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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল এবর কাউবিম্বে 22.8 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর স ায়ক আিাসর্
উন্নয়ম্বর্র বর্িাণ
ন কাজ শুরু ওয়ার হ াষণা কম্বরম্বের্

বচকম্ব াওয়াগার অোম্বেলাস াউস 21ট স ায়ক ইউবর্ স 55 িেম্বরর হিবে
িয়স্কম্বের জর্ে 67ট অোপা ন ম্বিি প্রোর্ করম্বি
রাম্বজের গৃ ীর্ আিাসর্ এিং স ায়ো কিসূ
ন চী ঐবে াবসক বভলা িাবরয়া একাম্বডবির
একট পাে পুর্বর্িন াণ
ন করার জর্ে 3.6 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার প্রোর্ করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ অ্যাঞ্জেলাস াউঞ্জসর থর্র্াণ
ন ক্াজ শুরু ওয়ার হ াষণা ক্ঞ্জরঞ্জের্, যা
এক্টি 22.8 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাঞ্জরর উন্নয়র্ যা ঐথি াথসক্ থভলা র্াথরয়া এক্াঞ্জডথর্র এক্টি
দী ক্াল
ন
পথরিযক্ত পাশঞ্জক্ সাশ্রয়ী আবাসঞ্জর্ রূপান্তথরি ক্রঞ্জব এক্টি ক্াউথির শ র
থচক্ঞ্জিাওয়াগাঞ্জি। রাঞ্জজযর গৃ ীর্ আবাসর্ ও স ায়িা ক্র্সূন থচ হিঞ্জক্ 3.6 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্
ডলাঞ্জরর আংথশক্ অ্িায়ঞ্জর্র
ন
সা াযয থর্ঞ্জয়, প্রক্ল্পটি প্রাক্তর্ পুঞ্জরাপুথর হর্ঞ্জয়ঞ্জদর উচ্চ
থবদযালয়ঞ্জক্ 67টি সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর অ্যাপািন ঞ্জর্ঞ্জি পুর্থর্র্ন াণ
ন ক্রঞ্জব, যার র্ঞ্জযয িাক্ঞ্জব 21টি
স ায়ক্ ইউথর্ি যা 55 বেঞ্জরর হবথশ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কঞ্জদর পথরঞ্জষবা প্রদার্ ক্রঞ্জব যারা আবাসর্
সংক্রান্ত থর্রাপত্তা ীর্িার সাঞ্জি লড়াই ক্রঞ্জের্।
"সর্স্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বসবাঞ্জসর জর্য এক্টি থর্রাপদ, থিথিশীল জায়গার অ্থযক্ারী - থবঞ্জশষ
ক্ঞ্জর বঞ্জয়াজষ্ঠ্য এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা যারা গৃ ীর্িার সম্মুখীর্ ঞ্জয়ঞ্জের্," গভর্রন হ াচু ল
িম্বলর্। "অ্যাঞ্জেলা াউস সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর বাথড় এবং স ায়ক্ পথরঞ্জষবাগুথল সরবরা প্রদার্ ক্রঞ্জব
যা এথর ক্াউথির বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা অ্ন্তথর্থ ন ি সর্সযাগুথল সর্াযার্ ক্রঞ্জি বযব ার ক্রঞ্জি
পাঞ্জরর্ যা িাঞ্জদর আবাসর্ থর্রাপত্তা ীর্িার সম্মুখীর্ ওয়ায় অ্বদার্ হরঞ্জখঞ্জে। আর্রা এক্টি
