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গভর্নর কুওম্বমা 2020 স্টেট অি দ্ে স্টেট-এর 35তম প্রস্তাির্া স্ট াষণা কম্বরম্বের্: স্টভম্বটরার্ ও 
আইর্েৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাবির্ীর আত্মিতোকারী ও গৃিিীর্ম্বদ্র আিাসর্  

  
প্রস্তািটিম্বত স্টভম্বটরার্ গৃিিীর্ম্বদ্র সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসর্ ও আচ্ছন্ন পবরম্বষিা সম্প্রসারম্বণর 

সুরািা করম্বত এই প্রস্তাম্বি 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা িলা িম্বয়ম্বে  
  

আম্বরা 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করা িম্বি স্টভম্বটরান্স, আইর্ প্রম্বয়াগকারী ও আত্মিতো 
প্রবতম্বরাধ প্রম্বেষ্টার িোপাম্বর যারা প্রথম সাবরর সাড়াদ্ার্কারী তাম্বদ্রম্বক সািাযে করম্বত  

  
অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্ 'মডার্ন স্টেটস' (Modern States) এর সাম্বথ র্তুর্ অংেীদ্াবরত্ব আম্বরা 
স্টভম্বটরান্সম্বক এিং সবিয় দ্াবয়ত্বরত সামবরক পবরিাম্বরর কাম্বে 'স্টেেমোর্ ইয়ার ফর বে 

স্টপ্রাগ্রাম' প্রসাবরত কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট কমনসূচি - স্টভমটরার্ ও 
আইর্শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাচির্ীর আত্মিতযাকারী ও গিৃিীর্মদ্র আবাসর্ র্ামক 35তম প্রস্তাব স্ট াষণা 
কমরর্। এই প্রস্তামবর আওতায় গভর্নর স্টেটজমুে স্টভমটরান্সমদ্র জর্য আবাসমর্র সংকট কমামত 
গৃিিীর্ আবাসর্ ও সিায়তা কমনসূচি (Homeless Housing and Assistance Program)-এর 
মমযয সরাসচর অ্র্ন সািায্য করমবর্। গভর্নর স্টেট অ্চিস অ্ব স্টমন্টাল স্টিলর্মক (Office of 
Mental Health) আমরা চর্মদ্নশর্া চদ্মবর্ স্টয্র্ তারা মার্চসক অ্সুস্থতার কলঙ্ক কমামত র্তুর্ 
প্রমিষ্টাসি আত্মিতযা প্রচতমরায উমদ্যামগর সমন্বময়র জর্য স্টভমটরান্স এবং আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থামক 
অ্ংশীদ্ার কমর। উপরন্তু, গভর্নর আরও স্টভমটরান্সমক এবং সচিয় দ্াচয়ত্বরত সামচরক পচরবারমদ্র 
চবর্ামূমলয প্রাচির জর্য স্টেশমযার্ ইয়ার স্টপ্রাগ্রামমক আরও প্রসাচরত করার জর্য স্টেট ইউচর্ভাচসনটি 
অ্ব চর্উ ইয়কন  (State University of New York, SUNY) এবং অ্লাভজর্ক মডার্ন স্টেমটর 
মমযয র্তুর্ অ্ংশীদ্াচরত্ব স্ট াষণা করমের্।  
  
"আমমচরকার স্টভমটরান্সরা আমামদ্র স্বাযীর্তা রক্ষার জর্য তামদ্র জীবর্ ঝুুঁ চকর মমযয িাচলত 
কমরমে এবং এই অ্বস্থায় আমরা তামদ্র প্রময়াজর্ীয় সম্পদ্ ও সুময্াগ-সচুবযা সম্প্রসাচরত কমর 
একটি সুস্থ, সম্মার্জর্ক জীবর্ য্াপর্ স্টয্র্ তারা করমত পামর এটি চর্চিত করার দ্বারা আমরা 
তামদ্র সম্মার্ কচর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বের আমরা সাশ্রয়ী মূমলযর িাউচজং চবচর্ময়াগ, 



 

 

মার্চসক স্বাস্থয পচরমষবা এবং কমলজ চশক্ষার সুময্াগ প্রসাচরত করার জর্য কাজ করমত য্াচি, 
য্ামত আমরা আমামদ্র স্টভমটরান্সমদ্র স্টসবা চদ্মত পাচর স্টয্মিতু তারা আমামদ্র স্টসবা চদ্ময় এমসমে।"  
  
স্টভম্বটরান্সম্বদ্র গৃিিীর্তা স্টমাকাম্বিলার জর্ে সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসর্ এিং যািতীয় সিনাঙ্গীর্ 
সিায়তা স্টসিা সম্প্রসারণ  
  
