
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 1,200 সহায়ক হাউব িং ইউবর্ম্বের  র্ে বর্মনাণ ও সসিা প্রদাম্বর্র  র্ে 30 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরুস্কার স াষণা কম্বরম্বের্  

  
গভর্নম্বরর এম্পায়ার সেে সাম্বপার্টন ভ হাউব িং ইবর্বেম্বয়র্টম্বভর পঞ্চম রাউন্ড 41র্ট কাউবিম্বে 

104র্ট কবমউবর্র্ট সপ্রাভাইডারম্বদর  র্ে 179র্ট েহবিল পরুসৃ্কে করম্বি  
  

পরুস্কার গভর্নম্বরর িোপক 20 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর, পাাঁচ িেম্বরর পবরকল্পর্াম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় 
যাম্বি যা 100,000 র্টর সিবে সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ ইউবর্ে এিিং 6,000 র্ট সহায়ক আিাসর্ 

ইউবর্েম্বক উন্নয়র্ করম্বি  
  

েেন সাম্বপক্ষ পরুস্কার অঞ্চল এিিং কাউবি দ্বারা োবলকাভুক্ত এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  জমু়ে এম্পায়ার স্টেট সাম ার্টন ভ হাউনজিং 
ইনর্নিময়র্টমভর (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI)  ঞ্চম রাউমের বানষনর্ 
30 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর  ুরস্কার স্ট াষণা র্মরমের্ যা নবমিষ চানহদাসম্পন্ন, অ্বস্থা নবনিষ্ট বা 
অ্র্যার্য চযামিঞ্জ নবনিষ্ট গহৃহীর্ বযনিমদর জর্য সহায়র্ আবাসমর্র র্ম মে 1,200 ইউনর্মটর 
সহায়তা  নরমষবা ও অ্ ামরর্টিং ফানেিং প্রদার্ র্রার জর্য বযবহৃত হমব। 179র্ট িতন সাম ে 
 ুরস্কার 104র্ট র্নমউনর্র্ট সরবরাহর্ারীমর্ নর্উ ইয়র্ন  জমু়ে 41র্ট র্াউনিমত হাউনজিং সুমযাগ ততনর 
র্রমত সাহাযয র্রমব। িতন সাম ে  ুরস্কার স্থায়ী সহায়র্ আবাসর্ ইউনর্মটর জর্য প্রময়াজর্ীয় 
 নরমষবা ও  নরচাির্ার অ্র্নায়র্ র্মর। এই  ুরস্কার আমবদর্র্ারীমদরমর্ তামদর আবাসর্ প্রর্মের 
উন্নয়র্ ও নর্মনামণর অ্র্ন প্রদামর্র জর্য  ৃর্র্ মূিধর্ অ্র্নায়র্  াওয়ার সুমযাগ প্রদার্ র্মর। 
িতন সাম ে  রুস্কার এখামর্ অ্ঞ্চি এবিং র্াউনি দ্বারা তানির্াভুি অ্বস্থায়  াওয়া যামব।  
  
"সর্ি নর্উ ইয়র্ন বাসী, নবমিষ র্মর আমামদর রামের সবমচময় অ্সুরনেত জর্মগাষ্ঠীর তামদর 
 েমের র্নমউনর্র্টমত তামদর প্রময়াজর্ীয় স্টসবা  াওয়া উনচত, এবিং এম্পায়ার স্টেট সাম ার্টন ভ 
হাউনজিং ইনর্নিময়র্টভ স্টসই প্রনতশ্রুনত প্রদার্ র্মর যখর্ তামদর আমগর স্টচময় স্টবিী সমর্নমর্র প্রময়াজর্ 
হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই  াাঁচ রাউমের  ুরস্কামরর মাধযমম আমরা নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর 
নবনভন্ন ধরমর্র নবমিষ আবাসর্ নবর্ে এবিং সহায়তা স্টসবা প্রদার্ র্রনে, এর্ই সামর্ র্নমউনর্র্ট 
সিংস্থাগুনিমর্ নর্মনাণ, ভবর্  নরচাির্া এবিং রাজয জমু়ে গুরুত্ব ূণন স্টসবা প্রদার্ র্রমত অ্র্ন সাহাযয 
র্রনে।"  
 

https://omh.ny.gov/omhweb/news/news-2021/esshi-conditional-awards.pdf
https://omh.ny.gov/omhweb/news/news-2021/esshi-conditional-awards.pdf


