
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভন র্র কুওম্বমা ইথাকায় অল্পিয়সী প্রাপ্তিয়স্কম্বের জর্ে 8.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সহায়ক 

আিাসর্ প্রকম্বল্পর সমাবপ্ত ঘ াষণা কম্বরর্  
  

রাষ্ট্রীয় অথনায়র্ স্থায়ী সহায়ক আিাসর্ (Permanent Supportive Housing) এর 23টি অোপার্ন ম্বমন্ট 
তৈবরম্বৈ সাহায্ে কম্বর  

  
প্রকম্বল্পর মম্বযে রম্বয়ম্বে র্ৈুর্ ঘহড স্টার্ন /আবলন ঘহড স্টার্ন  ঘসন্টার ঘর্ক্সর্ ঘডার (New Head 

Start/Early Head Start Center Next Door)  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ইথাকামে সন্তার্সহ অ্ল্পবয়সী প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য স্থায়ী সহায়ক 
আবাসমর্র 23টি ইউনর্ট প্রোর্ কমর টম্পনকন্স কনমউনর্টি অ্যাকশর্ (Tompkins Community 
Action, TCA)-এর 8.1 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর প্রকল্প অ্যানমনি হাউস সম্পন্ন করার ঘ াষণা 
নেময়মের্। এই অ্যাপাটন মমন্টটি টম্পনকন্স কনমউনর্টি অ্যাকশমর্র অ্নিসগুমিার মেই একই ভবমর্ এবং 
এমজনন্সর র্েুর্ হযানরময়ট নজয়ার্নিস িাইল্ড ঘকয়ার ঘসন্টার (Harriet Giannelis Child Care 
Center)-এর পামশ অ্বনস্থে, যা আয়-সম্পন্ন পনরবারগুমিার জর্য একটি ঘহড স্টাটন /আনিন ঘহড 
স্টাটন  সনুবধা প্রোর্ করমে।  
  
"অ্ল্পবয়সী প্রাপ্তবয়স্করা যারা গৃহহীর্োর সম্মুখীর্, োরা নবমশষভামব ঝুুঁ নকপূণন হমে পামর এবং ঘস 
কারমণ অ্যানমনি হাউজ শুধুমাত্র একটি নর্রাপে এবং স্থায়ী আবাসস্থি প্রোর্ করমব র্া বরং োমের 
নর্মজর পাময় োুঁড়ামর্ার অ্বস্থা নিমর ঘপমে সাহাযয করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সহায়ো পনরমষবাও 
সরবরাহ করমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি আমামের ঘস্টমট গৃহহীর্োর সমসযা সমাধার্ 
করার জর্য নর্উ ইয়মকন র ঘয েঢ়ৃ অ্ঙ্গীকার রময়মে োর প্রমাণ কমর।"  
  
এই প্রকমল্পর অ্থনায়মর্ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে নর্উ ইয়কন  ঘস্টট অ্নিস অ্ব ঘটমম্পারানর অ্যান্ড নডমসনবনিটি 
অ্যানসস্টযান্স (New York State Office of Temporary and Disability Assistance)-এর 
ঘহামমিস হাউনসং অ্যান্ড অ্যানসস্টযান্স ঘপ্রাগ্রাম (Homeless Housing and Assistance Program) 
ঘথমক 3.7 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার; নর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস এবং কনমউনর্টি নরনর্উয়ামির হাউনজং 
ট্রাস্ট িান্ড ঘথমক প্রেত্ত 1.8 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার এবং কনমউনর্টি ইর্মভস্টমমন্ট িান্ড ঘথমক 1.3 
নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার; M&T Bank ঘথমক একটি 603,000 মানকন র্ ডিামরর ঋণ; ঘিডামরি 
ঘহামমিার্ বযাংক (Federal Home Loan Bank) ঘথমক 350,000 মানকন র্ ডিার; টম্পনকন্স 
কাউনন্ট কনমউনর্টি হাউনজং ঘডমভিপমমন্ট িান্ড ঘথমক 300,000 মানকন র্ ডিার; 84,200 মানকন র্ 



