
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেটজমু্বে গৃহহীর্ িেবি ও পবরিাম্বরর জর্ে সহায়ক আিাসম্বর্ 90 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
পরুস্কার স্টভম্বটরার্, গাহন স্থ্ে বহিংসা স্টেম্বক স্টিেঁম্বে যাওয়া, িয়স্ক প্রাপ্তিয়স্কম্বের, মার্বসক অসুস্থ্তার 
সাম্বে িসিাসরত বর্উ ইয়কন িাসী; এিিং এইডস আক্রান্ত িেবিম্বের জর্ে 670টি ইউবর্ট হাউবজিং 

ততবর করম্বি  
  

প্রায় 38 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূলধর্ তহবিল এখর্ও রাজেিোপী সহায়ক হাউবজিং প্রকম্বের 
জর্ে উপলভে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন বাসীমের গৃহহীর্ হওয়ার ঝুুঁ নক 
এবং আবাসর্ অ্নিনিশীলিার মূল কারণ ঘমাকামবলার লমযয 20টি প্রকমের জর্য 90.4 নমনলয়র্ 
মানকন র্ ডলার রাষ্ট্রীয় িহনবল প্রোর্ করা হময়মে। নর্উ ইয়কন  ঘেমের ঘহামমলস হাউনজং অ্যান্ড 
অ্যানসেযান্স ঘপ্রাগ্রামমর (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) মাধ্যমম 
সমনথনি এই প্রকেগুমলা 629টি ইউনর্ে িায়ী সহায়ক আবাসর্, 30টি ইউনর্ে অ্ন্তবনিীকালীর্ 
আবাসর্ এবং 11টি ইউনর্ে জরুনর আবাসর্ তিনর করমব ো ঘভমেরার্, গাহন িয সনহংসিা ঘথমক 
ঘবুঁমে োওয়া এবং মার্নসক ঘরাগাক্রান্ত বযনিমের ঘসবা করমব।  
  
"গৃহহীর্িা এবং আবাসর্ নর্রাপত্তাহীর্িা শুধ্ুমাত্র নবনিন্ন নবষয় র্য় ো এক শমের সমাধ্ামর্র 
মাধ্যমম ঘমাকামবলা করা ঘেমি পামর- আমামের একটি সামনগ্রক েনৃিভনি প্রময়াজর্ ো নর্উ 
ইয়কন বাসীমের আবাসর্ নবকমের সামথ সংেুি কমর, নকন্তু ঘসই ঘসবা ো নর্নিি করমি সাহােয 
কমর ঘে িারা আবার িামের সম্প্রোময়র সেসয নহসামব অ্বোর্ রাখমি পামর, নবমশষ কমর 
COVID এর েুমগ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উমেখমোগয নবনর্ময়ামগর কলযামণ, আমরা 
রাজযবযাপী এই ধ্রমর্র সহায়ক আবাসর্ নবকে তিনর োনলময় োনি এবং প্রমিযক নর্উ ইয়কন বাসীর 
বান়ি ডাকার জর্য একটি নর্রাপে, নিনিশীল জায়গা র্া পাওয়া পেনন্ত আমরা নবশ্রাম ঘর্ব র্া।"  
  
স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে স্টহােুল িম্বলর্, "প্রমিযক নর্উ ইয়কন বাসীর িামের মাথার উপর োে 
এবং একটি ভাল বান়ির শালীর্িা প্রাপয। এই প্রকে নর্উ ইয়কন  ঘেে জমু়ি 600টিরও ঘবনশ 
হাউনজং ইউনর্ে তিনর করমব ো ঘভমেরার্, গাহন িয সনহংসিা ঘথমক ঘবুঁমে োওয়া এবং মার্নসক 
অ্সুি বযনিমের ঘসবা প্রোর্ করমব। েখর্ আমরা এই মহামারীর সামথ ল়িাই করনে, নর্উ ইয়কন  



 

 

ঘেে গৃহহীর্িা ঘমাকামবলা করমি এবং সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক সহায়ক ঘসবা প্রোমর্ 
প্রনিশ্রুনিবদ্ধ।"  
  
