
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গৃহহীর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বেরম্বক 6.4 বমবলয়র্ ডলাম্বরর সহায়তামূলক ও ট্রাবিের্াল 
হাউব িং ডডম্বভলপম্বমম্বের সমাবি ড াষর্া কম্বরর্  

  
কুপার বিট অোপাটন ম্বমে ডের্স ফলম্বসর 34 ইউবর্ট বিবেষ্ট হাউব িং ততবর কম্বরম্বে  

িাবসন্দাম্বের তাম্বের  ীির্ বিবতেীল করম্বত সহায়তামূলক পবরম্বষিা  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কুপার স্ট্রিট অ্যাপাটন মমন্ট, 6.4 স্ট্রমস্ট্রিয়র্ ডিার, 34 ইউস্ট্রর্ট 
ট্রার্স্ট্রজশর্াি এবং স্থায়ী সহায়ক আবাসর্ উন্নয়র্ সম্পন্ন করার ঘ াষণা কমরমের্ যা ঘের্স ফিমস 
পূমবনর গৃহহীর্ বযস্ট্রি এবং পস্ট্ররবারগুস্ট্রিমক ঘসবা ঘেমব। ঘোতিা ভবর্টি স্ট্রর্মনামণর জর্য অ্স্থায়ী ও 
প্রস্ট্রতবন্ধী সহায়তার গৃহহীর্ আবাসর্ ও সহায়তা ঘপ্রাগ্রাম ঘেমক 5.8 স্ট্রমস্ট্রিয়র্ মাস্ট্রকন র্ অ্েনায়র্ করা 
হময়স্ট্রেি এবং ওয়ামরর্-ওয়াস্ট্রশংটর্ অ্যামসাস্ট্রসময়শর্ ফর ঘমন্টাি ঘহিে দ্বারা পস্ট্ররচাস্ট্রিত হয়।  
  
"আমরা আমামের কস্ট্রমউস্ট্রর্টির গৃহহীর্তা এবং আবাসর্ স্ট্রর্রাপত্তাহীর্তার স্ট্রেমক ঘচময় ঘচাখ বন্ধ 
রাখমত পাস্ট্রর র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্ট্রকন্তু ঘহামমিস হাউস্ট্রজং অ্যান্ড অ্যাস্ট্রসস্ট্যান্স ঘপ্রাগ্রামমর 
মমতা ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম স্ট্রবস্ট্রর্ময়ামগর জর্য ধ্র্যবাে, আমরা কস্ট্রমউস্ট্রর্টিগুস্ট্রিমক এই সমসযাগুস্ট্রির 
মুমখামুস্ট্রখ হওয়ার স্ট্রেমক সামস্ট্রগ্রক েসৃ্ট্রিভস্ট্রির উন্নয়মর্ সহায়তা করস্ট্রে এবং স্ট্রর্স্ট্রিত করস্ট্রে ঘয সমস্ত 
স্ট্রর্উ ইয়কন বাসী সহায়তা পস্ট্ররমষবা এবং আবাসমর্র অ্যামেস পামব যা তামের বসবামসর জর্য একটি 
স্ট্রর্রাপে, স্ট্রস্থস্ট্রতশীি জায়গা সরবরাহ করমব।"  
  
একটি স্ট্রর্স্ট্রেনি পস্ট্ররসমরর জর্সংখযার জর্য 28টি স্থাী সহায়ক হাউস্ট্রজং ইউস্ট্রর্ট উপিয়ভয হমব, যার 
মমধ্য মার্স্ট্রসক অ্সসু্থতায় আক্রান্ত বযস্ট্রি এবং 18-25 বের বয়সী তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা অ্ন্তভুন ি। 
অ্র্য েয়টি ইউস্ট্রর্ট গৃহহীর্তার সম্মুখীর্ বযস্ট্রিমের জর্য ট্রার্স্ট্রজশর্াি হাউস্ট্রজং স্ট্রহসামব কাজ করমব।  
  
স্ট্রর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট স্ট্রডপাটন মমন্ট অ্ব ঘমন্টাি ঘহিে এম্পায়ার ঘস্ট্ট সামপাটিন ভ হাউস্ট্রজং ইস্ট্রর্স্ট্রশময়টিমভর 
মাধ্যমম কুপার স্ট্রিট অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রির জর্য অ্পামরটিং তহস্ট্রবি সরবরাহ করমে। ওয়ামরর্-ওয়াস্ট্রশংটর্ 
এমসাস্ট্রসময়শর্ ফর ঘমন্টাি ঘহিে সহায়তা ঘসবা প্রোর্ করমব এবং অ্র্যার্যমের মমধ্য ঘকস 
মযামর্জমমন্ট, আইস্ট্রর্ সহায়তা এবং পরামশন, সসু্ট্রবধ্া সহায়তা, কাউমন্সস্ট্রিং এবং সংকট হস্তমেপ 
অ্ন্তভুন ি োকমব।  
  
