
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল র্ায়াগ্রা কাউবিম্বে 3.5 বিবলয়র্ ডলাম্বরর স ায়ক আিাসর্ বর্ি নাণ কাজ 

হেষ  ওয়ার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

এম্বে 2 টি সাশ্রয়ী অোপািনম্বিি আম্বে, যার িম্বযে 8 টি ইউবর্ি গা নস্থ্ে সব িংসোর 

বেকারম্বের জর্ে স ায়ক পবরম্বষিা স   

  

প্রকল্পটি র্ি ন হিার্াওয়ান্ডার র্ায়াগ্রা ফ্রবিয়ার ভিম্বর্র প্রাক্তর্ YWCA-টি 

পুঙ্খার্ুপুঙ্খভাম্বি পুর্গ নঠর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ র্ায়াগ্রা ক্াউথির ডাউর্টাউর্ র্ি ন হটার্াওয়ান্ডায় 3.5 থিথলয়র্ 

ডলাররর স ায়ক্ আবাসর্ প্রক্রের থর্ি নাণ ক্াজ সম্পূণ ন  ওয়ার হ াষণা ক্রররের্। গ ৃ ীর্ 

আবাসর্ এবং স ায়তা ক্ি নসূথির িাধ্যরি সিথি নত, 49 হেিি থিরটর ক্াঠারিার অথভর াজজত 

পুর্ঃবযব ার সাশ্রয়ী িূরলযর আবাসরর্র 12টট ইউথর্ট ততথর ক্রররে,  ার িরধ্য আটটট স্টুথডও 

অযাপাটনরিি ররয়রে হ খারর্ গ ৃ ীর্তার অথভজ্ঞতা ররয়রে এবং গা নস্থ্য সথ ংসতার ভুক্তরভাগী 

িথ লারের সা া য ক্রার জর্য অর্-সাইট স ায়ক্ পথররষবা ররয়রে।  

  

"প্রায়শই, গা নস্থ্য সথ ংসতার ভুক্তরভাগীরা এক্টট থর্পীড়র্ক্ারী সঙ্গীরক্ হেরড়  াওয়ার সরাসথর 

ফলাফল থ সারব আবাসর্ অথস্থ্থতশীলতার সম্মুখীর্  র্," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এই 

স্টুথডও অযাপাটনরিিগুথল ভুক্তরভাগীরের এক্টট থর্রাপে আশ্রয় প্রোর্ ক্ররব, হ খারর্ তারা 

পুর্রুদ্ধার এবং থস্থ্থতশীলতার পরি  াত্রা শুরু ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা এবং 

পথররষবাগুথল অযারেস ক্ররত পাররবর্।"  

  

ঐথত াথসক্ থররভরা থিরয়টাররর অপর থেরক্ অবথস্থ্ত, 49 হেিি থিট র্ি ন হটার্াওয়ান্ডার 

শ রতথলর এলাক্া হিরক্  া াঁটা পরির েরূরে অবথস্থ্ত। এই প্রক্েটট এক্ শতাব্দীরও হবথশ পুরারর্া 

ক্াঠারিাটটরক্ উরেখর াগযভারব পুর্থর্ নি নাণ ক্রররে, এক্টট প্রাক্তর্ জজিরর্থসয়ািরক্ স্টুথডও 

অযাপাটনরিরি রূপান্তথরত ক্রর এবং এক্টট গ্রাউন্ড হলার ক্যারফ হ াগ ক্রর,  া বাথসন্দারের 

সাইরটর ক্িী প্রথশক্ষণ এবং ক্ি নসংস্থ্ারর্র সুর াগ প্রোর্ ক্ররব।  

  

প্রক্েটট গ ৃ ীর্ অবসার্ ও স ায়তা ক্ি নসূথি (Homeless Housing and Assistance Program) 

হিরক্ 1.4 থিথলয়র্ ডলার পায়,  া পথরিালর্া ক্রর হেরটর হটরম্পারাথর এবং থডজযাথবথলটট 

অযাথসরেন্স অথফস (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)। উপরন্তু, 



স ায়ক্ পথররষবার জর্য পথরিালর্ার ত থবল প্রোর্ ক্ররব OTDA, এম্পায়ার হেট সারপাটটনভ 

