
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিম্বিম্বরাম্বে 12.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের িাশ্রয়ী ও িহায়ক আিাির্ 

উন্নয়র্ কাজ িমাবি করার ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

বরিং বভম্বলজ িয়স্ক প্রািিয়স্ক, প্রবেিন্ধীম্বির জর্ে 50 টি িাব়ি প্রিার্ কম্বর  
  

'ঘিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবজিং (Central New York Rising)' - যা হল কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক 
পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিিং অর্নর্ীবেম্বক িাব়িম্বয় েুলম্বে অঞ্চলটির িমবিে ঘকৌেল, োর িম্পরূক 

হল এই বিবর্ম্বয়াগ  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওমর্ার্ডাগা কাউন্টির ন্টিমিমরা শহমর 12.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ 
ডিামরর িাশ্রয়ী মূমিযর এবং িহায়ক আবাির্ উন্নয়র্ কামজর িমান্টি করার ঘ াষণা কমরমের্। 55 
বের এবং তদরু্ধ্ন বয়মির প্রািবয়স্কমদর জর্য 50 টি র্তুর্ শন্টি-িাশ্রয়ী অ্যাপার্ন মমি ন্টর্ময় গঠিত 
ন্টরং ন্টভমিজ। দশটি অ্যাপার্ন মমমি ন্টবকাশমিূক বা বনু্টিবৃন্টিক প্রন্টতবন্ধীমদর স্বাধীর্ভামব বিবামি 
িাহায্য করার জর্য িহায়তা ঘিবা অ্ন্তভুন ি আমে। প্রকল্পটি গম়ে তুমিমে CDS হাউন্টজং, 
ইর্কমপনামরমর্ড (CDS Housing, Inc)।  
  
"ন্টরং ন্টভমিজ এবং ঘের্ জমু়ে অ্র্ুরূপ উন্নয়মর্র মার্ুমষর জীবর্মক রূপান্তন্টরত করার ক্ষমতা 
আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িাশ্রয়ী বয়স্ক ও িহায়ক আবািমর্ ন্টবন্টর্ময়াগ কমর আমরা ঘিন্ট্রাি 
ন্টর্উ ইয়কন  ও তার বাইমরর পন্টরবার ও আমামদর কন্টমউন্টর্টিমক শন্টিশািী করন্টে।"  
  
িকি ন্টর্উ ইয়কন বািীর জর্য ন্টর্রাপদ, িাশ্রয়ী আবাির্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘয্ অ্ঙ্গীকার 
তা ঘেমর্র এই অ্ভূতপূবন 20 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার মূমিযর পাাঁচ-বের ঘময়াদী আবাির্ 
পন্টরকল্পর্ায় (Housing Plan) প্রন্টতফন্টিত হয়। এই পন্টরকল্পর্া 100,000টি িাশ্রয়ী আবাির্ ও 
6,000টি িহায়ক পন্টরমষবা ততন্টর করার বা িংরক্ষণ করার মাধযমম আবাির্ িহজিভয কমর এবং 
গৃহহীর্তার িামে ি়োই কমর।  
  
2011 িাি ঘেমক, ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহামি অ্যান্ড কন্টমউন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়াি (New York State 
Homes and Community Renewal) ঘিন্ট্রাি ন্টর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমি 231 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামররও 
অ্ন্টধক ন্টবন্টর্ময়াগ কমরমে য্া 8,000 জমর্রও অ্ন্টধক মার্ুমষর জর্য প্রায় 3,500 টি িাশ্রয়ী আবাির্ 
িুন্টবধা ন্টর্ন্টিত বা িংরক্ষণ কমরমে।  
  



 

 

