
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বিকাে সংক্রান্ত অক্ষমতা িাকা িেক্তিম্বের জর্ে র্তুর্ সমবিত স ায়ক আিাসম্বর্র 

উন্নয়ম্বর্ সা ায্ে করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর 15 বমবলয়র্ ডলার ত বিল হ াষণা  

  

বিকাে সংক্রান্ত প্রবতিন্ধী িেক্তিম্বের জর্ে সাশ্রয়ী, অোম্বেসম্বয্াগে, র্র্-সার্টনফাইড 

 াউক্তজং অোম্বেস সস্প্রসারণ করম্বত OPWDD-এর 2022 সমবিত স ায়ক আিাসর্ 

িরাে করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াগযতাসম্পন্ন পথরষেবা সরবরা ক্ারী এবং  াউজজং 

হেষভলপারষের জর্য লভয এক্টি সমথিত স ায়ক্ আবাসর্ সংক্রান্ত আষবের্ উষমাচর্ ক্রার 

হ ােণা থেষয়ষের্। থর্উ ইয়ক্ন হেি অথিস ির থপপল উইি হেষভলপষমন্টাল থেজঅযাথবথলটিজ 

(Office for People with Developmental Disabilities) ক্তত নক্ পথরচাথলত 2022 ত থবষলর 

সুষ াগ, থবক্াশ সংক্রান্ত প্রথতবন্ধী বযজিষের জর্য সাশ্রয়ী, অযাষেসষ াগয, র্র্-সাটিনিাইে 

স ায়ক্ আবাসষর্র সুষ াগ পাওয়ার হেষে অযাষেস সম্প্রসারণ ক্রষত মূলধর্ ত থবষল 15 

থমথলয়র্ েলার বরাদ্দ হেষব।  

  

"আমরা থর্উ ইয়ক্নষক্ আষরা সমতাপূণ ন এবং অন্তভভ নজিমূলক্ ক্রার জর্য হচষ্টা ক্রার এই সমষয়, 

আমরা ঝুুঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নবাসীষেরষক্ সাশ্রয়ী মূষলযর আবাসর্ ও স ায়ক্ পথরষেবার অযাষেস 

প্রোর্ ক্রা গুরুত্বপূণ ন  া তাষের উন্নথতর জর্য প্রষয়াজর্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমার 

প্রশাসর্ এমর্ আবাসর্ ততথরর জর্য প্রথতশ্রুথতবদ্ধ  া বুজদ্ধবতথিক্ ও থবক্াশ সংক্রান্ত প্রথতবন্ধী 

থর্উ ইয়ক্নবাসীষের হসবাোর্ ক্ষর এবং এই ত থবষলর র্মর্ীয়তা আমাষের ক্া নক্র হক্ৌশল 

বাস্তবায়র্ ক্রষত সা া য ক্রষব  া আমাষের হেি জষু়ে অভাবীষের সমি নর্ ক্ষর।"  

  

সমথিত স ায়ক্ আবাসষর্র (Integrated Supported Housing, ISH) আষবের্ প্রজক্রয়াটি থর্উ 

ইয়ক্ন হেি অথিস ির থপপল উইি হেষভলপষমন্টাল থেজঅযাথবথলটিজ (OPWDD), পথরষেবা 

সরবরা ক্ারী এবং  াউজজং হেষভলপারষের র্তভর্ স ায়ক্ আবাসর্ প্রক্ল্পগুষলা উন্নয়ষর্র জর্য 

থবস্ততত পথরক্ল্পর্া ক্রষত এবং OPWDD হিষক্ সমষয়াপষ াগী প্রথতশ্রুথত লাভ ক্রষত সেম 

ক্রষব  া থবথভন্ন ত থবষলর আষবের্ প্রজক্রয়াজষু়ে আবশযক্, হ মর্ হ গুষলা NYS হ ামস অযান্ড 

