
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

স্থায়ী স ায়তামূলক আিাসর্ প্রকল্পগুম্বলার জর্ে 35 বমবলয়র্ ডলাম্বরর ত বিল লভে 

রম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

এম্পায়ার হেট স ায়ক আিাসর্ উম্ব্োম্বগর মাধ্েম্বম প্র্ার্ করা এই ত বিম্বলর জর্ে 

প্রস্তাি জমা হ্ওয়ার অর্ুম্বরাধ্ করা  ম্বে  

  

এসি অর্ু্ার্ হেটজুম্বে 1,400 স ায়তামূলক আিাবসক ইউবর্ট পবরচালর্ার িেয় 

প্র্ার্ করম্বি  

  

  

স্টেটজড়ুে সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পগুড় ার জনয সহায়তামূ ক পররড়েবাসমূহ প্রদান করড়ত 

গভন নর কযারি স্টহাক  আজ 35 রমর য়ন ড াড়রর তহরব   ভয হওয়ার স্ট ােণা রদড়য়ড়েন। 

এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাড়গর (Empire State Supportive Housing Initiative) 

মাধ্যড়ম প্রদানকৃত তহরবড় র এই সপ্তম রাউন্ড 1,400 ইউরনট স্থায়ী সহায়তামূ ক আবাসন 

পররচা নার বযয় পররড় াড়ধ্ সাহায্য করড়ব য্া রনউ ইয়ড়কনর ঝুুঁ রকপূণ ন জনড়গাষ্ঠীর মড়ধ্য 

আবাসড়নর অরস্থরত ী তা করমড়য় আনড়ত সাহায্য করড়ব।  

  

"অন্তভভ নক্তিমূ ক করমউরনটট গড়ে তভ ড়ত এবং সব রনউ ইয়কনবাসীর বারে ব ার মড়তা একটট 

রনরাপদ, সাশ্রয়ী জায়গা িাকার রবেয়টট রনক্তিত করড়ত আমাড়দর প্রড়চষ্টার একটট গুরুত্বপূণ ন 

উপাদান হড় া সহায়ক আবাসন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন 

উড়দযাড়গর মাধ্যড়ম আজ স্ট ারেত হওয়া এই অনুদান আবাসড়নর অরস্থরত ী তার মূ  কারণগুড় া 

স্টমাকাড়ব া করা এবং আমাড়দর সবড়চড়য় ঝুুঁ রকপূণ ন ও প্রারন্তক জনড়গাষ্ঠীর সমৃক্তির স্টেড়ে অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন ভূরমকা পা ন করড়ব।"  

  

এই উড়দযাড়গর স্টনতৃড়ত্ব িাকা স্টপ্রারকউরড়মন্ট এড়জক্তি - স্টেড়টর অরিস অব স্টমন্টা  স্টহ ি 

(Office of Mental Health) - আজ এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাড়গর জনয প্রস্তাব 

জমা স্টদওয়ার আহবান জারনড়য়ড়ে, য্া ঝুুঁ রকপূণ ন রনউ ইয়কনবাসীড়দরড়ক স্টসবা স্টদওয়ার জনয কাজ 

করা আটটট স্টেট সংস্থার আন্তঃসংস্থা ওয়াকনগ্রুপগুড় ার মাধ্যড়ম েরেড়য় স্টদওয়া হড়য়ড়ে। এই 

উড়দযাগ গৃহহীন অবস্থায় িাকা স্টভড়টরান এবং তাড়দর পররবার;  ড়রায়া সরহংসতার ভভিড়ভাগী; 

প্রবীণ বা দুব ন  বয়স্ক বযক্তি; কারাড়ভাগ করার, গৃহহীন অবস্থায় িাকার, অিবা িোর স্টকয়াড়র 

িাকার ইরতহাস রড়য়ড়ে এমন তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক বযক্তি; দী নরদন ধ্ড়র গৃহহীন অবস্থায় িাকা বযক্তি ও 

পররবারগুড় া; বুক্তিবৃরিক বা রবকা  সংক্রান্ত অেমতায় আক্রান্ত বযক্তি; কারাগার স্টিড়ক স্টবর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0