 

 

ডিার এর একটি কনমউনর্টি ঘডমভিপমমন্ট ব্লক গ্রান্ট এবং নর্উ ইয়কন  ঘস্টট এর্ানজন  নরসািন  অ্যান্ড 
ঘডমভিপমমন্ট অ্থনরটি (New York State Energy Research and Development Authority) 
ঘথমক 23,000 মানকন র্ ডিার।  
  
ইথাকামে বসবাসকারী 18 ঘথমক 25 বের বয়সী েরুণ প্রাপ্তবয়স্ক যারা অ্নববানহে, গভন বেী বা 
একজর্ ঘোট সন্তার্ রময়মে, োমের জর্য অ্যানমনি হাউজ 23টি অ্যাপাটন মমন্ট প্রোর্ করমে। এই স্থামর্ 
টম্পনকন্স কনমউনর্টি অ্যাকশর্ ঘয সকি সহায়ক ঘসবাগুমিা প্রোর্ করমে, োর মমধয রময়মে ঘকস 
মযামর্জমমন্ট, নশশুর যত্ন, নশশু ও পনরবার উন্নয়র্ এবং পযামরনন্টং ক্লাস। অ্নেনরক্ত পনরমষবা, ঘযমর্ 
মােমকর অ্পবযবহার এবং মার্নসক স্বাস্থয কাউমন্সনিং, কমনসংস্থার্/নশক্ষা সহায়ো এবং আইনর্ 
সহায়ো সমূহ অ্র্যার্য অ্ি-সাইট ঘপ্রাভাইডামরর মাধযমম পাওয়া যায়।  
  
7,020-বগনিুট হযানরময়ট নজয়ার্নিস িাইল্ড ঘকয়ার ঘসন্টামরর মমধয রময়মে পাুঁিটি ক্লাসরুম, নপ্রসু্কমির 
মাধযমম শশশব ঘথমক গভন বেী মা ও নশশুমের ঘসবা, একটি রান্না র, পাবনিক টয়মিট, স্টাি অ্নিস 
ও ঘস্টামরজ ঘেস, ঘবড়া ঘবনিে বনহরঙ্গমর্ ঘখিাধিুার জায়গা। এই ঘকমের র্ামকরণ টম্পনকন্স 
কনমউনর্টি অ্যাকশমর্র - প্রয়াে প্রধার্ অ্থননর্নেক কমনকেন া হযানরময়ট নজয়ার্নিস এর র্ামার্সুামর 
করা হময়মে।  
  
অ্যানমনি হাউমজর জর্য ভাড়া সহায়ো ও সহায়ো ঘসবা এম্পায়ার ঘস্টট সামপাটিন ভ হাউনজং 
ইনর্নশময়টিভ (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) এবং ইউ.এস নডপাটন মমন্ট 
অ্ব হাউনজং অ্যান্ড আরবার্ ঘডমভিপমমন্ট কনন্টনর্উয়াম অ্ব ঘকয়ার সামপাটিন ভ হাউনজং ঘপ্রাগ্রাম 
অ্যাওয়াডন  এর মাধযমম অ্থনায়র্ করা হমব।  
  