ক্থমউথর্টি থরথর্উয়াল (NYS Homes and Community Renewal), NYC আবাসর্ সংরেণ ও 

উন্নয়র্ (NYC Housing Preservation and Development) এবং অর্রুূপ সরক্ারী মূলধর্ 

ত থবল প্রোর্ক্ারীষের দ্বারা তত্ত্বাবধার্ ক্রা  য়।  

  



স ায়ক্ আবাসর্  ষলা "আবাসষর্র জর্য ভতভ নথক্ এবং আবাসর্ সম্পথক্নত স ায়তার এক্টি 

সংথমশ্রণ  া ভতভ নথক্ ুি ইউথর্ষি বসবাসক্ারী এক্জর্ বযজির সিলভাষব ভা়ো িাক্া থর্জিত 

ক্রার জর্য র্ক্শা ক্রা  ষয়ষে।"   

  

অবফস ফর বিিল উইি হডম্বভলিম্বমন্টাল বডজঅোবিবলর্টজ-এর কবমের্ার হকবর ই. 

র্াইম্বফল্ড িম্বলর্, "সাটিনিাইে  াউজজং এর ক্রমবধ নমার্ খরচ, হসইসাষি র্মর্ীয় আবাসষর্র 

অপশষর্র বা়েথত চাথ ো, সক্ল সেমতার স্তষরর হলাক্জষর্র জর্য আবাসর্ ও আবাথসক্ 

স ায়তার জর্য র্তভর্ ও হিক্সই পদ্ধথতষক্ অপথর া ন ক্ষর হতাষল৷ আমরা  াষেরষক্ হসবা 

প্রোর্ ক্থর তাষের জর্য আবাথসক্ স ায়তার অপশষর্র হমর্ু সম্প্রসারণ ক্রা আমাষেরষক্ 

অবশযই অবযা ত রাখষত  ষব এবং আথম থবশ্বাস ক্থর হ  এই সুষ াগগুষলা আমাষের 

হলাক্জর্ষক্ আষরা হবথশ স্বাধীর্তা এবং তাষের প্রষয়াজর্ীয় সমি নর্ প্রোর্ ক্রষত সা া য 

ক্রষব।"  

  

হ ামস এন্ড কবমউবর্র্ট বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal)-এর কবমের্ার 

রুি অোর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "সেমতা বা আয় থর্থব নষশষে সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী তার 

থর্জস্ব থর্রাপে, থিথতশীল ও সাশ্রয়ী মূষলযর বাথ়েষত বাস ক্রার সুষ াগ পাওয়ার হ াগয। সমথিত 

স ায়ক্ আবাসষর্র জর্য আষবের্ আমাষের সব নজর্ীর্ অি নায়ষর্ সাশ্রয়ী মূষলযর আবাসর্ 

থর্ম নাষণ বুজদ্ধবতথিক্ বা থবক্াশ সংক্রান্ত প্রথতবন্ধী বযজিষের জর্য অযাপািনষমষন্টর অন্তভভ নজিষক্ 

উন্নীত ক্রষত সা া য ক্রষব। এই 15 থমথলয়র্ েলার অি নায়ষর্র সুষ াগ হেওয়ার জর্য আমরা 

গভর্ নর হ াক্ষলর প্রশংসা ক্থর এবং আমরা হেি বযাপী অতযন্ত প্রষয়াজর্ীয় স ায়ক্ আবাসষর্র 

সুষ াগ প্রোষর্র জর্য OPWDD এর সাষি আমাষের অংশীোথরত্ব চাথলষয় হ ষত আগ্র ী।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেষির সক্ল অঞ্চষল আষবের্ক্ারীষের জর্য ত থবল পাওয়া  াষব। OPWDD 

অথতথরি থরষসাস ন বরাদ্দ ক্রষত পাষর হ খাষর্ আষবের্ক্ারীরা থবথভন্ন জাথত, হগাষ্ঠী, সংস্কত থত, 

ভাো, থলঙ্গ, হ ৌর্ পথরচষয়র পিভূথমর বযজিষের চাথ ো পূরষণর জর্য ক্া নক্র হক্ৌশল প্রেশ নর্ 

ক্ষর।  

  

