
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা লং আইলোম্বের ভভম্বেরার্ম্বের জর্ে 1.5 বমবলয়র্ ডলাম্বরর একটি সাম্ব াটিন ভ 

হাউবজং প্রম্বজম্বের ভ াষণা ভের্  

  

ভেে-এর অর্নায়র্ সাম্ব াল্ক কাউবিম্বে ভভোরার্ম্বের জর্ে স্থায়ী সহায়ক গহৃ বর্মনাম্বণ সহায়ো কম্বর  

  

প্রকল্পটি গভর্নম্বরর 20 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ভহামম্বলসম্বর্স এে এম্ব াম্বডন িল হাউবজং প্ল্োর্-এর অংে  

  
  

লং আইলযান্ডে যেসব যেটারান গৃহহীন ছিন্ডলন, তান্ডের ও তান্ডের পছরবারন্ডে স্থায়ী সহায়ে গৃহ সুছবধা প্রোন্ডনর 

জনয গেননর এনু্ড্র এম. কুওন্ডমা আজ লং আইলযান্ডের যেটারানন্ডের জনয 1.5 ছমছলয়ন ডলান্ডরর এেটি প্রেল্প 

সমাছির য াষণা ছেন্ডয়ন্ডি। প্রধানত যেট-এর যহামন্ডলস হাউছজং এে এছসসটযান্স েমনসূছি (Homeless 

Housing and Assistance Program) যেন্ডে অেনাছয়ত এই উন্নয়ন প্রেন্ডল্প যসন্ট্রাল ইসছলপ (Central 

Islip)-এর সান্ড াল্ক োউছি হযামন্ডলট-এ ছতনটি এেে-পছরবার বসবাস উপন্ডোগী বাছি েরা হন্ডব োন্ডত সবনন্ডমাট 
15টি শয়নেক্ষ োেন্ডব।  
  

"োরা যেশন্ডে যসবা ছেন্ডয়ন্ডি ছনউ ইয়েন  যেট তান্ডের যসবা প্রোন্ডন বদ্ধপছরের, এবং এই সহায়ে গৃহ ছনমনাণ 

প্রেল্প ছনছিত েন্ডর যে যসসব সাহসী নারী ও পুরুন্ডষর অন্তত োোর মন্ডতা এেটি  র রন্ডয়ন্ডি", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "এই প্রেল্প লং আইলযাে-এর গৃহহীন ও আন্ডগ গৃহহীন ছিন্ডলা এরূপ যেটারানন্ডের স্থায়ী আবাসন 

প্রোন েরন্ডব এবং তান্ডের ও তান্ডের পছরবান্ডর ছস্থছতশীলতা আনয়ন্ডন সহায়তা েরন্ডব।"  
  

"আমরা আমান্ডের সাহসী যেটারানগণসহ ছনউ ইয়ন্ডেন র সবন্ডিন্ডয় ঝুুঁ ছেগ্রস্তন্ডের সহায়তা প্রোন্ডন ছবছেন্ন পছরন্ডষবা 
ও েমনসূছিন্ডত ছবছনন্ডয়ান্ডগ বদ্ধপছরের," ভল ম্বের্োি ভর্নর কোবর্ ভহাচুল িম্বলম্বের্। "লং আইলযান্ডে 

সহায়ে হাউছজং-এর জনয এই অেন সহন্ডোছগতা গৃহহীন োো যেটারান ও তান্ডের পছরবান্ডরর জনয বযয়সাধয, 
মানসম্মত োোর জায়গা ছনছিতেরন্ডণ এবং যেটজনু্ডি গহৃহীনতার ছবরুন্ডদ্ধ লিাইন্ডয় আমান্ডের প্রন্ডিষ্টা অবযাহত 

রাখন্ডত সহায়তা েরন্ডব।"  
  

প্রেল্পটি যহামন্ডলস হাউছজং এে এছসন্ডেন্স যপ্রাগ্রাম যেন্ডে 1.3 ছমছলয়ন ডলার লাে েন্ডরন্ডি। এই েমনসূছিটি যেট 
অছ স অব যটম্পরাছর এে ছডজযাছবছলটি এছসন্ডেন্স (Office of Temporary and Disability Assistance, 

