
 

 

আমেরিকান রিসরকউ প্ল্যান অ্যাক্ট 
রেট্রমেট রিউচাি িান্ড 

রেট্রমেটমক এরিমে রনমে এলাকাসেূমেি জনয $826 রেরলেন 

www.detroitmi.gov/arpa 

করেউরনটিি েোেে 

25 রে - 29 জনু 

 

এটি কী? 
ক োভিড-19 মহোমোরীর প্রিোব কমো োববলোর জন্য 2021 সোবলর মোর্চ  
মোবস আবমভর োন্ করসভ উ প্ল্যোন্ (American Rescue Plan, ARPA) 
ন্োম  $1.9 ট্রিভলয়ন্ বযয় সোবেক্ষ এ টি কেডোবরল ভিমুলোস ভবল 
আইন্ েোস হয়। অঙ্গরোজয এবং স্থোন্ীয় সর োরগুভল বোবজবের 
ঘাটরে রেটামে এবং োমেি করেউরনটিমে রবরনমোমিি জনয 
সিাসরি অ্র্থ গ্রেণ কমি। 

রেট্রমেমট এি োমন কী? 
কময়র Duggan-এর কন্তৃবের মোধ্যবম রেট্রমেট আিােী 3 বছি 
বযবোমিি লমযয রেট্রমেমটি রিউচাি িামন্ডি জনয $826 
রেরলেন রেমেমছ। এসব তহভবল আমোবের শহবরর বোবজবের 
ঘোেভত কমেোবত সোহোয্য  রবব এবং প্রথম $400 ভমভলয়ন্ কডট্রয়বের 
এলো োগুবলোবত সরোসভর ভবভন্বয়োবের জন্য বযবহোর  রো হবব। কডট্রবয়েবোসীরো কডট্রবয়ে ভেউর্োর েোন্ড ববঠব  অংশ কন্ববন্ 

 

রেট্রমেটবাসীিা েেরবমলি জনয অ্গ্রারিকাি রিি কিমে সাোয্য কিমবন 
কডট্রবয়বের বোভসন্দোবের মতোমত, েরোমশচ এবং  ভমউভন্টি ববঠ  
কথব  উবেে সম্পব চ  জোন্োর জন্য শহর জবু়ে এ টি জভরে  রো 
হয়। রেট্রমেমটি বারসন্দািা রেট্রমেমটি রিউচাি িামন্ডি জনয 
েূলযবান েোেে প্রোন কমিমছন, য্ামে রনম্নবরণথে রবষেসে 
রকার্াে রকার্াে েলাি বযে কিা উরচে তো উবেখ  রো হবয়বে: 

কডট্রবয়েবোসীবের  োে কথব  প্রোপ্ত মতোমবতর ভিভিবত তহভবল েোরো 
 রণীয় সংবশোধ্ন্  রো হয় এবং েভর ল্পন্োটি রেট্রমেট রসটি 
কাউরিমলি  োবে উেস্থোেন্  রো হয় এবং তোরো তো অন্বুমোেন্ 
 বর। 

(েোতো উল্টোন্) 

◼ আবাসন/রসরনেি রোে রেিােমেি জনয আমিা অ্র্থ 
◼ ট্রারিক আইন প্রমোি; করেউরনর ট রিরিক বন্দকু সরেংসো 
েস্তমযমেি উমেযাি 

◼ প্ররেবন্ধী করেউরনটিি জনয সোেো 
◼ োনরসক স্বািয সোেো 
◼ রবমনােন রকমেি অ্র্থােন 

 65 
জনসিা 

 

3,838 
ববঠমকি অ্ংশগ্রেণকািী 

 
 

411 
করেউরনটি সিাি েোেে 

739 
অ্নলাইন জরিে 

েোেে 
 

http://www.detroitmi.gov/arpa


 

 

রেট্রমেট রিউচাি িান্ড  রকার্াে খিচ 
কিা েমব 

ARPA েেরবল অ্বশযই 2024 এি েমিয সম্পূণথ খিচ কিমে েমব, না েমল ো রকেীে সিকামিি কামছ রিিে চমল য্ামব 

 

এলাকাসেূে 

$168.5 রেরলেন 

োকথ  ও 
রবমনােন 

$41 রেরলেন 
◼ খোভল সম্পভি েভরষ্কোর এবং েভলেথ সভিয়  রো 

◼ ব্ল  ক্লোব এবং এলো োসমূবহর সভমভতগুবলোর জন্য অন্ুেোন্; এলো োসমূবহ 
সোইন্ স্থোেন্;  ভমউভন্টি েভরর্োভলত বযয়; প্রভতটি  োউভিল ভডভিবে 7 টি 
প্র ল্প এবং 2 টি শহরবযোেী প্র ল্প 

