
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্ব়ে 1,200 সহায়ক হাউবজিং ইউবর্ম্বটর জর্ে 30 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরুস্কার 

স্ট াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

চতুর্ন রাউম্বের পরুস্কার স্টেট জমু্ব়ে 43 টি কাউবির 163 টি কবমউবর্টি স্টপ্রাভাইডারম্বের ফাে 
স্টেম্বি  
  

পরুস্কার গভর্নম্বরর িোপক 20 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর, 5 িেম্বরর পবরকল্পর্াম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় 
যাম্বি যা 100,000 টির স্টিবে সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ ইউবর্ট এিিং 6,000 টি সহায়ক আিাসর্ 

ইউবর্টম্বক উন্নয়র্ করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  জমু়ে 43 টি র্াউনির নিনভন্ন সংস্থার র্ামে 163 টি 
শর্ন সামেক্ষ মমাট 30 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর েুরস্কার ম াষণা র্মরমের্ নিমশষ চানিদাসম্পন্ন, অ্িস্থা 
নিনশষ্ট িা অ্র্যার্য চযামিঞ্জ নিনশষ্ট গৃিিীর্ িযনিমদর জর্য সিায়র্ আিাসমর্র র্মেমক্ষ 1,200 
ইউনর্ট সিায়র্া েনরমষিা ও অ্োমরটিং ফানডং প্রদার্ র্রার জর্য। গভর্নমরর এম্পায়ার মেট 
সামোটিন ভ িাউনজং ইনর্নশময়টিভ (Empire State Supportive Housing Initiative) এর এটি চরু্র্ন 
অ্র্নায়র্ েিন। েুমরা মেমট 100,000 এর মিনশ সাশ্রয়ী আিাসর্ ও 6,000 টি সিায়র্ আিাসর্ 
ইউনর্ট তর্নর িা রক্ষা র্রমর্ গভর্নর কুওমমার ঐনর্িানসর্ 20 নিনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর োাঁচ িের 
মময়াদী েনরর্ল্পর্ার অ্ংশ িি 2016 সামি ম ানষর্ ESSHI।  
  
"এই েমিনর েুরস্কার আমামদর প্রমচষ্টায় আমরর্টি ি়ে েদমক্ষে, যা আমামদর এর্টি সনর্যর্ামরর 
সুিভ এিং অ্ন্তভুন নিমূির্ নর্উ ইয়র্ন  মেট তর্নর র্রমর্ সািাযয র্রমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই প্রর্ল্পগুমিা নর্নির্ র্রমর্ সািাযয র্রমি ময আমামদর সিমচময় ঝুাঁ নর্েণূন নর্েু নর্উ ইয়র্ন িাসীর 
সিায়র্ েনরমষিা ও নর্রােদ সাশ্রয়ী আিাসমর্র অ্যামেস আমে।"  
  
2016 সামির ের মর্মর্ 5,000 এর মিনশ সিায়র্ িাউনজং ইউনর্মট অ্র্নায়র্ র্রা িময়মে, যার 
মমযয প্রায় 3,200 টি ESSHI এর অ্যীর্, যা ঝুাঁ নর্েূণন জর্মগাষ্ঠীর জর্য আিাসর্ প্রদার্ র্মর, যার 
মমযয রময়মে মভমটরার্, োনরিানরর্ সনিংসর্ার নশর্ার, দিুনি িা অ্ক্ষম িয়স্ক র্াগনরর্, র্ারািামসর 
ইনর্িাস আমে এমর্ অ্ল্পিয়সী প্রাপ্তিয়স্ক, গৃিিীর্ িা ফোর মর্য়ার, ক্রমাগর্ভামি গৃিিীর্ িযনি 
এিং েনরিার, মসইসামর্ স্বাস্থয, মার্নসর্ স্বাস্থয এিং/অ্র্িা মাদর্দ্রিয িযিিামরর মরাগ নিনশষ্ট িযনি।  
  



 

 

