
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘলক অন্টাবরও ঘ ামওউর্ার বরকভাবর ঘপ্রাগ্রাম (LAKE 
ONTARIO HOMEOWNER RECOVERY PROGRAM) এখর্ আম্বিদর্ গ্র ণ করম্বে  

  
কায়ুগা, ঘেফারসর্, মর্ম্বরা, র্ায়াগ্রা, অরবলন্স, ওসুইম্বগা, ঘসন্ট লম্বরন্স এিং ওম্বয়ইর্ কাউবন্টগুবলর 
প্রাথবমক গৃম্ব র মাবলকম্বদর ের্ে 20 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার উপলব্ধ োরা 2019 এর ঐবি াবসক 

ির্োয় প্রভাবিি  ম্বয়ম্বের্  
  

গৃম্ব র মাবলকম্বদর আম্বিদর্ প্রবিয়া 1 অম্বটাির ঘথম্বক 31 অম্বটাির পেনন্ত ঘখালা থাকম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2019 সামের লেক অ্ন্টাররও - লসন্ট েমরমে ররভার ফ্লাড রররেফ 
অ্যান্ড ররকভারর লরাগ্রামমর (2019 Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief and 
Recovery Program) জর্য আমেদমর্র সময়কাে এখর্ লখাো েমে ল াষণা কমরমের্ লসই গৃমের 
মারেকমদর জর্য যারা জার্ুয়ারর 1, 2019 লেমক লসমেম্বর 30, 2019 এর ঐরিোরসক লেক 
অ্ন্টাররওর ের্যার দ্বারা সরাসরর রভারেি েময়মের্। লয সে গৃমের মারেকরা কায়ুগা, লজফারসর্, 
মর্মরা, র্ায়াগ্রা, অ্রেনে, অ্সময়মগা, লসন্ট েমরে এেং ওময়ইর্ কাউরন্টগুরের মমযয েসোস কমরর্ 
িামদর রােরমক োসভেমর্র েওয়া ক্ষরি পূরমণর জর্য রামজযর অ্েনায়মর্ 50,000 মারকন র্ ডোর 
অ্েরয পাওয়ার জর্য আমেদর্ করমি লযাগয। শুযু রােরমক োসস্থামর্র জর্য আমেদর্ গ্রেণ করা 
েমে 1 অ্মটাের লেমক 31 অ্মটােমরর মমযয। এই লরাগ্রামটি লসকন্ডারর গৃমের মারেকার্াগুরেমকও 
মূেযায়মর্র জর্য ররিশ্রুরিেদ্ধ েময়মে যরদ রােরমক গৃেগুরের লমাকারেো করার পমর অ্েন উপেব্ধ 
োমক।  
  
"লেক অ্ন্টাররও এেং লসন্ট েমরে র্দীর িীর েরাের ঐরিোরসক ের্যা গৃমের মারেকমদর জর্য 
ভয়ােে পররণরি রর্ময় এমসমে এেং এটি গুরুত্বপূণন লয রর্উ ইয়কন  লেট েস্তমক্ষপ কমর এেং সাোমযযর 
োি োর়িময় লদয়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রাজয যখর্ আঞ্চরেকভামে-উমেখমযাগয পুর্গনঠর্ এেং 
রস্থরিস্থাপকিার রমেষ্টার উপর মমর্ামযাগ রদমি োমক, িখর্ গৃমের মারেকমদর জর্য উপেব্ধ 20 
রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর েহু রময়াজর্ীয় আরেনক ত্রাণ রদার্ করমে এেং এই ভয়ােে ের্যা লেমক 
উদ্ধার পাোর লেষ্টায় রি পররোরগুরের জর্য একটি ে়ি পদমক্ষপ।"  
  
2019 ের্যা ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার কাযনক্রম (2019 Flood Relief and Recovery Program) রর্উ 
ইয়কন  লেট লোম ও করমউরর্টি রররর্উয়ামের (New York State Homes and Community 



 

 

Renewal) মাযযমম পররোরেি েমে এেং লোমমারেকমদর সোয়িা করমি 20 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর 
পযনন্ত েরাদ্দ করমে িামদর রােরমক োসস্থামর্র ক্ষরি পূরমণ সাোযয করমে।  
  
গৃমের মারেকমদর জর্য আমেদমর্র রর্র্নায়মকর অ্ন্তভুন ক্ত:  
  

• 1 জার্ুয়ারী 2019 লেমক 30 লসমেম্বর 2019 এর মমযয ের্যায় লয গৃমের মারেকরা 
রভারেি েময়রেমের্।  

• 31 অ্মটাের 2019 এর মমযয আমেদর্পত্র রাপ্ত েমি েমে।  
• আমেদমর্ রােরমক আোসগৃমের ক্ষরির উমেখ োকমি েমে, যা সরাসরর োস্তরেক ের্যাজরর্ি 

কারমণ েময় োকমি েমে এেং যা গৃমের রর্রাপত্তামক রেপন্ন কমর।  
• রােরমক োসগৃমের আমেদর্গুরে পরূণ করার পর লসমকন্ডারর গৃেগুরের ক্ষয়ক্ষরির সুরাো 

করার অ্মেনর কো রেমেের্া করা েমি পামর। র্িুর্ একটি আমেদমর্র উইমন্ডা সম্পমকন  
আমরা রেস্তাররি জার্া যামে।  
  

রমজট মাপকাঠির সমূ্পণন িারেকা সে আমেদর্ রর্উ ইয়কন  লেট লোমস্ ও করমউরর্টি রররর্উয়াে 
(New York State Homes and Community Renewal) ওময়েসাইমট পাওয়া যামে।  
  
অ্েনায়র্ গভর্নর কুওমমার REDI তিরর করার সমূ্পরক, যার মমযয রময়মে একটি মারি-এমজরে 
করমশর্ যা লেক অ্ন্টাররওর জে সরন্নরেি এোকার পররকাঠামমা শরক্তশােী করার উপায় রর্ময় 
গমেষণা করমে এেং িার সামে স্থার্ীয় অ্েনর্ীরিমক অ্গ্রসর করমে এোকায় অ্েকাঠামমা। REDI-র 
মাযযমম 300 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর পযনন্ত রদার্ করমি রাজয ররিশ্রুরিেদ্ধ েময়মে তসকি পুর্রর্নমনার্ 
করার জর্য এেং িার সামে লেক অ্ন্টাররওর ের্যা রেণ অ্ঞ্চমের রস্থরিস্থাপকিা উন্নি করার 
জর্য।  
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