উজ্জ্বল, আরও অ্ন্তভুক্তন ক্তর্ূলক্ ভথবষযঞ্জির জর্য প্রথিশ্রুথিবদ্ধ িাক্ব যখর্ আর্রা থর্উ ইয়ক্নঞ্জক্
পুর্থর্র্ন াণ
ন ক্রব এবং এই যরঞ্জর্র প্রক্ল্প আর্াঞ্জদর হসই লক্ষ্য অ্জনঞ্জর্ সা াযয ক্রঞ্জব।"
প্রক্ল্পটি এক্টি েয়িলা গথিক্ থরভাইভাল ক্াঠাঞ্জর্াঞ্জক্ 55টি এক্-হবডরুর্ এবং 12টি দুটি
হবডরুঞ্জর্র অ্যাপািন ঞ্জর্ঞ্জি পুর্থর্র্ন াণ
ন ক্রঞ্জব যার সর্স্ত ইউথর্ি অ্ঞ্চঞ্জলর গড় আঞ্জয়র 60 শিাংশ
বা িার থর্ঞ্জচ যাঞ্জদর আয় িাঞ্জদর ক্াঞ্জে সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর ঞ্জব। এই অ্যাপািন ঞ্জর্িগুথলর র্ঞ্জযয
স ায়ক্ পথরঞ্জষবা স 21টি ইউথর্ি িাক্ঞ্জব যা 55 বা িার হবথশ বয়স্কঞ্জদর জর্য সংরথক্ষ্ি িাক্ঞ্জব
যারা গৃ ীর্িার সম্মুখীর্ ঞ্জের্।

1927 সাঞ্জল হসি ফ্রাক্তিঞ্জসর হেথলথসয়ার্ থসস্টাঞ্জসরন জর্য এক্টি হবাথডনং এবং হড াই স্কুল তিথরর
জর্য থর্থর্ি,
ন ভবর্টির পুর্থর্র্ন াঞ্জণর
ন
পাশটি পূঞ্জব থভলা
ন
র্াথরয়া এক্াঞ্জডথর্র দখঞ্জল থেল, যা 2006
সাঞ্জল বন্ধ ঞ্জয় যায়। ওঞ্জয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন ইর্ক্ঞ্জপাঞ্জরশঞ্জর্র
ন
হডল্টা হডঞ্জভলপঞ্জর্ি প্রক্ল্পটি াঞ্জি
থর্ঞ্জে, এবং CB-এর্ার্ুঞ্জয়ল থরঞ্জয়থলটি প্রক্ঞ্জল্পর থলক্তজং এঞ্জজি ঞ্জব।
ক্াঞ্জজর জর্য ি থবঞ্জলর অ্ন্তভুক্ত
ন গৃ ীর্ আবাসর্ ও স ায়িা ক্র্সূন থচর র্াযযঞ্জর্ 3.6 থর্থলয়র্
র্াথক্নর্ ডলার, থর্উইয়ক্ন হস্টি হ ার্স এবং ক্থর্উথর্টি থরথর্উয়াঞ্জলর (New York State Homes
and Community Renewal) (HCR) স ায়ক্ আবাসর্ সুঞ্জযাগ ক্র্সূন থচর র্াযযঞ্জর্ 3.4 থর্থলয়র্
র্াথক্নর্ ডলার, থচক্ঞ্জিাওয়াগা শ ঞ্জরর র্াযযঞ্জর্ 300,000 র্াথক্নর্ ডলার এবং NYSERDA-র হিঞ্জক্
প্রাপ্ত 60,000 র্াথক্নর্ ডলার। এোড়াও, প্রক্ল্পটি থর্ম্ন-আঞ্জয়র াউক্তজং িযাক্স হক্রথডি ইক্ুইটিঞ্জি
8.8 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার, হেডাঞ্জরল ঐথি াথসক্ িযাক্স হক্রথডি ইক্ুইটিঞ্জি 3.4 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্
ডলার এবং রাঞ্জজযর ঐথি াথসক্ িযাক্স হক্রথডি ইক্ুইটিঞ্জি 2.8 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার
পাঞ্জে। রাঞ্জজযর স্বািয থবভাঞ্জগর (Department of Health) র্াযযঞ্জর্ এম্পায়ার হস্টি সাঞ্জপাটিন ভ
াউক্তজং ইথর্থশঞ্জয়টিঞ্জভর র্াযযঞ্জর্ পথরচালর্ার অ্ি প্রদার্
ন
ক্রা ঞ্জব।
রাঞ্জজযর অ্িায়ী ও প্রথিবন্ধী স ায়িার অ্থেস (Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA) ক্িৃক্
