
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
স্টেটজমু্বে গৃহহীর্ িেবি ও পবরিাম্বরর জর্ে 56.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স্ট াষণা কম্বরর্ গভর্নর 

কুওম্বমা  
  

স্টভম্বটরার্, পাবরিাবরক সবহিংসতার বেকার, িয়স্ক স্টলাক এিিং মার্বসক অসুস্থ িেবির জর্ে প্রায় 
600 ইউবর্ট আিাসর্ ততবর করার জর্ে পম্বর্রটি প্রকল্প হাম্বত স্টর্য়া হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  বসটি ও েহরতবলম্বত প্রকম্বল্পর জর্ে এখর্ও পর্নন্ত পাওয়া অম্বথনর মম্বযে 7.5 বমবলয়র্ 

মাবকন র্ ডলার উপলব্ধ আম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেমের অ্র্নায়মর্ 15 টি প্রকমে 56.5 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার পরুসৃ্কত করা হময়মে ো গৃহহীর্ ব্যমি ও পমরব্ামরর জর্য আব্াসর্ প্রদার্ 
করমব্। মর্উ ইয়কন  ঘেে অ্মিস ির ঘেমপারামর অ্যান্ড মডজঅ্যামব্মিটি অ্যামসেযান্স (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) এর ঘহামমিস হাউমজিং অ্যান্ড অ্যামসেযান্স 
ঘপ্রাগ্রামমর (Homeless Housing and Assistance Program) মাধ্যমম অ্র্নায়মর্ এই প্রকেগুমিা 
ঘভমেরার্, পামরব্ামরক সমহিংসতা এব্িং মার্মসক অ্সসু্থ ব্যমির জর্য প্রায় 600 ইউমর্ে স্থায়ী সহায়ক 
আব্াসর্ ও 40 টি জরুমর আশ্রয় শেযা ততমর করমব্।  
  
এই ঘপ্রাগ্রাম এখর্ও মর্উ ইয়কন  মসটি এব্িং তার শহরতমি - ওময়েমেোর, র্াসাউ এব্িং সামিাক 
কাউমিমত - প্রকমের জর্য উপিব্ধ তহমব্মি 7.5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর জর্য এব্িং জরুমর আশ্রয় 
ঘমরামমতর জর্য আমব্দর্পত্র গ্রহণ করমে।  
  
"এই অ্র্নায়র্ আমামদর সব্মেময় ঝুুঁ মকপণূন ব্ামসন্দামদর একটি মর্রাপদ, মস্থমতশীি স্থার্ মদময় তামদর 
প্রময়াজর্ীয় সহায়তা পমরমষব্ায় অ্যামেস সহ ব্সব্াস করমত সাহােয করমব্," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই প্রকেগুমি আরও এক ধ্াপ এমগাি এো মর্মিত কমর ঘে সব্ মর্উ ইয়কন ব্াসীর তামদর 
কমমউমর্টিমত সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসমর্ অ্যামেস রময়মে।"  
  
"আমার মা পামরব্ামরক সমহিংসতায় আক্রান্তমদর উমকি মেমির্ এব্িং আমম গমব্নত ঘে োমদর প্রময়াজর্ 
তামদর সাহােয করার মাধ্যমম তার উত্তরামধ্কারমদর সাহােয কমর োমি," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর 
কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "আমরা আমামদর সব্োইমত অ্সহায় মর্উ ইয়কন ব্াসীমদর সহায়তার জর্য 
সাশ্রয়ী আব্াসর্ ও সহায়তা পমরমষব্ায় মব্মর্ময়াগ কমরমে, োর মামঝ অ্ন্তভুন ি পামরব্ামরক 
সমহিংসতার মশকার হওয়া ব্যমিগণ, আমামদর সাহসী অ্ব্সরপ্রাপ্ত তসমর্ক ও মার্মসকভামব্ অ্সুস্থ 



 

 

ঘিামকরা। এই উমেখমোগয তহমব্ি ঘেেজমুে সাশ্রয়ী মূমিযর, ব্সব্ামসর মার্সপন্ন স্থার্ মর্মিত 
করমব্ এব্িং সারা ঘদমশ গহৃহীর্তা ঘমাকামব্িা করার জর্য আমামদর প্রমেষ্টামক অ্ব্যাহত রাখমব্।"  
  
