অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/3/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

ব্রঙ্কম্বে গভর্রন হ াকম্বলর $48 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ে ায়তািূলক আিাের্ বর্িাণকাজ
ন
েিাবির হ াষণা

দ্ো বব্রজ-এর পাকন এবভবর্উ অোপার্ন ম্বিন্টে হভম্বর্রার্, গুরুতর িার্বেক অেুস্থতা
রম্বয়ম্বে এির্ িেক্তি ও িয়স্কম্বদ্র জর্ে 69টর্ ে ায়তািূলক আিাবেক ইউবর্র্ প্রদ্ার্
করম্বি
হেম্বর্র গৃ

ীর্ম্বদ্র জর্ে আিাের্ ও ে ায়তা কিেূন বি; এম্পায়ার হের্ ে ায়ক
আিাের্ উম্বদ্োগ এই উন্নয়র্কাম্বজ ে ায়তা করম্বে

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ ব্রঙ্কসে 47.9 থিথলয়র্ ডলাসরর ে ায়তািূলক্ ও োশ্রয়ী আবাের্
ক্িসেসের থর্িাণক্াজ
ন
েিাপ্ত সয়সে বসল হ াষণা ক্সরসের্ হেটি গুরুতর িার্থেক্ অেুস্থতা
রসয়সে এির্ বযক্তি, প্রথতবন্ধী হভসিরার্, ও বয়স্ক বযক্তি ে গুরুতর গৃ ীর্ অবস্থার েম্মুখীর্
বযক্তিসেরসক্ হেবা প্রোর্ ক্রসব। গৃ ীর্সের জর্য আবাের্ ও ে ায়তা ক্িেূন থির িাধ্যসি
বরাদ্দক্ৃত 6.5 থিথলয়র্ ডলার ে ায়তাপ্রাপ্ত এই পাক্ন এথভথর্উ অযাপািন সিন্টে এম্পায়ার হেি
ে ায়ক্ আবাের্ উসেযাসগর িাধ্যসি অিায়র্ক্
ন
ৃ ত ে ায়তািূলক্ পথরসষবােম্পন্ন 69টি ইউথর্ি
ে 115 ইউথর্ি োশ্রয়ী বােস্থার্ প্রোর্ ক্রসে।
"থেটিসত গৃ ীর্ অবস্থার েম্মুখীর্ ওয়া অসর্ক্ হবথি েংখযক্ থর্উ ইয়ক্নবােী প্রায় হেসেই
এির্ এক্াথধ্ক্ েিেযার হিাক্াসবলা ক্রসের্ হেগুসলা তাসের আবােসর্র অথস্থথতিীল অবস্থার
হেসে ভূ থিক্া রাখসে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "আবাের্ প্রোর্ ক্রার িাধ্যসি এবং থর্উ
ইয়ক্নবােীসেরসক্ স্বথর্ভনর পথরসবসি জীবর্ োপসর্র জর্য তাসের প্রসয়াজর্ীয় ে ায়তািূলক্
পথরসষবাগুসলা হপ ৌঁসে থেসয় ো ােয ক্রার িাধ্যসি গৃ ীর্তা থর্িূলন ক্রার জর্য পাক্ন এথভথর্উ
অযাপািন সিন্টে এর িসতা প্রক্ল্পগুসলা অপথর াে।"
ন
এই প্রক্সল্পর পৃষ্ঠসপাষক্, েযা থব্রজ, েুবলন বা প্রথতবন্ধী বয়স্ক বযক্তিসের জর্য 23টি ইউথর্ি,
প্রথতবন্ধী হভসিরার্সের জর্য 23টি ইউথর্ি, এবং িার্থেক্ েিেযা রসয়সে এির্ প্রাপ্তবয়স্ক
বযক্তিসের জর্য 23টি ইউথর্ি েংরথেত হরসখসে। অবথিষ্ট 45টি অযাপািন সিন্ট ক্থিউথর্টির থর্ম্নআসয়র পথরবার ও প্রবীণসের জর্য েংরথেত রাখা সয়সে।
এই উন্নয়র্ ক্াসজর িসধ্য গরি ক্রার থক্সির্ ে বহুিুখী উসদ্দসিয বযব াসরর জর্য এক্টি রুি,
লক্তি রুি, ক্ম্পম্পউিার লযাব, হখলার রুি এবং এক্টি ক্থিউথর্টি বাগার্ ও াাঁিার পি ে
সরর