ঘহামমলস হাউনজং অ্যান্ড অ্যানসেযান্স ঘপ্রাগ্রাম সহায়ক হাউনজং ইউনর্ে নর্মনাণ বা জরুনর আশ্রয় 
ঘকন্দ্র ঘমরামমির জর্য 128 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার মূলধ্র্ িহনবল উপলভয কমরমে- ো 2020 
সামল বরামের নিগুণ। প্রকেটির মাধ্যমম অ্নিনরি 37.6 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার উপলভয রময়মে, 
ো ঘেে অ্নিস অ্ব ঘেম্পরানর এন্ড নডজযানবনলটি এনসমেন্স (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA)-কিৃন ক পনরোনলি।  
  
গভর্নমরর 2022 সামলর নর্বনাহী বামজে 128 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামর HHAP এর জর্য িহনবল 
অ্বযাহি ঘরমখমে, ো গৃহহীর্িা ঘমাকামবলায় সহায়ক আবাসমর্র গুরুমের প্রনি রামষ্ট্রর অ্িীকারমক 
িুমল ধ্মর।  
  
অবফস অি স্টটম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক স্টহইর্ িম্বলর্, "সহায়ক 
আবাসর্ নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ি গৃহহীর্িা নর্মূনমল আমামের প্রমেিার একটি গুরুেপূণন উপাোর্। এই 
প্রনিটি প্রকে গৃহহীর্ বযনি এবং পনরবামরর জর্য একটি র্িুর্ সূের্া প্রোর্ করমব, এবং একটি 
নর্রাপে, নিনিশীল জায়গা ঘেমব ঘেখামর্ িারা িামের আবাসর্ অ্নিরিার অ্ন্তনর্ননহি নবষয়গুনল 
ঘমাকামবলা করমি পামর। আনম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করনে নর্উ ইয়কন  জমু়ি গৃহহীর্িা 
ঘমাকামবলা করার জর্য এবং এই প্রকেগুমলামক বাস্তমব পনরণি করার জর্য।"  
  
এই নবনর্ময়াগ সকল নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য নর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসমর্র বযবিা করার জর্য গভর্নর 
কুওমমার অ্বযাহি অ্িীকার ো ঘেমের এই অ্ভূিপবূন 20 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার মূমলযর পাুঁে-
বের ঘময়ােী আবাসর্ পনরকের্ায় (Housing Plan) প্রনিিনলি হয়। এখর্ পেনন্ত, এই পনরকের্া 
রাজয জমু়ি 7,000টি ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ নর্মনাণ বা সংরযণ করমি সাহােয কমরমে, ো 
রাষ্ট্রমক 15 বের সমময় 15,000 তিনর বা সংরনযি আবাসর্ নর্মনামণর লযয অ্জন মর্র পমথ এনগময় 
নর্ময় ঘগমে।  
  
এই অ্িীকামরর উপর নর্নমনি, গভর্নর কুওমমার 2021 সামলর রাষ্ট্রীয় বামজে গৃহহীর্ আবাসর্ ও 
সহায়িা কমনসেূীর জর্য উপলভয িহনবল 2020 সামলর 64 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার ঘথমক বান়িময় 
128 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামর উন্নীি কমরমে। এই িহনবমলর মমধ্য রময়মে গৃহহীর্ ঘভমেরার্মের জর্য 
সহায়ক আবাসমর্র জর্য 5 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার বরাে; এইডস আক্রান্ত বযনিমের জর্য সহায়ক 
আবাসমর্র জর্য 5 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার বরাে; এবং জরুনর আশ্রয়মকমন্দ্র প্রময়াজর্ীয় ঘমরামমির 
জর্য 1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার বরাে।  
  
এই রাউমন্ডর পুরস্কামরর মাধ্যমম িহনবল গ্রহণকারী প্রনিষ্ঠার্গুমলা হল:  
  

• বডপল স্টপ্রাপাটিন জ, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (DePaul Properties, Inc.), ঘজমর্নস কাউনি - 
4.8 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  



 

 

এই িহনবল 55 বেমরর ঘবশী বয়সী গৃহহীর্ বযনিমের জর্য 10 ইউনর্ে এবং গুরুির 
মার্নসক অ্সিুিায় বসবাসকারী গৃহহীর্ বযনিমের জর্য 10 ইউনর্ে সহ ঘমাে 20 ইউনর্ে 
সহায়ক আবাসর্ উন্নয়মর্ সহায়িা করমব। এই প্রকমের মমধ্য রময়মে বািানভয়ায় নডপল 
পনরোনলি একটি ভবমর্ একটি ঘোিলা ভবর্ সংমোজর্।  

