
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 
 

গভর্ নর হ াকল অোলিাবর্ম্বে 3.4 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর স ায়ক আিাসর্ বর্ি নাণ 

প্রকল্প হ ালার হ াষণা বিম্বলর্  

  

CARES অফ NY প্রকল্প পূম্বি ন গৃ  ীর্ িাকা িেক্তি ও েরুণম্বির জর্ে 15 ইউবর্ট স্থায়ী 

সিি নক আিাসর্ প্রকল্প প্রিার্ কম্বর  

  
  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেকক্ন্ড থিট ফ্যাথিথল অ্যাপাটনকিন্টে 

(Second Street Family Apartments) এবং এি থিট একেটে (Elm Street Estates) খুকল 

হেওয়া  কয়কে, এরা  কলা ডাউর্টাউর্ অ্যালবাথর্কে অ্বথিে এক্কজাড়া িায়ী েিি নক্ আবাের্ 

থর্ি নাণক্াজ ো িূলে হেকটর গ ৃ ীর্ আবাের্ ও ে ায়ো ক্ি নেূথির (Homeless Housing and 

Assistance Program) িাধ্যকি অ্ি নাথয়ে  কয়কে। CARES অ্ফ্ NY ইর্ক্কপ নাকরশর্ (CARES of 

NY Inc) দ্বারা তেথর 3.4 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর প্রক্ল্পটট হিাট 15 ইউথর্ট েিি নক্ আবাের্ 

থর্ি নাণ ক্করকে ো পূকব ন গ ৃ ীর্োয় ভুকগকে এির্ েরুণ, ক্িবয়েী থপোিাো, এবং িারাত্মক্ 

িার্থেক্ বযাথধ্ বা HIV/AIDS আক্রান্ত বযক্তিকের প্রোর্ ক্রা  কব।  

  

"আিরা হেটজকুড় েিি নক্ আবােকর্র উপলভযো বকৃ্তি ক্রকে র্ক্তজরথব ীর্ থবথর্কয়াগ ক্করথে 

এবং োশ্রয়ী আবাের্ ও ে কজ উপলভয েিি নক্ হেবার েক্তিলর্ ক্রা এই থর্ি নাণক্াজটট জীবর্ 

বেকল থেকে ো ােয ক্রকব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেকক্ন্ড থিট ফ্যাথিথল অ্যাপাটনকিন্টে 

এবং এি থিট একেটে, গ ৃ ীর্ আবাের্ ও ে ায়ো ক্ি নেূথির দ্বারা েিথি নে আকরা অ্কর্ক্ 

প্রক্কল্পর িকোই ক্িবয়েী থপোিাো এবং গ ৃ ীর্োয় ভুগকে িাক্া বযক্তিকের এক্টট থর্রাপে, 

থিথেশীল এবং েিি নক্ পথরকবশ থেকব হেখাকর্ োরা জীবর্োপর্ ও েিকৃ্তি ক্রকে পাকর।"  

  

"হেকক্ন্ড থিট ফ্যাথিথল অ্যাপাটনকিন্টন্স এবং এি থিট একেটে আকরা েুুঃি থর্উ ইয়ক্নবােীকক্ 

থর্কজর বাো বলার এক্টট িার্ প্রোর্ ক্রকব," হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা 

িম্বলর্। "এই র্েুর্ েিি নক্ অ্যাপাটনকিন্টগুথল িারাত্মক্ িার্থেক্ বযাথধ্ বা HIV/AIDS আক্রান্ত 

অ্কর্ক্ ক্িবয়েী িার্ুষকক্ ো ােয ক্রকব, োকেরকক্ গ ৃ ীর্োর এক্টট েত্নশীল ও েিি নক্ 

থবক্ল্প প্রোর্ ক্কর হেখাকর্ োরা শুধ্ ুজীবর্োপর্ ক্রকেই র্া, বরং প্রকয়াজর্ীয় েিি নক্ হেবাও 

পাকব।"  

  