ন্টরং ন্টভমিজ একটি র্বন্টর্ন্টমনত, এক- ও দইু-ঘবডরুমমর দইু-তিা ন্টবন্টশষ্ট অ্যাপার্ন মমি। 50 টি 
বান্ট়ের মমধয পাাঁচটি শারীন্টরক প্রন্টতবন্ধকতায্ুি বান্টিন্দামদর জর্য িমূ্পণনরূমপ প্রমবশময্াগয, এবং দইুটি 
বান্ট়ে দশনর্ বা শ্রবণ প্রন্টতবন্ধী বযন্টিমদর জর্য খাপ খাওয়ামর্া হয়। ন্টরং ন্টভমিজ ঘিমন্ট্রা বাি রুমর্র 
কাোকান্টে ঘয্খার্ ঘেমক িহমজ ঘকর্াকার্া এবং কন্টমউন্টর্টি পন্টরমষবা পাওয়া য্ায়।  
  
কমমেক্সটিমত একটি ন্টিফর্, প্রন্টত তিায় িন্টন্ড্র রুম, িাউঞ্জ, ন্টফর্মর্ি রুম, কন্টম্পউর্ার ঘেশর্ এবং 
স্বতন্ত্র ঘোমরজ ইউন্টর্র্ অ্ন্তভুন ি। য্ন্ত্রপান্টত এবং িাইর্ ন্টফক্সারগুন্টি দরজা ও জার্ািার মমতাই শন্টি 
তারকা-ঘরর্ করা। ন্টরং ন্টভমিজ ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ এর্ান্টজন  ন্টরিাচন  অ্যান্ড ঘডমভিপমমি অ্েন্টরটির 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) ঘিা-রাইজ 
ন্টর্উ কর্স্ট্রাকশর্ ঘপ্রাগ্রামম (Low-Rise New Construction Program) অ্ংশগ্রহণ কমর। অ্ন্টধকাংশ 
অ্যাপার্ন মমি ঘয্িব পন্টরবার মাধযন্টমক পয্নাময়র আময়র শতকরা 60 ভাগ বা তার ন্টর্মচ উপাজন র্ 
কমর তামদর িামমেনযর মমধয রময়মে।  
  
CDS হাউন্টজং কযায়ুগা ঘকমের (Cayuga Centers) িামে অ্ংন্টশদারী করমে ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ 
অ্ন্টফি অ্ব ন্টপপি উইে ন্টডিঅ্যান্টবন্টিটিজ (Office of People With Developmental Disabilities, 
OPWDD) কতৃন ক অ্েনায়মর্ পন্টরচান্টিত 10 টি অ্যাপার্ন মমমির বান্টিন্দামদর জর্য অ্র্-িাইর্ ঘকি 
বযবস্থাপর্া এবং পন্টরমষবা িমন্বয় প্রদার্ করার জর্য।  
  
 ন্টরং ন্টভমিজ এর জর্য ঘফডামরি ন্টর্ম্ন আময়র হাউন্টজং র্যাক্স ঘেন্টডমর্র মাধযমম HCR এর অ্েনায়র্ 
য্া ইকুইটিমত 7.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার এবং হাউন্টজং ট্রাে ফামন্ডর মাধযমম 3.4 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ 
ডিার কামজ িান্টগময়মে। এো়ো OPWDD 1.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার ও NYSERDA 50,000 
মান্টকন র্ ডিার প্রদার্ কমরমে। CDS উিফ ফাউমন্ডশর্ (CDS Wolf Foundation) প্রদার্ কমরমে 
75,000 মান্টকন র্ ডিার।  
  