 াউজজং ইথর্থশরয়টটরভর (Empire State Supportive Housing Initiative) িাধ্যরি।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ািস অযান্ড ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল (New York State Homes and 

Community Renewal) হলা-ইর্ক্াি  াউজজং োে ফান্ড হপ্রাগ্রাি (Low-Income Housing Trust 

Fund Program) এবং গ্রািীণ ও শ ররর ক্থিউথর্টট ইর্রভেরিি ফারন্ডর (Rural and Urban 

Community Investment Fund) িাধ্যরি 1.7 থিথলয়র্ ডলাররর ত থবল প্রোর্ ক্রররে,  া 

হ ািরলস  াউজজং অযাথসসটযান্স হপ্রাগ্রাি, থর্উ ইয়ক্ন হিইর্ থিট (New York Main Street), 

ইয়াহু ফাউরন্ডশর্ (Yahoo Foundation), এবং থবক্াশক্ারীর ইকু্যইটট হিরক্ ত বরলর সুথবধ্া 

হর্য়। এম্পায়ার হেট হডরভলপরিি (Empire State Development) স্মাটন হগ্রাি ক্থিউথর্টট 

ফারন্ডর (Smart Growth Community Fund) িাধ্যরি প্রক্রের জর্য 300,000 ডলার এবং র্ায়াগ্রা 

ক্াউথির জর্য হভথরজর্ থিথডয়া ক্থিউথর্টট হবথর্থফট ফারন্ডর (Verizon Media Community 

Benefit Fund) িাধ্যরি 33,000 ডলার প্রোর্ ক্রররে।  

  

প্রক্েটট আবাসর্রক্ আররা হবথশ সাশ্রয়ী, সিতাপূণ ন, থস্থ্থতশীল ও পথররবশ অর্ুকূ্ল ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্রলর রাজযবযাপী পথরক্ের্ার সম্পরূক্৷ 2023 সারলর প্রণীত রাজয বারজরট গভর্ নর 

হ াক্ল 25 থবথলয়র্ ডলাররর এক্টট র্তুর্ পাাঁি-বের হিয়ােী থবস্তৃত আবাসর্ পথরক্ের্া 

সফলভারব সুরথক্ষত ক্ররর্  া থর্উ ইয়ক্ন জরুড় 100,000 সাশ্রয়ী বাথড় ততথর বা সংরক্ষণ ক্রার 

িাধ্যরি আবাসরর্র সংখযা বজৃদ্ধ ক্ররব,  ার িরধ্য অস ায় জর্রগাষ্ঠীর জর্য স ায়তািূলক্ 

পথররষবাসম্পন্ন 10,000টট বাথড় এবং আররা 50,000টট বাথড়রত থবেুযতায়র্ সম্পন্ন ক্রা অন্তভুনক্ত 

ররয়রে।  

  

রাম্বজের অস্থ্ায়ী ও প্রবেিন্ধী স ায়ো কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ টিিজ িম্বলম্বের্, 

"গা নস্থ্য সথ ংসতা হিরক্ হবাঁরি  াওয়ারের জর্য, এক্টট থর্রাপে, থস্থ্থতশীল বাথড় িাক্া 

পুর্রুদ্ধাররর পরির প্রিি গুরুেপূণ ন পেরক্ষপ। এই স্টুথডও অযাপাটনরিিগুথল ভুক্তরভাগীরের 

হসই থস্থ্থতশীলতা প্রোর্ ক্ররব, তার সারি তারের র্তুর্ ক্রর শুরু ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় 

স ায়ক্ পথররষবাগুথলও প্রোর্ ক্ররব। গ ৃ ীর্ আবাসর্ এবং স ায়তা ক্ি নসূথির (Homeless 

Housing and Assistance Program) িাধ্যরি সিথি নত অর্য অরর্ক্ প্রক্রের িরতা এই প্রক্েটট 

সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরের, আিারের িরধ্য সব হিরয় অস ায় থক্েু িার্ুষরের, থর্রাপে, সাশ্রয়ী 

িূরলযর গরৃ র প্ররবশাথধ্ক্ার থর্জিত ক্রার প্রথত গভর্ নর হ াক্রলর অটল অঙ্গীক্ারবদ্ধতা আরও 