• স্টহে স্টডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ (HELP Development Corp), নকংস কাউনি - 5 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

এই প্রকমে নশশু বা গভন বিী মনহলামের সহ িরুণ প্রাপ্তবয়স্ক পনরবামরর জর্য 111 ইউনর্ে 
সহায়ক আবাসর্ গম়ি ঘিালা হমব ঘেখামর্ পনরবামরর প্রধ্ার্ গৃহহীর্ বা গৃহহীর্ হওয়ার 
ঝুুঁ নকমি আমের্। এটি ব্রুকনলমর্র একটি বৃহত্তর 184 ইউনর্ে সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ 
প্রকমের অ্ংশ োমি ঘবশ কময়কটি নবেযমার্ ভবর্ ঘভমি ঘিলা হমব।  

• এআইএম ইবন্ডম্বপম্বন্ডন্ট বলবভিং স্টসন্টার (AIM Independent Living Center), েুমবর্ 
কাউনি - 1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

বািানভয়া এপােন মমমির মমধ্য থাকমব কনর্নং-এ সহায়ক আবাসমর্র পাুঁেটি ইউনর্ে, োমি 
গৃহহীর্ িরুণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং িরুণমের েত্ন ঘর্ওয়া হয়। এই প্রকে একটি প্রাির্ নশশুমরাগ 
নবমশষমের অ্নিস পুর্বনাসর্ করমব, প্রথম িলা রান্না র, লনন্ড্র রুম এবং েটুি এপােন মমি 
সমি একটি কনমউনর্টি রুমম রূপান্তনরি হমব, সমি অ্বনশি ইউনর্ে সমনিি নিিীয় িলা।  

• হাউবজিং ওয়াকন স, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Housing Works, Inc.), নকংস কাউনি - 3.9 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

নপেনকর্ এনভনর্উ ঘরনসমডন্স ব্রুকনলমর্ েী ননের্ ধ্মর গৃহহীর্ এবং এইেআইনভ/ এইডস এবং 
গুরুির মার্নসক অ্সুিিা এবং মােক বযবহার নডজঅ্ডন ামর ঘভাগা বযনিমের জর্য 21 
ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ তিনর করমব। এটি একটি বৃহত্তর 36 ইউনর্ে সাশ্রয়ী মূমলযর 
আবাসর্ প্রকমের অ্ংশ, োর মমধ্য রময়মে একটি নবেযমার্ ঘোিলা ভবর্ ঘভমি ঘিলা এবং 
একটি বৃহৎ কনমউনর্টি রুম, একটি প্রাকৃনিক েশৃযেিু নপেমর্র বারান্দা এবং োমের 
বারান্দা, লনন্ড্র এবং অ্র্যার্য সুনবধ্াসহ একটি আে িলা ভবর্ নর্মনাণ।  

• স্টহে স্টডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ (HELP Development Corp), নকংস কাউনি - 3 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

এই িহনবল েী ননের্ ধ্মর গৃহহীর্ নসমিল প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য সহায়ক আবাসমর্র 43টি 
ইউনর্ে উন্নয়মর্ সাহােয করমব োমের গুরুির মার্নসক অ্সুিিা বা মােক বযবহার 
নডজঅ্ডন ার আমে। এটি একটি বৃহত্তর 71 ইউনর্ে প্রকমের অ্ংশ, োর মমধ্য রময়মে সাইমের 
নবেযমার্ ভবর্গুমলা ঘভমি ঘিলা।  

• কোো হাউবজিং স্টভঞ্চাসন, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (CAMBA Housing Ventures, Inc.), 
নকংস কাউনি - 7.5 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

েয হামেন র মমধ্য থাকমব 38 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্, োর মমধ্য 34টি 55 বেমরর ঘবশী 
বয়সী গৃহহীর্ বযনিমের জর্য সংরনযি, এবং গৃহহীর্ পনরবামরর জর্য োরটি ইউনর্ে োমের 
অ্ন্তি একজর্ গুরুির মার্নসক অ্সুিিায় ভুগমে। প্রকেটি একটি র্য় িলা 57 ইউনর্ে 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ উন্নয়র্ এবং ভাইোল ব্রুকনলমর্র (Vital Brooklyn) একটি অ্ংশ, 



