোসর্ নর্নিত করোর চযোম ঞ্জমক আরও বড কমর তু ম মে। অযোমসম্বন সংখযোগনরষ্ঠ
বেমরর পর বের ধ্মর অক্লোন্ত পনরশ্রম কমর আসমে নর্উ ইয়কন বোসীমের তোমের বোনডমত রোখোর
জর্য এবং ঘয সব সম্প্রেোয়মক তোরো আকৃ নত রেোর্ করমত সোহোযয কমরমের্, ঘসখোমর্ র্োকমত।
অমর্ক নর্উ ইয়কন বোসী এখমর্ো কমনহীর্ র্োকোয়, আমোমের এখমর্ো ঘেেোরো সরকোমরর সোহোযয
রময়োজর্ যোমত রোজযগুন উমেখমযোগয আনর্নক চযোম মঞ্জর ঘমোকোমব ো করমত পোমর। নর্উ ইয়মকন র
পনরবোরগুম োমক সোহোযয করোর জর্য আমোমের পমক্ষ যো করো সম্ভব তো করমত হমব। এই ভোডো
সহোয়তো কমনসচ
ূ ী, যনেও এখমর্ো নবেযমোর্ রচণ্ড চোনহেো পূরমণর জর্য যমর্ষ্ট র্য়, আমোমের সব ঘচময়
ঝুৌঁ নকপূণন পনরবোরগুন র কোে ঘর্মক একটি আনর্নক ঘবোঝো তু ম ঘর্ওয়োর একটি পেমক্ষপ। এই
অভূ তপূবন সমময় মোর্ুষমক তোমের বোনডমত র্োকমত সোহোযয করোর জর্য আমরো আমরো নকেু করোর
ঘচষ্টো করমত র্োকমবো।"
র্তু র্ ঘরোগ্রোমমর অধ্ীমর্, ঘযোগয পনরবোরগুন একটি এককো ীর্ ভোডোর বতুন নক পোমবর্ যো সরোসনর
বোনডওয়ো ো এবং আবোসর্ রেোর্কোরীমের রেোর্ করো হমব। ভোডোমেমের এই সোহোযয পনরমশোধ্ করমত
হমব র্ো।
এই ঘরোগ্রোমমর জর্য ঘযোগযতো অজনর্ করমত, আমবের্কোরীমের অবশযই ঘযোগযতোর সক
রময়োজর্ীয়তোগুন পূরণ করমত হমব:
•
•

•

•
•

নর্উ ইয়কন ঘেমে একটি রোর্নমক বোসভবর্ সহ অবশযই একজর্ ভোডোমে হমত হমব।
1 মোচন 2020 এর আমগ এবং আমবেমর্র সময়, গোহন স্থ্য আয় (ঘবকোরমত্বর সুনবধ্ো সহ)
অঞ্চম র নমনেয়োর্ আময়র 80 শতোংমশর নর্মচ র্োকমত হমব, যো গৃহস্থ্ো ীর আকোমরর জর্য
সমন্বয় করো হমব। আমবের্কোরীরো তোমের কোউনন্টর জর্য অঞ্চম র গড আয়, বোর করমত
পোরমবর্ গৃহস্থ্ো ীর আকোমরর উপর নভনি কমর, এখোমর্ HCR এর ওময়বসোইমে।
1 মোচন 2020 এর আমগ এবং আমবেমর্র সময়, পনরবোরমক অবশযই "ভোডোর ঘবোঝো"
অধ্ীমর্ র্োকমত হমব, যো স্থ্ূ মোনসক আময়র 30 শতোংমশর ঘবনশ ভোডো নহমসমব পনরমশোধ্
করো নহসোমব সংজ্ঞোনয়ত করো হয়।
আমবের্কোরীমের অবশযই 1 এনর 2020 ঘর্মক 31 জু োই 2020 এর মমধ্য ঘয ঘকোর্
সমময় আয় হোনরময় র্োকমত হমব।
আমবেমর্র সময়কো েুই সিোমহর জর্য ঘখো ো র্োকমব। বোনসন্দোরো এই েুই সিোমহর মমধ্য ঘয
ঘকোর্ সময় আমবের্ করমত পোমরর্।