হড়য় পুনরায় সমাড়জ প্রড়ব  করড়ত য্াড়েন এমন বযক্তি; HIV বা এইডস, গুরুতর মানরসক 

অসুস্থতা এবং/অিবা মাদকদ্রবয বযবহার সংক্রান্ত সমসযায় আক্রান্ত হড়য় বসবাস করড়েন এমন 

বযক্তিড়দরড়ক স্টসবা প্রদানকারী সহায়তামূ ক পররড়েবা প্রদানকারীড়দর জনয কায্ নপররচা নার 

তহরব  প্রদান কড়র।  

  

প্রকল্পগুড় া স্থায়ী সহায়তামূ ক আবারসক ইউরনট পররচা নার জনয প্রড়য়াজনীয় পররড়েবা ও 

কায্ নপররচা নার বযয় বহড়নর জনয প্ররত বের প্ররত ইউরনড়টর জনয 25,000 ড ার পয্ নন্ত স্টপড়ত 

পাড়র। আড়বদনকারীরা তাড়দর আবাসন প্রকড়ল্পর উন্নয়ন ও রনম নাড়ণর অি নায়ড়নর জনয পৃিক 

মূ ধ্ন তহরব  প্রাপ্ত করড়ব বড়  আ া করা হড়ে।  

  

এই উড়দযাড়গর মাধ্যড়ম প্রদানকৃত তহরব  টাড়গ নটকৃত উপয্ুি জনড়গাষ্ঠীর আবাসড়নর 

রস্থরত ী তা রনক্তিত করড়ত তাড়দরড়ক ভাো সংক্রান্ত সহায়তা ও পররড়েবাসমূহ প্রদাড়নর জনয 

বযবহার করা য্াড়ব। অনুড়মারদত বযবহারগুড় ার মড়ধ্য ভাো সংক্রান্ত ভতভ নরক এবং বাসস্থান ধ্ড়র 

রাখার অনযানয খরচ; আবাসড়নর প্রড়য়াজন রড়য়ড়ে এমন বযক্তিড়দর  নাি করা ও খুুঁড়জ স্টবর 

করার জনয পররড়েবা বা কমী; প্রািরমক ও আচরণগত স্বাস্থযড়সবা; কম নসংস্থান ও কাররগরর 

প্রর েণ; র োগত সহায়তা, সন্তান  া ন-পা ড়নর দেতা উন্নয়ন ও সহায়তা; চাইল্ড স্টকয়ার 

সহায়তা; কাউড়ির ং ও সংকটকা ীন মধ্যস্থতা; র শুড়দর পররড়েবা, স্টয্মন র ো সংক্রান্ত 

পরাম ন, সহায়তা ও কাউড়ির ং; এবং বযক্তি ও পররবারগুড় াড়ক রস্থরত ী  আবাসড়ন িাকড়ত 

সাহায্যকারী পররড়েবাগুড় ার সাড়ি সম্পরকনত বযয়সমূহ অন্তভভ নি রড়য়ড়ে।  

  

গড়বেণায় স্টদখা স্টগড়ে স্টয্ স্থায়ী সহায়তামূ ক আবাসন কম নসংস্থান, সু্কড়  উপরস্থরতর হার, এবং 

মানরসক ও  ারীররক সুস্থতার উপর একটট ইরতবাচক প্রভাব স্টি ার পা াপার  আশ্রয়ড়কন্দ্র, 

হাসপাতাড় র স্টবড, ইমাড়জনক্তি রুম, কারাগার, ও স্টজ খানার চারহদা করমড়য় আড়ন৷ এোোও 

সহায়তামূ ক আবাসন প্রকল্পগুড় া নতভন ভবন রনম নাণ অিবা রবদযমান ভবনগুড় া সংস্কার করার 

মাধ্যড়ম আড় পাড় র এ াকাগুড় াড়ত ইরতবাচক প্রভাব স্টি ড়ত পাড়র।  

  

এই এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাগ আবাসনড়ক আড়রা স্টবর  সাশ্রয়ী, সমতাপূণ ন, ও 