OTDA)-েতৃন ে পছরিাছলত। লং আইলযাে-ছেছিে এেটি অলােজনে প্রছতষ্ঠান ‘েনসানন  র ইছেন্ডপন্ডেি 

ছলছেং‘ (Concern for Independent Living) প্রেন্ডল্পর বােী অন্ডেনর যজাগান ছেন্ডয়ন্ডি এবং তারা 
েছমউছনটির অনযানয যসবাগুন্ডলার সান্ডে সংন্ডোগ স্থাপনসহ গৃহগুন্ডলান্ডত সহায়ে ছবছেন্ন যসবা প্রোন েরন্ডব।  
  

বর্উ ইয়কন  ভেে অব স অি ভেম্পরাবর এে বডজোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক ভহইর্ (Mike 

Hein) িম্বলর্, "আমান্ডের যেশন্ডে বীরন্ডের সান্ডে যসবা যেওয়া সাহসী মানষুগুন্ডলান্ডে – ছবন্ডশষ েন্ডর যেসব 



যেটারান মানন্ডবতর জীবনোপন েরন্ডি তান্ডেরন্ডে সহায়তায় ছনউ ইয়েন  যেট-এর েতন বয রন্ডয়ন্ডি। এই গৃহগুন্ডলা 
যেটারান ও তান্ডের পছরবারবগনন্ডে স্থায়ী আবাসন সুছবধা প্রোন েরন্ডব এবং তান্ডের নতুন জীবন শুরু েরায় 

ছনেন রন্ডোগয সহায়তা যসবা প্রোন েরন্ডব। আমান্ডের যেটারানন্ডের মন্ডধয গৃহহীনতা ছিরতন্ডর ছনমূনল েরার যে 

লক্ষয আমরা ছনধনারণ েন্ডরছি প্রেল্পটি যস লন্ডক্ষযর পন্ডে আন্ডরেটি ধাপ।"  
  

বর্উ ইয়কন  ভেে বডবভের্ অি ভভোরান্স এম্ব য়াসন (New York State Division of Veterans' 

Affairs)-এর বর্িনাহী  বরচালক ভজাম্বয়ল ইভান্স (Joel Evans) িম্বলম্বের্, "ছনউ ইয়েন  যেট তার 

যেটারানগণ ও তান্ডের পছরবারবগনন্ডে এেটি প্রছতশ্রুছত ছেন্ডয়ন্ডি যে তারা য রত আসন্ডল তান্ডের প্রছত যখয়াল 

রাখা হন্ডব। অোবগ্রস্ত যসসব যেটারান ও তান্ডের পছরবারবগনন্ডে যেওয়া ছনউ ইয়েন  যেট তার প্রছতশ্রুছত 

ছেোন্ডব পূরণ েরন্ডি এর সুছনছেনষ্ট উোহরণ হন্ডে এই গৃহগুন্ডলা। সামাছজে যসবাগুন্ডলার সান্ডে েরা অছতছরক্ত 

সংন্ডোগ সান্ড াল্ক োউছি (Suffolk County)‘র এসব যেটারান ও তান্ডের পছরবারবন্ডগনর েী নন্ডময়ােী সা লয 
ছনছিত েরন্ডব। ছনউ ইয়ন্ডেন র যেটারান ও তান্ডের পছরবারবন্ডগনর বাস্তুহীনতা অবসান্ডন েুক্তরাষ্ট্র যনছে‘র এেজন 

যেটারান ছহন্ডসন্ডব, আছম গেননর কুওন্ডমা ও ছনউ ইয়েন  যেট-এর প্রন্ডিষ্টার অংশ হন্ডত যপন্ডর গছবনত।"  
  

2014 সান্ডল স্থানীয় আইন ছহন্ডসন্ডব পাশেৃত হাউছজং আওয়ার যহামন্ডলস ছহন্ডরাজ অযাক্ট (Housing Our 