নর্উ ইয়র্ন  মেট উন্নয়র্ এিং মার্নসর্ অ্সুস্থর্া এিং অ্র্যার্য নিমশষ চানিদা সম্পন্ন িসিাসর্ারী 
েনরিার এিং িযনির জর্য চিমার্ আিাসর্ সিায়র্ার মক্ষমে জার্ীয় মর্র্া। সিায়র্ আিাসর্গুনিমর্ 
নস্থনর্শীির্া, নর্রােত্তা এিং িযনি ও েনরিামরর জর্য সুমযাগ-সুনিযা মদওয়ার জর্য মদখামর্া িময়মে, 
যামর্ র্ারা েুর্রুদ্ধামরর েমর্ র্ামদর ের্ তর্নর র্রার সময় নর্মজমদর িান়ে ও র্নমউনর্টিমর্ 
িসিাস র্রমর্ োমর। সিায়র্া েনরমষিা সি িাউনজং িযয়িহুি জরুরী নিভামগ নভনজট এিং 
িাসোর্ামি মরাগীর অ্িস্থামর্রচানিদা হ্রাস র্মর।  
স্থায়ী সিায়র্ আিাসর্ ইউনর্ট েনরচাির্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় েনরমষিা ও েনরচাির্ার অ্র্নায়মর্র 
জর্য রময়মে শর্ন সামেক্ষ েরুস্কার। এই েুরস্কার আমিদর্র্ারীমদরমর্ র্ামদর আিাসর্ প্রর্মল্পর উন্নয়র্ 
ও নর্মনামণর অ্র্ন প্রদামর্র জর্য েৃর্র্ মূিযর্ অ্র্নায়র্ োওয়ার সুমযাগ প্রদার্ র্মর।  
  
OMH এর কবমের্ার ড. অোর্ সুবলভার্ িম্বলর্, "নর্রােদ এিং নস্থনর্শীি িাউনজং, সিায়র্ 
েনরমষিা সি, মার্ুষ মার্নসর্ অ্সুস্থর্ার সমে িসিাস র্রা মিার্মদর র্ামদর নর্জস্ব র্নমউনর্টির 
মমযয িসিাস এিং উন্ননর্িাভ র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় নভনত্ত প্রদার্ র্মর। এটা েুর্রুদ্ধামরর রাস্তায় 
এর্টি র্াযনর্র েদমক্ষে এিং সিায়র্ িাউনজং এর জর্য গভর্নর কুওমমার অ্েীর্ারমর্ যর্যিাদ, 
র্ময়র্ িাজার িযনি এিং েনরিার এখর্ েণূন এিং সফি জীির্ অ্মেষণ র্রমর্ সক্ষম িয়।"  
  
OCFS এর কবমের্ার বেলা স্টজ. পলু িম্বলল, "নস্থনর্শীি, সিায়র্ামূির্ িাউনজং মর্ামর্া র্রুণ 
প্রাপ্তিয়স্ক িযনির সাফমিযর নভনত্ত, র্ারা ফোর মর্য়ার নসমেম মর্মর্ িয়স্ক মিার্, েূমিন গৃিিীর্ 
মিার্ নর্ংিা জমুভর্াইি জানেস মেসমমি অ্র্ুসরণ র্মর র্নমউনর্টিমর্ নফমর আসুর্ র্া মর্র্। এর্টি 
িান়ে িি মসই  াাঁটি যা মর্মর্ র্ারা নশক্ষা, র্মনসংস্থার্ িা িৃনত্তমূির্ সুমযাগ মেমর্ োমর যা র্ামদর 
আরও অ্জন র্ র্রমর্ র্ামদরমর্ মর্রৃ্ত্ব মদমি। আনম গভর্নর কুওমমামর্ এই ঝুাঁ নর্েূণন র্রুণ নর্উ 
ইয়র্ন িাসীমদরমর্ র্ামদর ভনিষযর্ নিনর্মনামণ প্রময়াজর্ীয় নস্থনর্শীির্া অ্জন মর্ সািাযয র্রায় র্ার 
প্রনর্শ্রুনর্র জর্য সাযুিাদ জার্াই।"  
  
OTDA কবমের্ার মাইক স্টহইর্ িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমা অ্সাযারণ মর্রৃ্ত্ব মদনখময়মের্ এিং 
আমামদর মেমট যারা সিমচময় মিনশ ঝুাঁ নর্েণূন র্ামদর সািাযয র্রমর্ মমর্ামযাগ নদময়মের্। প্রায়শই, 
যারা গৃিিীর্র্ার অ্নভজ্ঞর্া অ্র্ুভি র্মরর্, র্ারাও এর্টি অ্ন্তনর্ননির্ এিং নচনর্ৎসা শর্ন , মযমর্ 
মাদর্দ্রমিযর িযিিার সংক্রান্ত িযানয িা মার্নসর্ অ্সুস্থর্ায় ভুমগমের্। সিায়র্ িাউনজং এই অ্িস্থার 
সুরািা, িাউনজং অ্নস্থরর্ার নিরনর্ চক্র, এিং র্ামদর র্নমউনর্টির মমযয উন্ননর্িাভ র্রমর্ এই 
িযনিমদর নচনর্ৎসা এিং সিায়র্া মেমর্ সক্ষম র্মর। গভর্নর কুওমমার মর্রৃ্মত্ব এিং এম্পায়ার মেট 
সামোটিন ভ িাউনজং উমদযামগর মাযযমম নর্উ ইয়র্ন  মেট এই েনরমষিায় গুরুত্বেণূন নিনর্ময়াগ র্মর 
চমিমে যা আমামদর সিমচময় ঝুাঁ নর্েূণন অ্নযিাসীরা এর্টি উজ্জ্বি ভনিষযমর্র জর্য এর্টি রূেমরখা 
তর্নরর জর্য িযিিার র্রমর্ োরমির্।"  
  