 

 

আজমর্ স্ট ানষত এই  ুরস্কামরর অ্ধীমর্  ুরসৃ্কত অ্র্ন তামদর আবাসমর্র স্থানয়ত্ব নর্নিত র্রমত 
স্টযাগয উমেনিত জর্মগাষ্ঠীর জর্য ভা়োর সহায়তা এবিং  নরমষবাসমূহ প্রদার্ র্রা স্টযমত  ামর। 
ESSHI 5,000 এর স্টবনি সহায়র্ হাউনজিং ইউনর্মট অ্র্নায়র্ র্মরমে, যা ঝুাঁ নর্ ূণন জর্মগাষ্ঠীর জর্য 
আবাসর্ প্রদার্ র্মর, যার মমধয রময়মে স্টভমটরার্,  ানরবানরর্ সনহিংসতার নির্ার, দবুনি বা অ্েম 
বয়স্ক র্াগনরর্, র্ারাবামসর ইনতহাস আমে এমর্ অ্েবয়সী প্রাপ্তবয়স্ক, গৃহহীর্ বা ফোর স্টর্য়ার, 
ক্রমাগতভামব গৃহহীর্ বযনি এবিং  নরবার, স্টসইসামর্ স্বাস্থয, মার্নসর্ স্বাস্থয এবিং/অ্র্বা মাদর্দ্রবয 
বযবহামরর স্টরাগ নবনিষ্ট বযনি।  
 
সব নমনিময়, নর্উ ইয়র্ন  7,000 ইউনর্মটরও স্টবিী সহায়র্ আবাসর্ নর্মনাণ এবিং সিংরেমণর জর্য 
অ্র্নায়র্ র্মরমে, যা 15 বের সময় ধমর গভর্নমরর 20,000 ইউনর্ট সহায়র্ আবাসর্ নর্মনাণ এবিং 
সিংরেমণর িেযমাত্রা  ূরমণর র্াোর্ানে এনগময় আসমে। নর্বনাহী বামজমট স্টসই িেয  ূরমণ সাহাযয 
র্রার জর্য অ্নতনরি মূিধর্ তহনবমি 250 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার অ্ন্তভুন ি র্রা হময়মে।  
 
িতন সাম ে  রুস্কার গভর্নমরর 2021 স্টেট অ্ফ দয স্টেট প্রস্তাব অ্র্ুসরণ র্মর বানণনজযর্ সম্পনি 
মানির্মদর নর্উ ইয়মর্ন র অ্বযবহৃত অ্নফস ভবর্ এবিং স্টহামটি, সাশ্রয়ী এবিং সহায়র্ হাউনজিং সহ 
আবানসর্ বযবহামর রূ ান্তমরর অ্র্ুমনত নদময় র্তুর্ সহায়র্ হাউনজিং ততনর র্রার প্রস্তাব অ্র্ুসরণ 
র্মর। গভর্নর কুওমমা 2021-22 সামির নর্বনাহী বামজট প্রস্তামব সহায়র্ আবাসমর্র প্রনত তার 
অ্ঙ্গীর্ার প্রদিনর্ র্মরমের্, যা নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর নর্রা দ এবিং সুরনেত বান়ে সরবরামহর জর্য 
সাশ্রয়ী মূমিযর এবিং সহায়র্ আবাসর্ ও স্টসবায় তার 20 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর বযা র্  াাঁচ 
বেমরর নবনর্ময়াগ অ্বযাহত স্টরমখমে।  
  