বরাষদ্দর মষধয রষয়ষে ক্যাথপিাল েলার, এবং/অিবা ভা়োর জর্য ভতভ নথক্ এবং স ায়ক্ আবাসর্ 

প্রক্ল্প ততথর ক্রা  া বুজদ্ধবতথিক্ বা থবক্াশ সংক্রান্ত প্রথতবন্ধী বযজিষের জর্য অগ্রাথধক্ারমূলক্ 

ভা়োয় প্রেি ইউথর্ষির ("হসি-অযাসাইে ইউথর্ি") জর্য অর্ুষরাধ অন্তভভ নি ক্ষর।  

  

হেট বসম্বর্টর জর্ ডবিউ. মোবর্য়র্ িম্বলর্, "প্রথতবন্ধী বযজিষের থবথভন্ন ধরষর্র আবাসষর্র 

প্রষয়াজর্ীয়তা ও পেন্দ রষয়ষে এবং থর্উ ইয়ক্ন হেষির জর্য 15 থমথলয়র্ েলাষরর সমথিত 

স ায়ক্ আবাসষর্র আষবেষর্র মষতা থবথর্ষয়াষগর মাধযষম এই সমসযা সমাধার্ ক্রার জর্য 

সজক্রয় পেষেপ হর্ওয়া অতযাবশযক্। আথম হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এবং হেি জষু়ে 

সরবরা ক্ারীষেরষক্ এসব েলাষরর জর্য আষবের্ ক্রষত উৎসাথ ত ক্থর  াষত আমরা 

আমাষের পথরবার, বনু্ধ-বান্ধব এবং প্রথতবন্ধী প্রথতষবশীষের আষরা ভাষলাভাষব হসবাোষর্র জর্য 

র্তভর্ আবাসষর্র অপশর্ চাল ুক্রষত পাথর। প্রথতবন্ধী ক্থমউথর্টিষক্ প্রভাথবত ক্ষর এমর্ 

অষর্ক্ গভীরতর থবেষয় গভর্ নর হ াক্ষলর অবযা ত হর্ততত্ব এবং অংশীোথরষত্বর জর্য আথম 

ক্ত তজ্ঞতা জার্াই।"  



  

অোম্বসেবল হমোর টম আবির্াবত িম্বলর্, "OPWDD এর উষেযাগটি আষরা এক্টি স্বাগত 

ইথঙ্গত হ  র্তভর্ গভর্ নর বুঝষত হপষরষের্ প্রথতবন্ধী বযজিষের চাথ ো আষরা ভালভাষব পূরষণর 

জর্য OPWDD-হক্ অবশযই থেক্ পথরবতনর্ ক্রষত  ষব। এটি এক্টি বাস্তবসম্মত স্বীক্ত থত হ  

অতীষতর সীথমত আবাসষর্র অপশর্গুষলা  ষিষ্ট র্য় এবং এটি সংষক্ত হেয় হ  প্রশাসর্ 

প্রথতবন্ধী বযজিষের আষরা ভাষলাভাষব স ায়তা ক্রার জর্য র্তভর্ পদ্ধথত প্রণয়র্ ক্রষত ইচ্ছভক্।"  

  

হ সব হ াগয সরবরা ক্ারী ত থবষলর জর্য আষবের্ ক্রষব তাষেরষক্ আষরা স্বথর্ভনর আবাসষর্র 

অপশর্ সম্পষক্ন প্রচারণা চালাষত এবং হলাক্জষর্র পেন্দসই আষরা সমথিত হসটিংষস 

রূপান্তষরর বাধাগুষলা হমাক্াষবলা ক্রষত বলা  ষব। অি নায়ষর্র সমষয়র পষর, বরাদ্দপ্রাপ্তরা 

থবেযমার্ ত থবল এবং পথরষেবা মষেষলর মাধযষম সমথিত সমি নর্ এবং পথরষেবা সরবরা  ক্রা 

অবযা ত রাখষত সেম  ষব।  

  

আষরা তষিযর জর্য, হেখুর্ https://opwdd.ny.gov/2022-ish-application-materials।  

  

###  
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