HCR সমবনোচ্চ অর্ননর্নতক ও সোমোনজক চোনহেো সম্পন্ন পনরবোরমক অগ্রোনধ্কোর ঘেমব, আয়, ভোডোর
ঘবোঝো, আময়র ঘয শতোংশ হ্রোস ঘপময়মে এবং গৃহহীর্তোর ঝুৌঁ নক নহমসমব নর্ময়। ভোডো সহোয়তোর
ঘপমমন্ট 1 মোচন, 2020 তোনরমখ পনরবোমরর ভোডো ঘবোঝো এবং পনরবোর সোহোমযযর জর্য আমবের্
করোর সময় ভোডোর ঘবোঝো বৃনের মমধ্য পোর্নকয কভোর করমব। পনরবোরগুম ো এনর ঘর্মক জু োই
মোস পযনন্ত চোর মোস পযনন্ত ভোডো সহোয়তোর জর্য আমবের্ করমত পোরমবর্। এই ঘরোগ্রোম ঘয সব
পনরবোর অযোপোেনমমন্ট, একক-পোনরবোনরক বোনড, নর্মনোণকৃ ত বোনড এবং উৎপোনেত বোনডর ে ভোডো
করো পনরবোরগুন র জর্য ঘখো ো।
মোনকন র্ র্োগনরকত্ব বো ঘযোগয ইনমমগ্রশর্ েযোেোস সহ অন্তত একজর্ পনরবোমরর সেসয র্োকো পনরবোর
ভতুন নক পোওয়োর ঘযোগয। বতন মোমর্ আবোসর্ খরমচর জর্য ঘসকশর্ 8 হোউনজং চময়স ভোউচোর
(Section 8 Housing Choice Voucher) পোওয়ো ভোডোমেরো অর্বো যোরো সরকোরী আবোসমর্
বসবোসকোরীরো RRP সহোয়তোর জর্য ঘযোগয র্র্।
COVID ঘরন্ট নরন ে ঘরোগ্রোম (COVID Rent Relief Program) কমরোর্োভোইরোস নবশ্ববযোপী
মহোমোরীর সময় নর্উ ইয়মকন র ভোডোমেমের রক্ষো করমত গভর্নর কুওমমোর রমচষ্টোর উপর নভনি কমর
গমড উমেমে। এর মমধ্য আমে রোজয বযোপী COVID-সম্পনকন ত আবোনসক বো বোনণনজযক উমিমের
উপর স্থ্নগতোমেশ, উমিমের স্থ্নগতোমেমশর সময় বমকয়ো ভোডোর ঘপমমমন্টর জর্য নব নম্বত ঘপমমন্ট বো
নে নর্নষে করমে; এবং COVID-19 এর কোরমণ ভোডোমেমের যোরো আনর্নক সঙ্কমের মুমখোমুনখ হমির্
তোরো ঘপমমন্ট নহমসমব নসনকউনরটি নেমপোনজে বযবহোর করমত পোরমবর্ এবং সমমসযর সোমর্ তোরো
তোমের নসনকউনরটি নেমপোনজে পনরমশোধ্ করমত পোরমবর্।
COVID ভোডো ত্রোণ ঘরোগ্রোম সম্পমকন আমরো তর্য,
যোমব।

র্

র্ নজজ্ঞোনসত রশ্ন সহ, এখোমর্ পোওয়ো

রহামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভির্িকাি িম্বলম্বের্, "ঘয সব
পনরবোর এবং বযনিরো ইনতমমধ্যই ভোডোর ভোর বহর্ করমের্, অর্বো ঘবতমর্র ঘচক ঘর্মক ঘবতমর্র
ঘচমকর নভনিমত ঘবৌঁমচ আমের্, তোরো নবমশষ কমর করর্োভোইরোস নবশ্ববযোপী মহোমোরীর েম হেোৎ
কমর আময়র ক্ষনতর সম্মুখীর্ হময়মের্। নর্উ ইয়কন বোসীমের উমিে এবং ঘেোরমক্লোসোর ঘর্মক রক্ষো
করমত গভর্নর কুওমমোর তোৎক্ষনণক পেমক্ষপগুন একটি অকল্পর্ীয় স্বোস্থ্য সংকমের সময় বহু
রময়োজর্ীয় নর্রোপিো রেোর্ কমরমে। COVID ঘরন্ট নরন ে ঘরোগ্রোম এককো ীর্ ভোডোর ভতুন নক নেময়
বহু ভোডোমের কষ্ট েূর করোর জর্য রোমজযর রমচষ্টোর উপর গমড উমেমে। আমোমের সোনর্ নর্উ
ইয়কন বোসীমের তোমের বোনডমত সুরনক্ষত র্োকমত সোহোযয করোর মোধ্যমম আমোমের অর্ননর্নতক
পুর্রুেোমরর পমর্ অগ্রসর হওয়ো অবযোহত রোখমত পোনর।"
বিম্বর্ে হাউবজং কবমটির (Senate Housing Committee) রচয়ারমোর্ এিং বিম্বলর প্রধার্
পৃষ্ঠম্বপাষক বিম্বর্ের ব্রায়ার্ কোভাম্বর্া (বি-মোর্হাের্ এিং ব্রুকবলর্) িম্বলর্, "এই নবশ্ববযোপী
মহোমোরী শুরু হওয়োর পর ঘর্মক নর্উ ইয়কন জীবর্ বোৌঁচোমত এবং মোর্ুষমক নর্রোপে রোখোর জর্য
কঠির্ ডোই কমরমে, নকন্তু আমরো বহু নর্উ ইয়কন বোসীর জর্য যমর্ষ্ট কোজ কনরনর্ যোরো ভোডো