যনদও নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্নফস অ্ফ স্টমিাি স্টহির্ (New York State Office of Mental 
Health, OMH) ESSHI এর জর্য প্রধার্ ক্রয় সিংস্থা নহমসমব র্াজ র্মর, স্টপ্রাগ্রামর্ট এর্র্ট বহু-
এমজনি প্রমচষ্টা, যার মমধয রময়মে স্বাস্থয, নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টহামস অ্যাে র্নমউনর্র্ট নরনর্উয়াি 
(New York State Homes and Community Renewal), অ্নফস অ্ফ অ্যানডর্ির্ সানভন মসস 
এে সাম াটন স (Office of Addiction Services and Supports), অ্নফস অ্ফ নচিমের্ এে 
ফযানমনি সানভন মসস (Office of Children and Family Services), অ্নফস ফর দয নপ্রমভর্ির্ অ্ফ 
স্টডামমনের্ ভাময়ামিি (Office for the Prevention of Domestic Violence), অ্স্থায়ী ও 
প্রনতবন্ধর্তা সহায়তা দপ্তর (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) এবিং 
স্টডমভি মমিাি নডমসনবনির্ট সহ প্রনতবন্ধীমদর জর্য অ্নফস (Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD)।  
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট উন্নয়র্ এবিং মার্নসর্ অ্সুস্থতা এবিং অ্র্যার্য নবমিষ চানহদা সম্পন্ন বসবাসর্ারী 
 নরবার এবিং বযনির জর্য চিমার্ আবাসর্ সহায়তার স্টেমত্র জাতীয় স্টর্তা। সহায়র্ 
আবাসর্গুনিমর্ নস্থনতিীিতা, নর্রা িা এবিং বযনি ও  নরবামরর জর্য সুমযাগ-সুনবধা স্টদওয়ার জর্য 
স্টদখামর্া হময়মে, যামত তারা  ুর্রুদ্ধামরর  মর্ তামদর  র্ ততনর র্রার সময় নর্মজমদর বান়ে ও 
র্নমউনর্র্টমত বসবাস র্রমত  ামর। সহায়তা  নরমষবা সহ হাউনজিং বযয়বহুি জরুরী নবভামগ 
নভনজট এবিং হাস াতামি স্টরাগীর অ্বস্থামর্রচানহদা হ্রাস র্মর।  



 

 

  
মার্বসক স্বাস্থ্ে অবিম্বসর (Office of Mental Health) কবমের্ার ডা. অোর্ সাবলভার্ 
িম্বলম্বের্, "গভর্নমরর ESSHI স্টপ্রাগ্রাম হাজার হাজার মার্ুষ এবিং  নরবারমর্ নস্থনতিীি আবাসর্ 
এবিং সহায়র্ স্টসবা প্রদার্ র্মরমে, যার ফমি তারা তামদর নর্মজমদর বান়েমত সফিভামব বসবাস 
র্রমত  ারমব। সহায়র্ হাউনজিং অ্মর্র্ মার্নসর্ স্টরাগ সহর্ামর বসবাসরত বযনিমর্ তামদর 
প্রময়াজর্ীয় স্টসবা  াওয়ার সময়  ণূন এবিং উৎ াদর্িীি জীবর্ যা র্ র্রমত সেম র্মর। ESSHI 
এর্র্ট মহার্ সাফিয অ্জন র্ র্মরমে, এবিং OMH তার িেযমর্ আরও এনগময় নর্ময় যাওয়ার জর্য 
স্টয ভূনমর্া  াির্ র্মরমে তামত আনম গনবনত।"  
  