ন্টরং ন্টভমিমজ ঘেমর্র ন্টবন্টর্ময়াগ প্রবীণমদর জর্য িাশ্রয়ী মূমিযর আবাির্ িংরক্ষমণর মাধযমম গভর্নমরর 
"ঘহিে অ্যােি অ্ি পন্টিন্টি এবং বয়ি-বান্ধব ঘের্ (Health Across All Policies and Age-
Friendly State)" উমদযাগমক িমেনর্ কমর। এই উমদযাগটি একটি িহময্ান্টগতামূিক প্রমচষ্টা য্া 
কন্টমউন্টর্টির স্বাস্থয এবং িসু্থতা উন্নয়মর্র জর্য িমস্ত ঘক্ষমে র্ীন্টত গঠমর্র িময় স্বামস্থযর ন্টবমবচর্ামক 
একীভুত করামক িব ঘেমক ঘবন্টশ গুরুত্ব ঘদয়।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভির্াউিকাি 
িম্বলর্, "ন্টরং ন্টভমিমজ ন্টবন্টর্ময়াগ ঘিন্ট্রাি ন্টর্উ ইয়কন  এবং ঘেমর্র আমশপামশর এিাকায় িাশ্রয়ী 
মূমিযর বািস্থামর্র িুময্াগ প্রিান্টরত করার বযাপামর গভর্নমরর প্রন্টতশ্রুন্টতর আর একটি বাস্তব 
উদাহরণ। এই উন্নয়র্ ন্টিমিমরা এবং এর পুর্রুজ্জীন্টবতকরণ প্রমচষ্টার ভন্টবষযমত আত্মন্টবশ্বামির 
শন্টিশািী িমেনক য্া ঘিন্ট্রাি ন্টর্উ ইয়মকন র উন্নয়র্ অ্বযাহত রাখমব। ন্টরং ন্টভমিজ 50 টি ন্টর্রাপদ, 
আধুন্টর্ক এবং আরামদায়ক বান্ট়ে প্রদার্ কমর য্া ঘয্িব মার্ুমষর তামদর ভািবািার কন্টমউন্টর্টিমত 
ঘবম়ে ওঠার জর্য িবমচময় ঘবন্টশ প্রময়াজর্ তামদরমক িক্ষম করমব। এই প্রকল্প এবং আমরা অ্মর্ক 

https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/health_across_all_policies/#_blank


 

 

প্রকমল্পর উন্নয়মর্ CDS হাউন্টজং এর িামে আমামদর অ্ংশীদান্টরমত্বর জর্য আমরা কৃতজ্ঞ য্া ন্টর্উ 
ইয়কন বািীমদরমক স্বাধীর্ভামব বিবাি করমত িাহায্য করমে।"  
  
বিকােমূলকভাম্বি অক্ষম মার্ুষম্বির জর্ে বর্উ ইয়কন  ঘেট অবিম্বির (New York State Office for 
People with Developmental Disabilities) কবমের্ার বর্ওম্বডার কাের্ার, এম. বড., এম.এি. 
িম্বলর্, "ন্টরং ন্টভমিমজর মমতা প্রকল্পগুন্টি, য্া িমন্টন্বত জীবর্য্াপমর্র িুময্াগ প্রদার্ কমর, বনু্টিবৃন্টিক 
ও ন্টবকাশমূিক প্রন্টতবন্ধী মার্ুষমদর তামদর কন্টমউন্টর্টির অ্ংশগ্রহণকারী িদিয হওয়ার জর্য 
ক্ষমতান্টয়ত কমর। OPWDD ঘহামি এন্ড কন্টমউন্টর্টি ন্টরন্টর্য়াি এবং এই উমদযামগর অ্র্যার্য 
অ্্োয়র্কারীমদর িামে আবার অ্ংন্টশদারী করমত ঘপমর আর্ন্টন্দত, য্া গভর্নর কুওমমার ঘেমর্ 
আবান্টিক িুময্াগ-িনু্টবধা বৃন্টির পন্টরকল্পর্ায় আমরা একধাপ এন্টগময় য্ামে।"  
  