প্রেশ নর্ ক্রর।"  

  

হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবিের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, 

"প্রথতটট সাশ্রয়ী আবাসর্ প্রক্ে, বড় বা হোট, পাি নক্য ততথর ক্রর। এই 12-অযাপাটনরিরি, 3.5 

থিথলয়র্ ডলাররর থবথর্রয়াগ র্ি ন হটার্াওয়ান্ডার ডাউর্টাউর্রক্ উপকৃ্ত ক্ররব এবং েবু নল 

বাথসন্দারের স ায়তা, থস্থ্থতশীলতা এবং সংস্থ্ার্ প্রোর্ ক্ররব  া তারের থর্রািয় লাভ ক্ররত ও 

উন্নথত ক্রার জর্য প্ররয়াজর্। আিরা এই প্ররিষ্টায় আিারের অংশীোররের এবং র্ায়াগ্রা 

ফ্রথিয়াররর YWCA-হক্ সা া য ক্রার এবং সম্প্রোয়রক্ শজক্তশালী ক্রার লরক্ষয ক্াজ ক্রার 

জর্য ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  



এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বিম্বির হপ্রবসম্বডি বসইও ও কবিের্ার হ াপ র্াইি িম্বলম্বের্, 

"এই প্রাক্তর্ YWCA সুথবধ্াটটর পুর্থব নর্যাস িথ লারের জর্য এক্টট থর্রাপে, স্বাগত গরৃ  রূপান্তর 

ক্রা তারের এক্টট থস্থ্থতশীল এবং স ায়ক্ পথররবশ এবং িূলযবার্ পথররষবাগুথলর অযারেস 

প্রোর্ ক্ররব৷ উপরন্তু, এই YWCA এর অথভর াজজত পুর্ঃবযব ার অি ননর্থতক্ উন্নয়রর্র এক্টট 

গুরুেপূণ ন উপাোর্,  ার জর্য সরক্ারী, হবসরক্ারী এবং অলাভজর্ক্ খারতর বহু স্তররর িরধ্য 

এক্টট শজক্তশালী পথরক্ের্া এবং অংশীোথরে প্ররয়াজর্। আথি গথব নত হ  ESD এই গুরুেপূণ ন 

প্রক্রে এক্টট ভূথিক্া পালর্ ক্ররত পারর।"  

  

অবিস অি েে বপ্রম্বভর্ের্ অি হডাম্বিবেক ভাম্বয়াম্বলম্বের (Office for the Prevention 

of Domestic Violence) বডম্বরক্টর হকবল ওম্বয়ে িম্বলর্, "থর্রাপে ও সাশ্রয়ী আবাসর্ োড়া, 

 ররায়া সথ ংসতার থশক্ার  ওয়া বহু ভুক্তরভাগীরক্  য় তারের থর্পীড়ক্ সঙ্গীর সারি িাক্া অিবা 

গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্  ওয়া এই েুইরয়র িরধ্য হবরে হর্ওয়ার অসম্ভব থসদ্ধান্ত গ্র ণ ক্ররত বাধ্য 

 রত  য়।  খর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট তার থসরেিগুরলারক্ আররা হবথশ ভুক্তরভাগী-হক্জিক্, েিা 

সম্পরক্ন অবথ ত ও সাংসৃ্কথতক্ভারব প্রথতজিয়াশীল ক্রর হতালার জর্য রূপান্তর ক্ররে, আিরা 

পথররষবাগুথলর ক্াঠারিা পুর্গ নঠর্ ক্রথে এবং বহু ধ্ররর্র থর্পীড়রর্র ফরল ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়া 

পথরবারগুরলারক্ থস্থ্থতশীল ক্রার জর্য স্থ্ায়ী আবাসরর্র সিাধ্ার্রক্ অগ্রাথধ্ক্ার থেজি। আথি 

YWCA র্ায়াগ্রা ফ্রথিয়াররর সারি এই অংশীোথররের জর্য সম্মাথর্ত এবং উরেজজত হবাধ্ ক্থর। 