CARES অ্ফ্ NY দ্বারা স্পন্সরকৃ্ে প্রক্ল্পটট অ্যালবাথর্র ডাউর্টাউকর্ েয়টট টাউর্ াউজ থর্ি নাণ 

ক্করকে হেখাকর্ 15টট েিি নক্ হেবা ইউথর্ট আকে। CARES অ্ফ্ NY েক্ল ইউথর্কটর জর্য 



েিি নক্ হেবা প্রোর্ ক্রকব, ইউথর্টগুথল বাে লাইর্, িার্ীয় েুপারিাকক্নট এবং স্বািযকেবা 

হক্কের ক্াোক্াথে অ্বথিে।  

  

প্রক্ল্পটট থর্ভনর ক্কর গ ৃ ীর্ অ্বোর্ ও ে ায়ো ক্ি নেূথি হিকক্ পাওয়া 3.3 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলাকরর ক্যাথপটাল ে থবল হিকক্, ো পথরিালর্া ক্রকব হেকটর হটকপারাথর এবং থডজযাথবথলটট 

অ্যাথেকেন্স অ্থফ্ে (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)। পাশাপাথশ, 

েিি নক্ হেবার অ্ি নায়র্ ক্রকব এপায়ার হেট েিি নক্ আবাের্ উকেযাগ (Empire State 

Supportive Housing Initiative), OTDA-র িাধ্যকি।  

  

গ ৃ ীর্ আবাের্ এবং ে ায়ো ক্ি নেূথি আবাের্কক্ আকরা োশ্রয়ী, র্যােয ও থিথেশীল ক্রকে 

গভর্ নর হ াক্কলর েুেরূপ্রোরী পথরক্ল্পর্ার এক্টট গুরুত্বপণূ ন অ্ংশ। েম্প্রথে প্রণীে হেট বাকজকট 

গভর্ নর 25 থবথলয়র্ ডলাকরর এক্টট র্েুর্ পাাঁি-বের হিয়ােী েিথিে আবাের্ পথরক্ল্পর্া 

েফ্লভাকব প্রণয়র্ ক্করকের্ ো থর্উ ইয়ক্ন জকুড় 100,000 োশ্রয়ী বাথড় তেথর বা েংরক্ষণ ক্রার 

িাধ্যকি আবােকর্র েরবরা  বকৃ্তি ক্রকব, োর িকধ্য অ্ে ায় জর্কগাষ্ঠীর জর্য ে ায়োিূলক্ 

পথরকষবােপন্ন 10,000 বাথড় এবং আকরা 50,000 বাথড়কে থবেুযোয়র্ েপন্ন ক্রা অ্ন্তভুনি 

রকয়কে।  

  

বাকজটটট গ ৃ ীর্ আবাের্ ও ে ায়ো ক্ি নেূথির 128 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ক্যাথপটাল ে থবল 

অ্বযা ে রাখকে োকে র্েুর্ েিি নক্ আবাের্ ইউথর্ট গঠর্ ক্রা োয় বা থবেযিার্ জরুথর 

আশ্রয়কক্ে হিরািে ক্রা োয়। োম্প্রথেক্ অ্ি নোর্ দ্বারা ক্ি নেূথিটট 865 ইউথর্ট িায়ী েিি নক্ 

আবাের্, 14 ইউথর্টট ক্রাথন্তক্ালীর্ আবাের্, এবং 67 ইউথর্ট জরুথর আবােকর্র জর্য প্রায় 

102.5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার বরাদ্দ ক্করকে।  

  

হটম্বপারাবর এিং বডজোবিবলটট অোবসম্বেন্স অবফম্বসর কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. 

