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ব্রুকবলর্ ও িাম্বেম্বলাম্বে স ায়োমূলক আিাসর্ প্রকম্বের জর্ে গভর্ নর হ াচুম্বলর 

12.6 বমবলয়র্ ডলার িরাে হেয়ার হ াষণা  

  

73 ইউবর্ট স্থায়ী স ায়োমূলক আিাসর্ তেবরর জর্ে গৃ  ীর্ম্বের জর্ে আিাসর্ ও 

স ায়ো কম নসূবচ (Homeless Housing and Assistance Program) ে বিল  

  

হভম্বটরার্, মােকদ্রিে িেি ার সংক্রান্ত সমসো এিং গুরুের মার্বসক অসুস্থো রম্বয়ম্বে 

এমর্ িেক্তিম্বের জর্ে এই প্রকেগুম্বলা স ায়োমূলক পবরম্বষিা ও আিাসম্বর্র হেম্বে 

বস্থবেেীলো প্রোর্ করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে গ ৃ ীর্তাা্র সম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরের 

জর্য ব্রুক্থলর্ ও বারেরলারত স্থায়ী স ায়তামূলক্ আবাসর্ প্রোর্ ক্ররব এমর্ প্রক্রের জর্য 

12.6 থমথলয়র্ ডলাররর হেট ত থবল বরাদ্দ ক্রা  রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন হেরটর গ ৃ ীর্রের জর্য 

আবাসর্ ও স ায়তা ক্ম নসূথচর মাধ্যরম সমথি নত এসব প্রক্ে হভরটরার্, মােক্দ্রবয বযব ার 

সংক্রান্ত সমসযার ইথত াস ররয়রে এবং গুরুতর মার্থসক্ অসুস্থতা ররয়রে এমর্ বযক্তিরের হসবা 

প্রোরর্র জর্য অথতথরি 73 ইউথর্ট স্থায়ী স ায়তামূলক্ আবাসর্ সরবরা  ক্ররব।  

  

"সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর এক্টট ভারলা বাথির মাধ্যরম মে নাো ও থর্রাপত্তা পাওয়ার অথধ্ক্ার 

ররয়রে—থবরেষ ক্রর োরা অরথিত অবস্থায় ররয়রের্ এবং সম্মারর্র সারি আমারের জাথতর 

হসবা ক্রররের্ এমর্ বযক্তিরের," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "এই ক্ম নসূথচর মাধ্যরম সমথি নত 

আররা অর্যার্য প্রক্রের মরতাই এসব প্রক্ে এমর্ গুরুত্বপূণ ন পথররষবা সরবরা  ক্ররব ো 

গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্  ওয়া বযক্তিরা আবাসরর্র অথর্রাপত্তা হিরক্ হবথররয় আসার জর্য বযব ার 

ক্ররত পাররবর্। এখারর্ থর্উ ইয়রক্ন, আমরা এরক্ অপররর হখয়াল রাথখ এবং এসব প্রক্ে এই 

প্রথতশ্রুথতরই বথ িঃপ্রক্াে।"  

  

অর্ুরমাথেত প্রক্েগুরলার মরধ্য বারেরলার মযার্ াটর্ থভরলরজ 23.4 থমথলয়র্ ডলাররর এক্টট 

উন্নয়র্ প্রক্ে অন্তভুনি ররয়রে হেটট মােক্দ্রবয বযব ার সংক্রান্ত সমসযা অিবা গুরুতর 

মার্থসক্ অসুস্থতা ররয়রে এমর্ বযক্তিরের জর্য 33 ইউথর্ট স্থায়ী স ায়তামূলক্ আবাসর্ স  66 

ইউথর্ট সাশ্রয়ী আবাসর্ সরবরা  ক্ররব। হবে-হসলে থবর থভয়ারাল হ লি ইর্ক্. (BestSelf 

Behavioral Health Inc.) এর উন্নয়র্কৃ্ত এই প্রক্ে গ ৃ ীর্রের জর্য আবাসর্ ও স ায়তা 

ক্ম নসূথচ হিরক্ 6.1 থমথলয়র্ ডলার এবং এম্পায়ার হেট স ায়তামূলক্ আবাসর্ উরেযারগর 

মাধ্যরম ক্াে নপথরচালর্ার খরচ পারব।  



  

এোিাও ব্রুক্থলরর্ 39.6 থমথলয়র্ ডলার বযরয় 66-ইউথর্রটর এক্টট উন্নয়র্ প্রক্ে অর্ুরমাথেত 