ন প্রশাথসি, গৃ ীর্ আবাসর্ স ায়িা ক্র্সূন থচ অ্লাভজর্ক্
ক্ঞ্জপাঞ্জরশর্,
ন
দািবয ও যর্ীয় সংগঠর্ এবং হপৌরসভাগুথলঞ্জক্ র্ূলযর্ অ্র্ুদার্ এবং ঋণ প্রদার্
ক্ঞ্জর আবাসর্ অ্জনর্, থর্র্াণ
ন বা পুর্বাসঞ্জর্র
ন
জর্য হসই সক্ল র্ার্ুষঞ্জদর জর্য যারা থবঞ্জশষ
স ায়িা োড়া পযাপ্ত
ন আবাসঞ্জর্র বযবিা ক্রঞ্জি অ্ক্ষ্র্। অ্র্ুদার্গুথল এক্টি প্রথিঞ্জযাথগিার্ূলক্
প্রক্তক্রয়ার র্াযযঞ্জর্ প্রদার্ ক্রা য় থর্উইয়ক্ন হস্টি হ ার্ঞ্জলস াউক্তজং অ্যান্ড অ্যাথসস্টযাি
ক্ঞ্জপাঞ্জরশঞ্জর্র
ন
(New York State Homeless Housing and Assistance Corporation) দ্বারা, যা
OTDA ক্র্ীঞ্জদর দ্বারা চথলি এক্টি পাবথলক্ হবথর্থেি ক্ঞ্জপাঞ্জরশর্।
ন
OTDA এর কবিের্ার িাইক হ র্ িম্বলর্, "বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কঞ্জদর িাঞ্জদর সম্প্রদাঞ্জয়র র্ঞ্জযয
আবাসর্ সংক্রান্ত থর্রাপত্তা ীর্িার ভয় োড়া থর্রাপঞ্জদ র্যাদার
ন
সাঞ্জি বঞ্জয়াবৃক্তদ্ধর জর্য সক্ষ্র্ ঞ্জি
পারা উথচি। এই ঐথি াথসক্ ক্যাম্পাঞ্জসর দী সু
ন প্ত এক্টি অ্ংঞ্জশ র্িু র্ জীবর্ দার্ ক্রার সাঞ্জি
সাঞ্জি অ্যাঞ্জেলাস াউস এই বযক্তক্ত এবং পথরবারগুথলর জর্য থর্রাপদ, সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর গৃ প্রদার্
ক্রঞ্জব। আথর্ এই গুরুত্বপূণ প্রক্ল্পগুথলর
ন
জর্য গভর্রন হ াচুঞ্জলর অ্বযা ি সর্িঞ্জর্র
ন
প্রশংসা ক্থর
যা আর্াঞ্জদর রাজয জুঞ্জড় গৃ ীর্িার র্ূল ক্ারণগুথল হর্াক্াঞ্জবলা ক্রঞ্জি স ায়িা ক্ঞ্জর।"
HCR কবিের্ার রুি অোবর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "অ্যাঞ্জেলাস াউঞ্জজ আর্াঞ্জদর প্রায় 23
থর্থলয়র্ ডলার থবথর্ঞ্জয়াগ ল যখর্ রাজয এবং থবশ্বাস-থভথত্তক্ সংিাগুথল িাঞ্জদর প্রঞ্জচষ্টাগুথল সব
হচঞ্জয় হবথশ প্রঞ্জয়াজর্ যাঞ্জদর িাঞ্জদর জর্য র্িু র্ গৃ সরবরাঞ্জ র জর্য প্রঞ্জয়াগ ক্রঞ্জল ক্ী অ্জনর্
ক্রা যায় িার এক্টি উদা রণ। হেথলথশয়ার্ থসস্টাস, ন CB এর্ার্ুঞ্জয়ল থরঞ্জয়থলটি এবং হডল্টা
হডঞ্জভলপঞ্জর্ঞ্জির সাঞ্জি আর্াঞ্জদর অ্ংশীদাথরত্বঞ্জক্ যর্যবাদ, থচক্ঞ্জিায়াগার প্রাক্তর্ থভলা র্াথরয়া
এক্াঞ্জডর্ী 67টি সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর এবং হিক্সই বাথড়ঞ্জি পুর্থর্র্ন াণ
ন ক্রা ঞ্জব, যার র্ঞ্জযয 21টি ঞ্জব
স ায়ক্ পথরঞ্জষবা স । রাজয জুঞ্জড় গৃ ীর্িা এবং আবাসর্ থর্রাপত্তা ীর্িার থবরুঞ্জদ্ধ আর্াঞ্জদর
প্রঞ্জচষ্টা সরক্ারী, হবসরক্ারী এবং অ্লাভজর্ক্ হর্িাঞ্জদর সাঞ্জি আর্াঞ্জদর অ্ংশীদাথরঞ্জত্বর উপর