টটম্বয়টজ িম্বলর্, "অ্কর্ক্ হবথশ েিয় হেখা োয় গ ৃ ীর্োয় ভুগকে িাক্া থর্উ ইয়ক্নবােীরা 

স্বািয ও োিাক্তজক্ েিেযায়ও ভুগকে িাকক্ ো োকের আবাের্ অ্থিথেশীলো বাথড়কয় হেয়। 

অ্ভীষ্ট অ্র্োইট েিি নর্ থেকয়, আিরা এই বযক্তি ও পথরবারকক্ োকের জীবকর্ িায়ী থিথেশীলো 

অ্জনর্ ক্রকে ে ায়ো ক্থর। অ্যালবাথর্র প্রক্ল্পটটর িকো প্রক্ল্পগুথল েক্ল থর্উ ইয়ক্নবােীর 

জর্য থর্রাপে, থিথেশীল আবােকর্র েুকোগ থর্ক্তিে ক্রকে গভর্ নর হ াক্কলর অ্বযা ে 

অ্ঙ্গীক্াকরর উপর আকলাক্পাে ক্কর।"  

  

হেট বসম্বর্টর বর্ল হেসবলর্ িম্বলর্, "আথি খুথশ হে প্রক্ল্পটটর ক্াজ হশষ  কয়কে। হেকক্ন্ড 

থিট ফ্যাথিথল অ্যাপাটনকিন্টে এবং এি থিট একেটে র্াকির েুেনান্ত এই র্েুর্ টাউর্ াউজগুথল 

েিি নক্ আবাের্  কব ো েরুণ, ক্িবয়েী থপোিাো, এবং িারাত্মক্ িার্থেক্ বযাথধ্ বা 

HIV/AIDS আক্রান্ত বযক্তিকের থর্কজকের বাো বলার িকো এক্টট িার্ প্রোর্ ক্রকব।"  

  

অোম্বসেবল সিসে জর্ টট. িোকম্বডার্াল্ড িে িাডন িম্বলর্, "থর্উ ওয়াক্ন হেট বাকজকট প্রেত্ত 

গ ৃ ীর্ আবাের্ ও ে ায়ো ক্ি নেূথির ে থবল োশ্রয়ী আবাের্ এবং েিি নক্ আবােকর্র 

প্রকয়াজকর্ িাক্া অ্কর্কক্র জর্য এক্টট লাইফ্লাইর্ তেথর ক্কর। আথি এই বাকজকট এবং পূকব নর 

বাকজটেিূক  এই ক্ি নেূথিটটকক্ ক্রিাগে েিি নর্ ক্করথে এবং আথি হটকপারাথর এবং 

থডজযাথবথলটট অ্যাথেকেন্স অ্থফ্ে এবং CARES অ্ফ্ NY ইর্ক্কপ নাকরশর্কক্ হেকক্ন্ড থিট 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-comprehensive-25-billion-housing-plan-historic-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C01284b48918143995fd308da5922b6e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637920302879338013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUDAYmDmAwugAEZ%2BuSBT7G2X3nb61G4QKDtcY7O6jfE%3D&reserved=0


ফ্যাথিথল অ্যাপাটনকিন্টে এবং এি থিট একেটে থর্ি নাণ ক্রার জর্য ধ্র্যবাে জার্াক্তি, ো 

আিাকের েম্প্রোকয়র এক্টট গুরুত্বপূণ ন আবাের্ েংিার্  কয় উঠকব।"  

  

অোলিাবর্র কাউবন্ট বর্ি না ী ডোবর্ম্বয়ল বপ. িোকয় িম্বলর্, "এটট হক্ার্ও হগাপর্ ক্িা র্য় 

হে থর্উ ইয়ক্ন এবং হেকশর আকরা অ্কর্ক্ হেট এক্টট গ ৃ ীর্ো েঙ্ককট ভুগকে, ি ািারী এবং 

অ্ি ননর্থেক্ অ্িলাবিা োর আকরা অ্বর্থে ক্করকে ক্কর থেকয়কে। আিরা েথে এই হেউ হঠক্াকে 

িাই, ো কল আিাকেরকক্ গ ৃ ীর্োর উৎকের ক্ারণ টঠক্ ক্রকে উদ্ভাবর্ী েিাধ্ার্ হবর ক্রকে 