 রয়রে ো গুরুতর মার্থসক্ অসুস্থতা ররয়রে এমর্ বযক্তি ও হভরটরার্রের জর্য 40 ইউথর্ট 

স ায়তামূলক্ আবাসর্ সরবরা  ক্ররব। ক্র্সার্ ন ের ইক্তিরপরিন্ট থলথভং, ইর্ক্ (Concern for 

Independent Living, Inc) ক্তৃনক্ উন্নয়র্কৃ্ত এই প্রক্রে 40 ইউথর্ট স্থায়ী স ায়তামূলক্ 

আবাসর্ অন্তভুনি ররয়রে এবং প্রক্েটট গ ৃ ীর্রের জর্য আবাসর্ ও স ায়তা ক্ম নসূথচ এবং 

স ায়তা ক্ম নসূথচ হিরক্ 6.4 থমথলয়র্ ডলার এবং এম্পায়ার হেট স ায়ক্ আবাসর্ উরেযারগর 

মাধ্যরম ক্াে নপথরচালর্ার বযয় পারব।  

  

হেরটর অস্থায়ী ও অিমতা সংক্রান্ত স ায়তা থবষয়ক্ েপ্তর (Office of Temporary and 

Disability Assistance) দ্বারা পথরচাথলত গ ৃ ীর্রের জর্য আবাসর্ ও স ায়তা ক্ম নসূথচ 

স ায়তামূলক্ আবাসর্ ইউথর্ট থর্ম নারণর অিবা জরুথর আশ্রয়রক্ন্দ্র হমরামরতর প্রস্তাব ক্রা 

প্রক্েসমূর র জর্য 128 থমথলয়র্ ডলাররর মূলধ্র্ ত থবরলর বযবস্থা ক্রররে। এবের এখর্ পে নন্ত 

এই ক্ম নসূথচ হেটজরুি 213 ইউথর্ট স ায়তামূলক্ আবাসর্ ততথর বা সংরিণ ক্ররব এবং 

জরুথর আশ্রয়রক্ন্দ্র হমরামত ক্ররব এমর্ আটটট প্রক্রের জর্য প্রায় 25 থমথলয়র্ ডলার বরাদ্দ 

ক্রররে। গত বেরর, ক্ম নসূথচটট 30 টট প্রক্েরক্ অি নায়র্ প্রোর্ ক্ররথেল ো স ায়ক্ আবাসরর্র 

881 টট ইউথর্ট হোগ ক্ররব এবং জরুথর আশ্রয়গুথলরক্ হমরামত ক্ররব।  

  

গ ৃ ীর্রের আবাসর্ স ায়তা ক্ম নসূথচটট লারভর উরদ্দেয ীর্ ক্রপ নাররের্, োতবয ও ধ্মীয় 

সংগঠর্ ও হপৌরসভাগুথলরক্ হসই সক্ল মার্ুরষর জর্য বাসস্থার্ অজনর্, থর্ম নাণ ক্ররত বা 

পুর্ব নাসর্ থেরত মূলধ্র্ী অর্ুোর্ ও ঋণ প্রোর্ ক্রর োরা থবরেষ স ায়তা োিা পে নাপ্ত বাসস্থার্ 

হপরত অিম। OTDA ক্মীরের দ্বারা পথরচাথলত এক্টট পাবথলক্ হবথর্থেট ক্রপ নাররের্, থর্উ 

ইয়ক্ন হেট হ ামরলস  াউক্তজং অযাি অযাথসেযান্স ক্রপ নাররের্ (New York State Homeless 

Housing and Assistance Corporation) ক্তৃনক্ এক্টট প্রথতরোথগতামূলক্ প্রক্তক্রয়ার মধ্য থেরয় 

এই ত থবল প্রোর্ ক্রা  রয়রে।  

  

এই ক্ম নসূথচর মাধ্যরম থর্উ ইয়ক্ন হেট স ায়ক্ আবাসরর্র উন্নয়রর্র লরিয $1.2 থবথলয়র্ 

ডলাররর হবথে বরাদ্দ ক্রররে। ক্ম নসূথচটট গ ৃ ীর্তায় হভাগা বযক্তি ও পথরবারগুথলরক্ স ায়তা 

ক্রার জর্য হমাট 22,000 টটর হবথে বাসস্থারর্র ইউথর্ট ততথর ক্রররে।  

  

###  
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