বর্উইয়কন  ঘেট এর্াবজন  বরিার্ন  অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমন্ট অর্বরটি এর ঘপ্রবিম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী 
অোবলবিয়া িাটন র্ িম্বলর্, "ন্টরং ন্টভমিজ কীভামব শন্টি দক্ষতা পদমক্ষপ ন্টর্মনি, িাশ্রয়ী মূমিযর এবং 
স্বাস্থযকর বিবামির স্থার্ প্রদার্ কমর ন্টর্উ ইয়মকন র িবমচময় ঝুাঁ ন্টকপূণন র্াগন্টরকমদর ন্টকেু উপকার 
করমত পামর তার দষৃ্টান্ত স্থাপর্ কমর। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, ঘিন্ট্রাি ন্টর্উ ইয়কন  রাইন্টজং বযাপক 
ঘকৌশমির মাধযমম এই অ্ঞ্চিমক পুর্রুজ্জীন্টবত করমে, ঘয্খামর্ ক্ষন্টতকর কাবনর্ ন্টর্গনমর্ হ্রাি করার 
পাশাপান্টশ আগামী প্রজমের জর্য ন্টর্রাপদ, িবুজ কন্টমউন্টর্টি ততন্টর করমত ন্টর্মনি শন্টিমক কামজ 
িাগায়।"  
  
ঘিম্বর্টর রে্াম্বর্ল ঘম িম্বলম্বের্, "ন্টরং ন্টভমিজ ঠিক ঘিই ধরমর্র প্রকল্প য্া আমামদর ন্টর্উ ইয়কন  
জমু়ে আমরা ঘবন্টশ ঘবন্টশ ঘদখমত হমব। প্রবীণ এবং প্রন্টতবন্ধী কন্টমউন্টর্টির আমামদর ঘেমর্র িবনে 
মার্িম্পে, িাশ্রয়ী মূমিযর আবাির্ িনু্টবধা প্রময়াজর্। এই প্রকল্পটি আমার ন্টডন্টস্ট্রমে এমিমে ঘদমখ 
আন্টম গন্টবনত এবং ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ আমামদর কন্টমউন্টর্টিমত এই প্রময়াজর্ীয় ন্টবন্টর্ময়াগ অ্বযাহত 
রাখমব তা ন্টর্ন্টিত করমত আন্টম কমঠার পন্টরশ্রম করব।"  
  
অোম্বিেবল িিিে অোলিাটন  োইপ িম্বলর্, "ঘতা আমরা অ্মর্মকই িাশ্রয়ী এবং িুিভ জীবর্য্াো 
করা য্ায় এমর্ জায়গার উপর ন্টর্ভন র কন্টর আমামদর বয়স্ক পন্টরবামরর িদিয এবং ন্টপ্রয়জর্ ন্টর্রাপদ 
এবং স্বাধীর্ভামব ঘবম়ে ওঠমে তা ন্টর্ন্টিত করমত। প্রন্টতবন্ধী কর্যার িৎবাবা ন্টহমিমব আন্টম 
ন্টবমশষভামব ন্টিমিমরা শহমরর ন্টরং ন্টভমিমজ এই 12.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামরর ন্টবন্টর্ময়ামগর জর্য 
কৃতজ্ঞ এবং এটিমক বাস্তমব রূপ ন্টদমত িাহায্য করার জর্য গভর্নর, HCR এবং OPWDD-ঘক 
ধর্যবাদ। এই র্তুর্, জ্বািার্ী িাশ্রয়ী অ্যাপার্ন মমি শুধুমাে আমামদর িবমচময় ঝুাঁ ন্টকপূণন ন্টকেু ঘিাকমক 
তামদর বান্ট়ের মমতা এই কন্টমউন্টর্টিমত োকমত িাহায্য করমব র্া, বরং ঘিন্ট্রাি ন্টর্উ ইয়মকন র 
অ্েনর্ীন্টত এবং উন্নয়র্ বা়োমর্ার আমামদর ঘয্ প্রন্টতশ্রুন্টত তাও অ্বযাহত রাখমব।"  
  
ওম্বর্ান্ডাগা কাউবন্ট এবিবকউটিভ রায়ার্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "আমামদর কন্টমউন্টর্টির িদিযমদর 
জর্য িাশ্রয়ী ও িাবিীি আবাির্ প্রদার্ আমার প্রশািমর্র একটি শীষন অ্গ্রান্টধকার। এই প্রমচষ্টায় 
ঘিন্ট্রাি ন্টর্উ ইয়মকন র অ্গ্রগন্টতমত স্থায়ী অ্ংশীদার হওয়ার জর্য ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্মক ধর্যবাদ।"  
  