থর্ভনর ক্ঞ্জর। যখর্ আর্রা হক্াথভড (COVID) র্ ার্ারীর র্ঞ্জযয থদঞ্জয় আর্াঞ্জদর পি পথরচালর্া
ক্রথে, িখর্ এই থর্শর্টি আঞ্জগর হচঞ্জয় আরও হবথশ অ্পথর ায।"
ন

স্বাস্থ্ে েপ্তম্বরর কবিের্ার াওয়াডন জুকার িম্বলর্, "থর্রাপদ এবং স ায়ক্ আবাসর্ সুস্বাঞ্জিযর
থভথত্ত, এবং আর্ার থির থবশ্বাস আঞ্জে হয অ্যাঞ্জেলা াউস িাঞ্জদর বাথসন্দাঞ্জদর প্রঞ্জয়াজর্ীয়
পথরচযান প্রদার্ ক্রঞ্জব। আর্াঞ্জদর রাজযঞ্জক্ এথগঞ্জয় থর্ঞ্জয় যাওয়ার এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীঞ্জদর এক্টি
উজ্জ্বল ও সুি ভথবষযঞ্জির জর্য িাঞ্জদর প্রঞ্জয়াজর্ীয় থর্রাপত্তা প্রদাঞ্জর্র উঞ্জেঞ্জশয আর্াঞ্জদর
অ্বযা ি প্রঞ্জচষ্টায় আথর্ গথবি।"
ন
বসম্বর্ র ট ি হকম্বর্বড িম্বলর্, "এই থর্র্াণ
ন ক্াঞ্জজর শুরু প্রাক্তর্ থভলা র্াথরয়া এক্াঞ্জডথর্
অ্যাঞ্জেলাস াউঞ্জস র্িু র্ ক্ঞ্জর প্রথিশ্রুথি এবং আশার অ্র্ুভূথি প্রক্াশ ক্ঞ্জর যারা গৃ ীর্িার
সাঞ্জি লড়াই ক্রঞ্জে িাঞ্জদর জর্য এক্টি থর্রাপদ এবং স ায়ক্ িার্ সরবরা ক্রার। "রাজযবযাপী
সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর আবাসঞ্জর্র সুঞ্জযাগ প্রদাঞ্জর্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন রাঞ্জজযর এবং গভর্রন হ াচুঞ্জলর
অ্বযা ি প্রথিশ্রুথি হদঞ্জখ আথর্ সন্তুষ্ট।"
সংসে সেসে িবর্কা ওয়াম্বলস িম্বলর্, "এই প্রক্ল্পটি ল আঞ্জরক্টি উদা রণ, থক্ভাঞ্জব সরক্ার
আর্াঞ্জদর সব হচঞ্জয় জরুরী সার্াক্তজক্ সর্সযাগুথলর থক্েু সর্াযাঞ্জর্র জর্য হবসরক্াথর খাঞ্জির সাঞ্জি
অ্ংশীদাথরত্ব ক্ঞ্জর ক্াজ ক্রঞ্জি পাঞ্জর। প্রাক্তর্ থভলা র্াথরয়া এক্াঞ্জডথর্র পুর্থর্র্ন াঞ্জণর
ন
র্াযযঞ্জর্, আর্রা
ক্ঞ্জয়ক্ ডজর্ থবপণর্ র্ার্ুষঞ্জক্ সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর আবাসর্ প্রদার্ ক্রথে এবং আর্াঞ্জদর সম্প্রদাঞ্জয়র
এক্টি ঐথি াথসক্ রত্নঞ্জক্ র্িু র্ জীবর্ দার্ ক্রথে। আথর্ গভর্রন হ াচুল এবং রাজয ও িার্ীয়
সরক্াঞ্জর আর্ার অ্ংশীদারঞ্জদর যর্যবাদ জার্াই থচক্ঞ্জিাওয়াগায় থবথর্ঞ্জয়াগ ক্রার জর্য এবং
আর্াঞ্জদর থর্ম্ন-আঞ্জয়র প্রথিঞ্জবশীঞ্জদর, থবঞ্জশষ ক্ঞ্জর প্রবীণঞ্জদর, থর্রাপদ ও সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর আবাসর্
থর্ক্তিি ক্রার উঞ্জেঞ্জশয ক্াজ ক্রার জর্য।"
এথর ক্াউথির বিধায়ক ট ি হিয়াস নিম্বলর্, “আর্াঞ্জদর সম্প্রদায় র্ ার্ারী হিঞ্জক্ পুর্গঠর্
ন