প্রকল্পটি গভর্নর কুওমমা‘র 20 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর আবাসর্ পনরকল্পর্ার অ্ংশ, ঘযটি 100,000 
ইউনর্মটরও ঘবনশ সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ এবং 6,000 ইউনর্মটর সহায়ক আবাসর্ নর্মনাণ ও 
সংরক্ষমণর মাধযমম গৃহহীর্োর সামথ িড়াই করমে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ অবিস অি ঘর্ম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বস্টন্স (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "গৃহহীর্োর নশকার হওয়া েরুণ 
বযনক্ত, নবমশষ কমর যামের ঘোট ঘেমিমমময় রময়মে, োমের অ্র্র্য িানহো সমাধামর্র জর্য অ্যানমনি 
হাউস নডজাইর্ করা হময়নেি। একই স্থামর্ সহায়ক ঘসবা এবং নশশু পনরিযনা ঘকমের সামথ, 
টম্পনকন্স কনমউনর্টি এযাকশর্ নর্নিে করমে ঘয এই সকি বযনক্তরা োমের জীবর্ পনরবেন র্ করার 
সুমযাগ পামব এবং আত্মনর্ভন রশীিোর পমথ এনগময় যামব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (New York State Homes and Community 
Renewal) কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "উজ্জ্বি ভনবষযমের সুমযাগ একটি বানড় 
নেময় শুরু হয়। গভর্নর কুওমমার কারমণ, আমরা অ্ভাবী নর্উ ইয়কন  বাসীমের নর্রাপে, সাশ্রয়ী 
মূমিযর বানড় প্রোর্ এবং সহায়ক পনরমষবানে প্রানপ্ত নর্নিে করার মাধযমম ঘস্টট জমুড় গৃহহীর্োর 
নবরুমে অ্র্যার্য সমময়র েুির্ায় আমরা ঘবনশ িড়াই করমে পারনে। অ্যানমনি হাউজ 23 জর্ েরুণ 



 

 

প্রাপ্তবয়মস্কর জর্য এমর্ কাজ করমে যামে োরা নর্মজমের এবং োমের পনরবামরর জর্য স্বাধীর্ো ও 
সািিয অ্জন র্ করমে পামর।"  
  
কংম্বেসমোর্ র্ম বরড িম্বলম্বের্, "আমরা আমামের বনু্ধ এবং প্রনেমবশীমের জর্য মার্সম্পন্ন 
আবাসমর্ র্যাযয অ্নধকার নর্নিে করার নবষময় যত্নশীি। যখর্ নর্উ ইয়কন  ঘস্টট এবং ওয়ানশংটর্, 
নডনস উভয় জায়গার কমনকেন ারা ভাি মামর্র আবাসর্ শেনর করমে এবং স্থার্ীয় কমনসংস্থার্ বৃনের 
জর্য একমত্র কাজ করমবর্ েখর্ এর িিািিটি কী হমে পামর, এই কাজটি োরই একটি 
উমেখমযাগয উোহরণ।"  
  
বসম্বর্র্র র্ম ও’মারা িম্বলর্, "টম্পনকন্স কনমউনর্টি অ্যাকশমর্র কামজ সহমযানগো করা এবং 
অ্যানমনি হাউজ শেনরমে এই গুরুত্বপূণন রাষ্ট্রীয় নবনর্ময়ামগর জর্য আমরা কৃেজ্ঞ, যা ইথাকামে 
কমবয়সী প্রাপ্তবয়স্ক এবং োমের পনরবামরর জর্য নর্রাপে, সহায়োমূিক আবাসমর্র প্রাপযো 
প্রসানরে করমব। িার েশমকরও ঘবনশ সময় ধমর, TCA অ্গনণে মার্ুমষর জীবমর্ একটি নবরাট 
পনরবেন র্ নর্ময় এমসমে এবং আমরা আশাবােী ঘয এই সাম্প্রনেক রাষ্ট্রীয় সহায়ো এই গুরুত্বপূণন 
উমেযাগসমূহমক উৎসানহে করমব ও শনক্তশািী কমর েুিমব।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে িারিারা বলির্র্ িম্বলম্বের্, "এই িমৎকার প্রকমল্পর প্রনে আমার সহায়োর হাে 
বানড়ময় নেমে পারায় আনম খুবই গনবনে। যখর্ ইনথকা এিাকায় আবাসমর্র গুরুের  াটনে অ্বযাহে 
আমে, ঠিক এমর্ এক সমময় অ্যানমনি হাউস আমামের কনমউনর্টির গৃহহীর্োর সম্মুখীর্ েরুণমের 
গুরুত্বপূণন আবাসর্ সুনবধা এবং পনরমষবা প্রোর্ করমব। টম্পনকর্স কাউনন্টমে টম্পনকন্স কনমউনর্টি 
অ্যাকশর্ ঘয কাজ এবং ঘসবা প্রোর্ কমরমে, ঘসগুমিা নর্ময় আনম খুব অ্নভভূে হময়নে এবং আনম 
আত্মনবশ্বাসী ঘয অ্যানমনি হাউজ আমামের কনমউনর্টির জর্য একটি কিযাণকর সংমযাজর্ হমব। আনম 
এই গুরুত্বপূণন এবং বহুি প্রময়াজর্ীয় প্রকল্পর সিূর্া করারা জর্য নর্বনাহী পনরিািক নি নডির্ এবং 
টম্পনকন্স কনমউনর্টি অ্যাকশমর্র সবাইমক অ্নভর্ন্দর্ জার্ামে িাই ঘযমহেু এই প্রকল্পটি আমামের 
কনমউনর্টির অ্মর্কমক সাহাযয করমব। ঘস্টমটর সবনত্র এবং আমামের এিাকায় সহায়ক আবাসর্ 
প্রকমল্প গভণনমরর অ্বযাহে মমর্ামযামগর জর্য োমকও আনম ধর্যবাে জার্ামে িাই।"  
  