OPDV এর বর্িনাহ়ী পবরচালক স্টকবি ওম্বয়ন্স িম্বলর্, "আমরা জানর্ ময োনরিানরর্ সনিংসর্া ময 
র্াউমর্ প্রভানির্ র্রমর্ োমর, নর্ন্তু িাস্তির্া রময় মগমে ময মনিিারা অ্সামঞ্জসযভামি র্ার নশর্ার। 
োনরিানরর্ সনিংসর্া মনিিামদর মমযয গৃিিীর্র্ার মর্রৃ্স্থার্ীয় র্ারণ এিং এই অ্র্ুদার্ র্ামদর এিং 
অ্মর্র্ মক্ষমে র্ামদর সন্তার্মদর জর্য গুরুত্বেূণন সিায়র্া প্রদার্ র্রমি; র্ামদর িসিামসর জর্য এর্টি 



 

 

নর্রােদ, নস্থনর্শীি এিং সাশ্রয়ী মূমিযর জায়গা প্রদার্ র্মর, যখর্ র্ারা েনরমষিা এিং সিায়র্া চায় 
যা র্ামদর জীির্মর্ এনগময় নর্ময় মযমর্ সািাযয র্মর। এই নিনর্ময়াগ গভর্নর কুওমমা প্রনর্শ্রুনর্র 
আমরর্টি উদািরণ ময এই মেট োনরিানরর্ সনিংসর্া এিং এর সমান্তরাি েনরণনর্র সিগুমিা নদর্ 
মমার্ামিিায় মর্রৃ্ত্ব মদয়।"  
  
OPWDD এর কবমের্ার বর্ওডর কাের্ার, MD, MS িম্বলর্, "সাশ্রয়ী মূমিযর, সিায়র্ িাউনজং 
সমনের্, র্নমউনর্টি জীির্যােমর্র জর্য নির্াশমূির্ প্রনর্িন্ধীর্া যুি নর্উ ইয়র্ন িাসীমদর জর্য নভনত্ত 
প্রদার্ র্মর। গভর্নর কুওমমার মর্রৃ্মত্ব এিং আমামদর মেমটর সংস্থার অ্ংশীদারমদর সিায়র্ার 
মাযযমম, আমরা সিায়র্ আিাসমর্র সম্প্রসারণ ও উন্নর্ র্রমর্ সািাযয র্রমর্ োনর এটা নর্নির্ 
র্রার জর্য ময, ময সর্ি মার্ুষমর্ OPWDD সিায়র্া র্মর র্ারা সখুী, েনরেূণন জীির্ অ্নর্িানির্ 
র্মরমর্ োমরর্ র্ামদর এিার্ায় এিং সমামজ।"  
  
আজমর্র ম ানষর্ েুরস্কারগুমিা র্ামদর আিাসমর্র স্থানয়ত্ব নর্নির্ র্রমর্ মযাগয উমেনশর্ জর্মগাষ্ঠীর 
জর্য ভা়োর সিায়র্া এিং েনরমষিাসমূি প্রদার্ র্রা মযমর্ োমর যার মমযয আমে:  
  

• প্রার্নমর্ এিং আচরণগর্ স্বাস্থয েনরমষিা;  
• র্মনসংস্থার্ ও র্ানরগনর প্রনশক্ষণ এিং/অ্র্িা সিায়র্া;  
• নশক্ষা সিায়র্া, GED সিায়র্া সি;  
• মেমরনিং দক্ষর্া উন্নয়র্ এিং সমর্নর্;  
• নশশু েনরচযনা সিায়র্া (Child Care Assistance)  
• র্াউমেনিং এিং সংর্মটর মক্ষমে িস্তমক্ষে;  
• নশশুমদর েনরমষিা, নশক্ষাগর্ অ্যাডমভামর্নস, সিায়র্া এিং র্াউমেনিং সি; এিং  
• আিাসর্ প্রময়াজর্ এমর্ মযাগয িযনিমদর সর্াি এিং নচনির্ র্রার জর্য েনরমষিা 

িা র্মী।  
  

অ্ঞ্চি এিং র্াউনি নভনত্তর্ শর্ন সামেক্ষ েুরস্কার র্ানির্াভুি র্রা িময়মে এখামর্।  
  

###  
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