নেমত এবং তোমের বোনডমত র্োকোর জর্য সংগ্রোম কমর চম মের্। যনেও আমোমের আমরো অমর্ক
তহনবম র রময়োজর্ আমরো নবসস্তীণন পনরসীমোর মোর্ুমষর সোহোজয করমত, যোর মমধ্য রময়মে বতন মোমর্
গৃহহীর্ বযনিরো এবং যোমের অনভবোসর্ নস্থ্নতর কোরমণ অর্য ধ্রমর্র সোহোযয পোওয়ো কঠির্ হয়, এই
কোযনক্রমটি ত্রোণ রময়োজর্ীয় নর্উ ইয়কন বোসীমের সমর্নর্ করোর জর্য একটি গুরুত্বপূণন রর্ম পেমক্ষপ।
জরুরী ভোডোর ত্রোমণর (Emergency Rent Relief) আইর্ পোশ করোর মোত্র চোর সিোহ পমরই,
দ্রুতগনতমত এই কোযনক্রমটি চো ু করোর রনত তোমের রমচষ্টোর জর্য আনম কনমশর্োর নভসর্োউস্কোস
এবং বোনড এবং সম্প্রেোময়র র্বোয়র্ (Homes and Community Renewal, HCR)-এর
অধ্যবসোয় কমীমের ধ্র্যবোে জোর্োই।”
অোম্বিেবলর আিাির্ কবমটির রচয়ারমোর্, অোম্বিেবল-মোর্ বস্ট্ম্বভর্ বিমম্বব্রাউইৎজ (বিব্রুকবলর্) িম্বলর্, "সক নর্উ ইয়কন বোসীমের পক্ষ ঘর্মক, আনম COVID ভোডোর ত্রোমণর (COVID
Rent Relief) কোযনক্রম সনক্রয় এবং চ মোর্ ঘেমখ আর্নন্দত। এই ভোইরোমসর নবরুমে আমোমের
অনবরোম ডোইময়র েম ভোডোমে এবং বোনডওয়ো োরো নবশো আনর্নক সমসযোর সম্মুখীর্ হময় র্োমকর্।
নর্রোপমে পুর্রোয় ঘখো োর আমোমের েোনয়ত্ব অবশযই গৃহহীর্তোর নবরুমে ডোই এবং নর্উ
ইয়কন বোসীমের তোমের নর্মজমের বোনডমত সুরনক্ষত রোখোর অনবরোম রময়োজর্ীয়তোর সোমর্ ভোরসোমযপূণন
হমত হমব। আমরো কংমগ্রমসর কোজ এবং আমরো রময়োজর্ীয় ত্রোণ রেোর্ করোর জর্য অমপক্ষো করোর
পোশোপোনশ, এই কোযনক্রমটি সবমচময় ঘবনশ রময়োজর্ সনহত পনরবোরগুন মক অগ্রোনধ্কোর নেময় আমোমের
পুর্রুেোরমক ক্ষমতো রেোর্ করমত সোহোযয করমব।"
প্রবতবর্বধ বর্তা রলাউই িম্বলর্, "COVID ভোডোর ত্রোমণর (COVID Rent Relief) কোযনক্রম, যো
ঘকন্দ্রীয় তহনব দ্বোরো সম্ভব হময়মে যো আনম কমরোর্ভোইরোস সহোয়তো, ত্রোণ এবং অর্ননর্নতক সুরক্ষো
আইর্ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES)আইমর্ নর্উ ইয়মকন র জর্য
সংগ্রহ করমত সোহোযয কমরনে, এই মহোমোরীমত সবমচময় ঘবনশ ক্ষনতগ্রস্ত সম্প্রেোয় এবং পনরবোরগুম োমক
গুরুতর সহোয়তো রেোর্ করোর একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ। রোজয জুমড ঘযই ভোডোমেরো অর্ননর্নতক
শোে-েোউমর্র আনর্নক রভোমবর নশকোর হমির্, তোমের উমিমের হোত ঘর্মক রক্ষো করমত চূ ডোন্ত
পেমক্ষপ ঘর্য়োর জর্য আনম গভর্নর কুওমমো এবং রোমজযর আইর্সভোর রশংসো করনে। স্বোস্থ্য এবং
নর্রোপিোর নভনি আবোসর্, এবং আনম আমোমের স্বোস্থ্য, নর্রোপিো এবং অর্ননর্নতক নর্রোপিো নর্নিত
করমত নর্উ ইয়কন বোসীমের রময়োজর্ীয় ঘেমেরো ত্রোণ সংগ্রহ করোর জর্য কোজ চোন ময় যোব।"
প্রবতবর্বধ রজাম্বি রিরাম্বর্া িম্বলর্, "এই সংকমের পূমবন সোশ্রয়ী মূম যর আবোসর্ একটি গুরুতর
নবষয় নে , এবং কমরোর্োভোইরোস মহোমোরী চ োকো ীর্ সময় তো আমরো খোরোমপর নেমক ঘগমে। ব্রঙ্কস
এবং অর্যোর্য স্থ্োমর্ অমর্ক পনরবোর আয় অর্ুযোয়ী বযয় করমত, তোমের ভোডো পনরমশোধ্ করমত,
এবং অর্যোর্য ঘম ন ক খরচ নমেোমর্োর জর্য সংগ্রোম করমে। চ মোর্ জর্স্বোস্থ্য এবং অর্ননর্নতক
সংকমের উপমর একটি আবোসর্ সংক্রোন্ত সংকে রনতমরোধ্ করোর জর্য আমোমের যর্োসোধ্য ঘচষ্টো
করমত হমব। কংমগ্রমস পোশ করো কমরোর্ভোইরোস সহোয়তো, ত্রোণ এবং অর্ননর্নতক সুরক্ষো
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) আইমর্র ঘস জমর্য সম্ভব হওয়ো,
COVID ভোডোর ত্রোমণর (COVID Rent Relief) কোযনক্রম তোমের সোহোযয করমত রময়োজর্ীয় ত্রোণ
রেোর্ করমব যোমের বোনড ভোডো পনরমশোধ্ করো এবং মোর্োর উপর েোে বজোয় রোখোর জর্য এই

