
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/7/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা সহায়ক আিাসর্ ও জরুবর আশ্রয় (SUPPORTIVE HOUSING AND 

EMERGENCY SHELTER) মমরামম্বের জর্ে 29 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর মিেী অর্ুদার্ 

ম াষণা কম্বরম্বের্  

  

সােটি কাউবির আটটি প্রকল্প গহৃহীর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর জর্ে 215টি আিাবসক ইউবর্ট তেবর 

করম্বি।  

  

অর্ুদার্সমহূ লং আইলোম্বে অিবিে বের্টি অিবেষ্ট জরুবর আশ্রয়ম্বকন্দ্র মমরামম্বের প্রম্বয়াজর্ীয় 

অর্নায়র্ করম্বি।  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আটটি প্রকমে 29.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার রাষ্ট্রায়ত্ত 

তহমিি ঘ াষণা করা হময়মে ো গৃহহীর্ অ্িসরপ্রাপ্ত সসমর্ক, পামরিামরক মর্েনাতর্র মিকার ও মার্মসকভামি 

অ্সুস্থ িযমিিগনমক স্থায়ী আিাস ও সহায়তা ঘসিা দার্ করমি। এই অ্র্ুদার্সমূহ, ো প্রমদমির অ্স্থায়ী ও দমুেনাগ 

সহায়তা সংস্থার (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) গৃহহীর্ আিামসক 

সহায়তা পমরকের্া (Homeless Housing Assistance Program) দ্বারা প্রদত্ত, সাতটি কাউমিমত 215 

সহায়ক আিামসক ইউমর্ট মর্মনাণ করমি এিং সাম াক কাউমির মতর্টি জরুমর আশ্রয়মকন্দ্র ঘমরামমতর 

অ্র্নায়র্ও করমি।  
  

“এই প্রকেসমূহ অ্সহায় মর্উ ইয়কন িাসীমদর অ্মতপ্রময়াজর্ীয় আিাসর্ ও জরুমর ঘসিা প্রদার্ করমি, তামদর 

একটি উন্নত ও মস্থমতিীি জীিমর্র সুমোগ কমর ঘদমি”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “প্রমদিজমুে আমরা 
সহায়ক আিাসর্ প্রকমে মিমর্ময়াগ করমে কমমউমর্টিসমূমহর পুর্রুজ্জীির্ ও গৃহহীর্ সমসযা মিরতমর মিিুপ্ত 

করমত।”  
  

“1970 এর দিমক আমার মা পামরিামরক মর্েনাতমর্র মিকার হওয়া িযমিমদর জর্য একজর্ আইর্জীিী মেমির্, 

এখর্ আমরা তামদর জর্য ঘেসি সুরক্ষা িযিস্থা প্রদার্ করমে তারও অ্মর্ক আমগর কর্া”, মলফম্বটর্োি 

গভর্নর কোবর্ মহাচুল িম্বলম্বের্। “আমম আমার মাময়র উত্তরামিকার িহর্ করমত ঘপমর গমিনত েখর্ মর্উ 

ইয়কন  পামরিামরক মর্েনাতমর্র মিরুমে আমামদর িোইমক ঘর্তৃত্ব মদমে। আমরা ঘজারদারভামি আমামদর 

সিিাইমত অ্সহায় মর্উ ইয়কন িাসীমদর সহায়তার জর্য ঘসিা ও পমরকের্ায় মিমর্ময়াগ কমরমে, োর মামে 

অ্ন্তভুন ি পামরিামরক মর্েনাতমর্র মিকার হওয়া িযমিগণ, আমামদর সাহসী অ্িসরপ্রাপ্ত সসমর্ক ও মার্মসকভামি 



অ্সুস্থ ঘিামকরা। এই গৃহ তহমিি মর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর, মার্সম্পন্ন আিাসর্ মর্মিত করমি 

এিং সারা ঘদমি গৃহহীর্তা ঘমাকামিিা করার জর্য আমামদর প্রমিষ্টামক অ্িযাহত রাখমি।”  
  

এই প্রকেটি- ো ওমর্ইডা, ঘেমর্কটযামড, ঘরর্মসিার, ব্রুম, ব্রর্ক্স, ওয়ামরর্ আর মিমভংমটার্ এ অ্িমস্থত- 

অ্র্যার্য অ্র্নায়র্ উৎস দ্বারাও সাহােয প্রাপ্ত হময়মে। সি মমমিময় তারা ঘমাট 198 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 

মিমর্ময়াগ করমে ো প্রমদিিযাপী ঘমাট 472টি সাশ্রয়ী ও সহায়ক আিাসর্ ইউমর্ট ঘোগ করমি।  
  

সাতটি প্রকে ইমতামমিযই এম্পায়ার ঘটট সহায়ক আিাসর্ উমদযাগ (Empire State Supportive Housing 