এই প্রমেষ্টাগুমিা মর্উ ইয়কন ব্াসীমদরমক মর্রাপদ, সাশ্রয়ী আব্াসর্ সরব্রাহ করার গভর্নমরর 
অ্ঙ্গীকামরর অ্িংশ, ঘেটি ঘেমের পাুঁে-ব্েরব্যপী আব্াসর্ পমরকের্ায় অ্ভূতপবূ্ন 20 মব্মিয়র্ মামকন র্ 
ডিামর প্রমতিমিত হময়মে। এই পমরকের্া সামমর্নযর মমধ্য র্ামক এমর্ 100,000 আব্াসর্ এব্িং 
6,000 সমমর্নত আব্াসর্ ততমর এব্িং রক্ষার মাধ্যমম আব্াসর্ সহজিভয কমর এব্িং গৃহহীর্তার সামর্ 
িোই কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট অবফস অি স্টটম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক স্টহইর্ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার অ্ধ্ীমর্, মর্উ ইয়কন  গৃহহীর্তা দরূ করমত সহায়ক হাউমজিং-এর ক্ষমতার 
প্রমত এর অ্ঙ্গীকার রক্ষায় ঘর্তৃস্থার্ অ্জন র্ কমরমে। এগুমিার মত প্রকমে মব্মর্ময়াগ সব্ মর্উ 
ইয়কন ব্াসীমদর মর্রাপদ, শািীর্ এব্িং সাশ্রয়ী মূমিযর হাউমজিং অ্যামেস করমত পারমব্ তা মর্মিত 
করায় আমরা কাোকামে মর্ময় আমস।"  
  
গৃহহীর্ আব্াসর্ ও সহায়তা প্রকমে ঘে সিংস্থাসমূহ অ্র্নায়র্ িাভ করমব্ তারা হিঃ  
  
ব্রুম কাউবন্টর ব্রুম ইর্কম্বপনাম্বরের্ এর জর্ে সুম্বর্াগ (Opportunities for Broome, Inc.) - 7.5 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এই প্রকে গৃহহীর্ পমরব্ার ও ব্যমির জর্য 27 টি ইউমর্ে ও 80 শেযার সহায়ক আব্াসর্ ততমর 
করমব্। ডাউর্োউর্ মব্িংহামেমর্র োরটি মব্দযমার্, জীণন কাঠামমা সহায়ক আব্াসর্গুমির জর্য 
পুর্ব্নাসমর্র ব্যব্স্থা করমব্। সহায়তা ঘসব্ার মমধ্য র্াকমব্ তর্য ও ঘরিামরি, কাউমন্সমিিং এর 
পাশাপামশ কমনসিংস্থার্, স্বাস্থয ও মশক্ষাগত সহায়তাও।  
  
বডপাউল (DePaul), ওসুইম্বগা কাউবন্ট - 6.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এই সহায়ক এব্িং সাশ্রয়ী মূমিযর হাউমজিং ঘডমভিপমমি ঘমাে 80 ইউমর্ে এব্িং 148 শেযা প্রদার্ 
করমব্, োর মমধ্য 40 টি সহায়ক হাউমজিং ইউমর্ে এব্িং 64 টি শেযা র্াকমব্ গৃহহীর্তার অ্মভজ্ঞতা 
িাভকারী মার্মসক অ্সসু্থ ব্য়স্ক প্রাপ্তব্য়স্কমদর জর্য। এটি একটি 26.8 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 
প্রকমের অ্িংশ, োর মমধ্য রময়মে ডাউর্োউর্ ওসুইমগার ঘব্সমমি পামকন িং সহ একটি োর-তিা 
ভব্মর্র র্তুর্ মর্মনাণ। সহায়তা ঘসব্ার মমধ্য র্াকমব্ ঘকস মযামর্জমমি, মেমকৎসা ঘসব্া ও 
কমনসিংস্থার্, মশক্ষামিূক ও মব্মর্াদর্মূিক সহায়তা।  
  
ভলাবন্টয়াসন অি আম্বমবরকা অি স্টেটার বর্উ ইয়কন  (Volunteers of America of Greater NY), 
ব্রিংক্স - 6.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এই অ্র্নায়র্ একটি 72.8 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর সহায়ক এব্িং সাশ্রয়ী মূমিযর হাউমজিং 
ঘডমভিপমমি এর উন্নয়র্ সমর্নর্ করমব্ ো 118 ইউমর্ে এব্িং 144 শেযা ততমর করমব্, োর মমধ্য 
37 ইউমর্ে এব্িং 37 শেযার স্থায়ী সহায়ক হাউমজিং অ্ন্তভুন ি র্াকমব্। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য 
র্াকমব্ ঘকস মযামর্জমমি, ঘহির্ সামভন স, ঘডইমি মিমভিং মস্কি ঘেমর্িং এব্িং মির্ামন্সয়াি মযামর্জমমি।  



