
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ওসাম্বগা কাউবিম্বে 1.5 বমবলয়র্ ডলাম্বরর একটি সাম্ব াটিন ভ হাউব িং প্রম্ব ক্ট 

 রু্রায় খ ালার কথা খ াষণা কম্বরম্বের্  

 

ফুলটম্বর্র ওসাম্বগা কাউবি অ ারচুবর্টিম্ব র (Oswego County Opportunities, OCO) 

িোকবিট অো াটন ম্বমিগুবলম্বক (Backstreet Apartments) র্িরূ  দার্ করম্বে খেম্বটর খদওয়া 
অম্বথনর খ াগাম্বর্র িেিহার  

 
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওসামগা কাউন্টির ফুলটমর্ ব্যাকন্টিট অ্যাপাটন মমিগুন্টল পুর্রায় খ ালার কথা 
খ াষণা কমরমের্, যা আমগকার গৃহহীর্ ব্যন্টি এব্ং পন্টরব্ারব্গনমক স্থায়ী সামপাটিভ হাউন্টজং ইউন্টর্টগুন্টলমক 

অ্ন্তভুন ি করমব্। ব্যাকন্টিট অ্যাপাটন মমিগুন্টল সংস্কামরর জর্য সম্প্রন্টি 900,000 ডলামরর খব্ন্টি ব্যয় কমরমে, 

যার ফমল এই প্রকমে খেমটর খমাট ন্টব্ন্টর্ময়াগ 1.5 ন্টমন্টলয়র্ ডলামর খপৌমেমে।  

  

"সমস্ত ন্টর্উ ইয়কন ব্াসীর যামি একটি ন্টর্রাপদ, সুরন্টিি ব্াসস্থার্ থামক খসটি ন্টর্ন্টিি করমি সাশ্রয়ী এব্ং 
সামপাটিন ভ হাউন্টজংময় ন্টব্ন্টর্ময়াগ গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওমো   িম্বলর্। "ব্যাকন্টিট অ্যাপাটন মমিগুন্টল পুর্রায় 

খ ালা আমামদর খেমট গৃহহীর্িার সমসযা ন্টিরিমর সমাধার্ করার জর্য ন্টর্উ ইয়মকন র ন্টর্রন্তর দায়ব্দ্ধিামক 

প্রদিনর্ কমর।"  

  

"ফুলটমর্ ব্যাকন্টিট অ্যাপাটন মমিগুন্টল পুর্রায় খ ালার জর্য অ্মথনর খযাগার্ ওই অ্ঞ্চমল ন্টর্ম্ন আময়র ব্যন্টি ও 

পন্টরব্ারব্মগনর জর্য সামপাটিন ভ হাউন্টজং ব্জায় রা া ন্টর্ন্টিি করমব্", খলম্বের্োি গভর্নর কোবথ খহাচুল 

িম্বলর্। "আমরা ন্টর্ন্টিি করমি িাই খয যারা আমগ গৃহহীর্ ন্টেল িামদর খযর্ ওসামগা কাউন্টি এব্ং িার প্রিযন্ত 

অ্ঞ্চমল সাশ্রয়ী, উন্নি গুণমামর্র হাউন্টজংময় অ্যামেস থামক। গৃহহীর্িার ন্টব্রুমদ্ধ লড়াই করমি সহায়িা করার 

জর্য এব্ং সমস্ত ন্টর্উ ইয়কন ব্াসীমদর জর্য সুমযাগ প্রদার্ করমি সমগ্র খেমট সাশ্রয়ী হাউন্টজং গঠর্ ও িা ব্জায় 

রা মি এই ন্টব্ন্টর্ময়াগ হল আমামদর আগ্রাসী প্রমিষ্টার অ্ংি।"  

 

সংস্কারগুন্টলর জর্য অ্মথনর খযাগার্ আমস ন্টর্উ ইয়কন  খেমটর অ্স্থায়ী এব্ং প্রন্টিব্ন্ধী সহায়িার অ্ন্টফমসর (New 

York State Office of Temporary and Disability Assistance) গৃহহীর্ হাউন্টজং এব্ং সহায়িা প্রকে 

(Homeless Housing and Assistance Program) খথমক, যা পূমব্ন 2004 সামল এই অ্যাপাটন মমিগুন্টল 

ন্টর্মনাণ করমি ওসামগা কাউন্টি অ্পারিুন্টর্টিজ, আইএর্ন্টস. (Oswego County Opportunities, Inc.) খক 