Homeless Heroes Act)-এর অধীন্ডন সান্ড াল্ক োউছি-েতৃন ে োনেৃত জছমর উপর নতুন গৃহগুন্ডলা ছনছমনত 

হন্ডয়ন্ডি; আইনটির লক্ষয ছিন্ডলা এ অঞ্চন্ডল গৃহহীন যেটারানন্ডের বাস্তুহীনতার অবসান  টান্ডনা। সান্ড াল্ক 

োউছিন্ডত 75,000-এরও যবছশ যেটারান বসবাস েন্ডর, ছনউ ইয়ে যেন্ডট ো সংখযায় সন্ডবনাচ্চ।  
  

প্রছতটি বাসা জ্বালানী-সাশ্রয়ী এবং শারীরীে-প্রছতবন্ধীন্ডের বযবহার উপন্ডোগী। যেস বযবস্থাপনা, সাছেন স 

পছরেল্পনা, পুনবনাসন োউন্ডন্সছলং, 24- ণ্টার জরুছর যসবাসহ সংেটোলীন হস্তন্ডক্ষপ এবং জীবনমূখী ছশক্ষার 

প্রছশক্ষণ প্রেৃছত যসবায় অছধবাসীন্ডের অযান্ডেস োেন্ডব।  
  

েনসানন  র ইছেন্ডপন্ডেি ছলছেং সান্ড াল্ক োউছি জনু্ডি 850টি ইউছনন্ডটরও যবছশ বাছি পছরিালনা েরন্ডি, োর 

মন্ডধয 60টি ইউছনট বরাদ্দ রন্ডয়ন্ডি গৃহহীন যেটারানন্ডের জনয। যেটারানন্ডের যহামন্ডলস হাউছজং এে এছসন্ডেন্স 

যপ্রাগ্রাম-এর মাধযন্ডম সহায়তা প্রোন েরা হয়। সংস্থাটি 100-টি ছশশুসহ প্রায় 1,000 বযছক্তন্ডে গৃহ ও সহায়তা 
যসবা প্রোন েরন্ডি।  
  

প্রেল্পটি গেননর কুওন্ডমা‘র 20 ছবছলয়ন ডলান্ডরর যহামন্ডলসন্ডনস এে এন্ড ান্ডডন বল এযােশন প্ল্যান 

(Homelessness and Affordable Housing Action Plan)-এর অংশ, োর আওতায় 110,000 

ইউছনন্ডটর যবছশ বযয়সাধয হাউছজং এবং 6,000 ইউছনন্ডটর যবছশ সহায়ে আবাসন ততছর ও সংরক্ষন্ডণর মাধযন্ডম 

গৃহহীনতার সান্ডে লিাই েরন্ডি। এই প্ল্যানটি পুন্ডরা যেন্ডটর আবাসন্ডনর সমসযা সমাধান্ডনর জনয এেটি পণূনাঙ্গ 

পদ্ধছত, োন্ডত অন্তেুন ক্ত রন্ডয়ন্ডি এেে ও যেৌে পছরবান্ডরর হাউছজং, সামাছজে উন্নয়ন আর োিা ছস্থছতশীলেরণ।  
  

বসম্বর্ের মবর্কা মাটিন ম্বর্জ িম্বলর্, "আমান্ডের যেটারানন্ডের েত্ন যনওয়াটা আমান্ডের জনয গুরুেপূণন, এবং এ 

ধরন্ডনর েমনসছূি েছমউছনটিন্ডত অছধে হান্ডরর বাস্তুহীনতার ছবরুন্ডদ্ধ লিাইন্ডয় সহায়তা েরন্ডব। আছম গেননন্ডরর 

উন্ডেযান্ডগর প্রশংসা েছর, এবং এটি সঠিে পন্ডে োরুণ এেটি পেন্ডক্ষপ, ছেন্তু লং আইলযাে জনু্ডি যেটারানন্ডের 

স্বাস্থয ও সুরক্ষা ছনছিত েরন্ডত আন্ডরা োজ েরন্ডত হন্ডব।"  
  