ওয়ামরর্-ওয়াস্ট্রশংটর্ অ্যামসাস্ট্রসময়শর্ ফর ঘমন্টাি ঘহিে 1948 সামি মার্স্ট্রসক ঘরামগ আক্রান্তমের 
জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করার জর্য প্রস্ট্রতস্ট্রিত হয়। এোড়া সংস্থাটি হাউস্ট্রজং ফাস্ট্ন  পস্ট্ররচাির্া কমর, 



 

 

একটি 18-ইউস্ট্রর্ট এর সহায়ক হাউস্ট্রজং প্রকল্প যা হাডসর্ ফিমস HHAP তহস্ট্রবমির মাধ্যমম স্ট্রর্স্ট্রমনত 
হময়স্ট্রেি।  
  
এই স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ সকি স্ট্রর্উ ইয়কন বাসীর জর্য স্ট্রর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসমর্র বযবস্থা করার জর্য গভর্নর 
কুওমমার অ্বযাহত প্রমচিা যা ঘস্ট্মটর এই অ্ভূতপূবন 20 স্ট্রবস্ট্রিয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডিার মূমিযর পাাঁচ-বের 
ঘময়ােী আবাসর্ পস্ট্ররকল্পর্ায় (Housing Plan) প্রস্ট্রতফস্ট্রিত হয়। এখর্ পযনন্ত, এই পস্ট্ররকল্পর্া রাজয 
জমুড় 7,000টি ইউস্ট্রর্ট সহায়ক আবাসর্ স্ট্রর্মনাণ বা সংরেণ করমত সাহাযয কমরমে, যা রাষ্ট্রমক 15 
বের সমময় 15,000 ততস্ট্রর বা সংরস্ট্রেত আবাসর্ স্ট্রর্মনামণর িেয অ্জন মর্র পমে এস্ট্রগময় স্ট্রর্ময় ঘগমে।  
  
এই প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতর স্ট্রভস্ট্রত্তমত, গত বের, 2021 সামির ঘস্ট্ট বামজট গৃহহীর্ আবাসর্ ও সহায়তা 
কমনসূস্ট্রচর জর্য পাওয়া যামব এমর্ তহস্ট্রবিমক 64 স্ট্রমস্ট্রিয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডিার ঘেমক বাস্ট্রড়ময় 128 
স্ট্রমস্ট্রিয়র্ ডিামর উন্নীত কমরমে এবং বতন মার্ ঘস্ট্মটর বামজমট ঘসই স্তমর অ্েনায়র্ অ্বযাহত রাখা 
হময়মে।  
  
অবফস অি ডটম্পরাবর এন্ড বড োবিবলটি এবসম্বেি কবমের্ার মাইক ডহইর্ িম্বলর্, "ট্রার্স্ট্রজশর্াি 
এবং সহায়ক হাউস্ট্রজং গৃহহীর্তার সামে িড়াই করা বযস্ট্রি এবং পস্ট্ররবারগুস্ট্রিমক সহায়তা করার ঘেমত্র 
এমর্ গুরুত্বপূণন ভূস্ট্রমকা পাির্ কমর। কুপার স্ট্রিট অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রি কস্ট্রমউস্ট্রর্টি দ্বারা স্ট্রচস্ট্রিত 
ক্রমবধ্নমার্ প্রময়াজর্ীয়তা ঘমাকামবিা করমব এবং যারা গৃহহীর্তার অ্স্ট্রভজ্ঞতা অ্জন র্ কমর তামের 
জর্য স্ট্রস্থস্ট্রতশীি আবাসর্ সরবরাহ করমব। গৃহহীর্তা েরূ করার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্িীকার 
স্থার্ীয় কস্ট্রমউস্ট্রর্টিমক এই সমসযার মুমখামসু্ট্রখ হওয়ার জর্য সহার্ভূুস্ট্রতর সামে ঘমাকাস্ট্রবিা করার জর্য 
ঘয সম্পে বযবহার করমত পামর তা সরবরাহ করমে।"  
  
