অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর গৃহহীর্তার সম্মুখীর্ জর্ম্বগাষ্ঠীর সসিায় 4.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার
িেম্বয়র সহায়ক আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা স াষণা কম্বরম্বের্

হাউবজিং কাম্বর্কের্ প্রকল্প বিিংহোমটম্বর্র র্থন সাইড এলাকায় সহায়ক আিাসম্বর্র 19টি ইউবর্ট
স াগ কম্বরম্বে
ইউবর্টগুবল সভম্বটরার্, বিকােগত বিক সথম্বক প্রবতিন্ধী, এিিং পূম্বিন কারািন্দী িেবিম্বির আিাসম্বর্র
িেিস্থা করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 4.3 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর একটি প্রকল্প হাউমজিং কামর্কশর্
সম্পন্ন করার কথা ঘ াষণা কমরমের্, যা গৃহহীর্ ব্যমি এব্িং পমরব্ামরর ঘসব্া করার জর্য 19
ইউমর্ট সহায়ক আব্াসর্ প্রদার্ করমব্। রামের গৃহহীর্ হাউমজিং এন্ড অ্যামসস্ট্যান্স ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম
অ্থনায়র্ করা হময়মে, এই উন্নয়র্ প্রাথমমকভামব্ 18 ঘথমক 25 ব্ের ব্য়সী তরুণ প্রাপ্তব্য়স্কমদর জর্য
স্থায়ী আব্াসর্ এব্িং সহায়ক ঘসব্া প্রদার্ করমব্। এর মমধ্য থাকমব্ ঘভমটরার্, মব্কাশগত মদক ঘথমক
প্রমতব্ন্ধী এব্িং পূমব্ন কারাব্ন্দী ব্যমি।
"প্রমতযমকরই একটি মস্থমতশীি ব্াম়ি প্রাপয, মব্মশষ কমর আমামদর সব্মেময় অ্সহায় ব্ামসন্দারা, এব্িং
স্থায়ী সহায়ক আব্াসর্ সারা রাজয জুম়ি গৃহহীর্তা ঘমাকামব্িায় মর্উ ইয়মকন র অ্ভূ তপূব্ন অ্ঙ্গীকামরর
একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্প গৃহহীর্ মর্উ ইয়কন ব্াসী এব্িং তামদর
পমরব্ামরর মাথার উপর একটি োদ স্থাপর্ করমব্, তামদর একটি মস্থমতশীি পমরমব্শ এব্িং
মর্ভন রমযাগয সহায়ক ঘসব্া প্রদার্ করমব্ যা তামদর আব্াসর্ অ্মস্থরতার অ্ন্তমর্নমহত সমসযা সমাধ্ামর্
সাহাযয করমব্।"
মব্িংহযামটমর্র র্থন সাইড এিাকায় শহমরর মামিকার্াধ্ীর্ ফাাঁকা জমমর উপর মর্মমনত, দুই তিা
12,000 ব্গন ফু ট কাঠামমামত োরটি এক ঘব্ডরুম ইউমর্ট, 10টি দুই ঘব্ডরুম ইউমর্ট, োরটি মতর্
ঘব্ডরুম ইউমর্ট, এব্িং একটি োর ঘব্ডরুম ইউমর্ট অ্ন্তভুন ি। ফযামমমি এর্মরেমমন্ট ঘর্টওয়াকন
(Family Enrichment Network) ভা়িামটমদর সহায়ক ঘসব্া প্রদার্ করমব্, যার মমধ্য রময়মে ভা়িা
সহায়তা, ঘকস মযামর্জমমন্ট, োইল্ডমকয়ার, োকমরর প্রস্তুমত প্রমশক্ষণ, এব্িং কাউমন্সমিিং ঘরফামরি।
প্রকল্পটি ঘস্ট্মটর গৃহহীর্ আব্াসর্ ও সহায়তা ঘপ্রাগ্রাম ঘথমক 4.2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর অ্থনায়মর্র
উপর মর্ভন র কমর, যা অ্স্থায়ী ও প্রমতব্ন্ধী সহায়তা অ্মফস (Office of Temporary and

Disability Assistance, OTDA) দ্বারা পমরোমিত হয়। উপরন্তু, সহায়ক ঘসব্ার জর্য তহমব্ি
গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘস্ট্ট সামপাটিনভ হাউমজিং ইমর্মশময়টিমভর মাধ্যমম প্রদার্ করা হমব্, যা
ঘস্ট্ট অ্মফস ফর মপপি উইথ ঘডমভিপমমন্টাি মডমসমব্মিটিস (Office for People with