স্টভমটরান্সমদ্রমক স্টভমটরান্স র্য় এমর্ বযচিমদ্র স্টিময় স্টবচশ কমর গৃিিীর্তার অ্চভজ্ঞতা লাভ করমত 
িয় এবং অ্মর্ক স্টভমটরান্সগণ য্ারা গৃিিীর্তার সমসযাই ভুগমে তারা স্টপাে ট্রমাটিক স্টেস 
চডসঅ্ডন ার বা স্টর্শা জাতীয় দ্রবয বযবিামরর ঝুুঁ চকর মমযয র্ামক িমল তামদ্র চস্থচতশীল আবাসমর্ 
চর্ময় য্াওয়ার প্রমিষ্টা জটিল িময় পমে। গত এক দ্শক যমর স্টভমটরান্সমদ্র আবাসমর্র উমেখময্াগয 
অ্গ্রগচত করা িময়মে, আমরা অ্মর্ক চকেু করা প্রময়াজর্ য্ামত আমরা আমামদ্র জাচতমক রক্ষা 
করার জর্য য্ারা তামদ্র জীবর্ বাচজ স্টরমখমের্ তামদ্র সম্মার্ ও সমর্নর্ করমত পাচর।  
  
স্টভমটরান্সমদ্র' গৃিিীর্তার সমসযা স্টমাকামবলার জর্য গভর্নর স্টেমটর গৃিিীর্ আবাসর্ ও সিায়তা 
কমনসূচির মাযযমম গৃিিীর্ স্টভমটরান্সমদ্র সামচগ্রক সিায়তা স্টসবা চদ্ময় স্থায়ী সিায়ক আবাসর্ 
সম্প্রসারমণর জর্য 5 চমচলয়র্ মাচকন র্ ডলার চবচর্ময়াগ করমবর্। উপরন্তু, চর্উ ইয়কন  স্টেট স্টিাম 
অ্যান্ড কচমউচর্টি চরচর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal) তামদ্র 
সাশ্রয়ী মূমলযর িাউচজং উন্নয়মর্র মমযয িাউচজং সুময্াগ প্রসাচরত করমব য্ামত ভাোয় ভতুন চক এবং 
স্টিডামরল ভাউিার প্রাচির মাযযমম গৃিিীর্ স্টভমটরান্সগণ আমরা সিমজ সাশ্রয়ী মূমলযর িাউচজং 
অ্যামেস স্টপমত পামরর্।  
  
দ্য অ্চিস অ্ব স্টটমম্পারাচর অ্যান্ড চডজযাচবচলটি অ্যাচসেযান্স (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) স্থার্ীয়মদ্র এবং চডপাটন মমন্ট অ্ব স্টভমটরান্স সাচভন স (Department 
of Veterans' Services)-এর সামর্ কাজ করমবর্ স্টয্র্ স্টভমটরান্সমদ্র গৃিিীর্ িওয়ার 90 চদ্মর্র 
মমযয স্থায়ী আবাসর্ প্রদ্ার্ করমত সিায়তা করা য্ায় এবং অ্স্থায়ী আবাসর্ ও স্টসবা চর্চিত 
করমত অ্ন্তবনতী সিায়তা করা য্ায়। দ্য অ্চিস অ্ব স্টটমম্পারাচর অ্যান্ড চডজযাচবচলটি অ্যাচসেযান্স 
(OTDA) এই কাজটি করমব ইমতামমযয প্রময়াজর্ীয় গৃিিীর্ স্টসবা পচরকল্পর্ার সামর্ একটি 
স্টভমটরান্সমদ্র গৃিিীর্তার অ্ংশ স্টয্াগ কমর য্া প্রচত দ্ইু বের পর পর স্থার্ীয়মদ্র দ্বারা জমা িয়। 
এই প্রশ্নগুচল প্রচতটি এলাকার স্টভমটরান্স গৃিিীর্মদ্র স্বভাব বুঝমত OTDA-স্টক সািায্য করমব এবং 
স্থার্ীয়রা OTDA-স্টক সিায়তা করমব একটি চর্চদ্নষ্ট পচরকল্পর্া গমে তুমল তা স্টশষ করার জর্য। এই 
পচরকল্পর্াগুচলমত গভর্নমরর দ্বারা সিজলভয করা সম্পদ্গুচলর প্রমবশাচযকার অ্ন্তভুন ি করা িমব।  
  
র্তুর্ মার্বসক স্বাস্থ্ে সিায়তা, আত্মিতো প্রবতম্বরাধ ও দ্রু্নাম বিম্বরাধী প্রম্বেষ্টা  
  