ইথাকার ঘময়র ভাম্বে মাইবরক িম্বলর্, "ঘস্টমটর সহায়োয়, ইনথকা শহর গৃহহীর্ো এবং উচ্চমূমিযর 
আবাসর্ সমসযার প্রকৃে সমাধার্ ঘবর করমে পারমে। টম্পনকন্স কনমউনর্টি অ্যাকশর্ হি োনরদ্র্যমক 
বাধাগ্রস্ত কমর এমর্ ধরমর্র সরাসনর পনরমষবা প্রোমর্র ঘক্ষমত্র নবমশষজ্ঞ এবং এই প্রকমল্পর ঘর্েৃত্ব 
ঘেওয়ার ঘক্ষমত্র োমের েক্ষো ঘস্টমটর জর্য একটি আেশন স্থাপর্ কমরমে। নশশুর যত্ন, মােক ঘসবমর্র 
কাউমন্সনিং, মার্নসক স্বাস্থয নিনকৎসা এবং কমনসংস্থামর্ সহায়ো-এ সবনকেু আবাসমর্র সামথ 
নর্নবড়ভামব সম্পনকন ে। আমরা ঘস্টটমক োর সমথনমর্র জর্য ধর্যবাে জার্াই এবং আমরা শীেি 
অ্বস্থায় ঘথমকও আরও মার্ুষমক এখামর্ স্বাগে জার্ামর্ার জর্য উন্মুখ হময় আনে।"  
  
র্ম্পবকন্স কবমউবর্টি অোকের্, ইর্কম্বপনাম্বরম্বর্ড (Tompkins Community Action, Inc.) এর 
বর্িনাহী পবরচালক বল বডলর্ িম্বলম্বের্, "বানসন্দারা ইমোমমধযই নর্রাপে, সাশ্রয়ী, সহায়ক আবাসর্ 
োড়াও অ্প্রাপয অ্র্-সাইমটর সুমযাগসমূমহর সুনবধা নর্মের্। কমর্নি ঘকাঅ্পামরটিভ এক্সমটর্শর্ 



 

 

(Cornell Cooperative Extension) এর সামথ পুনি নশক্ষা ক্লাস, টম্পনকর্স ওয়াকন মিাসন এর্ওয়াই 
(Tompkins Workforce NY) দ্বারা সমনথনে নস্কি আপ (Skill Up) অ্র্িাইর্ ক্লাস এবং TST 
BOCES এর মাধযমম GED ক্লামসর পাশাপানশ টম্পনকর্স কনমউনর্টি অ্যাকশর্ আনিন ঘহড স্টাটন /ঘহড 
স্টাটন  (Tompkins Community Action Early Head Start/Head Start) এবং নে িানর্নং ওময়ব 
(The Learning Web) প্রেত্ত পযামরনন্টং ক্লাস শুরু হময়মে। নর্িঃসমন্দমহ আমামের কনমউনর্টির 
অ্ংশীোর এবং আমামের িমৎকার কমীমের কারমণ, বানসন্দামের মমধয আশা এবং সািমিযর একটি 
অ্র্ুভূনে বনৃে পামে।"  
  

###  
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