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গভর্নর কুওম্বমা চরম ঝম্বে িাস্তুচুেত দুুঃস্থ বর্উ ইয়কন িাসীর জর্ে অন্তিনতী মর্ন ম্বগজ সহায়তা 
(INTERIM MORTGAGE ASSISTANCE, IMA) প্প্রাগ্রাম্বমর ছয়-মাস সময় িৃবি প্ াষণা 

করম্বলর্  

  

যখর্ প্েডাম্বরল সরকার এ িোপাম্বর অন্ধকাম্বর, বর্উ ইয়কন  প্ের্ দুুঃস্থ গহৃমাবলকম্বদর সহায়তা 
করার জর্ে পদম্বেপ বর্ম্বে  

  

সুপারেমন সোবি,  বূণনঝে আইবরর্ ও ট্রবপকোল ঝে বল এর কারম্বণ এখম্বর্া িাস্তুচুেত 205 

আম্বিদর্কারী এর প্েম্বক সুবিধা পাম্বি িম্বল আো করা যাম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে অ্ন্তর্নর্তী মর্ন মগজ সহায়র্তা ঘরাগ্রামমর সর্ ঘেমক দরু্নে 

অ্ংশগ্রহণকারীমদর জর্য ছয় মাস সময় র্ৃদ্ধি করা হমর্, ো সম্ভর্ হমর্ অ্দ্ধর্তদ্ধরক্ত 3.9 দ্ধমদ্ধেয়র্ মাদ্ধকন র্ ডোর 

ঘের্ র্তহদ্ধর্মের কারমণ। র্ৃি, অ্ক্ষম র্যদ্ধক্ত, ভুয়া ঠিকাদাদ্ধরর দ্ধশকারসহ 200-এর ঘর্দ্ধশ উপেুক্ত আমর্দর্কারী, 
োরা র্তামদর আর্াস উন্নর্ত করমর্ত চায় এর্ং দ্ধর্ম্ন-মধ্য আময়র র্যদ্ধক্তরা এই অ্দ্ধর্তদ্ধরক্ত, সর্নমশষ সময় র্ৃদ্ধির 

সুদ্ধর্ধ্া পামর্, এর্ং ছয় র্ছর পূমর্ন সুপারেমন সযাদ্ধির আ ামর্তর ফমে র্তামদর ক্ষদ্ধর্তর দ্ধর্পরীমর্ত পুর্র্নাসর্ ও টিমক 

োকার ঘরাগ্রাম ঘশষ করমর্ত পারমর্। গভর্নমরর ঝড় পুর্রুিার অ্দ্ধফস (Governor's Office of Storm 

Recovery, GOSR) দ্বারা দ্ধর্য়দ্ধির্ত IMA ঘরাগ্রামটি আর্ুমাদ্ধর্ক 1,900 ঝড়-দগুনর্ত দ্ধর্উ ইয়কন র্াসী োরা 
মর্ন মগজ এর্ং ভাড়ার খরচ দইু-ই র্হর্ করমছ র্তামদর সাহােয করমর্ত 54.2 দ্ধমদ্ধেয়র্ মাদ্ধকন র্ ডোর র্যয় কমরমছ।  

  

"ঘফডামরে সরকার ঘেখামর্ অ্ভার্ী মার্ুষমদর সাহােয করমর্ত র্যেন হমে, দ্ধর্উ ইয়কন  আমরা একর্ার চরম 

আর্হাওয়া দ্বারা রভাদ্ধর্র্ত কদ্ধমউদ্ধর্টির পামশ দ্ধগময় দাাঁড়ামে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্দ্ধধ্নর্ত অ্দ্ধর্তদ্ধরক্ত 

ছয় মাস সময় দ্ধদময় আমরা দুুঃস্থ দ্ধর্উ ইয়কন র্াসীমক পূমর্নর রু্তের্ায় আমরা মজর্রু্ত ও ঘর্কসই ভামর্ পুর্দ্ধর্নমনাণ 

করমর্ত সাহােয করমর্া।"  

  

ছয় মামসর এই সময়র্ৃদ্ধির ফমে IMA ঘরাগ্রামমর ঘশষ র্তাদ্ধরখ দ্ধর্উ ইয়কন  রাইদ্ধজং দ্ধসমেে ফযাদ্ধমদ্ধে ঘহামওর্ার 

ঘরাগ্রামমর (NY Rising Single Family Homeowner Program) জরু্ 2019 এর ঘশষ র্তাদ্ধরমখর সামে 

দ্ধমমে োমর্। শুধ্ুমাত্র র্র্তন মার্ আমর্দর্কারীরা োরা দ্ধর্মশষভামর্ দুুঃস্থ এর্ং োরা এখমর্া র্তামদর পূণন 20-মামসর 

IMA সুদ্ধর্ধ্া পায় দ্ধর্ র্তারাই এই র্দ্ধধ্নর্ত সমময়র জর্য উপেুক্ত হমর্। ঘকামর্া র্রু্তর্ IMA আমর্দর্ গ্রহণ করা হমর্ 