আত্মিতযা য্খর্ য্ুিরামে মৃতুযর 10তম প্রযার্ কারণ তখর্ স্টভমটরান্স, আইর্ প্রময়াগকারী, 
সংমশাযর্ কমনকতন া এবং জরুচর স্টসবা সিায়তাকারীমদ্র মমযয এ ঝুুঁ চক অ্মর্ক স্টবচশ। জাতীয়ভামব 
এবং চর্উ ইয়মকন  স্টভমটরান্সমদ্র আত্মিতযার িার সাযারণ জর্সংখযার স্টিময় স্টবচশ: চর্উ ইয়মকন , 
স্টভমটরান্সমদ্র আত্মিতযার িার প্রচত 100,000 জমর্ 17.5 স্টয্খামর্ সাযারণ জর্সংখযার মমযয এ 



 

 

িার প্রচত 100,000 জমর্ 10.5। উপরন্তু, আইর্ প্রময়াগকারী কমনকতন ার দ্াচয়ত্ব র্াকা সমময়র স্টিময় 
আত্মিতযা স্টর্মকই স্টবচশ মতুৃয িয়। সমসযার এই িরম অ্বস্থার কারণ িমি স্টয্, স্টভমটরান্স, আইর্ 
প্রময়াগকারী, সংমশাযর্ কমনকতন া এবং জরুচর স্টসবা সিায়তাকারীরা প্রায়ই তামদ্র চর্জ চর্জ স্টপশায় 
দ্রু্নাম এবং স্টডচট্রমমন্ট কারমণ মার্চসক স্বাস্থয সিায়তা লামভর দ্রকার িমল এরূপ চবপমদ্র সময় 
সািায্য িাইমত বযর্ন িয়।  
  
এসব সমসযার সরুািা করমত গভর্নর চবচভন্ন প্রচতষ্ঠামর্র সমে অ্ংশীদ্ার িমত 1 চমচলয়র্ মাচকন র্ 
ডলার চবচর্ময়াগ করমবর্, য্ার িমল স্টভমটরান্স, আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থা, সংমশাযর্ কমনকতন া এবং 
জরুচর স্টসবা সিায়তাকারীমদ্র আত্মিতযা প্রচতমরায প্রমিষ্টা সািায্য করা য্ায়। মার্চসক স্টরামগর 
কলঙ্ক কমামর্ার জর্য অ্চিস অ্ব স্টমন্টাল স্টিলর্ স্টর্মক প্রমিষ্টাসি স্টভমটরান্স, আইর্ প্রময়াগকারী, 
সংমশাযর্ কমনকতন া এবং জরুচর স্টসবা সিায়তাকারীমদ্র জর্য আত্মিতযা প্রচতমরায স্টকৌশল সম্প্রসারণ 
করার জর্য গভর্নর সরাসচর স্টেমটর সংস্থাগুমলামক সািায্য করমবর্ য্ামত সািায্য িাইমত স্টগমল তারা 
এচগময় আসমত ভয় র্া পার্। এর মমযয র্াকমব স্টসাশযাল চমচডয়া ও অ্র্যার্য পাবচলক সাচভন স 
স্টপ্রাভাইডর দ্বারা সমিতর্তামূলক স্টমমসচজং প্রিামরর বযবস্থা করা।  
  
এই চবমশষ জর্মগাষ্ঠীর মমযয আত্মিতযা প্রচতমরাময স্টকৌশলগুচল চবকচশত ও বাস্তবায়মর্র জর্য স্টেট 
তার বাচষনক আত্মিতযা প্রচতমরায চবষয়ক সমম্মলর্ (Suicide Prevention Conference)-এ 
স্টেকমিাল্ডার ও চবমশষজ্ঞমদ্র একটি পযামর্ল আহ্বার্ করমব।  
  
বে স্টপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে স্টেেমোর্ ইয়ার আরও িাড়াম্বর্া  
  