রস্থরত ী  কড়র স্টতা ার জনয গভন নর স্টহাকড় র সাহসী স্টেটবযাপী পররকল্পনার একটট গুরুত্বপূণ ন 

উপাদান। 2023 অি নবেড়রর স্টেট বাড়জড়ট গভন নর স্টহাক  25 রবর য়ন ড াড়রর একটট নতভন 

পাুঁচ-বের স্টময়াদী সমরিত আবাসন পররকল্পনা সি ভাড়ব প্রণয়ন কড়রড়েন য্া রনউ ইয়কন জড়ুে 

100,000 সাশ্রয়ী বারে ততরর বা সংরেণ করার মাধ্যড়ম আবাসড়নর সরবরাহ বৃক্তি করড়ব, য্ার 

মড়ধ্য অসহায় জনড়গাষ্ঠীর জনয সহায়তামূ ক পররড়েবাসম্পন্ন 10,000 বারে এবং আড়রা 50,000 

বারেড়ত রবদুযতায়ন সম্পন্ন করা অন্তভভ নি রড়য়ড়ে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর অবিস অি হমন্টাল হ লি-এর কবমের্ার ড. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, 

"ESSHI কম নসূরচ এবং সহায়তামূ ক আবাসড়নর প্ররত গভন নর স্টহাকড় র অঙ্গীকারাবিতা হাজার 

হাজার অররেত বযক্তি ও পররবাড়রর জনয নতভন সুড়য্াগ এড়ন রদড়য়ড়ে। সহায়তামূ ক আবাসন 

একটট  ক্তি া ী সংস্থান য্া স্ট াকজনড়ক তাড়দর রনজ বারেড়ত ও রনড়জড়দর করমউরনটটড়ত 

উৎপাদনমুখী, সি  ও পররপূণ ন জীবন য্াপন করড়ত সাহায্য কড়র, এবং এই তহরব প্রারপ্তর 



সুড়য্াগ প্রদান করড়ত স্টেট সরকাড়র আমাড়দর অং ীদারড়দর সড়ঙ্গ স্টয্াগদান করড়ত স্টপড়র 

OMH-এ আমরা গরব নত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর স্বাস্থে বিভাম্বগর (Department of Health) কবমের্ার ড. মোবর টট. 

িোম্বসট িম্বলর্, "সাশ্রয়ী ও সহায়তামূ ক আবাসড়নর অযাড়েস শুধ্ু স্টয্ রনউ ইয়কনবাসীড়দর 

জীবনয্াোর মান উন্নত কড়র তাই নয়, বরং সরাসরর তাড়দর বযক্তিগত স্বাস্থযড়ক উন্নত করার 

মাধ্যড়ম বহু মানুেড়ক গৃহহীন অবস্থা স্টিড়ক স্টবর হড়য় এড়স করমউরনটটড়ত স্থায়ী আবাসড়ন বসবাস 

করার সেমতা প্রদান কড়র। এটট অন-সাইট সামাক্তজক পররড়েবা সহ সাশ্রয়ী আবাসন রনম নাণ 

করার মাধ্যড়ম সবড়চড়য় অররেত রনউ ইয়কনবাসীড়দর সহায়তা করার জনয গভন নর স্টহাকড় র 

অঙ্গীকারাবিতার আড়রকটট প্রমাণ, এবং এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাগ সব রনউ 

ইয়কনবাসীর জনয সামাক্তজক সমতা ও অি নননরতক সমৃক্তির প্রসার  টায়।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ামস এন্ড কবমউবর্টট বরবর্উয়াল-এর কবমের্ার রুি অোর্ 

বভসর্াউকাস িম্বলর্, "সহায়তামূ ক আবাসন পররবার ও বযক্তিড়দরড়ক তাড়দর পেড়ের 

এ াকায় এবং রনড়জড়দর টিকানা রহড়সড়ব পররচয় স্টদওয়ার মড়তা বারেড়ত রস্থরত ী  ও সুস্থ জীবন 