660,000 ডলার প্রদার্ কমরন্টেল। এই কাজগুন্টলর মমধয ন্টেল ফুলটর্ ন্টসটিমি অ্ব্ন্টস্থি ন্টব্ন্টডংময়র ব্াইমরর 

অ্ংমির খমরামন্টির কাজ, খসইসামথ িন্টি সাশ্রয় করার জর্য অ্ভযন্তরীণ উন্নন্টিকরমণর কাজগুন্টল। যুিরাষ্ট্রীয় 

খহাম খলার্ ব্যাঙ্কও (Federal Home Loan Bank) খমরামন্টির কামজর জর্য 219,615 ডলার প্রদার্ 

কমরমে।  

 



 

 

হাউন্টজংময়র সামথ সামথ, এই প্রকে ন্টর্উ ইয়কন  খেট সামপাটিন ভ হাউন্টজং খপ্রাগ্রামমর (New York State 

Supportive Housing Program) মাধযমম আব্ান্টসকমদর সহায়ক পন্টরমষব্া প্রদার্ কমর।  

 

এই সংস্কার প্রকে, গভর্নর কুওমমার 20 ন্টব্ন্টলয়র্ মান্টকন র্ ডলামরর, পঞ্চব্ান্টষনকী গৃহহীর্িা ও সাশ্রয়ী হাউন্টজং 
অ্যাকির্ প্ল্যামর্র (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) অ্র্ুপূরক। 2016 সামল 

খ ান্টষি, এই প্ল্যার্টি এ র্ আব্াসর্মক আরও খব্ন্টি সহজলভয কমর িুমলমে এব্ং 110,000 ইউন্টর্মটর ও খব্ন্টি 

সাশ্রয়ী মূমলযর আব্াসর্ আর 6,000 ইউন্টর্মটর সহায়ক আব্াসর্ ন্টর্মনাণ আর অ্িুণ্ণ খরম  গৃহহীর্িার সমাধার্ 

করমে। এই প্ল্যার্টি পুমরা খেমটর আব্াসমর্র সমসযা সমাধামর্র জর্য একটি পূণনাঙ্গ পদ্ধন্টি, যামি অ্ন্তভুন ি 

রময়মে একক ও খযৌথ পন্টরব্ামরর হাউন্টজং, সামান্টজক উন্নয়র্ আর ভাড়া ন্টস্থন্টিিীলকরণ।  

 

বর্উ ইয়কন  খেট অবফস অফ খটম্বপারাবর অোন্ড বড ািোবলটি অোবসসম্বটন্স (New York State 

Office of Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার সামমু্বয়ল বড. রিাটন স 

িম্বলর্, "এই ন্টব্ন্টডংগুন্টলমি করা খমরামন্টির কাজ ন্টর্ন্টিি কমর খয এই অ্ন্টি-প্রময়াজর্ীয় অ্যাপাটন মমিগুন্টল 

পন্টরব্ার ও ব্যন্টিব্মগনর আপৎকামলর জর্য রা া থাকমব্। আমরা আরও একব্ার ওসামগা কাউন্টি 

অ্পারিুন্টর্টিমজর সামথ কাজ করমি খপমর গন্টব্নি এব্ং সম্প্রদাময়র উপর এই প্রকেটির প্রভাব্ খদ ার জর্য 
আমরা অ্ধীর আগ্রমহ অ্মপিা করব্।"  

 

অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াম এ. িারম্বে িম্বলম্বের্, "ওসামগা কাউন্টি অ্পারিুন্টর্টিজ, ব্যাকন্টিট 

অ্যাপাটন মমিগুন্টল পুর্রায় ব্াসমযাগয কমর িুলমি খেমটর আন্টথনক আর্ুকুলয খপময়মে খদম  আমার ভামলা 
খলমগমে। এই অ্ঞ্চমল সামপাটিন ভ হাউন্টজং ওসামগা কাউন্টি অ্পারিুন্টর্টিজ এব্ং িামদর পন্টরমষব্ার অ্ন্তভূন ি ব্যন্টি 

ও পন্টরব্ারব্মগনর জর্য একটি সফল প্রয়াস। খমরামন্টির কামজর আমগ, ইমটর ন্টব্ন্টডংময়র গুরুির কাঠামমাগি 