আথি বযজক্তগত অথভজ্ঞতা হিরক্ জাথর্ হ  YWCA িথ লারের এবং তারের হসবা ক্রা পথরবাররর 

জীবর্ পথরবতনর্ ক্রর। থলঙ্গ-থভথেক্ সথ ংসতা হিরক্ হবাঁরি  াওয়া বযজক্তরের তারের প্ররয়াজর্ীয় 

থস্থ্থতশীল সিি নরর্র অযারেস ররয়রে তা থর্জিত ক্ররত গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃে অথবিল 

ররয়রে।"  

  

র্ায়াগ্রা ফ্রবিয়াম্বরর YWCA এর বসইও কোিবলর্ গ্রোর্ম্বচবলর িম্বলম্বের্, "YWCA হবাডন অফ 

থডররক্টরস এবং ক্িীরা এই প্রক্েটট সম্পূণ ন ক্ররত এবং আিারের সম্প্রোরয়র িথ লারের িাথ ো 

পূররণর জর্য হখালায় অতযন্ত উিাথসত।"  

  

হেি বসম্বর্ির রিািন অিন িম্বলম্বের্, "থর্রজর বাথড় বলার জর্য এক্টট থর্রাপে এবং স্বাগত 

জার্ারর্ার জায়গা িাক্া এক্জর্ বযজক্তর জীবরর্র এক্টট অথবরিেয থেক্, তবুও, বহু িার্ুষরক্ 

গা নস্থ্য থর্ নাতরর্র ক্াররণ থবপজ্জর্ক্ এবং প্রথতকূ্ল পথররবরশর সারি িাথর্রয় থর্রত বাধ্য  রত 

 য়৷ এই থবথর্রয়ারগর িাধ্যরি, থর্উ ইয়ক্ন হেট অগ্রসর  রি এবং গা নস্থ্য থর্ নাতরর্র 

ভুক্তরভাগীরের এির্ এক্টট জায়গা প্রোর্ ক্ররে হ খারর্ তারা থর্রাপে এবং সুরথক্ষত হবাধ্ 

ক্ররত পাররর্। এই ভুক্তরভাগীরের এখর্ হক্বল থর্রজর বাথড় বলার এক্টট স্থ্ার্ িাক্রব তাই র্য়, 

তারের হ  বহু প্রথতবন্ধক্তার সম্মুখীর্  রির্ তা ক্াটটরয় উঠরত স ায়তা ক্রার জর্য গুরুেপূণ ন 

সংস্থ্ার্গুথলর অযারেসও িাক্রব।"  

  

র্ি ন হিার্াওয়ান্ডার হিয়র অবের্ িাইম্বলক িম্বলম্বের্, "YWCA এক্টট র্তুর্ সুথবধ্া  া গভর্ নর 

হ াক্রলর অথফরসর সিি নর্ োড়া সম্ভব  ত র্া। এই আথি নক্ স ায়তার িাধ্যরি, আিারের 

সম্প্রোয় গ ৃ ীর্তা এবং গা নস্থ্য সথ ংসতার থশক্ার র্ারী এবং তারের থশশুরের জর্য আশ্রয় 

প্রোর্ ক্ররত সক্ষি  রয়রে।"  

  



র্ায়াগ্রা কাউবি আইর্সভার (Niagara County Legislature) হচয়ার হরম্বিকা ওয়াইবডে 

িম্বলম্বের্, "এই প্রক্েটট এক্াথধ্ক্ থেরক্ এির্ এক্টট অসাধ্ারণ সাফলয,  া গা নস্থ্য সথ ংসতার 

ভুক্তরভাগীরের জর্য অতযন্ত প্ররয়াজর্ীয় সাশ্রয়ী িূরলযর আবাসর্ প্রোর্ ক্রর এবং তার সারি এই 

শতাব্দী পুররর্া ভবর্টটরক্ এক্টট র্তুর্ উরেশয প্রোর্ ক্রর৷ আথি র্ায়াগ্রা ফ্রথিয়াররর YWCA 

এবং রাজয সরক্ারর তারের অংশীোররের এই প্রক্েটট বাস্তবায়রর্র জর্য তারের েরূেৃটষ্ট এবং 

ক্রঠার পথরশ্ররির জর্য সাধ্ুবাে জার্াই।"  

  

###  
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