 

 

ো বমরার আেটি উচ্চ-োনহোসম্পন্ন সম্প্রোময়র মমধ্য েী নিায়ী অ্থননর্নিক এবং বণনবােী 
তবষময েরূ করার জর্য 1.4 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর রাষ্ট্রীয় উমেযাগ।  

• ইে হাউজ কম্বপনাম্বরের্ (East House Corporation), মর্মরা কাউনি - 7.4 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

কযার্াল নিে এপােন মমমি 70 ইউনর্ে সহায়ক হাউনজং থাকমব ো োরা গুরুির মার্নসক 
অ্সুিিা, মােক বযবহার নডজঅ্ডন ামর ভুগমের্ অ্থবা েী ননের্ ধ্মর গৃহহীর্ িামের ঘসবা 
প্রোর্ করমব। প্রকেটি একটি পূবনবিী নশে সাইমে একটি বৃহত্তর 123- ইউনর্ে সাশ্রয়ী 
মূমলযর আবাসর্ প্রকমের অ্ংশ এবং 120-বেমরর পুরমর্া একটি িাুঁকা ঐনিহানসক ভবমর্র 
পুর্বনাসমর্র সামথ জন়িি থাকমব।  

• ওম্বয়ে সাইড স্টফডাম্বরের্ ফর বসবর্য়র এন্ড সাম্বপাটিন ভ হাউবজিং, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড 
(West Side Federation for Senior and Supportive Housing, Inc.), ব্রঙ্কস 
কাউনি - 4.8 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

নিশার পামকন  32 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ থাকমব িামের জর্য োরা গৃহহীর্িার নশকার, 
োরা গুরুির মার্নসক অ্সুিিায় ভুগমে এবং োমের বয়স 55 বেমরর ঘবশী। এটি একটি 
বৃহত্তর 105 ইউনর্ে প্রকমের অ্ংশ, োর মমধ্য নর্উ ইয়কন  নসটির মানলকার্াধ্ীর্ িাুঁকা 
জনমমি ব্রঙ্কমস একটি র্য় িলা ভবর্ নর্মনাণ অ্ন্তভুন ি।  

• স্টহামস ফর বহম্বরাজ (Homes for Heroes), রকলযান্ড কাউনি - 4.4 নমনলয়র্ 
মানকন র্ ডলার  

ঘহামস ির নহমরাজ ঘভমেরার্স অ্যাপােন মমমি গৃহহীর্ ঘভমেরার্মের জর্য 14 ইউনর্ে সহায়ক 
আবাসর্ রময়মে। এই প্রকে একটি েইু পেনাময়র প্রকমের নিিীয় অ্ংশ ো একটি সামবক 
সামনরক ঘেশর্ কযাম্প শযাঙ্কস এর েয় একমরর উপর সহায়ক আবাসমর্র আে ইউনর্ে 
তিনর কমরমে।  

• পাসনর্ স্টসন্টারড হাউবজিং অপের্, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Person Centered Housing 
Options, Inc.), মর্মরা কাউনি - 4.3 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

নসনসনলয়া'স ঘেমস েী ননের্ ধ্মর গৃহহীর্ বযনিমের ঘসবা করার জর্য সহায়ক আবাসমর্র 
15টি ইউনর্ে অ্ন্তভুন ি করা হমব। প্রকেটি রমেোমরর একটি নির্ িলা ভবর্ পুর্বনাসর্ 
করমব ো অ্বমশমষ নহমোনরক ঘরনজোমর েিু করা হমব।  

• িাম্বফম্বলা স্টর্িারহুড স্টেবিলাইম্বজের্ স্টকাম্পাবর্ ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Buffalo 
Neighborhood Stabilization Company Inc.), ইনর কাউনি - 3 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার  