ত্রোমণর সবমচময় ঘবনশ েরকোর। এই গুরুত্বপূণন কোযনক্রমমর নবকোমশ তোর ঘর্তৃ মত্বর জর্য আনম গভর্নর
কুওমমো’ঘক ধ্র্যবোে জোর্োই।"
প্রবতবর্বধ কোম্বরাবলর্ মাম্বলাবর্ িম্বলর্, "COVID ভোডোর ত্রোমণর (COVID Rent Relief)
কোযনক্রম একটি অতযন্ত রময়োজর্ীয়, সোধ্োরণ-জ্ঞোমর্র উপোয় যো মহোমোরী দ্বোরো উত্থোপর্ করো
অর্ননর্নতক চোপ অর্ুভব করো ভোডোমেমের সোহোযয করমব। নর্উ ইয়কন রোজয আমরো একবোর পর্
ঘেখোমি এবং নসমর্মের একই পর্ অর্ুসরণ করো উনচত হোউজ নহমরোজ অযোে(House's Heroes
Act) পোশ কমর, যোর মমধ্য আমে ভোডোর ত্রোমণর জর্য 100 নবন য়র্ মোনকন র্ ে োমরর তহনব ,
এবং H.R. 7301, যো একটি জরুরী আবোসর্ সুরক্ষো এবং ত্রোমণর (Emergency Housing
Protections and Relief) আইর্| ঘকউ কীভোমব তোমের মোর্োর উপমরর েোে বজোয় রোখমব,
নবমশষ কমর মহোমোরীর সময়, ঘস নবষময় নচন্তোর কোরমণ কোমরো ুম হোরোমর্ো উনচৎ র্য়। আমোমের
অবশযই আমোমের জোনতমক এই ঝড অনতক্রম করমত সোহোযয করোর জর্য পেমক্ষপ গ্রহণ করো এবং
অতযন্ত রময়োজমর্র সময় আমমনরকোর জর্গণমক অর্নপূণন ত্রোণ রেোর্ করো চোন ময় ঘযমত হমব।"
প্রবতবর্বধ বর্বিয়া এম. রভলাজম্বকাম্বয়জ িম্বলর্, "মহোমোরীর েম অমর্ক নর্উ ইয়কন বোসীরো এই
মুহূমতন ভু গমের্ এবং তোরো ভোডো রনতমশোধ্ করো, আম ো জ্বোন ময় রোখো বো ঘেনবম খোবোর রোখোর
মমধ্য একটি অসহর্ীয় পেন্দ নর্বনোচর্ করোর সম্মুখীর্ হমির্। COVID ঘরন্ট নরন ে ঘরোগ্রোম
গুরুত্বপূণন সহোয়তো রেোর্ করমব নকন্তু এটি সোমনগ্রক রময়োজর্ীয়তোর একটি ক্ষু দ্র অংশ মোত্র। আনম
বোডনত ঘেেোরো অর্নোয়মর্র জর্য রমচষ্টো চোন ময় যোব যোমত ঘকোর্ নর্উ ইয়কন বোসীমক তোমের বোনড
ঘর্মক ঘজোর কমর উমিে র্ো করো হয় এই অভূ তপূবন স্বোমস্থ্যর এবং অর্ননর্নতক সংকমের সময়।"