বাইসর থিত্তথবসর্ােসর্র জায়গা অন্তভভি
ন রসয়সে। োত তলাথবথিষ্ট এই ভবর্টি ব্রঙ্কসের
হেয়ারিন্ট থভসলজ এলাক্ায় এক্টি খাথল জায়গার উপসর থর্থিতন সয়সে।
পাক্ন এথভথর্উ অযাপািন সিন্টসের েথব হেখুর্।
হেসির োিথয়ক্ ে ায়তা অথধ্েপ্তর (Office of Temporary Assistance) ক্তৃক্
ন বরাদ্দক্ৃত
গৃ ীর্সের জর্য আবাের্ ও ে ায়তা ক্িেূন থি এই প্রক্সল্পর জর্য 6.5 থিথলয়র্ ডলার প্রোর্
ক্সরসে। হেসির অথিে অব হিন্টাল হ লি (Office of Mental Health) এম্পায়ার হেি
ে ায়ক্ আবাের্ উসেযাসগর িাধ্যসি ে ায়তািূলক্ আবাের্ ইউথর্িগুসলার জর্য পথরসষবা ও
ভাড়া বাবে 1.7 থিথলয়র্ ডলাসরর বাথষক্
ন অর্ুোর্ এবং িার্থেক্ভাসব অেুস্থ বযক্তিসের
বেবাসের জর্য থর্ধ্াথরত
ন
23টি অযাপািন সিসন্টর জর্য ক্িেূন থি উন্নয়র্ ত থবসলর অিায়র্
ন
থ সেসব
আসরা 195,500 ডলার প্রোর্ ক্রসে।
থর্উ ইয়সক্নর হ ািে এন্ড ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 6.5
থিথলয়র্ ডলাসরর ক্রিুি বন্ড, এটির থর্উ ইয়ক্ন থেটি 100 িতাংি োশ্রয়ী ক্িেূন থির িাধ্যসি 7
থিথলয়র্ ডলার, এবং থর্ম্ন-আসয়র আবােসর্র জর্য হিডাসরল পোসয়র
ন
ক্র হেথডি ো উন্নয়র্
ক্াসজর জর্য 17.7 থিথলয়র্ ডলার ততথর ক্রসব, এেসবর িাধ্যসি এই প্রক্সল্প অিায়র্
ন
ক্সরসে।
এোড়াও থর্উ ইয়ক্ন থেটির আবাের্ েংরেণ ও উন্নয়র্ থবভাগ (Department of Housing
Preservation and Development) 7.4 থিথলয়র্ ডলার অিায়র্
ন
ক্সরসে।
োিবয়ক ও অক্ষিতা েংক্রান্ত ে ায়তা বিষয়ক দ্িম্বরর (Office of Temporary and
Disability Assistance) অোবেেোন্ট এক্তিবকউটর্ভ হডপুটর্ কবিের্ার িারিারা বে.
গুইর্ িম্বলর্, "পাক্ন এথভথর্উ এর িসতা উন্নয়র্ প্রক্ল্পগুসলা থর্উ ইয়ক্ন হেসি গৃ ীর্তার
েিেযা হিাক্াসবলায় আিাসের প্রসিষ্টার হক্ন্দ্রথবন্দুসত িাসক্ ক্ারণ হেগুসলা অরথেত অবস্থায়
িাক্া থর্উ ইয়ক্নবােীরা তাসের আবােসর্র অথর্রাপত্তার জর্য োয়ী েিেযাগুসলা হিাক্াসবলার
জর্য তারা থর্ভনর ক্রসত পাসরর্ এির্ থস্থথতিীল আবাের্ ও পথরসষবা, উভয়টি প্রোর্ ক্সর
িাসক্। গৃ ীর্তার েম্মুখীর্ ওয়া বযক্তিসের প্রসয়াজর্ হিাক্াসবলায় আিাসের প্রসিষ্টার জর্য
অথত গুরুত্বপূণ এটির
ন
িসতা ও অর্যার্য প্রক্ল্পগুসলার জর্য তার অবযা ত ে ায়তার জর্য আথি
গভর্রন হ াক্লসক্ োধ্ুবাে জার্াই।"
হ ািে এন্ড কবিউবর্টর্ বরবর্উয়াম্বলর কবিের্ার রূি অোর্ বভের্াউকাে িম্বলর্, "েব
থর্উ ইয়ক্নবােীর এক্টি ভাসলা বাথড়সত িাক্ার িোো
ন ও থর্রাপত্তা লাসভর অথধ্ক্ার রসয়সে। েযা
থব্রজ এবং আিাসের হেি ও স্থার্ীয় পোসয়র
ন
অংিীোরসের ক্লযাসণ, পাক্ন এথভথর্উ
অযাপািন সিন্টে বযক্তিসের এক্ জায়গায় থর্রাপসে হবসড় উঠসত ো ােয ক্সর এির্ জরুথর
পথরসষবাগুসলা প্রোর্ ক্রসব এবং আবােসর্র অথর্রাপত্তার পযািার্ হভসে
ন
থেসব। 115টি
অযাপািন সিন্ট থর্সয় এটি হেয়ারিন্ট থভসলসজর জর্য এক্টি রূপান্তরিূলক্ উন্নয়র্ প্রক্ল্প োর
লেয সলা ব্রঙ্কেসক্ এির্ এক্টি জায়গা থ সেসব বজায় রাখার থবষয়টি থর্ক্তিত ক্রা হেখাসর্
প্রসতযসক্ -থবসিষ ক্সর আিাসের হেিসক্ েম্মাসর্র োসি হেবা প্রোর্ ক্রা হেেব হেবক্ পুরুষ
ও িথ লা, জীবর্োপর্ ক্রার ও েিৃক্তি লাভ ক্রার েুসোগ পাসবর্।"