ওময়ে সাইড ঘহামমসর মমধ্য থাকমব 15 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ ো গৃহহীর্ বযনি এবং 
পনরবারমক ঘসবা প্রোর্ করমব ঘেখামর্ পনরবামরর প্রধ্ামর্র মার্নসক অ্সিুিা বা মােক 
বযবহামরর নডজঅ্ডন ার রময়মে। প্রকেটি একটি বৃহত্তর 49 ইউনর্ে উন্নয়মর্র অ্ংশ, ো েটুি 
ভবর্ পরু্বনাসর্ করমব এবং 11টি সাইে জমু়ি 14টি র্িুর্ কাঠামমা নর্মনাণ করমব।  

• বসটিম্বজর্ এডম্বভাম্বকট, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Citizen Advocates, Inc.), ফ্রাঙ্কনলর্ 
কাউনি - 4.8 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  



 

 

হযানরসর্ ঘেমসর মমধ্য থাকমব 20 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ ো গৃহহীর্ বযনি এবং 
পনরবারমক ঘসবা প্রোর্ করমব ঘেখামর্ পনরবামরর প্রধ্ামর্র মার্নসক অ্সিুিা বা মােক 
বযবহামরর নডজঅ্ডন ার রময়মে। এটি একটি 40 ইউনর্ে প্রকমের অ্ংশ ো প্রথম িলায় 
বানণনজযক িার্ সহ একটি োরিলা ভবর্ নর্মনাণ করমব।  

• ওম্বপর্ স্টডার বমের্ (Open Door Mission), মর্মরা কাউনি - 6.6 নমনলয়র্ 
মানকন র্ ডলার  

নমলার নবনডং-এ গৃহহীর্ বযনিমের জর্য 24 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ থাকমব এবং োরা 
গুরুির মার্নসক অ্সুিিা বা মােক বযবহামরর নডজঅ্ডন াম র ভুগমের্, োর মমধ্য েী ননের্ 
ধ্মর গৃহহীর্ বযনি এবং গাহন িয সনহংসিা ঘথমক ঘবুঁমে োওয়া বযনিমের জর্য সংরনযি 
ইউনর্েও রময়মে। এই প্রকে ওমপর্ ঘডার নমশমর্র সামানরোর্ হাউমসর জরুনর আশ্রময়র 
পামশ অ্বনিি ঘরামেোমরর একটি িাুঁকা ঐনিহানসক সম্পনত্ত পুর্বনাসর্ করমব।  

• অোলিাবর্র ডাম্বয়াবসম্বসর কোেবলক োতিে সিংস্থ্া (Catholic Charities of the 
Diocese of Albany), আলবানর্ কাউনি - 2.2 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

ঘমনর অ্যার্ পূমবন কারাবন্দী বযনিমের কনমউনর্টিমি পুর্রায় প্রমবমশর জর্য সহায়ক 
আবাসমর্র 12টি ইউনর্ে অ্ন্তভুন ি করমব। এই প্রকমের মমধ্য রময়মে আলবানর্ শহমরর একটি 
একিলা ভবমর্র উমেখমোগয পুর্বনাসর্।  

• স্টসন্ট পলস স্টসন্টার ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (St. Paul's Center, Inc.), আলবানর্ কাউনি - 
4.1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

নসনর্য়র হাউনজং অ্পশর্ গৃহহীর্বযনিমের জর্য 16 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ প্রোর্ করমব 
োমের বয়স 55 বেমরর ঘবশী, অ্থবা োরা গুরুির মার্নসক অ্সুিিা বা মােক 
বযবহামরর নডজঅ্ডন াম র ভুগমের্। কমলানর্ প্রকে একটি সংমোজর্ সহ এই ঘোিলা ভবমর্র 
নিিীয় িলা সংস্কার করা হমব।  

• ইন্টারম্বফইে পাটন র্ারবেপ ফর েে স্টহামম্বলস, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Interfaith 
Partnership for the Homeless, Inc.), আলবানর্ কাউনি - 1.3 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার  

ঘশনরডার্ হমলা হাউনজং েয থাডন  পনরবামরর জর্য সহায়ক আবাসমর্র নির্টি ইউনর্ে তিনর 
করমব ঘেখামর্ পনরবামরর প্রধ্ার্ েী ননের্ ধ্মর গৃহহীর্। আলবানর্ শহমর একটি নবেযমার্ 
নির্ িলা ভবর্ উমেখমোগযভামব পুর্বনাসর্ করা হমব।  

• কবমউবর্টি এম্বেস, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Community Access, Inc.), ব্রঙ্কস কাউনি - 
7 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