মার্বসক স্বািে অবফম্বসর (Office of Mental Health) কবমের্ার ডা. অোর্ সাবলভার্ িম্বলম্বের্, 
"সহায়ক আবাসর্ মার্স্ট্রসক অ্সুস্থতায় বসবাসকারী ঘিাকমের তামের স্ট্রর্জস্ব কস্ট্রমউস্ট্রর্টিমত স্বাধ্ীর্ভামব 
এবং সফিভামব বসবামসর সুমযাগ প্রোর্ কমর। ঘের্স ফিমস কুপার স্ট্রিট অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রি 
আমশপামশর একটি সুন্দর সংমযাজর্ যা বাস্ট্রসন্দামের একটি স্বাগত বাস্ট্রড় সরবরাহ করমব। এটি 
গভর্নমরর এম্পায়ার ঘস্ট্ট সামপাটিন ভ হাউস্ট্রজং ইস্ট্রর্স্ট্রশময়টিমভর (Empire State Supportive Housing 
Initiative, ESSHI) আমরকটি সফি উমেযাগ যা হাজার হাজার েবুনি বযস্ট্রি এবং পস্ট্ররবারমক তামের 
প্রময়াজর্ীয় পস্ট্ররমষবাসহ একটি স্ট্রর্রাপে এবং স্ট্রস্থস্ট্রতশীি বাস্ট্রড় স্ট্রেময়মে।"  
   
বসম্বর্টর ডোর্ ডেক িম্বলর্, "পুমরা ঘস্ট্ট জমুড় োকা কস্ট্রমউস্ট্রর্টিগুস্ট্রিমত গৃহহীর্তা একটি অ্তযন্ত 
গুরুতর চযামিঞ্জ। এটিমক সমবাধ্র্ করা, এটি উমপো র্া করাই হমিা সঠিক পদ্ধস্ট্রত। সহার্ভূুস্ট্রতশীি 
এবং সুপস্ট্ররকস্ট্রল্পত পস্ট্ররমষবা হমিা রাস্তায় বসবাসকারী অ্মর্ক বয়স্ক মার্ুমষর সস্ট্রতযকার অ্মেন যা 
প্রময়াজর্ তাই মার্স্ট্রসক স্বাস্থয এবং অ্র্যার্য সহায়তা পস্ট্ররমষবাগুস্ট্রি গুরুত্বপূণন এবং বাস্ট্রসন্দামের জর্য 
এখামর্ উপিভয হমব, যা তামের আমরা ভামিা জীবর্ গমড় তুিমত সহায়তা করমব।"   
  
অোম্বসেবলমোর্ মোট বসম্পসর্ (Matt Simpson) িম্বলবেম্বলর্, "কুপার স্ট্রিট অ্যাপাটন মমমন্টর সামে 
এই প্রকল্পটি সফি হমত ঘেমখ আস্ট্রম খুস্ট্রশ। আমার মা বেমরর পর বের মার্স্ট্রসক স্বাস্থয ঘেমত্র কাজ 



 

 

কমরমের্; মার্স্ট্রসক স্বাস্থয সংস্থার্ সরবরাহ করা সস্ট্রতযই কতটা গুরুত্বপূণন তা আস্ট্রম সরাসস্ট্রর ঘেখমত 
ঘপমরস্ট্রেিাম। অ্স্থায়ী এবং প্রস্ট্রতবন্ধী সহায়তা অ্স্ট্রফস ঘেমক সহায়ক পস্ট্ররমষবাগুস্ট্রির পাশাপাস্ট্রশ এই 
অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রি ঘখািা আমামের এিাকার জর্য একটি েেুন ান্ত সম্পে হমব এবং ঘের্স ফিমসর একটি 
স্বাগত র্তুর্ সংমযাজর্। আস্ট্রম স্ট্রসটি এবং এর বাস্ট্রসন্দামের ধ্র্যবাে জার্ামত চাই এটিমক বাস্তমব 
পস্ট্ররণত করার জর্য।"  
  
ওয়াম্বরর্-ওয়াবেিংটর্ অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফর ডমোল ডহলম্বের CEO আম্বেয়া েীম্বপ িম্বলম্বের্, "েুুঃমখর 
স্ট্রবষয়, ঘের্স ফিমস এবং আমশপামশর কাউস্ট্রন্টর অ্মর্ক কস্ট্রমউস্ট্রর্টির মমধ্য গহৃহীর্তা স্ট্রবেযমার্। 
কুপার স্ট্রিট অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রি আশার আমিা এবং যারা এই অ্ঞ্চমি গৃহহীর্তার সম্মুখীর্ হমে তামের 
জর্য একটি র্তুর্ সূচর্া স্ট্রহসামব কাজ করমব। আমরা এই প্রকমল্পর জর্য ঘয কস্ট্রমউস্ট্রর্টি সমেনর্ 
ঘপময়স্ট্রে তার জর্য আমরা গস্ট্রবনত এবং গভর্নর কুওমমামক এই জাতীয় প্রকল্পগুস্ট্রি পুমরা ঘস্ট্মট বাস্তমব 
পস্ট্ররণত করার জর্য সাধ্ুবাে জার্াই।"  
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