প্রবতবর্বধ হাবকম রজফবরি িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন COVID-19 জর্স্বোমস্থ্যর সংকমের ঘবোঝো বহর্
কমরমে, এবং আমোমের সম্প্রেোয়গুন র অকল্পর্ীয় ঘবের্ো, যন্ত্রণো এবং মৃতুযর অনভজ্ঞতো হময়মে।
আমরো সোবধ্োমর্ রোজয পুর্রোয় খু মত শুরু করোর সোমর্ সোমর্ আমোমের নর্নিত করমত হমব ঘয
ঘযসব জর্গণ এবং সম্প্রেোময়র সব ঘচময় ঘবনশ রময়োজর্ আমে তোরো আনর্নক সহোয়তোর জর্য
সোহোযয পোমবর্। জরুরী ভোডোর সহোয়তো কমনসূচী তোমের কোমে ঘপ ৌঁেোমব যোমের মোর্োর উপর েোে
হোরোমর্োর ঝুৌঁ নক সবমচময় ঘবনশ আমে। এটি একটি ভয়োবহ সংকে, এবং আনম গভর্নর কুওমমোমক
ধ্র্যবোে জোর্োই তোর অসোধ্োরণ ঘর্তৃ মত্বর জর্য।"
প্রবতবর্বধ রগ্রি রমং িম্বলর্, "কময়ক মোস ধ্মর আনম ঘসই নর্উ ইয়কন বোসীমের ত্রোণ রেোমর্র জর্য
আহ্বোর্ জোনর্ময়নে, যোরো তোমের ভোডো পনরমশোধ্ করোর জর্য ডোই করমে। এই কমনসূচী রনতষ্ঠোর
জর্য এবং আরও ঘবনশ নর্উ ইয়কন বোসীমের যোরো তোমের নর্মজমের ঘকোর্ ঘেোষ েোডোই এই কমেোর
আনর্নক ঘবোঝো সহয করমত বোধ্য হময়মে তোমের সোহোযয করমত আমরো নকেু করোর জর্য আনম
গভর্নরমক ধ্র্যবোে জোর্োই। নকন্তু এটি একটি রধ্োর্ সমসযো সমোধ্োমর্র নেমক রর্ম পেমক্ষপ এবং
আনম হোউস অযোমরোনরময়শর্ কনমটিমত (House Appropriations Committee) আমোর স্থ্োর্ বযবহোর
করো চোন ময় যোব - যো ভোডোর সংকমের ঘমোকোমব োর জর্য ঘেমেরো সরকোরমক অর্ন রেোর্ কমর।
কমরোর্োভোইরোমসর কোরমণ আমোমের রোমজযর কোউমক তোমের বোনড ঘর্মক ঘবর কমর ঘেওয়ো উনচত

র্য়। আনম নসমর্েমক আহ্বোর্ জোর্োনি নহমরোস অযোে (Heroes Act) পোশ করোর জর্য যোর মমধ্য
ভোডো ত্রোমণর জর্য আমরো তহনব রময়মে।"
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