অ্বযা ি রাখার সাঞ্জি, অ্যাঞ্জেলার াউঞ্জসর র্ঞ্জিা সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর আবাসঞ্জর্র প্রক্ল্পগুথল
আর্াঞ্জদর শ র এবং অ্ঞ্চঞ্জলর ক্লযাঞ্জণ গুরুত্বপূণ ভূ
ন থর্ক্া পালর্ ক্রঞ্জব। গভর্রন হ াচুঞ্জলর হদওয়া
স ায়িার জর্য আথর্ সথিযই ক্ৃিজ্ঞ এবং এটি হদখার জর্য উন্মুখ হয এই থবথর্ঞ্জয়াগটি
হচক্ঞ্জিাওয়াগা এবং সর্স্ত এথর ক্াউথির জর্য ক্ী বড় পথরবিনর্ আর্ঞ্জি পাঞ্জর।"
হচকম্ব াওয়াগার সুপারভাইজার ডায়ার্ হির্জম্বকাভবস্ক িম্বলর্, "অ্বঞ্জশঞ্জষ এই দী ন
প্রিীথক্ষ্ি আবাসঞ্জর্র প্রক্ল্পটি সেল ঞ্জি হদঞ্জখ আথর্ উচ্ছ্বথসি। এই প্রক্ল্পটি হচক্ঞ্জিাওয়াগা
শ ঞ্জর সবঞ্জচঞ্জয় ঝুুঁ থক্পূণ, ন থসথর্য়র এবং স ায়ক্ চাথ দা সম্পন্ন বযক্তক্তঞ্জদর জর্য অ্িযন্ত
প্রঞ্জয়াজর্ীয় র্িু র্ এবং সাশ্রয়ী র্ূঞ্জলযর আবাসঞ্জর্র থবক্ল্প সরবরা ক্রঞ্জব। প্রাক্তর্ থভলা র্াথরয়া
উচ্চ থবদযালঞ্জয়র পুর্রুজ্জীবর্ এবং পুর্রায় বযব ার ক্রা ল হচক্ঞ্জিাওয়াগা শ র এবং পক্তির্
থর্উ ইয়ক্ন অ্ঞ্চঞ্জলর এক্টি আইক্থর্ক্ লযান্ডর্াক্ন। এটি এক্টি উঞ্জত্তজর্াপূণ প্রক্ল্প
ন
এবং আথর্
এর সম্পূণ ন ওয়ার অ্ঞ্জপক্ষ্ায় আথে।"
CB-ইিার্ুম্বয়ল বরম্বয়লট র িেিস্থ্াপর্ার পবরচালক এিং স -িাবলক হির্াির্ আপম্বো িম্বলর্,
"CB-ইর্ার্ুঞ্জয়ল ভাগযবার্ হয আবার থর্উ ইয়ক্ন রাঞ্জজযর সাঞ্জি ওঞ্জয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়ঞ্জক্ন আঞ্জরক্টি সাশ্রয়ী
র্ূঞ্জলযর আবাসঞ্জর্র উঞ্জদযাঞ্জগ অ্ংশীদার ঞ্জয়ঞ্জের্। এই যরঞ্জর্র প্রঞ্জচষ্টায় অ্ঞ্জর্ক্ ক্থর্উথর্টি
হস্টক্ঞ্জ াল্ডার জথড়ি িাক্ায় যর্যবাদ ও স্বীক্ৃথি হদওয়ার জর্য আরও অ্ঞ্জর্ক্ আঞ্জে, যার র্ঞ্জযয
অ্ন্তি এই উদা রণটি ল হচক্ঞ্জিাওয়াগা শ র এবং থবথভন্ন আথিক্
ন অ্ংশীদার। অ্যাঞ্জেলার াউস

এক্টি উদীয়র্ার্ পাড়ার এক্টি অ্র্র্য এবং রূপান্তরক্ারী সংঞ্জযাজর্ ঞ্জব যা আথর্ থবশ্বাস ক্থর হয
অ্ঞ্জর্ঞ্জক্র জীবর্যাত্রার র্ার্ উন্নি ক্রঞ্জব।"
উত্তর আঞ্জর্থরক্ার ফ্রাক্তিসক্ার্ হেথলথশয়ার্ থসস্টাঞ্জসরন থসস্টার জুথডি র্াথর ক্ুথবথক্ বঞ্জলঞ্জের্,
"হয র্াটিঞ্জি আর্রা দাুঁথড়ঞ্জয় আথে িা ল পথবত্র ভূ থর্ - হয র্াটি 84 বের যঞ্জর অ্ল্পবয়স্ক র্ারীঞ্জদর
িাঞ্জদর পূণ ক্ষ্র্িা
ন
উপলথি ক্রার জর্য থশক্ষ্া থদঞ্জয় পথবত্র ক্রা ঞ্জয়ঞ্জে। এই থদর্টি সাশ্রয়ী
র্ুঞ্জলযর আবাসঞ্জর্র সুঞ্জযাগ প্রদার্ ক্ঞ্জর বঞ্জয়াঞ্জজযষ্ঠ্ঞ্জদর হসবা ক্রার র্িু র্ পঞ্জির সূচর্া ক্ঞ্জর।"
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