অজনড়নর সুড়য্াগ প্রদান কড়র। এই সি  এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাড়গর রাউন্ড 7 

রনউ ইয়ড়কনর আড়রা 1,400 পররবারড়ক সাহায্য করড়ত 35 রমর য়ন ড ার  ভয করড়ব। গৃহহীনতা 

ও আবাসড়নর অরনরাপিার রবরুড়ি  োইড়য়র জনয গভন নর স্টহাকড় র দী নরদন ধ্ড়র চড়  আসা 

অঙ্গীকারাবিতার ক যাড়ণ, আমরা অন্তভভ নক্তিমূ ক সাশ্রয়ী আবাসন উন্নয়ন প্রকল্প রনম নাণ ও 

সংরেণ করা চার ড়য় য্াড়বা য্া অরধ্কতর  ক্তি া ী এবং আড়রা স্টবর  সমতাপূণ ন করমউরনটট 

গড়ে তভ ড়ব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর অস্থায়ী ও অক্ষমতা সংক্রান্ত স ায়তা বিষয়ক ্প্তম্বরর (Office of 

Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. টটম্বয়জ িম্বলর্, 

"গভন নর স্টহাক  স্বীকার কড়রন স্টয্ গৃহহীনতার সম্মুখীন হওয়া বযক্তিড়দর জনয আবাসন প্রদান 

করড়ত ইট-কাড়ির ততরর ভবড়নর স্টচড়য়ও স্টবর  রকেভ  প্রড়য়াজন, এবং এম্পায়ার স্টেট সহায়ক 

আবাসন উড়দযাগ এসব প্রড়চষ্টার স্টেড়ে অতযন্ত গুরত্বপূণ ন ভূরমকা পা ন করড়ে। আবাসন ও 

সহায়তামূ ক পররড়েবার সক্তম্ম ন আমাড়দর সঙ্গী রনউ ইয়কনবাসীড়দর মড়ধ্য সবড়চড়য় অররেত 

অবস্থায় িাকা রকেভ  মানুড়ের জীবড়ন রস্থরত ী তা রনড়য় আসড়ত সাহায্য করড়ত পাড়র, য্া 

তাড়দরড়ক নতভন আ া এবং একটট উন্নত জীবড়নর সুড়য্াগ প্রদান করড়ব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বিকাে সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িেক্তিম্ব্র জর্ে অবিস (Office 

for People With Developmental Disabilities)-এর কবমের্ার হকবর হর্ইম্বিল্ড িম্বলর্, 

"গভন নড়রর এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাগ রবকা  সংক্রান্ত অেমতায় আক্রান্ত রনউ 

ইয়কনবাসীড়দর জনয তাড়দর প্রড়য়াজনীয় সহায়তাগুড় া পাওয়ার পা াপার  স্বরনভনরভাড়ব 

জীবনয্াপন করার অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন সুড়য্াগ প্রদান করা অবযাহত স্টরড়খড়ে। প্রড়তযক বের এই 

কম নসূরচর সম্প্রসারড়ণর মধ্য রদড়য় আড়রা স্টবর  মানুে তাড়দর রনড়জড়দর একটট টিকানা পাওয়ার 

স্বপ্নড়ক পূরণ করড়ত সেম হড়েন। রনড়জড়দর বারেড়ত বসবাস করার এবং রনড়জড়দর 

করমউরনটটগুড় াড়ত অং গ্রহণ করার জনয সহায়তা প্রদান করার মাধ্যড়ম রবকা  সংক্রান্ত 



অেমতায় আক্রান্ত আড়রা স্টবর  রনউ ইয়কনবাসীড়ক আ া, গব ন, ও সন্তুটষ্ট প্রদাড়নর জনয এবের 

আবাড়রা এই কম নসূরচড়ক সহায়তা করড়ত স্টপড়র OPWDD আনক্তেত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর  ম্বরায়া সব ংসতা প্রবতম্বরাধ্ বিষয়ক ্প্তম্বরর (Office for the 