 

 

ওম্বর্ান্ডাগা কাউবন্টর ঘলবজিম্বলটর টিম িুরটিি িম্বলর্, "এক বেমরর ঘবন্টশ িমময়র কমঠার 
পন্টরশ্রমমর পর ন্টরং ন্টভমিমজর অ্যাপার্ন মমিগুমিা তার দরজা খুিমে ঘদমখ আন্টম ঘরামান্টঞ্চত। এটি হমে 
ওমর্ান্ডাগা কাউন্টির একটি িবনপ্রেম প্রকল্প য্া প্রবীণ এবং প্রন্টতবন্ধীমদর জর্য একটি িাশ্রয়ী মূমিযর 
আবাির্ িুন্টবধা প্রদার্ করমব। ন্টরং ন্টভমিমজর মমতা প্রকল্পগুমিা ন্টিমিমরা কন্টমউন্টর্টি ও তার 
অ্ন্টধবািীমদর প্রন্টত আমামদর অ্ঙ্গীকার প্রদশনর্ কমর।"  
  
বিম্বিম্বরা টাউম্বর্র িুপারভাইজার মাকন  ঘভম্বর্বস্ক িম্বলর্, "2018 িামির অ্মোবমর আমরা একে 
হময়ন্টেিাম একটি খুব ন্টবমশষ 12.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামরর প্রকল্প ঘ াষণা করার জর্য য্া 
আমামদর প্রবীণমদর জর্য এবং আমামদর কন্টমউন্টর্টির ঘয্িব িদিয একরু্ বা়েন্টত িাহাময্যর ঘখাাঁজ 
কমর তামদর জর্য িাহায্য প্রদার্ করমব। আমরা র্ীির্কশা ঘেমক শুরু কমর অ্র্ুমমাদর্, অ্্োয়র্ 
ঘেমক উমবাধর্ িবন্টকেুমত মাে 29 মামি িম্পন্ন কমরন্টে। আর আজ আমরা এই ওমর্ান্ডাগা 
কাউন্টির 'িবনপ্রেম' প্রমজে উমবাধর্ কমরন্টে।' আন্টম CDS হাউন্টজং, গভর্নর কুওমমা এবং HCR ও 
OPWDD ঘত তার দি, ওমর্ান্ডাগা কাউন্টি এবং ন্টিমিমরা শহমরর দরূদশী দিমক ধর্যবাদ জার্ামত 
চাই এই উমিজর্াপূণন এবং প্রময়াজর্ীয় প্রকল্পমক এত অ্ল্প িমময়র মমধয বাস্তমব পন্টরণত করায় 
অ্ংশীদান্টরমত্বর জর্য।"  
  
CDS লাইি ট্রার্বজেন্স (CDS Life Transitions) এর ঘপ্রবিম্বডন্ট ও CEO িাঙ্কার বিউর্র্ িম্বলর্, 
"ন্টরং ন্টভমিজ ন্টর্উ ইয়কন  ঘেমর্র িবনে িাশ্রয়ী মূমিযর আবাির্ প্রদামর্ আমামদর ন্টমশর্ চান্টিময় 
য্াওয়ার একটি উমিজর্াপণূন িুময্াগ। য্োময্াগয, িাশ্রয়ী মূমিযর আবাির্ একটি ঘমৌন্টিক অ্ন্টধকার 
এবং CDS হাউন্টজং িবাইমক আওতাভুি রাখা ন্টর্ন্টিত করমত িক্ষম হওয়ার জর্য এবং উন্টবগ্নতা 
ো়ো প্রমতযমক তামদর কন্টমউন্টর্টিমত িফিভামব বিবাি করমত িক্ষম করার জর্য ঘের্ ও স্থার্ীয় 
িরকামরর িাহায্য ঘপময় খনু্টশ। আমরা ন্টিমিমরামত একটি উজ্জ্বি ভন্টবষযত ন্টর্ময় কাজ করন্টে এবং 
ঘকবি এই কন্টমউন্টর্টির মমধয র্য় বরং ঘের্জমু়ে আমরা ন্টকেু বযন্টির ঘিবা করার জর্য উেুখ হময় 
আন্টে।"  
  