Developmental Disabilities) দ্বারা পমরোমিত হয়। প্রকমল্পর জর্য অ্মতমরি তহমব্ি মব্িংহযামটর্
শহর দ্বারা প্রদার্ করা হয়।
প্রকল্পটি গভর্নর কুওমমার অ্ভূ তপূব্ন 20 মব্মিয়র্ মামকন র্ ডিার ব্যময়র পাাঁে ব্েমরর আব্াসর্
পমরকল্পর্ার অ্িংশ, যা রাজয জুম়ি 7,000 ইউমর্ট সহায়ক আব্াসর্ মর্মনাণ ব্া সিংরক্ষমণ সহায়তা
কমরমে। এই প্রারমিক অ্ঙ্গীকামরর উপর মর্মমনত, গভর্নমরর 2021 সামির রােীয় ব্ামজট গৃহহীর্
আব্াসর্ ও সহায়তা কমনসে
ূ ীর জর্য উপিভয তহমব্ি 64 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার ঘথমক ব্াম়িময়
2022 সামির মর্ব্নাহী ব্ামজমট 128 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামর উন্নীত কমরমে।
বর্উ ইয়কন সেট অবিস অি সটম্পরাবর অোন্ড বডজোবিবলটি অোবসম্বেন্স (New York State Office
of Temporary and Disability Assistance) এর কবমের্ার মাইক সহইর্ িম্বলর্, "ঘয সব্ ব্যমি
গৃহহীর্তার অ্মভজ্ঞতা িাভ কমরমে তামদর জর্য তামদর সমসযার ঘপেমর্ অ্ব্দার্ রাখা অ্ন্তমর্নমহত
কারণগুমি সমাধ্ার্ র্া কমর আব্াসর্ মস্থমতশীিতা অ্তযন্ত ব্হমার্ হমত পামর। গভর্নর কুওমমার
আব্াসর্ পমরকল্পর্ার মাধ্যমম সমমথনত অ্র্যার্য অ্মর্মকর মত মব্িংহযামটমর্র এই অ্থনব্হ প্রকল্পটি মর্উ
ইয়কন ব্াসীমদর জর্য একটি মর্রাপদ, মযনাদাপূণন আব্াসস্থার্ মর্মিত করার জর্য আমামদর দৃঢ় অ্ঙ্গীকার
প্রদশনর্ কমর।"
বিকােমূলকভাম্বি অক্ষম মার্ুষম্বির জর্ে বর্উ ইয়কন সেট অবিস (New York State Office for
People with Developmental Disabilities) এর কবমের্ার বথওম্বডার এ. কাের্ার, MS, MD
িম্বলর্, "মব্িংহযামটমর্র র্থন সাইমড ফযামমমি এর্মরেমমন্ট ঘর্টওয়ামকন র মত প্রকল্প আব্াসর্ অ্মস্থরতার
সম্মুখীর্ ব্যমিমদর জর্য ব্াস্তমব্ক কাঠামমার ঘেময় অ্মর্ক ঘব্মশ মর্মনাণ কমর, এগুমি তামদর পেমন্দর
একটি ব্াম়িমত ব্সব্ামসর সময় মব্কাশগত মদক ঘথমক প্রমতব্ন্ধী ব্যমিমদর তামদর কমমউমর্টিমত
সম্পূণনভামব্ অ্িংশগ্রহণ করার সুমযাগ প্রদার্ কমর। ঘয মতর্টি এপাটনমমন্ট মব্কাশগত মদক ঘথমক
প্রমতব্ন্ধী ব্যমিমদর জর্য উৎসগন করা হময়মে, ঘসগুমি প্রমতযক ব্যমিমক তামদর স্বতন্ত্র োমহদা পূরমণর
জর্য ঘসব্া প্রদার্ করমব্ এব্িং একই সামথ তামদর পেমন্দর স্বাধ্ীর্ জীব্র্যাত্রা প্রদার্ করমব্।"
বসম্বর্টর সেড আকোর িম্বলর্, "আমামদর সম্প্রদায় দামরমযযর মব্রুমে ি়িাই, গৃহহীর্তা ব্ন্ধ করমত
এব্িং অ্ভাব্গ্রস্ত পমরব্ামরর জর্য আমরা সুমযাগ প্রদামর্ প্রমতশ্রুমতব্ে। আমম মব্িংহযামটমর্র ঘময়র মরে
ঘডমভড এব্িং তার দমির প্রশিংসা করমে মব্িংহযামটমর্র র্থন সাইমডর মত এিাকার সাহাজয করার
জর্য এব্িং গভর্নর কুওমমা এব্িং তার দমির প্রশিংসা করমে অ্ভাব্ী সম্প্রদাময়র জর্য রােীয় উৎমসর
ব্যব্হার করমত ঘদওয়ার জর্য। এই ধ্রমর্র অ্িংশীদামরত্ব আমামদর রাজয জুম়ি আমরা প্রময়াজর্।"
অোম্বসেবলওমোর্ সডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, "আমামদর সমামজ গৃহহীর্তা প্রায়ই উমপক্ষা করা হয়
এব্িং COVID মহামারীর কারমণ সহায়ক ঘসব্ার প্রময়াজর্ীয়তা আমরা গুরুতর। এই হাউমজিং