বর্উ ইয়কন  সেে সহামস এিিং কবমউবর্র্ট বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলম্বের্, "ESSHI  রুস্কামরর এই 30 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার নর্উ ইয়র্ন  রামজয গৃহহীর্তা এবিং 
আবাসর্ নর্রা িাহীর্তা বমন্ধ গভর্নর কুওমমার অ্দময অ্ঙ্গীর্ামরর আমরর্র্ট ধা । সহায়র্ স্টসবার 
মাধযমম, আমরা নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর নস্থনতিীিতা অ্জন র্, স্বামস্থযর ফিাফি উন্নত র্রমত এবিং এর্র্ট 
িাযত্নিীি এবিং সাশ্রয়ী জীবর্যাত্রার  নরমবমি তামদর স্বাধীর্তা নফমর স্ট মত সাহাযয র্রমত  ানর। 
সবনমিষ দফায় 104র্ট প্রনতষ্ঠার্মর্ সমর্নর্ র্রা হমব এবিং রামজযর প্রনতর্ট অ্ঞ্চি জমু়ে র্ম মে 
1,200র্ট সহায়র্ বান়ে ততনর র্রা হমব। আমামদর সবমচময় অ্সুরনেত জর্মগাষ্ঠীমদর যত্ন স্টর্ওয়ার 
মাধযমম, আমরা সবার জর্য িনিিািী এবিং আমরা র্যাযয সম্প্রদায় গম়ে তুিনে।"  
  
স্বাস্থ্ে দপ্তম্বরর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন   মু্বকর িম্বলম্বের্, "প্রর্মম নস্থনতিীি আবাসর্ নর্নিত র্া 
র্রমি নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর  মে অ্র্যার্য অ্বস্থার স্টমার্ামবিা র্রা প্রায় অ্সম্ভব যা তামদর স্বাস্থয 
এবিং সুস্থতার জর্য হুমনর্ হময় র্ামর্। গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার স্টেট সাম ার্টন ভ হাউনজিং 
ইনর্নিময়র্টভ সাশ্রয়ী মূমিযর এবিং সহায়র্ আবাসর্ সম্প্রসারমণর মাধযমম সর্ি নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর 
জর্য জর্স্বামস্থযর উন্ননত র্রমে, যামত মার্ুষ তামদর নর্মজমদর বান়ে এবিং র্নমউনর্র্টমত বসবাস 
র্রমত  ামর।"  
  
বেশু ও পবরিার সসিা দপ্তম্বরর (Office of Children and Family Services) কবমের্ার বেলা স . 
পলু িম্বলর্, "নস্থনতিীি হাউনজিং স্টর্ামর্া তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক বযনির সাফমিযর নভনি, তারা ফোর 
স্টর্য়ার নসমেম স্টর্মর্ বয়স্ক স্টহার্,  ূমবন গৃহহীর্ স্টহার্ নর্িংবা জমুভর্াইি জানেস স্টেসমমি অ্র্ুসরণ 
র্মর র্নমউনর্র্টমত নফমর আসুর্ র্া স্টর্র্। বান়েমত, তারা নিো, র্মনসিংস্থার্ বা এর্র্ট বৃনিমিূর্ 
সুমযাগ অ্র্ুসরণ র্রমত  ামর যা তামদর আমরা অ্জন মর্র নদমর্ নর্ময় যামব এবিং তামদর সম্প্রদাময় 
তামদর স্থার্ বজায় রাখমব। আনম গভর্নর কুওমমামর্ এই ঝুাঁ নর্ ূণন তরুণ নর্উ ইয়র্ন বাসীমদরমর্ 
তামদর ভনবষযত নবনর্মনামণ প্রময়াজর্ীয় নস্থনতিীিতা অ্জন মর্ সাহাযয র্রায় তার অ্বযাহত প্রনতশ্রুনতর 
জর্য সাধুবাদ জার্াই।" 
  
অবিস অি সেম্পরাবর এন্ড বড োবিবলর্ট এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক সহইর্ িম্বলর্, "সহায়র্ 
আবাসর্ হমে গৃহহীর্তা স্টমার্ামবিায় আমামদর সবমচময় র্াযনর্র হানতয়ার র্ারণ এর্ট শুধুমাত্র 
বসবামসর জায়গা প্রদার্ র্মর র্া, বরিং সমর্নর্ স্টসবা প্রদার্ র্মর যা নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর সাহাযয 
র্রমত  ামর ঐসব সমসযা স্টমার্ামবিায় যার র্ারমণ তামদর গৃহহীর্তার সম্মখুীর্ হমত হময়মে। 



