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গভর্নর কুওম্বমা গৃহহীর্তা মমাকাম্বিলায় কমন পবরকল্পর্া গঠম্বর্ 158 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত 

প্রাপেতার ম াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  
গৃহহীর্ আিাসর্ ও সহায়তা কমনসূচী স্থায়ী সহায়ক আিাসর্ প্রকম্বল্পর জর্ে 128  বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার মূলধর্ তহবিল প্রিার্ করম্বি; জরুবর আশ্রয়ম্বকন্দ্র মমরামত  
  

গভর্নম্বরর এম্পায়ার মেট সাম্বপার্টন ভ হাউবজিং ইবর্বেম্বয়র্টম্বভর মাধেম্বম অপাম্বরর্টিং অোন্ড সাবভন স 
ফাবন্ডিং-এ 30 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত পাওয়া র্াম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রাজয জমু়ে গৃহহীর্ আবাসর্ নর্মনাণ এবং সহায়ক কমনসচূীর জর্য 
দটুি প্রস্তাবর্া প্রকামের ঘ াষণা নদময়মের্। সনিনিতভামব, গৃহহীর্ আবাসর্ ও সহায়তা কমনসচূী এবং 
এম্পায়ার ঘেট সাম াটিন ভ হাউনজং ইনর্নেময়টিমভর মাধ্যমম 158  নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার উ িভয 
কমরমে এমর্ প্রকমের জর্য যা গৃহহীর্তার সিুখীর্ নর্উ ইয়কন বাসীমদর আবাসর্ প্রদার্ করমব এবং 
আবাসর্ অ্নিনতেীিতার মূি কারণগুমিা ঘমাকামবিা করার িমযয সহায়ক ঘসবা প্রদার্ করমব। এই 
তহনবি গভর্নমরর অ্ভূত বূন 20 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিার বযময়র,  াাঁচ বেমরর আবাসর্  নরকের্ার 
কাজ অ্বযাহত ঘরমখমে, যা 100,000 ইউনর্ট সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ ততনর বা সংরযণ করমে 
এবং রাজয জমু়ে 6,600-এর ও ঘবনে সহায়ক হাউনজং ইউনর্মটর উন্নয়র্মক উৎসানহত কমরমে।  
  
"যারা গৃহহীর্তার মুমখামুনখ, তামদর অ্মর্মকর জর্য আবাসমর্র নর্রা ত্তাহীর্তা একটি বৃহত্তর 
অ্ন্তনর্ননহত সমসযার একটি িযণ মাত্র," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ঘযসব প্রকে গৃহহীর্মদর আশ্রয় 
এবং সমর্নর্ উভয় চানহদা  ূরণ কমর, ঘসগুনি সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর র্াকার জর্য একটি 
নর্রা দ, নিনতেীি জায়গা র্াকা নর্নিত করার আমামদর প্রমচষ্টার অ্গ্রদতূ। এই প্রকেগুমিা আমামদর 
সম্প্রদাময়র একটি গুরুত্ব ণূন নবনর্ময়ামগর প্রনতনর্নধ্ত্ব কমর এবং নর্নিত কমর ঘয আমামদর মমধ্য 
সবমচময় অ্সুরনযতমদর রাস্তায় ঘেমি রাখা হমব র্া।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর  গহৃহীর্ আবাসর্ ও সহায়তা কমনসূচী (Homeless Housing and Assistance 
Program, HHAP) সহায়ক হাউনজং ইউনর্ট নর্মনাণ বা জরুনর আশ্রয় ঘকন্দ্র ঘমরামমতর প্রস্তাব করা 
প্রকমের জর্য 128 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার  যনন্ত মিূধ্র্ তহনবি প্রদার্ করমে- যা আমগর বেমরর 
বরামের নিগুণ। উ রন্তু, এম্পায়ার ঘেট সাম াটিন ভ হাউনজং ইনর্নেময়টিভ (Empire State 



 

 

Supportive Housing Initiative, ESSHI) চিমার্ ঘসবা এবং গৃহহীর্ বযনি নবমেষ চানহদা সম্পন্ন, 
নবমেষ ঘরাগাক্রান্ত বা জীবর্যা মর্র অ্র্যার্য চযামিমের মুমখামনুখ বযনিমদর জর্য সহায়ক আবাসর্ 
 নরচাির্ার জর্য 30 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার  যনন্ত প্রস্তাব গ্রহণ করমে।  
  
 াাঁচ বেরবযা ী, 20 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর আবাসর্  নরকের্ার প্রনত তার অ্ঙ্গীকামরর উ র 
নর্নমনত, গভর্নর কুওমমার 2021 সামির রাষ্ট্রীয় বামজট গৃহহীর্ আবাসর্ ও সহায়তা কমনসচূীর জর্য 
উ িভয তহনবি 64 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার ঘর্মক বান়েময় 128 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামর উন্নীত 
কমরমে। এই তহনবমির মমধ্য রময়মে গৃহহীর্ প্রবীণমদর জর্য সহায়ক আবাসমর্র জর্য 5 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিার বরাে; এইডস আক্রান্ত বযনিমদর জর্য সহায়ক আবাসমর্র জর্য 5 নমনিয়র্ মানকন র্ 
ডিার বরাে; এবং জরুনর আশ্রয়মকমন্দ্র প্রময়াজর্ীয় ঘমরামমতর জর্য 1 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার 
বরাে।  
  