ঘডমভিপমমন্ট, এর অ্পামরটর ফযামমমি এর্মরেমমন্ট ঘর্টওয়ামকন র মাধ্যমম গুরুত্বপূণন সম্পদসহ, একটি
স্বাগত সিংব্াদ। এটা অ্মর্ক অ্সহায় সম্প্রদাময়র সদসযমদর জীব্মর্ উমেখমযাগয প্রভাব্ ঘফিমব্।"

ব্রুম কাউবি এবিবকউটিভ সজসর্ গার্ন ার িম্বলম্বের্, "অ্র্যার্য অ্মর্ক কাউমন্টর মমতা ব্রুম
কাউমন্টও আমামদর সম্প্রদাময়র স্থায়ী সহায়ক আব্াসমর্র োমহদা পূরমণর জর্য কমঠার পমরশ্রম করমে।
এটি সঠিক মদমক একটি অ্সাধ্ারণ পদমক্ষপ এব্িং এই প্রকল্পমক ব্াস্তমব্ পমরণত হমত ঘদমখ আমরা
গমব্নত।"
বিিংহোমটম্বর্র সময়র বরচাডন বস. সডবভড িম্বলম্বের্, "এটাই মট যখর্ মসটি ক্ষমতগ্রস্ত ভব্র্গুমিা
ঘভমঙ্গ ঘফিার ঘর্তৃ ত্ব ঘদয়, ফাাঁকা জায়গাগুমিা একমত্রত কমর এব্িং সম্প্রদাময়র উন্নয়মর্র জর্য জমম
পুর্মর্নমনাণ কমর। যা ততমর করা হময়মে তা হমে আমামদর মকেু অ্সহায় ব্ামসন্দামদর জর্য র্তু র্
আব্াসর্, যা র্থন সাইড জুম়ি েিা কমনেঞ্চিতা ব্ৃমে করমে। এই প্রকল্প গৃহহীর্ ব্যমিমদর জর্য
আমামদর সম্প্রদাময়র সহায়ক আব্াসমর্র াটমত দূর করমত এব্িং গৃহহীর্মদর উমেখমযাগয এব্িং
দী নস্থায়ী ফিাফমির জর্য সরাসমর সম্পমদ প্রমব্শামধ্কার প্রদার্ করমত সাহাযয করমব্। আমম ফযামমমি
এর্মরেমমন্ট ঘর্টওয়াকন মক তামদর অ্িংশীদামরমত্বর জর্য এব্িং গভর্নর কুওমমামক এই প্রকমল্পর প্রমত তার
সমথনমর্র জর্য ধ্র্যব্াদ জার্াই।"
িোবমবল এর্বরচম্বমি সর্টওয়াম্বকনর বর্িন াহী পবরচালক ডোম্বরল বর্উবভর্ িম্বলর্, "ফযামমমি
এর্মরেমমন্ট ঘর্টওয়াকন আমামদর সম্প্রদাময়র োমহদা পূরমণ মর্মব্মদত এব্িং আমামদর হাউমজিং
কামর্কশর্ ঘপ্রাগ্রাম ঘখািার ঘ াষণা মদমত ঘপমর আর্মন্দত। এই ঘপ্রাগ্রাম আমামদর মব্দযমার্ হাউমজিং
উমদযাগ সম্প্রসারণ কমর এব্িং আমামদর এমজমন্সর মমশর্মক এমগময় মর্ময় যায়। এই প্রকমল্পর মাধ্যমম
আমরা আমামদর সম্প্রদাময়র গৃহহীর্তা দূর করমত সাহাযয করব্, যা আমামদর সম্প্রদাময়র মর্রাপদ,
সাশ্রয়ী এব্িং গুণগত মামর্র আব্াসর্ প্রদার্ করমব্, যা পমরব্ার এব্িং ব্যমিমদর আব্াসর্
মস্থমতশীিতায় ঘপ ে
াঁ ামর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সমথনর্ এব্িং ক্ষমতায়মর্র জর্য মডজাইর্ করা হময়মে।
আমরা মসটি অ্ফ মব্িংহযামটর্, NY-511, OTDA, OPWDD এব্িং আমামদর সম্প্রদায়মক তামদর
সমথনমর্র জর্য ধ্র্যব্াদ জার্াই।"
গৃহহীর্ আব্াসর্ সহায়তা কমনসূমে মুর্াফামব্হীর্ সিংস্থাসমূহ, দাতব্য এব্িং ধ্মীয় সিংগঠর্ এব্িং
ঘপ রসভাগুমিমক মব্মশষ সাহাযয ব্যতীত মর্মজর উপযুি আব্াসর্ ব্যব্স্থা করমত অ্ক্ষম ব্যমিব্মগনর
জর্য আব্াসর্ ঘজাগা়ি, মর্মনাণ ব্া পুর্ব্নাসর্ করমত র্গদ এব্িং ঋণ প্রদার্ করার জর্য 1.2 মব্মিয়র্
মামকন র্ ডিামরর মূিধ্র্ অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমর। ঘপ্রাগ্রামমর 2020 সামির অ্র্ুদার্ েমের মাধ্যমম
প্রকমল্পর জর্য অ্মতমরি 37.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার পাওয়া যামব্।
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