এম্বসেলীমোর্ বেভ োর্ন িম্বলম্বের্, "হাউছজং আওয়ার যহামন্ডলস ছহন্ডরাজ অযাক্ট-এর এেটি যলখে ছহন্ডসন্ডব, 

আইনটির বাস্তবায়ন যেখাটা োরুণোন্ডব সখুের। সান্ড াক্ল োউছি-যত বসবাসরত এসব যেটারান ও তান্ডের 

পছরবারবন্ডগনর জনয এেটি নতুন অছেোত্রা। আজন্ডে েছমউছনটির এেজন হন্ডয় আমরা োবী েরন্ডত পাছর যে 

আমান্ডের বযবহৃত েূখন্ডের সরুক্ষার জনয এেজন তসছনে েখন বাইন্ডর োয়, তখন  মুান্ডনার জনয তান্ডেরন্ডে 

বাছি ছ রন্ডত হন্ডব ছবষয়টি অগ্রগহণন্ডোগয। আজন্ডের ছেনটিন্ডে স ল েন্ডর যতালার জনয গেননর কুওন্ডমা, 
সান্ড াল্ক োউছি‘র ছনবনাহী ছেে যবন্ডলান, সান্ড াল্ক োউছি যেটারান্স সাছেন ন্ডসস এন্ডজছন্সস-এর পছরিালে টম 

যরানযন্স, এবং েনসানন  র ইছেন্ডপন্ডেি-যে ধনযবাে জানাছে।"  
  

সাম্ব াক কাউবি‘র এম্বেবকউটিভ বেভ ভিম্বলার্ িম্বলর্, "ছনউ ইয়েন  যেন্ডটর সবন্ডিন্ডয় যবছশ যেটারান্ডনর 

বাস েন্ডর সান্ড াল্ক োউছিন্ডত এবং আমান্ডের স্বাধীনতার সুরক্ষায় োরা তযাগ স্বীোর েন্ডরন্ডি যসসব নায়েন্ডের 

সম্মান জানান্ডনা ও সহায়তা েরা আমান্ডের েতন বয। লং আইলযান্ডে যেটারানন্ডের গৃহহীনতার ছবষয়টি 

যমাোন্ডবলায় যনতৃে প্রোন এবং এই প্রেল্পটির বাস্তবায়ন্ডন প্রন্ডয়াজনীয় অন্ডেনর যজাগান প্রোন্ডনর জনয আছম গেননর 

কুওন্ডমা ও েনসানন  র ইছেন্ডপন্ডেি ছলছেং-এর প্রছত অতযন্ত েৃতজ্ঞ। আমান্ডের অোবগ্রস্ত যেটারানন্ডের তান্ডের 

প্রন্ডয়াজনীয় সহায়তা ও যসবা প্রোন্ডনর মাধযন্ডম সহন্ডোছগতার হাত প্রসান্ডর আমরা আমান্ডের অছেোবেন্ডের সান্ডে 

অবযাহতোন্ডব োজ েন্ডর োন্ডবা।"  
  

কর্সার্ন  র ইবেম্ব ম্বেি বলবভং-এর বর্িনাহী  বরচালক রাল্ফ  াসাম্বর্া (Ralph Fasano) িম্বলর্, 

"এই প্রেল্পটির স ল েরন্ডত প্রন্ডয়াজনীয় অন্ডেনর যজাগান যেওয়ায় আমরা গেননর কুওন্ডমা ও OTDA-এর 

ো ন্ডের ধনযবাে জানান্ডত িাই, পাশাপাছশ জছম োন্ডনর জনয োউছি ছনবনাহী ছেে যবন্ডলান এবং ছনউ ইয়েন  
যেট-এর এন্ডসম্বলীমযান ছেন্ডেন োনন-যেও ধনযবাে জানান্ডত িাই। লং আইলযান্ডে যেটারানন্ডের গৃহহীনতা 
েরূীেরন্ডণ এ ধরন্ডনর অংশীোছরে গুরুেপূণন।"  
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