ঘিন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "ঘিন্ট্রাি ন্টর্উইয়মকন র অ্গ্রগন্টত" এর িমূ্পরক, য্া শন্টিশািী অ্েননর্ন্টতক প্রবৃন্টি ও 
কন্টমউন্টর্টি ন্টবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির িমন্টন্বত রূপমরখা। 2012 িাি ঘেমক এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমধযই 5.6 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামররও ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়াগ কমরমে য্া ন্টবশ্ব বাজামরর িুময্াগ কামজ 
িান্টগময় উমদযািামদর শন্টিশািী কমর এবং অ্ন্তভুন ন্টিমিূক অ্েনর্ীন্টত ততন্টর কমর এই পন্টরকল্পর্ার মূি 
ন্টভন্টি স্থাপর্ কমরমে। আজ মহামন্দার আমগ ঘেমক ঘবকারত্ব িবনন্টর্ম্ন স্তমর ঘর্মম এমিমে; বযন্টিগত 
এবং কমপনামরর্ আয়কর হ্রাি ঘপময়মে; এবং বযবিা-বান্টণমজযর প্রিার ও ন্টবন্টর্ময়াগ গন্তবয ন্টহিামব 
ন্টিরান্টকউজ, অ্িওময়মগা এবং অ্বামর্নর মমতা স্থার্ ন্টর্বনাচর্ করমে। এখর্ অ্ঞ্চিটি 2015 িামির 
ন্টডমিম্বর মামি গভর্নর কুওমমা ঘ ান্টষত আপমের্ ন্টরভাইর্ািাইমজশর্ ইন্টর্ন্টশময়টিমভর মাধযমম 500 
ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর ন্টবন্টর্ময়াগ িহায়তায় ঘিন্ট্রাি ন্টর্উইয়মকন র অ্গ্রগন্টত ত্বরান্টিত 
করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামরর ন্টবন্টর্ময়াগ ঘবিরকান্টর খামতর বযবিায়ীমদর 
2.5 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামররও ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমির 



 

 

দান্টখিকৃত পন্টরকল্পর্া অ্র্যু্ায়ী আশা করা হমে ঘয্ 5,900 এর ঘবন্টশ র্তুর্ কমনিংস্থার্ িৃন্টষ্ট হমব। 
আরও তেয পাওয়া য্ামব এখামর্।  
  
CDS হাউবজিং িম্পম্বকন   
40 বেমররও ঘবন্টশ িময় ধমর এর মূি ঘকাম্পান্টর্র অ্ধীমর্ উদয্াপর্ কমর, CDS িাইফ ট্রার্ন্টজশন্স, 
CDS হাউন্টজং বুন্টিবনৃ্টিক এবং ন্টবকাশমূিক প্রন্টতবন্ধী প্রবীণ এবং ঘভমর্রার্মদর জর্য মার্িম্পন্ন, 
িমন্টন্বত আবাির্ িনু্টবধা প্রদার্ কমর। CDS হাউন্টজং িম্পমকন  আমরা জার্মত www.dasny.org 
ন্টভন্টজর্ করুর্।  
  

###  
  

  
  
 

অ্ন্টতন্টরি তেয পাওয়া য্ামব এখামর্ www.governor.ny.gov 
ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ | এন্টক্সন্টকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্িাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
https://protect2.fireeye.com/url?k=ddedb647-81d510fa-ddef4f72-000babd9fa3f-45ecbc1fe5b67fb0&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.cdshousing.org%2F
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=df0ecd26-838ff5dd-df0c3413-000babd9f8b3-ad4fc60d44cd7434&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8DC571EAF8F9A656852584C6005A0CB300000000000000000000000000000000