চর্উ ইয়কন  স্টেট বা চশক্ষার্ীমদ্র স্টকামর্া খরি র্া কমর, গভর্নর কুওমমা SUNY এবং 
ModernStates.org মমযয একটি র্তুর্ অ্ংশীদ্াচরমত্বর স্ট াষণা করমের্, এটি একটি পমরাপকারমুলক 
অ্ংশীদ্াচরত্ব য্া চবর্ামূমলয অ্র্লাইর্ কমলজ স্টকাসন এবং সমস্ত চর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য পাঠ্যপুস্তকসি 
একটি পচরপূণন লাইমেচর সুচবযা প্রদ্ার্ করমব এবং 1,000 পয্নন্ত স্টিচডট বির্কারী পরীক্ষার জর্য 
খরি প্রদ্ার্ করমব য্ারা চর্উ ইয়মকন র স্টভমটরান্স এবং সচিয় দ্াচয়ত্বরত সামচরক পচরবার য্ারা 
SUNY এম্পায়ার স্টেট কমলমজ (Empire State College) বযবিামরর দ্বারা মডার্ন স্টেটস' এর 
স্টকাসন সমূ্পণন করমত পারমব। স্টিচডটগুমলা অ্র্য স্টয্মকামর্া SUNY সু্কমল িস্তান্তরময্াগয িমব।  
  
মডার্ন স্টেটস 33টি চবষময় অ্তযাযুচর্ক স্টকাসন প্রদ্ার্ কমর য্া কমলজ প্রমিসরমদ্র দ্বারা স্টশখামর্া িয় 
এবং য্ার জর্য কমলজ স্টবাডন  স্টর্মক স্টিচডট-স্টয্াগয CLEP - বা কমলজ স্তমরর পরীক্ষা স্টপ্রাগ্রাম -- 
পরীক্ষার বযবস্থা আমে। মডার্ন স্টেটস স্টপ্রাগ্রামম 180,000 জর্ চর্বচিত বযবিারকারী আমে এবং 
চর্উ ইয়কন বাসী এবং ববচিক চশক্ষার্ীমদ্র জর্য প্রায় 30,000 পরীক্ষার জর্য খরি পচরমশায 
কমরমে। গভর্নমরর এই উমদ্যাগ চর্উ ইয়মকন র সামচরক স্টভমটরান্সমদ্র, সচিয় দ্াচয়ত্বরত সামচরক 
পচরবার এবং অ্র্য সকল চশক্ষার্ী এবং আজীবর্ চশক্ষার্ীমদ্র চবর্ামূমলয সুময্াগ-সুচবযা স্টদ্ওয়ার 
জর্য স্টেশমযার্ বেরমক আমরা প্রসাচরত করমত সািায্য করমব।  
  



 

 

গভর্নর কুওমমা চর্উ ইয়কন  স্টেমট বসবাসকারী প্রায় 750,000 জর্ স্টভমটরান্সমদ্র একটি দ্ঢৃ় 
অ্েীকার কমরমের্, স্টদ্মশর সবমিময় বে তিচবল স্টসবা-প্রচতবিী স্টভমটরান্স মাচলকার্াযীর্ বযবসার 
জর্য কাজ করা; স্টেমটর প্রর্ম সাচরর শীষন সমম্মলমর্ স্টভমটরান্সমদ্র এবং সামচরক পচরবারমদ্র 
আহ্বার্ করা; আইর্ সু্কমল আইচর্ চিচর্ক তিচবল করার জর্য চিমরা ির চিমরাস উমদ্যাগ গ্রিণ 
করা, য্ারা স্টভমটরান্সমদ্র সিায়তা প্রদ্ার্ কমর; অ্লাভজর্ক এবং তামদ্র পচরবামরর জর্য  
চপয়ার-টু-চপয়ার সিায়তা প্রদ্ামর্র জর্য অ্র্ন প্রদ্ার্ করা; চসচভল সাচভন মসর পরীক্ষা স্টর্ওয়া 
স্টভমটরান্সমদ্র আমবদ্র্ চি মাি করা এবং আত্ম াতী প্রচতমরায টাস্ক স্টিাসনমক চর্মদ্নশ স্টদ্ওয়া স্টয্র্ 
অ্গ্রাচযকার প্রাি জর্মগাষ্ঠী চিমসমব স্টভমটরান্সমদ্র গুরুত্ব চদ্ময় র্ামক। সম্প্রচত, গভর্নর একটি চবমলর 
পযামকমজ স্বাক্ষর কমরমের্ য্ামত আমে য্ারা চর্উ ইয়কন মক স্টসবা প্রদ্ার্ কমরমে বা সশস্ত্র বাচির্ীমত 
কাজ কমরমে, তামদ্র জর্য রােীয় সংস্থাগুমলার একটি বাযযতামূলক চরমপাটন  প্রস্তুত করা য্ার মমযয 
রময়মে চর্উ ইয়কন  স্টেমট গৃিিীর্ স্টভমটরান্সমদ্র সংখযা চর্যনারণ করা। তমব স্টভমটরান্স ও আইর্শৃঙ্খলা 
রক্ষা কারীমদ্র আমরা স্টবচশ সািায্য করা দ্রকার।  
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