অবিে অি হিন্টাল হ লি-এর কবিের্ার ড. অোর্ োবলভার্ িম্বলর্, "পাক্ন এথভথর্উ
অযাপািন সিন্টে ইসতাপূসব খাথল
ন
পসড় িাক্া এক্টি জায়গাসক্ অরথেত ও গৃ ীর্ থর্উ
ইয়ক্নবােীসের জর্য এক্টি উষ্ণ ও থস্থথতিীল আবােসর্ পথরণত ক্সরসে। এেব ে ায়তািূলক্
আবাথেক্ ইউথর্ি িার্থেক্ভাসব অেুস্থ বযক্তিসের থর্সজসের বাথড়সত স্বথর্ভনরভাসব
জীবর্োপসর্র জর্য প্রসয়াজর্ীয় পথরসষবা ও ে ায়তা প্রোর্ ক্রসব। এেব বাথড় থর্িাসণর
ন
হেসে OMH-এর পালর্ ক্রা ভূ থিক্া থর্সয় আথি গথবত,
ন এবং িার্থেক্ভাসব অেুস্থ বযক্তিসের
ে ায়তা ও আিা প্রোর্ ক্রার জর্য তার অেীক্াসরর জর্য আথি গভর্রন হ াক্লসক্ োধ্ুবাে
জার্াই।"
বব্রজ-এর CEO েুজার্ উইবভয়র্ িম্বলর্, "হক্াথভসডর েিসয় এই র্তভ র্ ভবর্টি িালু ক্রসত
হপসর এবং এই খাথল জায়গাটিসক্ বাথেন্দাসের ও আসিপাসির ক্থিউথর্টির জর্য এক্টি উষ্ণ,
থর্রাপে, ও েুরথেত পথরসবসি রূপান্তর ক্রসত হপসর আিরা গথবত।
ন আিরা আিাসের েরক্াথর
ত থবলোতাসের প্রথত এবং উন্নয়র্ ক্াসজর অংিীোরসের প্রথত এবং েযা থব্রজ-এর পথরিালর্া
হবাসডনর প্রথত এবং এেসবর হক্াসর্া থক্েভই োসের োড়া েম্ভব সতা র্া হেেব ক্িীসের প্রথত
গভীরভাসব ক্ৃতজ্ঞ। এোড়াও আিরা থেটিজুসড় ে ায়তািূলক্ ও োশ্রয়ী আবােসর্র প্রিণ্ড
িাথ োর থবষয়টি স্বীক্ার ক্থর এবং অরথেত থর্উ ইয়ক্নবােীসের জর্য আসরা হবথি আবাের্
ততথর ক্রার জর্য থেটি ও হেসির অেীক্ারাবিতার প্রিংো ক্থর।"
বেটর্র আিাের্ েংরক্ষণ ও উন্নয়র্ বিভাম্বগর কবিের্ার লুইে কোরল িম্বলর্, "হিয়সরর
আবাের্ পথরক্ল্পর্ার শুরু হিসক্ই, থর্উ ইয়ক্ন থেটি এটির েবসিসয় অরথেত বাথেন্দাসের জর্য
আবােসর্র েুসোগ ততথর ক্রসত েম্ভাবয েব েরঞ্জাি বযব ার ক্সর আেসে। 3500 পাক্ন
অযাপািন সিন্টে েথতযক্ার অসিইন আিাসের প্রবীণসের, গৃ ীর্তার োসি লড়াই ক্সর োওয়া
বযক্তিসের, এবং ে ায়তািূলক্ পথরসষবার প্রসয়াজর্ রসয়সে এির্ বযক্তিসের জর্য তাসেরসক্