গৃহহীর্ আবাসর্ সহায়তা কমনসূনচ মুর্াোনবহীর্ সংিাসমূহ, দাতবয এবং ধ্মীয় সংগঠর্ এবং 
ঘ ৌরসভাগুনিমক নবমেষ সাহাযয বযতীত নর্মজর উ যিু আবাসর্ বযবিা করমত অ্যম বযনিবমগনর 
জর্য আবাসর্ ঘজাগা়ে, নর্মনাণ বা  ুর্বনাসর্ করমত র্গদ এবং ঋণ প্রদার্ কমর। তহনবিগুমিা নর্উ 
ইয়কন  প্রমদে গৃহহীর্ আবাসর্ ও ঘসবা সংিা (New York State Homeless Housing and 
Assistance Corporation), যা ঘেট অ্নেস অ্ে ঘটমম্পারানর অ্যান্ড নডজযানবনিটি অ্যানসেযান্স 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)  নরচানিত একটি জর্নহতকর সংিা 
এর একটি প্রনতমযানগতামিূক প্রনক্রয়া িারা প্রদার্ করা হময়মে।  
  
এই প্রকমের মাধ্যমম নর্উ ইয়কন  ঘেট সহায়ক আবাসর্ উন্নয়মর্ 1.2 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও 
ঘবনে নর্যুি কমরমে। সব নমনিময়, এই কমনসূচী গৃহহীর্ বযনি এবং  নরবামরর সমর্নমর্ 22,000 
ইউনর্মটরও ঘবনে আবাসর্ ততনর কমরমে।  
  
OTDA কবমের্ার মাইক মহইর্ িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ঘেটবযা ী সহায়ক আবাসর্ বনৃির 
অ্প্রনতিন্দ্বী প্রনতশ্রুনত সমগ্র নর্উ ইয়কন বাসীমদর বসবামসর জর্য একটি নর্রা দ, সাশ্রয়ী মূমিযর 
আবাসর্ প্রা যতা নর্নিত করার জর্য একটি সাধ্ারণ নবচার-বনুি নভনত্তক  দময । এই অ্ভূত ূবন 
বৃনির মাধ্যমম আমামদর উ িভয তহনবি নদগুমণর ঘবনে করার েমি রাজয জমু়ে গৃহহীর্তা কমামত 
এবং আবাসর্ অ্নিনতেীিতার সামর্ জন়েত সম্প্রদাময়র অ্র্নবহ  নরবতন র্মক প্রভানবত করমত আমরা 
গভর্নর কুওমমার দরূদনৃষ্টসম্পন্ন  নরকের্ামক আরও ঘবনে সমর্নর্ করমত  ানর।"  
  
2016 সামি প্রনতনিত এবং রাষ্ট্রীয় মার্নসক স্বািয দপ্তর (Office of Mental Health, OMH) িারা 
 নরচানিত, এম্পায়ার ঘেট সাম াটিন ভ হাউনজং ইনর্নেময়টিভ একটি  াাঁচ বেমরর প্রকে যা ঝুাঁ নক ূণন 
জর্সংখযার জর্য কম ময 6,000 ইউনর্ট িায়ী সহায়ক আবাসর্ নর্মনাণ এবং সহায়ক খরচ প্রদার্ 
করার জর্য ততনর করা হময়মে। এই উমদযামগর উমেেয হমে একানধ্ক রাষ্ট্রীয় সংিার সম্পদ আমরা 
ভামিাভামব সমন্বয় করা, যার েমি আমরা গনতেীি প্রকে উন্নয়র্ এবং দ্রুত বাস্তবায়র্ করা সম্ভব।  
  



 

 

আজ  যনন্ত, এই উমদযাগ সহায়ক আবাসমর্র 4,600টি ইউনর্মটর জর্য ঘসবা এবং অ্ ামরটিং তহনবি 
প্রদার্ কমরমে। এই বেমর বরােকৃত তহনবি রাজযবযা ী অ্নতনরি 1,200টি ইউনর্ট ততনর করমত 
সাহাযয করমব।  
  
OMH এর কবমের্ার ড. অোর্ সুবলভার্ িম্বলর্, "নিনতেীি আবাসর্ যারা মার্নসক অ্সিু বযনি, 
যারা গৃহহী র্হওয়ার ঝুাঁ নকমত র্ামক,  তামদরমক তামদর চযামিে ঘমাকামবিা করার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
সমর্নর্ প্রদার্ কমর। গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘেট সাম াটিন ভ হাউনজং ইনর্নেময়টিভ হাজার হাজার 
অ্সহায় নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য  রু্রুিামরর র্তুর্ আো নর্ময় এমসমে, যারা তামদর জীবমর্ 
অ্নিরতা এবং অ্নর্িয়তার সিুখীর্ হময়মে।"  
  