র্া। দুুঃস্থ IMA রাপমকরা র্তামদর পূণন 20-মাস IMA পাওয়ার জর্য উপেুক্ত হমর্ এর্ং এর ঘকামর্া অ্ংশ জরু্ 

2019 এর পর রদার্ করা হমর্ র্া। ভুয়া ঠিকাদাদ্ধরর দ্ধশকার হওয়া র্যদ্ধক্তরা র্তামদর পূণন 20-মামসর IMA পামর্ 

এর্ং জরু্ 2019 এর ঘশষ র্তাদ্ধরমখর পমরও র্তামদর অ্েন উঠামর্ত পারমর্। GOSR এই র্দ্ধধ্নর্ত সময়সীমা র্তামদর 

ওময়র্সাইমর্ রকাশ করমর্ এর্ং একজর্ একজর্ কমর দুুঃস্থ উপেুক্ত IMA রাপকমদর সামে ঘোগামোগ করমর্। 



েদ্ধদ আমর্দর্কারীর মমর্ হয় ঘে ঘস উপেুক্ত, র্তামদর উদ্ধচর্ত র্তামদর ঘকস র্যর্স্থাপমকর সামে ঘোগামোগ করা র্া 
844-9NY-RISING (844-969-7474) র্ম্বমর কে ঘসন্টামর ঘফার্ করা।  

  

গভর্নম্বরর ঝে পরু্রুিার অবেম্বসর আিাসর্, িাইআউর্ এিং অোকুইবজের্ প্প্রাগ্রাম (Housing, 

Buyout and Acquisition Programs) এর বর্িনাহী পবরচালক বেবিয়া বহউর্ িম্বলম্বছর্, "েখর্ 

রােদ্ধমকভামর্ ঘফডামরে সরকার আমরা কী পদ্ধরমাণ মর্ন মগজ সহায়র্তা দ্ধদমর্ত পারমর্া র্তা সীমার্ি কমর 

দ্ধদময়দ্ধছমো, ঘের্ র্তখর্ সময় র্ৃদ্ধির জর্য দমুেনাগ পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধর্তর দ্ধশকার হওয়া মার্ুমষর পমক্ষ কাজ কমরমছ। এই 
রদ্ধিয়ায়, আমরা একটি েুগান্তকারী ঘরাগ্রাম শুরু কমরদ্ধছ ঘেটি ঘকাটি ঘকাটি ডোর খরচ কমরমছ এটি দ্ধর্দ্ধির্ত 

করার জর্য ঘে ঝমড় ক্ষদ্ধর্তগ্রস্ত দ্ধর্উ ইয়কন র্াসীরা োমর্ত র্তামদর মর্ন মগজ পদ্ধরমশাধ্ করমর্ত পামর।"  

  

প্সম্বর্র্র র্ড কাবমর্বি িম্বলর্, "সপুারেমন সযাদ্ধির পর ছয় র্ছর পার হময় ঘগমছ দ্ধকন্তু এখমর্া অ্মর্ক  

ঝড়-দগুনর্তরা র্াদ্ধড় দ্ধফরমর্ত পামরদ্ধর্, র্তামদর ঘকামর্া ঘদাষ র্া োকার পমরও। সময় র্দৃ্ধিটি পুর্দ্ধর্নমনামণর জর্য 
রময়াজর্ীয় সময় ও সংস্থার্ রদার্ করমর্। ঘেমহরু্ত ঘফডামরে সরকার এখর্ আর ঘরাগ্রামটির অ্েনায়র্ করমছ র্া, 
এর্ং এর পুমরাটিই এখর্ ঘেমর্র দ্ধর্জস্ব অ্েন, গভর্নর কুওমমামক দ্ধর্মশষভামর্ ধ্র্যর্াদ আমামদর এোকার র্হু 

মার্ুমষর দ্ধর্পদ র্ুমঝ এই ঘরাগ্রামটির অ্েনায়র্ করার জর্য।"  

  

অ্দ্ধর্তদ্ধরক্ত ঘের্ সংস্থার্ দ্ধর্উ ইয়কন  রাইদ্ধজং আর্াসর্ পুর্রুিার ঘরাগ্রামমর উপেকু্ত অ্ংশগ্রহণকারীমদর জরু্ 

2019 পেনন্ত র্তামদর মর্ন মগজ পদ্ধরমশাধ্ করমর্ত সাহােয করমর্, েখর্ গৃহমাদ্ধেকমদর র্তামদর সর্নমশষ পদ্ধরদশনমর্র 

সময় ঠিক করমর্ত হমর্। দ্ধর্মনাণ রদ্ধিয়ার পূর্নর্র্তী দইুটি সময়সীমা র্ৃদ্ধির পর, আর ঘকামর্া সময় র্ৃদ্ধি করা হমর্ 

র্া, এর্ং আমর্দর্কারীমদর অ্র্শযই ঘরাগ্রামমর পুমরা কােনিম 31 দ্ধডমসম্বর, 2019 এর মমধ্য সমাপ্ত করমর্ত হমর্।  

  