 

 

OTDA এই উমদযামগর সাফমিয এর্র্ট গুরুত্ব ূণন ভূনমর্া  াির্ র্রমত স্ট মর গনবনত, যা আমামদর 
নর্েু অ্সহায় বানসোমদর জীবমর্ সনতযর্ামরর  ার্নর্য গম়ে নদমে।"  
  
পাবরিাবরক সবহিংসো প্রবেম্বরাধ বিষয়ক দপ্তম্বরর বর্িনাহ়ী পবরচালক সকবল ওম্বয়র্স িম্বলর্, 
"নর্রা দ, সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসমর্র অ্ভাব স্টসই র্ারণ যার জর্য প্রায়ই  ানরবানরর্ সনহিংসতার 
ভুিমভাগী এবিং তামদর  নরবার সনহিংস সম্পর্ন  এ়োমত  ামর র্া। আমামদর সবমচময় অ্সুরনেত 
সম্প্রদাময়র সদসযমদর জর্য নর্রা দ, নস্থনতিীি আবাসমর্র জর্য ESSHI এর আমরা  র্ নর্মনামণর 
স্ট াষণা এরমচময় স্টবনি সমময়া মযাগী বা গুরুত্ব ূণন হমত  ারমতা র্া, নবমিষ র্মর যখর্ মহামারীর 
সময় এর্র্ট নর্রা দ বান়ের প্রময়াজর্ীয়তা বৃনদ্ধ  ায়। আমরা এই গুরুত্ব ূণন র্ামজ ESSHI-এর 
সামর্ আমামদর অ্িংিীদানরত্বমর্ মূিয নদই এবিং নর্উ ইয়রর্ স্টেট জমু়ে সাশ্রয়ী, স্থায়ী আবাসর্ 
সম্প্রসারমণ তামদর স্টর্তৃমত্বর জর্য তামদর ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
অবিস ির বপপল উইথ সডম্বভলপম্বমিাল বডম্বসবিবলর্টম্বসর কবমের্ার বথওডর কোের্ার এমবড, 
এমএস, িম্বলর্, "OPWDD নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর স্বাধীর্তা অ্জন মর্ সাহাযয র্রার স্টচষ্টা র্রমে যামত 
তারা তামদর  েমের সম্প্রদাময় বাস র্রমত  ামর এবিং সমৃদ্ধ র্রমত  ামর। গভর্নমরর এম্পায়ার 
স্টেট সাম ার্টন ভ হাউনজিং ইনর্নিময়র্টমভর মাধযমম সমনিত সাশ্রয়ী, সহায়র্ আবাসর্, সম্প্রদাময়র 
বসবামসর নভনি প্রদার্ র্মর এবিং নবর্াি প্রনতবন্ধী বযনিমদর জর্য এর্র্ট সম্ভাবর্ার জগৎ খুমি স্টদয় 
যারা স্বাধীর্ভামব বসবাস র্রমত চায় এবিং সঠির্ সমর্নর্  াওয়ার সময় তামদর র্নমউনর্র্টমত 
অ্িংি নর্মত চায়।"  
  
বসম্বর্ে অর্ সমিাল সহলথ কবমর্টর সচয়ারমোর্ বসম্বর্ের সাম্রা ব্রুক িম্বলম্বের্, "মার্নসর্ স্বাস্থয 
সমসযা স্টমার্ামবিায় আমরা নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর জর্য বান়ে সরবরাহ র্রা জীবর্ বাাঁচামত সাহাযয 
র্রমব। আনম আর্নেত স্টয এই নবনর্ময়াগ র্রা হমে, এবিং আনম সরর্ামর আমার সহর্মীমদর সামর্ 
র্াজ র্রব যামত আমামদর রাে উচ্চ মামর্র স্টসবা প্রদার্ র্মর এবিং যারা মার্নসর্ স্বাস্থয স্টরাগ 
এবিং সমসযার সামর্ ি়োই র্রমে তামদর সমর্নর্ প্রদার্ র্মর।"  
  

###  
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