মহামস অোন্ড কবমউবর্র্ট বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "158 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিামরর এই নবনর্ময়াগ গৃহহীর্তার সমবনাচ্চ ঝুাঁ নক সম্পন্ন নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য গুরুতর 
ঘসবা বনৃি করমব এবং গভর্নর কুওমমার আগ্রাসী 20 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিার বযময়র 5 বের 
ঘময়াদী আবাসর্  নরকের্া যা নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য 6,000 ইউনর্ট সহায়ক আবাসর্ ততনর 
করমব তা সম্প্রসারণ করমব। একটি তবনিক মহামারীর সময়, সুরযার ঘচময় ব়ে ঘকার্ প্রময়াজর্তা 
ঘর্ই যা শুধ্ুমাত্র একটি নর্রা দ, সুরনযত এবং সাশ্রয়ী মূমিযর বান়ে প্রদার্ করমত  ামর। বতন মার্ 
সংকট ঘমাকামবিা এবং গহৃহীর্তার নবরুমি আমামদর ি়োই অ্বযাহত রাখার জর্য আমামদর 
অ্ঙ্গীকামর আমমদর নর্নিত করমত হমব ঘয মার্ুষমক উন্নত মামর্র আবাসর্ খুাঁমজ ঘ মত এবং ঘসখামর্ 
র্াকমত সাহাযয করার জর্য সম্পদ উ িভয আমে।"  
  
অবফস অফ অোলম্বকাহবলজম অোন্ড সািম্বেন্স অোবিউজ সাবভন ম্বসস  (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services)-এর কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলস-সার্ম্বচজ িম্বলর্, "গভর্নমরর 
এম্পায়ার ঘেট সাম াটিন ভ হাউনজং ইনর্নেময়টিভ আমামদর ঘসবা করা জর্গমণর জর্য একটি 
সনতযকামরর আেীবনাদ। প্রস্তামবর জর্য এই র্তুর্ রাউমন্ডর অ্র্ুমরাধ্ আমামদর সরবরাহকারীমদর মাদক 
অ্ বযবহার নডজঅ্ডন ামরর ঘমাকামবিা করমের্ এমর্ গৃহহীর্ বযনিমদর জর্য নর্রা দ, িায়ী সহায়ক 
আবাসর্ ততনরর সাহামযযর জর্য আমবদর্ করার সুমযাগ কমর ঘদমব।"  
  
OCFS এর কবমের্ার বেলা মজ. পলু িম্বলল, "প্রনতটি নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য নিনতেীি আবাসর্ 
অ্তযন্ত গুরুত্ব ূণন, নকন্তু নবমেষ কমর ঘসইসব বযনির জর্য যারা তামদর সন্তার্ বা তরুণমদর গাহন িয 
নহংসার  নরনিনত ঘর্মক  ানিময় যামের্, নকন্তু তামদর ঘকার্ নর্রা দ আশ্রয়িি ঘর্ই। এই ধ্রমর্র 
সহায়ক আবাসর্ প্রকে আবাসর্ নিনতেীিতা প্রদার্ কমর - একটি নভনত্ত যার উ র নর্উ 
ইয়কন বাসীরা স্বাধ্ীর্, কমনযম এবং অ্বদার্ রাখা র্াগনরক নহমসমব তামদর জীবর্  ুর্গনঠর্ করমত 
 ামর।"  
  
অবফস ফর বপপল উইথ মডম্বভলপম্বমন্টাল বডজোবিবলর্টম্বসর (Office for People With 
Developmental Disabilities) কবমের্ার ডঃ বথওডর কোের্ার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব 
এই ধ্রমর্র কমনসচূী নবকাে প্রনতবন্ধকতা সম্পন্ন নর্উ ইয়কন বাসীমদর তামদর সম্প্রদাময়র 
অ্ংেগ্রহণকারী সদসয হওয়ার জর্য  যমতায়র্ করমত আমামদর প্রমচষ্টামক সযম কমর। সাশ্রয়ী, 



 

 

সহায়ক আবাসর্ হমে সমনন্বত, সম্প্রদাময়র বসবামসর নভনত্ত এবং আমরা যামদরমক সমর্নর্ কনর 
তামদর সুখী,  নর ূণন জীবর্ নর্নিত করমত সাহাযয কমর।"  
  
প্রস্তামবর জর্য গৃহহীর্ আবাসর্ ও ঘসবা প্রকমের প্রস্তাবর্ার অ্র্ুমরাধ্ এখামর্  াওয়া যামব।  
  
এম্পায়ার ঘেট সাম াটিন ভ হাউনজং ইনর্নেময়টিভ প্রস্তামবর জর্য অ্র্ুমরাধ্ এখামর্  াওয়া যামব।  
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