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গভর্নর কুওম্বমা 2021 আবথনক িছম্বরর বর্িনাহী িাম্বেম্বে রাম্বেের ইবিহাম্বে েিম্বেম্ব়ে িড় অথনা়ের্ 
ঘ াষণা করম্বলর্, গৃহহীর্িা দমম্বর্ এিং োশ্র়েী মূম্বলের আিাের্ এিং েহা়েক পবরম্বষিােমূম্বহ 

প্রম্বিোবিকার েম্প্রোরম্বণর ের্ে  
  

গৃহহীর্ িােভির্েমূহ েহা়েিা কার্নক্রম্বমর (Homeless Housing Assistance Program) ের্ে 64 
বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘথম্বক অথনা়ের্ বিগুণ করা হল 128 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত  

  
গৃহহীর্ ঘভম্বেরার্ম্বদর ের্ে স্থা়েী েহা়েক আিাের্ েম্প্রোরণ করম্বি 5 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 

বিবর্ম্ব়োগ করম্বলর্  
  

রােেেমু্বড় ঘকাড ব্লু প্রম্বেষ্টার (Code Blue Efforts) অিোহি িাস্তিা়ের্ েমথনর্ কম্বরর্  
  

এই অথনা়ের্, গৃহহীর্িা ঘমাকাবিলা়ে গভর্নম্বরর 20 বিবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পাাঁে িছম্বরর 
পবরকল্পর্া েমথনর্ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামেট ঘ াষণা করমের্ যামে গৃহহীর্ো 
দমমর্ এবং সাশ্রযী মূমেযর আবাসর্ এবং সহাযক পর্রমষবাসমূমহ প্রমবশার্িকার সম্প্রসারমণর ের্য 
রামেযর ইর্েহামস সবমেময বড় অ্থনাযর্ অ্ন্তভূন ক্ত। এই বামেট গৃহহীর্ আবাসর্ সহাযো কাযনক্রমমর 
ের্য 64 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোমরর ঘথমক অ্থনাযর্ র্িগুণ করা হমযমছ, 128 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোর 
পযনন্ত যা ঘসই সকে বযর্ক্ত ও পর্রবারমদর ের্য আমরা আবাসর্ তের্র করমব যারা গৃহহীর্ এবং 
সহাযো ছাড়া পযনাপ্ত আবাসর্ র্র্রাপদ করমে অ্ক্ষম। এই বামেমট গৃহহীর্ ঘভমটরার্মদর ের্য স্থাযী 
সহাযক আবাসর্ সম্প্রসারণ করমে 5 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্মযাগ অ্ন্তভুন ক্ত রমযমছ এবং এটি 
রােযেমুড় ঘকাড ব্লু প্রমেষ্টার অ্বযাহে বাস্তবাযর্ সমথনর্ কমর 13 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোমরর 
েুের্ারর্হে র্বর্র্মযামগর মািযমম।  
  
"আমামদর রামেযর র্কছু অ্ংমশ গৃহহীর্োর সমসযা ঘবমড় েমেমছ, এবং এই মুহুমেন  আমরা অ্েযার্িক 
র্র্উ ইযকন বাসীমদর রাস্তায থাকমে ও  ুমমামে ঘদখর্ছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গৃহহীর্োর এই 
র্বষযটি র্র্ময 40 বছর িমর পড়ামশার্া, র্বেকন , মামো, আমোের্া হমযমছ। আমরা অ্র্ভজ্ঞো ঘথমক 
োর্র্ র্ক কাে এবং র্ক কাে কমর র্া, এবং আমরা োর্র্ ঘয একটি সমািামর্র ের্য দটুি র্বষয 
েরুর্র: সম্পদসমূমহর প্রর্েশ্রুর্ে এবং প্রশাসমর্র কমনদক্ষো। এই উমেখমযাগয র্বর্র্মযাগ-র্র্উ ইযকন  



 

 

রামেযর ইর্েহামস সবমেময বড় পর্রমামণর অ্থনাযর্-আমামদর সবমেময ঝুুঁ র্কপণূন পুরুষ, র্ারী ও 
র্শশুমদর ের্য গুণগে মার্, সাশ্রযী আবাসর্ ও সহাযক পর্রমষবার প্রমবশার্িকার প্রসার্রে করমব 
এবং সকমের ের্য আরও শর্ক্তশােী, উন্নে র্র্উ ইযকন  তের্র করমব।"  
  
এই অ্থনাযর্ গৃহহীর্ো ঘমাকার্বোয এবং র্র্উ ইযকন  রামেয সাশ্রযী মূমেযর আবাসর্ র্র্মনামণর উন্নে 
করমে, গভর্নমরর ঐর্েহার্সক 20 র্বর্েযর্ মার্কন র্ ডোমরর পাুঁে বছমরর পর্রকল্পর্ার উপর র্ভর্ি 
কমর। এই আবাসর্ পর্রকল্পর্ায ঘশষ পযনন্ত রােয েমুড় 100,000 এর মাত্রায সাশ্রযী আবাসর্ এবং 
6,000 এর মাত্রায সহাযক আবাসর্ তের্র হমব।  
  