◼  ভমউভন্টি ভিভি  বন্দ ু সভহংসতো হস্তবক্ষবের উবেযোেসহ  ভমউভন্টি 
কহলথ  েচস এবং ভন্ধ্চোভরত  মচসংস্থোন্ এবং সক্ষমতো-ভিভি  েভর ল্পন্ো 
প্রভিয়ো (wraparound services) 

◼ ধ্বংস, প্রভত োর, এবং িূভম েুন্বচযবহোবরর মোধ্যবম বোভণভজয  ও ভশল্প 
ক্ষয়ক্ষভত েরূী রণ 

◼ সবুজ উবেযোে; েো চ , ওয়োভ ং েোথ, কজো লুযইস ভিন্ওবয়; রোস্তোর েশৃয 
উন্নয়ন্; এবং ভশল্প ও সোংসৃ্কভত  ভবভন্বয়োে 

◼ ভববন্োেন্ ক ন্দ্রগুভলর জন্য ন্তুন্ বো সম্প্রসোভরত উন্নভত 

রেরজটাল রেিাইে 

$45 রেরলেন 

বাসিান 

$67 রেরলেন 

◼ ভডিোইস; ইন্টোরবন্ে অযোবেস; প্রয্ুভি সহোয়তো উবেযোে 

◼ বয়স্ক, স্বল্প উেোজচন্ োরী ও প্রভতবন্ধী  ভমউভন্টির মোন্ুষবের বোসো কমরোমত 

◼ সোশ্রয়ী মূবলযর আবোসন্ খুুঁবজ কেবত এবং আভথচ  ও আইভন্ েরোমশচ 
েভরবষবো প্রেোবন্র জন্য এ টি ভসটি কলোব েোর সোভিচ স বতভর 

◼ বন্ধ ী সম্পভির েখল এবং েৃহহীন্তো প্রভতবরোধ্ সহোয়তো এবং আবোসন্ 
উবেযোে; ঋণ সংস্কোর এবং েুন্রুদ্ধোবরর উবেযোে; ডোউন্ কেবমন্ট সহোয়তো; 
বোসো কমরোমতসহ বয়স্কবের আবোসন্ প্র ল্প 

যুদ্র বযবসা 

$40 রেরলেন 

◼ বোভ়েওয়োলো সহোয়তো; সুে হ্রোস এবং ঋণ সহোয়তো প্র ল্পসহ 
কু্ষদ্র বযবসো েুন্রুদ্ধোর প্র ল্প; কু্ষদ্র বযবসোবয়র সক্ষমতো বৃভদ্ধ; 
কডবিলেবমন্ট ভিমুলোস কপ্রোিোম; এবং  ভরডর ভিভি  
ভবভন্বয়োে 

চাকরি 

$105 রেরলেন 
 

শেমিি েরিমষবা ও েরিকাঠামো 
শহবরর েভরবষবো, আইটি আয় ঘোেভত েূরণ এবং সোইবোর ভন্রোেিো 
েভর োঠোবমোবত ভবভন্বয়োে  রোর জন্য 250.2 রেরলেন 

 

◼  মচজীববন্র েক্ষতো (Skills for Life Employment) ( োজ ও ভশক্ষো); 
ইন্টোরবজন্োবরশন্োল কমন্টভরং এবং ভসভন্য়রবের  মচসংস্থোন্; এবং আইটি 
র্ো ভর ও  োবজর সুবয্োে 

জন রনিােিা 

$50 রেরলেন 
 

েযাচ িারন্ডং 
এছাড়াও োনরসক স্বািয এবং বাসা রেিােমেি উেি রজাি রেমে 
অ্রেরিক্ত েেরবমলি জনয $30 রেরলেন েযাচ িারন্ডং অ্নুোন 

◼ ট্রোভে  আইন্ প্রবয়োে; বন্দ ু সভহংসতো  মোবন্োর উবেযোে; DPD প্রভশক্ষণ 
ক বন্দ্রর উন্নভত এবং েোয়োরহোউবস EMS কব 

 

এটি কী কামজ বযবোি 
কিা েমব? 

 রেনশন িান্ড রেমেন্ট 
 ঋণ েরিমশাি 

 প্রাক-রকারিে বািযবািকোি জনয 
রেমেন্ট 

 


