অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ললক অন্টাবরও ল ামওর্ার বরকভাবর লপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে বিতীয় িাবির জর্ে গভর্ন র কুউম্বমার
ল াবিত আম্বিদর্ এখর্ গ্র ণ করা ম্বে

সামবগ্রকভাম্বি 20 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর িাবির মাবলকম্বদর স ায়তা প্োম্বকম্বজর
(Homeowner Assistance Package) অংে ব ম্বসম্বি বিতীয় িাবির জর্ে উপ্যুক্ত মাবলকগম্বণর
লেম্বে সম্বিন াচ্চ 8 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার উপ্লভে রম্বয়ম্বে
বিতীয় িাবির জর্ে আম্বিদর্প্ে 6 র্ম্বভের লেম্বক 10 বডম্বসের প্যন ন্ত গ্র ণ করা ম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ 2019 সামের লেক অ্ন্টাররও - লসন্ট েমরমে ররভার ফ্লাড
রররেফ অ্যান্ড ররকভারর লরাগ্রামমর (Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief and
Recovery Program) জর্য আমেদমর্র সময়কাে এখর্ শুরু হময়মে েমে আজ ল াষণা কমরমের্,
লেখামর্ আমেদর্ করার জর্য লসই োরির মারেকরা লোগয হমের্ োরা জার্ুয়ারর 1, 2019 লেমক
লসমেম্বর 30, 2019 এর ঐরিহারসক লেক অ্ন্টাররওর ের্যার দ্বারা সরাসরর ক্ষরিগ্রস্ত হময়মের্।
2019-এর ের্যার ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার কােনক্রম উপেুক্ত রদ্বিীয় োরির মারেকমদরমক সহায়িা করার
জর্য সমেনাচ্চ 8 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর পেনন্ত েরাদ্দ লদমে এেং এটি রর্উ ইয়কন লেট লহামস্ অ্যান্ড
করমউরর্টি রররর্উয়াে (New York State Homes and Community Renewal)-এর মাধ্যমম
পররচারেি করা হমে।
কায়ুগা, লজফারসর্, মর্মরা, র্ায়াগ্রা, অ্রেনে, অ্সময়মগা, লসন্ট েমরে এেং ওময়ইর্ কাউরন্টগুমোমি
রদ্বিীয় োরিমি েসোসকারী অ্রধ্োসীরা এখর্ িামদর রােরমক োসভেমর্র হওয়া ক্ষরিপূরমণর জর্য
লেমটর অ্েনায়মর্ সমেনাচ্চ 50,000 মারকন র্ ডোর পাওয়ার জর্য আমেদর্ করমি পারমের্। 6
র্মভম্বর লেমক 10 রডমসম্বর পেনন্ত রদ্বিীয় োরির জর্য আমেদর্পত্র গ্রহণ করা হমে।
"লেক অ্ন্টাররও এেং লসন্ট েমরে র্দীর িীর েরাের ঐরিহারসক ের্যার পমর একটি রেপেনয়কর
রভাে পমিমে এেং আমরা ভাগযোর্ লে, রেম ও রদ্বিীয় উভয় োরিরই লমরামমির জর্য
আমামদর হামি সম্পদ আমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা পুমরা এোকায় আঞ্চরেকভামেিাৎপেনপূণন পুর্রর্নমনাণ এেং রিরিিাপক রকল্প গ্রহণ কররে, িাই এই করমউরর্টির োরির মারেকমদর
পুর্রুদ্ধামরর রমচষ্টায় সাহােয করার জর্য আরেনক সহায়িা রদার্ করার রেষয়টি সমার্ভামে
গুরুত্বপূণন।"

গৃমহর মারেকমদর জর্য আমেদমর্র রর্র্নায়মকর অ্ন্তভুন ক্ত:
•
•
•

•

1 জার্ুয়ারর, 2019 লেমক 30 লসমেম্বর, 2019 পেনন্ত লেসকে োরির মারেক ের্যায়
আক্রান্ত হময়মের্।
রদ্বিীয় োরির মারেকমদর আমেদর্পত্র গ্রহণ করা হমে 6 র্মভম্বর, 2019 লেমক 10
রডমসম্বর, 2019 পেনন্ত।
275,000 মারকন র্ ডোর লেমক কম লমাট আয় কমরর্ এমর্ রদ্বিীয় োরির মারেকরা
আমেদর্ করমি পারমের্। িমে োরা 175,000 ো িার কম মারকন র্ ডোর লমাট আয়
কমরর্, িাাঁমদর অ্গ্রারধ্কার লদওয়া হমে।
রেম োরির আমেদর্গুরে পূরণ করার পর রদ্বিীয় োরির ক্ষয়ক্ষরির ক্ষরিপূরণ লদওয়ার
েযাপামর অ্গ্রারধ্কার লদওয়া হমে। রেম োরির মারেকমদর 31 অ্মটাের, 2019-এর মমধ্য
অ্েশ্যই আমেদর্ করমি হমে।

লোগযিার পূণন মার্দমের িারেকা সহ আমেদর্টি রর্উ ইয়কন লেট লহামস্ ও করমউরর্টি রররর্উয়াে
ওময়েসাইমট পাওয়া োমে।
এই অ্েনায়মর্ গভর্নর কুউমমার তিরর করা REDI সম্পূরক, োর মমধ্য রময়মে একটি মারি-এমজরে
করমশ্র্, ো লেক অ্ন্টাররওর পারর্র কাোকারে এোকার অ্েকাঠামমা শ্রক্তশ্ােী করার উপায় রর্ময়
গমেষণা করার পাশ্াপারশ্ িার্ীয় অ্েনর্ীরিমক এরগময় রর্মে। REDI-র মাধ্যমম 300 রমরেয়র্
মারকন র্ ডোর পেনন্ত রদার্ করমি রাজয ররিশ্রুরিেদ্ধ হময়মে তসকি পুর্রর্নমান র্ করার জর্য এেং
িার সামে লেক অ্ন্টাররওর ের্যা রেণ অ্ঞ্চমের রিরিিাপকিা উন্নি করার জর্য।
###
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