গৃহহীর্ িেবি ও পবরিারম্বদর ের্ে আিাের্ িৃবি করম্বি  
স্থাযী সহাযক এবং সাশ্রযী মূমেযর আবাসর্ বৃর্ি, গহৃহীর্ো এবং সংর্িষ্ট খরে কমামে একটি 
কাযনকর দী নমমযাদী সমািার্, এবং এটি সমগ্র সম্প্রদামযর ের্য েীবমর্র মার্ উন্নে করমে সাহাযয 
কমর। 2021 আর্থনক বছমরর বামেমট (FY 2021 Budget) গৃহহীর্ আবাসর্ এবং সহাযো 
কাযনক্রম (Homeless Housing and Assistance Program) অ্থবা - HHAP এ - অ্র্ের্রক্ত 
অ্থন প্রদার্ করা হমযমছ-2021 আর্থনক বছমরর ের্য 64 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোর ঘথমক ো 128 
র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোর পযনন্ত র্িগুণ করা হমযমছ যা ঘসই সকে বযর্ক্ত ও পর্রবারমদর ের্য আমরা 
আবাসর্ তের্র করমে সাহাযয করমব যারা গৃহহীর্ এবং সহাযো ছাড়া পযনাপ্ত আবাসর্ র্র্রাপদ 
করমে অ্ক্ষম। HHAP ঘসই আবাসমর্র মূেির্ র্র্মনামণ অ্থনাযর্ প্রদার্ কমর যা শুিুমাত্র গৃহহীর্ 
বযর্ক্ত এবং ঘসই পর্রবারমদর েক্ষয কমর, যামদর স্থাযীভামব থাকার ের্য ঘমাড়মকর োরপামশর 
পর্রমষবাগুর্ের প্রমযাের্ হয, যা রামেযর সহাযক আবাসর্ উন্নযর্ েক্ষয অ্েন মর্ সহাযো কমর।  
  
গৃহহীর্ ঘভম্বেরার্ম্বদর ের্ে োশ্র়েী মূম্বলের আিাের্ এিং েহা়েিা পবরম্বষিা প্রোবরি করা।  
ঘভমটরার্মদর, যারা ঘভমটরার্ র্য এমর্ বযর্ক্তমদর ঘেময গৃহহীর্ো অ্র্ভজ্ঞোর সম্ভাবর্া অ্মর্ক ঘবর্শ 
এবং অ্মর্ক ঘভমটরার্গর্ যারা গৃহহীর্োর সমসযায ভুগমছর্ োরা ঘপাস্ট ট্রমাটিক ঘেস র্ডসঅ্ডন ার 
(PTSD) বা ঘর্শা োেীয দ্রবয বযবহামরর ঝুুঁ র্কর মমিয থামকর্, ফমে োমদর র্স্থর্েশীে আবাসর্ 
অ্েন মর্র প্রমেষ্টা েটিে হময ওমে। 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামেমট গৃহহীর্ আবাসর্ এবং 
সহাযো কাযনক্রম (HHAP) এর মািযমম গৃহহীর্ ঘভমটরার্মদর স্থাযী সহাযক আবাসর্ সম্প্রসারণ 
করার ের্য 5 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোমরর অ্থন র্র্মদন র্শে হমযমছ। উপরন্তু, বার্ড় এবং সম্প্রদায 
পুর্র্নবীকরণ (Homes and Community Renewal, HCR) োমদর সাশ্রযী মমূেযর আবাসর্ 
উন্নযমর্র মমিয আবাসর্ সুমযাগ প্রসার্রে করমব যামে ভাড়ায ভেুন র্ক এবং ঘফডামরে ভাউোর 
প্রার্প্তর মািযমম গৃহহীর্ ঘভমটরার্গণ আমরা সহমে সাশ্রযী মূমেযর আবাসমর্ প্রমবশার্িকার ঘপমে 
পামরর্। উপরন্তু, অ্স্থাযী এবং প্রর্েবন্ধী সহাযো অ্র্ফস (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) ঘভমটরান্ পর্রমষবার্দ র্বভাগ (Department of Veterans Services, DVS) 
এবং স্থার্ীয শাখামদর সামথ কাে করমব গৃহহীর্োর র্শকার ঘভমটরার্মদর অ্স্থাযী আবাসর্ এবং 
পর্রমষবা র্র্র্িে করার ের্য এবং োমদর গৃহহীর্ হওযার 90 র্দমর্র মমিয স্থাযী আবাসর্ প্রদার্ 
করমে সাহাযয করমব।  
  
ঘকাড ব্লু (Code Blue) বিবর্ম্ব়োগ  



 

 

2016 সামে গভর্নর কুওমমা স্থার্ীয সামার্েক ঘসবাসমূমহর ঘেোগুমোমক রােয ও স্থার্ীয আইর্ 
প্রমযাগকারী সংস্থা এবং কর্মউর্র্টি র্ভর্িক র্বর্ভন্ন সংগেমর্র সামথ আমোের্া কমর কাে করার ের্য 
একটি র্র্বনাহী আমদশ োর্র কমরর্ যামে োরা গৃহহীর্োর র্শকার বযর্ক্তমদর শীেকােীর্ আবহাওযার 
ঘথমক রক্ষা কমরর্ যখর্ বাোমসর শীে সহ োপমাত্রা 32 র্ডর্গ্র বা র্ীমে ঘর্মম আমস। রােয েমুড় 
ঘকাড ব্লু প্রমেষ্টার অ্বযাহে বাস্তবাযমর্র সমথনমর্র ের্য, 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামেট 
গভর্নমরর 13 র্মর্েযর্ মার্কন র্ ডোমরর েুের্ারর্হে র্বর্র্মযামগর র্র্মদন মশর স্মরৃ্েরক্ষা কমর।  
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