 

 

  
কন্সার্ন ফর ইবন্ডম্বপম্বন্টন্ড বলবভিং (Concern for Independent Living), ব্রিংক্স - 4.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার  
এই তহমব্মির 64.5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মমশ্র ব্যব্হামরর মর্মনাণ, ব্রঙ্কমস ঘমাে 106 ইউমর্ে ও 
218 শেযার 12-তিা ভব্র্মক সহায়তা কমর, োর মমধ্য আমে গৃহহীর্ ব্যমিমদর জর্য 47 ইউমর্ে 
ও 47 শেযার স্থায়ী সহায়ক আব্াসর্। এই প্রকমে সহায়তা পমরমষব্া, কমমউমর্টি ও ব্ামণমজযক স্থার্ 
রময়মে। প্রদত্ত সহায়তায় র্াকমব্ সঙ্কেকািীর্ হস্তমক্ষপ, তদর্মন্দর্ জীব্র্োত্রার দক্ষতা প্রমশক্ষণ, 
পমরব্হর্, মব্মর্াদর্ এব্িং কমমউমর্টি মভমত্তক পমরমষব্ায় সিংমোগ।  
  
স্টডা ফান্ড (The Doe Fund), ব্রঙ্কস - 4.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এই সহায়ক এব্িং সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসর্ প্রকে গৃহহীর্ ব্যমিমদর জর্য স্থায়ী সহায়ক আব্াসমর্র 49 
ইউমর্ে সহ 98 ইউমর্ে এব্িং 171 ঘমাে শেযা মর্ময় একটি র্য় তিা ভব্র্ ততমর করমব্। প্রকমের 
ঘমাে খরে 48 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘব্মশ। সহায়তা ঘসব্াসমূমহর মমধ্য র্াকমব্ ঘকস 
মযামর্জমমি, ঘব্মর্মিে সহায়তা এব্িং পুমষ্ট ও মব্মর্াদর্মূিক সহায়তা।  
  
স্টেপ িাই স্টেপ (Step by Step), স্টসন্ট লম্বরন্স কাউবন্ট - 4.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এই প্রকমে একটি সামব্ক সু্কমির সিংস্কার কমর 20 ইউমর্ে এব্িং 22 শেযার স্থায়ী সহায়ক আব্াসর্ 
মহমসমব্ অ্ন্তভুন ি করা হময়মে। এর মমধ্য র্াকমব্ গৃহহীর্ ব্যমিমদর জর্য 18 টি েুমডও অ্যাপােন মমি 
এব্িং গৃহহীর্ দপমতমদর জর্য দটুি অ্যাপােন মমি। সহায়তা পমরমষব্ার ঘক্ষমত্র র্াকমব্ ঘকস মযামর্জমমি, 
ঘসিি-ঘহে গ্রুপ এব্িং ঘহির্ অ্যান্ড ওময়িমর্স ক্লাস এব্িং ঘব্মর্মিে অ্যাডজােমমি।  
  
JCTOD, ওবর্ডা কাউবন্ট - 4.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এই সহায়ক এব্িং সাশ্রয়ী মূমিযর হাউমজিং ঘডমভিপমমি 62 ইউমর্ে এব্িং 90 শেযা ততমর করমব্, 
োমত র্াকমব্ পুরমর্া গৃহহীর্ প্রাপ্তব্য়স্কমদর জর্য 31 টি এক-ঘব্ডরুমমর সহায়ক হাউমজিং ইউমর্ে। 
ইউটিকামত জর্সর্ পামকন র পার্শ্নব্তী োরটি সাইমে 16 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর জর্সর্ পাকন  মগ্রর্ 
কমমউমর্টি অ্যাপােন মমি মতর্টি আব্ামসক ভব্র্ এব্িং একটি েতুর্ন ভব্র্ অ্ন্তভুন ি র্াকমব্ ো হমব্ 
একটি কমমউমর্টি ঘসিার। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য রময়মে ঘকস মযামর্জমমি, পমরব্হর্, ওময়িমর্স 
ক্লাস এব্িং তদর্মন্দর্ জীব্র্োত্রায় সহায়তা।  
  