Prevention of Domestic Violence) এক্তিবকউটটভ বডম্বরক্টর হকবল ওম্বয়ন্স বড় ন, 

"য্ুিরাড়ে মরহ া ও র শুড়দর গৃহহীন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার প্রধ্ান কারণ হড়ে  ড়রায়া 

সরহংসতা। রনরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসড়নর অযাড়েস োো, র ঙ্গ-রভরিক সরহংসতার 

ভভিড়ভাগীড়দরড়ক প্রায় স্টেড়েই গৃহহীন অবস্থায় িাকা অিবা আজীবন রনপীেন সহয কড়র 

য্াওয়া এই দুইড়য়র মড়ধ্য একটট স্টবড়ে রনড়ত বাধ্য কড়র। এম্পায়ার স্টেট সহায়ক আবাসন উড়দযাগ 

এই গুরুত্বপূণ ন চারহদা স্টমাকাড়ব া কড়র এবং আড়রা স্টবর  ভভিড়ভাগীর জনয একটট স্বাধ্ীন জীবন 

অজনড়নর সুড়য্াগ ততরর কড়র। আবাসড়নর রস্থরত ী তা এবং র ঙ্গ-রভরিক সরহংসতার মধ্যকার 

সংড়য্াগ অনুধ্াবন কড়রন এবং রনরাপিাড়ক অগ্রারধ্কার প্রদানকারী ভভিড়ভাগী-স্টকক্তন্দ্রক 

উড়দযাগগুড় াড়ক সহায়তা কড়রন এমন একজন গভন নড়রর অধ্ীড়ন দারয়ত্ব পা ন করড়ত স্টপড়র 

আরম সম্মারনত স্টবাধ্ কররে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অবিস অি অোবডকের্ সাবভনম্বসস এন্ড সাম্বপাটনস (Office of 

Addiction Services and Supports)-এর কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োম িম্বলর্, 

"মাদকদ্রবয বযবহার সংক্রান্ত সমসযার কারড়ণ েরতগ্রস্ত হওয়া বযক্তিড়দর জনয রনড়জড়দর টিকানা 

রহড়সড়ব পররচয় স্টদওয়ার মড়তা একটট রস্থরত ী  ও রনরাপদ স্থান িাকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন, এবং 

রনউ ইয়কন স্টেটজড়ুে আড়রা স্টবর  সহায়তামূ ক আবাসন ততরর করড়ত গভন নর স্টহাকড় র 

অঙ্গীকারাবিতার জনয আরম কৃতজ্ঞ। এসব নতভন ইউরনড়টর ক যাড়ণ আড়রা স্টবর  রনউ 

ইয়কনবাসী তাড়দর স্বাড়স্থযর স্টেড়ে সহায়তা করার জনয তাড়দর প্রড়য়াজনীয় পররড়েবাগুড় া 

অযাড়েস করড়ত সেম হড়বন।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বেশু ও পবরিার বিষয়ক পবরম্বষিার ্প্তর (Office of Children and 

Family Services)-এর কবমের্ার হেইলা হজ. পুবল বড় ন, "তারা ইড়তাপূড়ব ন গৃহহীন অবস্থায় 

িাকুক, িোর স্টকয়াড়র স্টিড়ক স্টবড়ে উিভক অিবা স্টকাড়না তকড় ারকা ীন রবচাররক স্টেসড়মন্ট 

স্টিড়ক মুি হড়য় করমউরনটটড়ত রিড়র আসুক, য্াইড়হাক না স্টকন তরুণ প্রাপ্তবয়স্কড়দর জীবড়ন 

সি  হওয়ার জনয রস্থরত ী  আবাসন প্রড়য়াজন। রনরাপদ ও সহায়তামূ ক আবাসন তরুণ 

বযক্তিড়দরড়ক তাড়দর প্রড়য়াজনীয় রনরাপিা প্রদান কড়র য্াড়ত তারা উৎপাদনমুখী ও সুস্থ জীবন 

য্াপড়ন সহায়তা করার জনয র ো, কম নসংস্থান অিবা স্টকাড়না কাররগরর র ো অজনড়নর রদড়ক 

মড়নাড়য্াগ রদড়ত পাড়র।"  

  

###  
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