সযাদ্ধি, আইদ্ধরর্ ও দ্ধে ঝমড়র পুর্রুিামর ঘকন্দ্রীয় ভূদ্ধমকা রাখা ঘেমর্র দ্ধর্উ ইয়কন  রাইদ্ধজং ঘরাগ্রামমর পুমরা 
ঘপার্ন মফাদ্ধেওর মমর্তাই, IMA মূের্ত স্থাপর্ করা হময়দ্ধছে GOSR-এর 4.5 দ্ধর্দ্ধেয়র্ মাদ্ধকন র্ ডোর র্রাদ্দ দ্ধদময়, 

ো মাদ্ধকন র্ দ্ধডপার্ন মমন্ট অ্র্ হাউদ্ধজং এি আরর্ার্ ঘডমভেপমমন্ট (U.S. Department of Housing and 

Urban Development, HUD) রদার্ কমরমছ। 2013 সামে HUD, GOSR ও সযাদ্ধির অ্র্যার্য অ্র্ুদার্ 

রদার্কারীমক অ্র্ুমমাদর্ ঘদয় সমর্নাচ্চ 60,000 মাদ্ধকন র্ ডোর সুদ্ধর্ধ্ার সহায়র্তা 20 মাস পেনন্ত রদার্ করার 

জর্য। র্তমর্, র্াদ্ধসন্দামদর দ্ধচন্তার কো শুমর্, দ্ধর্উ ইয়কন  ঘের্ সময় সীমা র্ার র্ার র্াদ্ধড়ময় ঘদয়।  

  

2015 সামে, GOSR একটি ছাড় ঘ াষণা কমর োর মাধ্যমম 20 মামসর ঘর্দ্ধশ সময় IMA সুদ্ধর্ধ্া রদার্ করা 
োমর্, এর্ং 2016 সামের জার্ুয়াদ্ধর মামস, সমর্নাচ্চ 108,000 মাদ্ধকন র্ ডোর সুদ্ধর্ধ্া আমরা 16 মামসর জর্য 
রদার্ করমর্ত পারার অ্র্ুমদ্ধর্ত োভ কমর। GOSR রেম অ্র্ুদার্কারী দ্ধহমসমর্ এমর্তা দী ন সময় র্ৃদ্ধির 

অ্র্ুমমাদর্ পায় এর্ং 36 মাস মর্ন মগজ সহায়র্তা রদামর্র অ্র্ুমদ্ধর্ত পায়। েদ্ধদও HUD এই 16-মাস সময় র্ৃদ্ধি 

2017 সামের দ্ধডমসম্বর মামস ঘশষ করমর্ত র্মেদ্ধছমো, GOSR 2018 পেনন্ত 20 মামসর IMA সুদ্ধর্ধ্া দ্ধদমর্ত 

োমক।  

  

IMA-এর মাধ্যমম রদত্ত এই 54 দ্ধমদ্ধেয়র্ মাদ্ধকন র্ ডোর দ্ধর্উ ইয়কন  রাইদ্ধজং  আর্াসর্ পুর্রুিার ঘরাগ্রামমর 

মাধ্যমম েং আইেযামির অ্দ্ধধ্র্াসীমদর সরাসদ্ধর ঘদওয়া 1 দ্ধর্দ্ধেয়র্ ডোমরর শীমষন, এই ঘরাগ্রামটি র্াদ্ধড় 

ঘমরামর্ত,পুর্দ্ধর্নমনাণ ও উন্নয়মর্ অ্েন দার্ কমর।  

  



2013 সামের জরু্ মামস রদ্ধর্তদ্ধির্ত গভর্নমরর ঝড় পুর্রুিার অ্দ্ধফস ঘের্ জমুড় সুপারেমন সযাদ্ধি,  ূদ্ধণনঝড় 

আইদ্ধরর্ এর্ং ট্রদ্ধপকযাে ঝড় দ্ধে পরর্র্তী পরু্রুিার কামজর সমন্বয় সাধ্র্ কমর। এর দ্ধর্উ ইয়কন  রাইদ্ধজং 
আর্াসর্ পুর্রুিার (NY Rising Housing Recovery), কু্ষদ্র র্যর্সা (Small Business), কদ্ধমউদ্ধর্টি 

পুর্গনঠর্ (Community Reconstruction), পদ্ধরকাঠামমা (Infrastructure) এর্ং র্কশা অ্র্ুোয়ী পুর্দ্ধর্নমনাণ 

(Rebuild By Design), কমনসূদ্ধচগুদ্ধের মাধ্যমম GOSR ঘফডামরে কদ্ধমউদ্ধর্টি উন্নয়র্ ব্লক অ্র্ুদার্ - দমুেনাগ 

পুর্রুিার র্তহদ্ধর্মে 4.5 দ্ধর্দ্ধেয়র্ ডোর দ্ধর্দ্ধর্ময়াগ কমরমছ োমর্ত চরম আর্হাওয়া পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধর্তর জর্য দ্ধর্উইয়কন  
আমরা ভামোভামর্ রস্তুর্ত হমর্ত পামর। GOSR এর্ং এর কমনসূদ্ধচগুদ্ধের দ্ধর্ষময় আমরা র্তেয অ্র্োইমর্ পাওয়া 
োমর্ এখামর্: http://stormrecovery.ny.gov/।  
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