বাময়জ ঘেমস গৃহহীর্বযনিমের ঘসবা করার জর্য 86 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ অ্ন্তভুন ি করা 
হমব োরা গুরুির মার্নসক অ্সুিিায় ভুগমের্ অ্থবা েবুনল এবং বয়স্ক। এটি একটি 
বৃহত্তর প্রকমের অ্ংশ ঘেখামর্ একটি কনরমডার িারা নর্েিলায় সংেুি েটুি উুঁেু ভবমর্ 
154টি ইউনর্ে রময়মে।  

• ফরেুর্ স্টসাসাইটি, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Fortune Society, Inc.), নর্উ ইয়কন  কাউনি - 
7 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  



 

 

কযামসল েয থাডন  গৃহহীর্ বযনিমের জর্য 58 ইউনর্ে সহায়ক আবাসর্ অ্ন্তভুন ি করমব োরা 
গৃহহীর্িার সম্মখুীর্ অ্থবা োরা পূমবন কারারুদ্ধ নেল। এটি একটি বৃহত্তর 82 ইউনর্ে 
প্রকমের অ্ংশ ঘেখামর্ নর্উ ইয়কন  নসটির আশ্রয়, ঘজল এবং কারাগার ঘথমক বযনিমের 
ঘরিার করা হমব।  

• স্টভম্বটরার্স আউটবরে স্টসন্টার, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Veterans Outreach Center, 
Inc.), মর্মরা কাউনি - 2 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

নরোডন 'স হাউস গৃহহীর্ প্রবীণমের জর্য 30 ইউনর্ে জরুনর এবং অ্ন্তবনিীকালীর্ আবাসর্ 
অ্ন্তভুন ি করমব িামের জর্য োমের মার্নসক স্বািয ঘরাগ রময়মে, োরা শারীনরকভামব 
প্রনিবন্ধী, অ্থবা মােক বযবহামরর নডজঅ্ডন াম র ভুগমের্। প্রকেটি ঘরামেোমরর নবেযমার্ 
সুনবধ্া পুর্বনাসর্ এবং সম্প্রসারণ করমব।  

• স্টিম্বেসডা হাউস অফ স্টস্কম্বর্ম্বেবড, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Bethesda House of 
Schenectady, Inc), ঘস্কমর্মেনড কাউনি - 6.2 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার  

কারা হাউমজ েী ননের্ ধ্মর গৃহহীর্ বযনি এবং পূমবন কারাবন্দী বযনিমের জর্য 37 ইউনর্ে 
সহায়ক আবাসর্ থাকমব োরা কনমউনর্টিমি পরু্রায় প্রমবশ করমব। এই প্রকমে ঘস্কমর্মেনড 
শহমরর নির্িলা ভবমর্র প্রথম িলায় 11টি জরুনর েুনডও ইউনর্ে রময়মে।  

  
গৃহহীর্ আবাসর্ সহায়িা কমনসূনে মুর্ািানবহীর্ সংিাসমূহ, োিবয এবং ধ্মীয় সংগঠর্ এবং 
ঘপৌরসভাগুনলমক নবমশষ সাহােয বযিীি নর্মজর উপেিু আবাসর্ বযবিা করমি অ্যম বযনিবমগনর 
জর্য আবাসর্ ঘজাগা়ি, নর্মনাণ বা পুর্বনাসর্ করমি র্গে এবং ঋণ প্রোর্ কমর। িহনবলগুমলা নর্উ 
ইয়কন  প্রমেশ গৃহহীর্ আবাসর্ ও ঘসবা সংিা (New York State Homeless Housing and 
Assistance Corporation), ো OTDA পনরোনলি একটি জর্নহিকর সংিা এর একটি 
প্রনিমোনগিামূলক প্রনক্রয়া িারা প্রোর্ করা হময়মে।  
  
এই প্রকমের মাধ্যমম নর্উ ইয়কন  ঘেে সহায়ক আবাসর্ উন্নয়মর্ 1.2 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও 
ঘবনশ নর্েুি কমরমে। সব নমনলময়, এই কমনসূেী গৃহহীর্ বযনি এবং পনরবামরর সমথনমর্ 22,000 
ইউনর্মেরও ঘবনশ আবাসর্ তিনর কমরমে।  
  

###  
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