থর্সজর পাসয় োাঁড়াসত এবং এক্ জায়গায় হিসক্ হবসড় উঠসত ো ােয ক্রসব এির্ এক্টি েুন্দর,
িার্েম্মত, োশ্রয়ী বাথড় থর্ক্তিত ক্রার জর্য থেটির উচ্চ িার্েসণ্ডর েৃষ্টান্তস্বরূপ। এই 115টি
র্তভ র্ োশ্রয়ী, ে ায়তািূলক্ বাথড় ততথরর জর্য হেসির োসি ও েযা থব্রজ-এর োসি অংিীোর
সত হপসর আিরা গথবত।"
ন
বেম্বর্র্র লুইে হেপালম্বিডা িম্বলর্, "োশ্রয়ী আবাের্ ততথর ক্রা এবং ে ায়তািূলক্ পথরসষবা
প্রোর্ ক্রার িাধ্যসি, আিরা আিাসের ক্থিউথর্টিসত গৃ ীর্তা থবেযিার্ িাক্ার অসর্ক্গুসলা
িূল ক্ারণ হিাক্াসবলা শুরু ক্রসত পাথর। পাক্ন এথভথর্উ অযাপািন সিন্টে হেয়ারিন্ট থভসলজ
এলাক্ায় এেব বাথড় ও এই ে ায়তা প্রোর্ ক্রসব, ো এই এলাক্ায় আবােসর্র অথর্রাপত্তা
হিাক্াসবলায় ো ােয ক্রার পািাপাথি আিাসের িসধ্য েবসিসয় অরথেত বযক্তিসের জর্য বাথড়র
বযবস্থাও ক্রসব। আবােসর্র অথর্রাপত্তার থবষয়টিসক্ তার প্রিােসর্র এক্টি িীষ অগ্রাথধ্ক্ার
ন
থ সেসব থবসবির্া ক্রা অবযা ত রাখায় এবং আিাসের ক্থিউথর্টিগুসলাসত এটির িসতা উন্নয়র্
প্রক্ল্পগুসলাসক্ বাস্তবরূপ থেসত ো ােয ক্রায় তার হর্তৃসত্বর জর্য আথি গভর্রন হ াক্সলর
প্রিংো ক্থর।"
অোম্বেেবলওম্বির্ েোম্বন্টল জোকের্ িম্বলর্, "আিাসের েবসিসয় অরথেত বযক্তিসের থক্েভ
অংসির জর্য আবােসর্র বযবস্থা ক্রািা ব্রঙ্কে-থভথত্তক্ োশ্রয়ী উন্নয়র্ প্রক্ল্প, পাক্ন এথভথর্উ

অযাপািন সিন্টে ে ায়তািূলক্ আবাের্ উসেযাসগর ক্াজ েিাপ্ত ওয়া উেোপসর্ আথি অতযন্ত
েন্তুটষ্ট থর্সয় গভর্রন হ াক্সলর োসি হোগ থেক্তি। আিাসের ক্থিউথর্টিসত প্রাথন্তক্তার থিক্ার
ওয়া বযক্তিসের েুরথেত রাখা ও ে ায়তা ক্রা আিাসের ক্তনবয এবং এই উন্নয়র্ ক্াজটি
হেথেসক্ই এথগসয় োওয়ার এক্টি পেসেপ। আথি এই প্রসিষ্টার োসি েম্পৃি েব েংস্থাসক্
ধ্র্যবাে জার্াসত িাই, আথি অেূর ভথবষযসত এধ্রসর্র আসরা অসর্ক্ প্রক্ল্প েম্পন্ন সত হেখার
আিা ক্রথে।"
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