 কব। অ্ি নাৎ আিাকের আকরা োশ্রয়ী আবাের্ প্রকয়াজর্ হেখাকর্ িার্থেক্ স্বািয েিি নর্ে  

রয্াপঅ্যারাউন্ড হেবার উপর িকর্াকোগ থেকব। আথি গভর্ নর হ াক্ল, হেকটর OTDA, এবং 

CARES অ্ফ্ NY হক্ ধ্র্যবাে জার্াকে িাই, অ্যালবাথর্ ডাউর্টাউকর্ েিি নক্ আবােকর্ বুক্তিিার্ 

থবথর্কয়াকগর জর্য ো  য়কো তের্ক্তির্ িাথ ো হিটাকে থ িথশি খাওয়া বযক্তিকের োথরকযয পের্ 

হরাধ্ ক্রকব।"  

  

অোলিাবর্র হিয়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "হেকক্ন্ড থিট ফ্যাথিথল অ্যাপাটনকিন্টে এবং এি 

থিট একেটে িার্থেক্ বযাথধ্ বা HIV/AIDS আক্রান্ত, পূকব ন গ ৃ ীর্ িাক্া বযক্তিকের জর্য েিি নক্ 

হেবাে  আবাের্ েুকোগ েটৃষ্ট ক্রার িাধ্যকি এক্টট অ্থে গুরুত্বপূণ ন িাথ ো হিটাকে ো ােয 

ক্রকব। আথি CARES এবং থর্ব না ী পথরিালক্ র্যাক্তন্স  যাথরংটকর্র প্রশংো ক্রথে প্রক্ল্পটটর 

হর্েৃত্ব হেওয়ার জর্য এবং এই 15টট র্েুর্ োশ্রয়ী, েিি নক্ আবাের্ ইউথর্ট তেথরর জর্য, এবং 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর হটকপারাথর এবং থডজযাথবথলটট অ্যাথেকেন্স অ্থফ্েকক্ 

ধ্র্যবাে জার্াক্তি অ্েযাবশযক্ীয় এই আবাের্ েকুোগকক্ বাস্তকব পথরণে ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় 

ে থবল প্রোর্ ক্রার জর্য।"  

  

CARES অফ NY এর বর্ি না ী পবরচালক র্োক্তন্স  োবরংটর্ িম্বলর্, "CARES হেকটর প্রথে 

কৃ্েজ্ঞ, অ্যালবাথর্ থেটটর পূকব ন গ ৃ ীর্ িাক্া পথরবার এবং বযক্তির জর্য এই 15টট র্েুর্ বাো 

থর্ি নাকণ ে থবল প্রোর্ ক্রার জর্য। হেট বুকে হে আকরা োশ্রয়ী ভাড়ার আবাের্ থর্ি নাণই 

আিাকের েম্প্রোকয় গ ৃ ীর্ো থর্িূ নল ক্রার েিাধ্ার্।"  

  

গ ৃ ীর্কের আবাের্ ে ায়ো ক্ি নেূথিটট লাকভর উকদ্দশয ীর্ ক্কপ নাকরশর্, োেবয ও ধ্িীয় 

েংগঠর্ ও হপৌরেভাগুথলকক্ হেই েক্ল িার্ুকষর জর্য বােিার্ অ্জনর্, থর্ি নাণ ক্রকে বা 

পুর্ব নাের্ থেকে িূলধ্র্ী অ্র্ুোর্ ও ঋণ প্রোর্ ক্কর োরা থবকশষ ে ায়ো োড়া পে নাপ্ত বােিার্ 

হপকে অ্ক্ষি। অ্থফ্ে অ্ফ্ হটকপারাথর অ্যান্ড থডজযাথবথলটট অ্যাথেেযান্স পথরিাথলে এক্টট 

জর্থ েক্র েংিা, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর গ ৃ ীর্ আবাের্ ে ায়ো েংিা এক্টট 

প্রথেকোথগোিূলক্ প্রক্তক্রয়ার িাধ্যকি অ্র্ুোর্গুথল প্রোর্ ক্রকব।  

  
###  
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