কোথবলক ফোবমবল স্টসন্টার (Catholic Family Center), মর্ম্বরা কাউবন্ট - 4 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার  
এই প্রকেটি একটি 40 শেযার জরুরী আশ্রয় সিংরক্ষণ করমব্ এব্িং একক, প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষমদর জর্য 
ঘরামেোমরর ঘসি ফ্রামন্সমসর পুর্ব্নাসর্ সহ স্থায়ী সহায়ক হাউমজিং এর র্য়টি ইউমর্ে ততমর করমব্। 
জরুমর আশ্রয় ও স্থায়ী ইউমর্েগুমির জর্য রময়মে আিাদা প্রমব্শপর্। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য 
রময়মে ঘকস মযামর্জমমি, প্রমতমষধ্ক মেমকৎসা পমরমষব্া এব্িং সামপােন  মসমেম মব্মডিং।  
  
স্টডল্টা স্টডম্বভলপম্বমন্ট (Delta Development), এবর কাউবন্ট - 3.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  



 

 

এই সহায়ক এব্িং সাশ্রয়ী মূমিযর হাউমজিং ঘডমভিপমমমি ঘমাে 67 ইউমর্ে এব্িং 125 শেযা অ্ন্তভুন ি 
আমে োর মমধ্য মেকমোয়াগামত 55 ব্েমরর ঘব্মশ ব্য়স্ক গৃহহীর্ ব্যমির জর্য 21 ইউমর্ে র্াকমব্। 
এই 21 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মর্মনাণ প্রকে একটি ব্ৃহৎ, মমশ্র ব্যব্হামরর ভব্মর্র উমেখমোগয 
পুর্ব্নাসর্ ঘেটি আমগ একটি সু্কি মহমসমব্ ব্যব্হৃত হত। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য রময়মে ঘকস 
মযামর্জমমি, মসমর্য়র সমাজমসব্া, শারীমরক ও আেরণগত স্বাস্থয পমরমষব্া, এব্িং স্বাধ্ীর্ 
জীব্র্োপমর্র দক্ষতা।  
  
CARES, আলিাবর্ কাউবন্ট - 3.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
আিব্ামর্মত গৃহহীর্ পমরব্ার ও ব্যমির জর্য দইুটি র্তুর্ ভব্র্ মর্মনাণ করা হমব্, োর মমধ্য 15 
ইউমর্ে এব্িং স্থায়ী সহায়ক আব্াসমর্র 27 টি শেযা, র্য়টি এক-ঘব্ডরুম এব্িং েয়টি দইু-
ঘব্ডরুমমর ইউমর্ে অ্ন্তভুন ি র্াকমব্। তরুণ প্রাপ্তব্য়স্কমদর জর্য ইউমর্েগুমিার আেটি আিাদা কমর 
রাখা হমব্। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য র্াকমব্ এডুমকশর্াি অ্যান্ড এমপ্লয়মমি ঘেমর্িং, মির্ামন্সয়াি 
প্লযামর্িং, োন্সমপামেন শর্ এব্িং ইয়ুর্ ঘেমসমিক সামভন মসস।  
  
ওম্বয়েহোি, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Westhab, Inc.), ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্ট - 1.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার  
24 ইউমর্ে এব্িং 46 শেযা মব্মশষ্ট েয় তিা আব্ামসক ভব্মর্র স্থায়ী সহায়ক আব্াসর্গুমির 
পমরমমতভামব্ পুর্ব্নাসমর্র ব্যব্স্থা করা হমব্। প্রস্তামব্ত সিংস্কার কামজর মমধ্য রময়মে োদ প্রমতস্থাপর্, 
শমি দক্ষতা আপমগ্রড এব্িং ভব্মর্র অ্র্যার্য প্রধ্ার্ উপাদার্ প্রমতস্থাপর্। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য 
র্াকমব্ ঘকস মযামর্জমমি, ঘেমর্ মস্কি ঘেমর্িং, এমপ্লয়মমি ঘরমডমর্স এব্িং োকমরর প্রমশক্ষণ।  
  
বিম্বোফার কবমউবর্টি (Christopher Community), কটন লোন্ড কাউবন্ট - 1.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার  
এই অ্র্নায়র্ একটি 7.5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মতর্ তিা ভব্মর্ সহায়তা করমব্ ো গৃহহীর্ 
পমরব্ামরর জর্য স্থায়ী সহায়ক হাউমজিং এর 25 টি ইউমর্ে এব্িং 57 শেযা ততমর করমব্। সহায়তা 
পমরমষব্ার মমধ্য র্াকমব্ কাউমন্সমিিং, খাদয গ্রহণ, আসব্াব্পত্র ও সু্কি সরব্রামহ সহায়তা, আমর্নক ও 
আইর্গত সহায়তা এব্িং োতায়ামতর সুমোগ।  
  