সমসযা ন্টেল। খসৌভাগযব্িি, পুর্রায় ব্াসমযাগয কমর খিালার জর্য খেমটর সাম্প্রন্টিক সহায়িার মাধযমম, 

ওসামগা কাউিি  অ্পারিুন্টর্টিজ ন্টর্রাপদ, সামপাটিন ভ হাউন্টজং প্রদার্ করার এব্ং ব্যন্টিব্গনমক একটি ইন্টিব্ািক 

উপাময় িমিাব্ার্ করার িার লিযমি অ্ন্টব্িল থাকমব্।"  

 

ওসাম্বগা কাউবি আইর্সভার সভা বে খ মস ওম্বয়দারআ  িম্বলম্বের্, "আমরা আর্ন্টিি খয গভর্নর 

কুওমমা, ওসামগা কাউন্টিমক ন্টব্ন্টর্ময়াগ অ্ব্যাহি রা ার মি একটি অ্ঞ্চল ন্টহসামব্ স্বীকৃন্টি ন্টদময়মের্। এই 
ঐন্টিহান্টসক ন্টব্ন্টডংটির স্থান্টয়ত্ব ও পুর্ঃ প্রন্টিষ্ঠা ফুলটমর্র ন্টব্জমর্স ন্টডন্টিমের প্রাণমকমে আরও ন্টব্ন্টর্ময়াগ 

আর্মি সহায়িা করমব্।"  

 

ফুলটম্বর্র খময়র খরার্াল্ড উডওয়াডন  িম্বলম্বের্, "আমামদর কন্টমউন্টর্টির জীব্র্যাত্রার মার্মক 

ইন্টিব্ািকভামব্ প্রভান্টব্ি করমব্ এরকম খয খকামর্া ন্টব্ন্টর্ময়াগ একটি সম্পদ। আন্টম  ুন্টি খয ন্টর্উ ইয়কন  খেট 

আমামদর ন্টসটিমি এই ন্টব্ন্টর্ময়াগটি কমরমে।"  

 

ওসাম্বগা কাউবি অ ারচুবর্টি  এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর ডায়ার্ কু ার-কাবরয়ার িম্বলম্বের্, "ন্টর্উ 

ইয়কন  খেমটর অ্স্থায়ী এব্ং প্রন্টিব্ন্ধী সহায়িার অ্ন্টফমসর গৃহহীর্ হাউন্টজং এব্ং সহায়িা প্রকে, এব্ং যুিরাষ্ট্রীয় 

খহাম খলার্ ব্যাঙ্ক এর অ্মথনর খযাগার্ এব্ং সহায়িার জর্য ধর্যব্াদ, OCO, গৃহহীর্ ব্যন্টি ও পন্টরব্ারব্মগনর 

জর্য ন্টর্রাপদ ও সাশ্রয়ী, স্থায়ী সামপাটিন ভ হাউন্টজং প্রদার্কারী একটি অ্যাপাটন মমি ন্টব্ন্টডংময়র খমরামি এব্ং 
পুর্ঃপ্রন্টিষ্ঠা করমি সিম হময়মে। একজমর্র মাথার উপর স্থায়ী োদ র্া থাকমল, ব্যন্টি এব্ং পন্টরব্ারব্গন 
মার্ন্টসক অ্িান্টন্তর মমধয থামক, যা িামদর কাজ, একজমর্র স্বাস্থয, ভামলা  াওয়া, সু্কল এব্ং ব্াচ্চা ও পন্টরব্ামরর 



 

 

অ্র্য সদসযমদর যত্ন খর্ওয়ার উপর মমর্ান্টর্মব্ি করামক কঠির্ কমর খিামল। খসই কারমণ ব্যাকন্টিট 

অ্যাপাটন মমমির সংরিণ এি গুরুত্বপূণন। এই আব্ান্টসকমদর একটি স্থায়ী ব্াসস্থার্! িারা কামজর দিিা উন্নি 

করার সুমযাগ পামব্, সু্কমল ব্াচ্চামদর ভন্টিন  করমি পারমব্, িামদর িারীন্টরক, মার্ন্টসক এব্ং ভাব্র্ামক উন্নি 

করমি পারমব্, এব্ং িারা িামদর মমিা কন্টমউন্টর্টিমি প্রন্টিষ্ঠা লাভ করমব্ এব্ং কন্টমউন্টর্টির একটি অ্ংি হময় 

উঠমব্।"  

 
###  
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