বিবমবি হাউজ (Dimitri House), মর্ম্বরা কাউবন্ট - 1.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
েয় ইউমর্ে এব্িং েয়টি শেযা মব্মশষ্ট ক্রমাগত গৃহহীর্ ব্যমিমদর জর্য স্থায়ী সহায়ক আব্াসর্ গমে 
তুিমত ঘরামেোমর একটি মতর্ তিা ভব্র্ মর্মনামণর ব্যব্স্থা করা হমব্। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য 
র্াকমব্ মশক্ষা ও ব্ৃমত্তমিূক প্রমশক্ষণ, কাউমন্সমিিং ও সিংকেকািীর্ হস্তমক্ষপ, জীব্র্ দক্ষতার প্রমশক্ষণ ও 
খাদয/পমুষ্টর সহায়তা।  
  
ভলাবন্টয়াসন অি আম্বমবরকা অি ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন , ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Volunteers of America of 
Western New York, Inc.), মর্ম্বরা কাউবন্ট - 1.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
এটি একটি মব্দযমার্ প্রকে, ো কুপামরর ইউমর্য়র্ র্ামম পমরমেত, োমত ইমতমমধ্য 45 গৃহহীর্ একক 
কক্ষ অ্কুমপমন্স ইউমর্ে অ্ন্তভুন ি, োর মমধ্য রময়মে এমর্ গৃহহীর্ ব্যমিমদর জর্য সাতটি সহায়ক 



 

 

হাউমজিং েুমডও অ্যাপােন মমি ঘোগ করা হমব্। র্তুর্ প্রর্ম ঘলার েুমডও ইউমর্ে একটি জীব্ন্ত/ ুমন্ত 
এিাকা এব্িং একটি মকমেমর্ে ধ্ারণ করমব্, ঘেখামর্ ব্ার্রুম এব্িং ঝরর্া সুমব্ধ্া ভাগাভামগ করা 
হমব্। িমন্ড্রর সুমব্ধ্া, ঘোমরজ ঘেস, একটি কমমউমর্টি মমটিিং রুম ও অ্মিসও র্াকমব্ প্রর্ম 
তিায়। প্রদত্ত সহায়তা পমরমষব্ায় ঘকস ব্যব্স্থাপর্া, পুর্রুদ্ধার সহায়তা, মশক্ষাগত মর্মদন মশকা এব্িং 
োকমরর ঘরমডমর্স অ্ন্তভুন ি র্াকমব্।  
  
বর্উ োউন্ড, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (New Ground, Inc.), র্াসাউ কাউবন্ট - 418,000 মাবকন র্ ডলার  
এই অ্র্ন ব্যব্হার করা হমব্ ঘব্র্মপমজ একটি একক পমরব্ামরর ব্ামেমত পুর্ব্নাসমর্র জর্য, 
কমমউমর্টিমত ক্রমাগত গৃহহীর্ পমরব্ামরর জর্য এক ইউমর্ে এব্িং পাুঁে শেযার স্থায়ী সহায়ক আব্াসর্ 
ততমর করার মাধ্যমম। সহায়তা পমরমষব্ার মমধ্য র্াকমব্ তর্য ও ঘরিামরি, কমনস িংস্থার্ পমরমষব্া, 
মশক্ষা পমরমষব্া এব্িং স্বাধ্ীর্ জীব্র্োপমর্র দক্ষতা উন্নয়র্।  
  
গৃহহীর্ আব্াসর্ সহায়তা কমনসূমে মুর্ািামব্হীর্ সিংস্থাসমূহ, দাতব্য এব্িং ধ্মীয় সিংগঠর্ এব্িং 
ঘপৌরসভাগুমিমক মব্মশষ সাহােয ব্যতীত মর্মজর উপেিু আব্াসর্ ব্যব্স্থা করমত অ্ক্ষম ব্যমিব্মগনর 
জর্য আব্াসর্ ঘজাগাে, মর্মনাণ ব্া পুর্ব্নাসর্ করমত র্গদ এব্িং ঋণ প্রদার্ কমর। তহমব্িগুমিা মর্উ 
ইয়কন  প্রমদশ গৃহহীর্ আব্াসর্ ও ঘসব্া সিংস্থা (New York State Homeless Housing and 
Assistance Corporation), ো OTDA পমরোমিত একটি জর্মহতকর সিংস্থা এর একটি 
প্রমতমোমগতামূিক প্রমক্রয়া দ্বারা প্রদার্ করা হময়মে।  
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