Initiative, ESSHI) ঘর্মক সহায়তা ঘপময়মে। ESSHI ঘর্মক প্রাপ্ত অ্র্নায়র্ ঘসিা ও কােনসম্পাদর্া তহমিিমক 

সাহােয করমি।  
  

গৃহহীর্ আিাসর্ ও সহায়তা প্রকমে ঘে সংস্থাসমূহ অ্র্নায়র্ িাভ করমি তারা হিঃ  
  

ব্রঙ্কস কাউবির কন্সার্ন ফর ইবেম্বেম্বিে বলবভং (Concern for Independent Living) - 4.9 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় গৃহহীর্ মার্মসক ভারসামযহীর্ ঘিাকমদর জর্য 42টি স্থায়ী সহায়ক 

আিাসর্ ইউমর্ট সতমর করমি। এটা 31.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর সাশ্রয়ী আিামসক প্রকমের অ্ংি, োর মমিয 
69 টি ইউমর্ট, কমমউমর্টি ঘেস ও টা  অ্ম স সংিমিত একটি ৭ তিা ভিমর্র মর্মনাণও অ্ন্তভুন ি। কন্সার্ন 
 র ইমিমপমিি মিমভং মামিা পমরিাির্া; িক্ষয পমরকের্া; সুমিিামূিক সাহােয; সংকট প্রমতমরাি; জীির্ 

দক্ষতা প্রমিক্ষণ; অ্মভভািক দক্ষতা প্রমিক্ষণ; িামজট এিং আমর্নক পমরকের্া সহায়তা; িৃমত্তমূিক পরামিনদার্; 

িাকমর প্রদার্ এিং সমমর্নত কমনসংস্থার্; সুস্থতার স্ব-িযিস্থাপর্া; এিং অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় সংমিষ্ট ঘসিাসহ 
সহায়তা পমরমসিা সরিরাহ করমি।  
  

ব্রঙ্কস কাউবির মব্রবকং গ্রাউে (Breaking Ground) - 2.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় ব্রর্ক্স এর একক প্রাপ্তিয়ে তীব্র মার্মসক ভারসামযহীর্ মার্ুষমদর 

জর্য 47টি সহায়ক আিাসর্ ইউমর্ট মর্মনাণ করমি। এটি একটি 75 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মিটামন্সস হাউজ 

(Betances House), 133টি টুমডও ও 22টি এক ঘিডরুম ইউমর্মটর র্য় তিা ভির্ মর্মনামণর প্রকে। 
মিমইয়াডন  প্রকে (DreamYard Project) কমমউমর্টি ঘেমস ইউমর্ভাসনাি মপ্র-ঘক (Universal Pre-K) 

ঘপ্রাগ্রাম পমরিাির্া করমি। িহরাঞ্চিীয় কমমউমর্টি ঘসিামকন্দ্র (Center for Urban Community 

Services) দ্বারা সকি সহায়তা ঘসিা প্রদার্ করা হমি এিং এর অ্ন্তভুন ি র্াকমিঃ মামিা পমরিাির্া; ঔষি 

প্রদামর্ সহায়তা; ঘর্রামপউটিক কমনিািা; মাদকদ্রিয িযিহারজমর্ত িযামির ঘসিা; িূমপার্ অ্িসার্; সুস্থতা 
িযিস্থাপর্া; কমনসংস্থার্ এিং মিক্ষাগত ঘসিা; এিং দী নমময়াদী পমরকের্া। জামর্য়ার্ ঘমমডমকি সামভন মসস 

(Janian Medical Services) হমত দাতিয অ্র্সাইট প্রার্মমক মিমকৎসা ও মর্বিজ্ঞামর্ক ঘসিা প্রদার্ করা 
হমি।  
  

ফোবমবল এর্বরচম্বমি মর্টওয়াকন , ইর্কম্বেনাম্বরম্বটড (Family Enrichment Network, Inc.), ব্রুম 

কাউবি - 4.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার। 
এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় মিংহযামটমর্র গৃহহীর্ পমরিার ও িযমিিমগনর জর্য 19টি স্থায়ী 
সহায়ক আিাসর্ ইউমর্ট মর্মনাণ করমি, োর অ্ন্তভুন ি র্াকমি 18 ঘর্মক 25 িের িয়সী তরুণ প্রাপ্তিয়ে এিং 
িুমে/উন্নয়র্িীি প্রমতিন্ধীরাও।  যামমমি এর্মরিমমি ঘর্টওয়াকন  মামিা পমরিাির্া; ভাো সহায়তা; প্রাপ্তিয়ে 



সাক্ষরতা ঘকাসন; আমর্নক সাক্ষরতা ক্লাস; আইমর্ উমকি; অ্পসারণ; এিং অ্মভভািক প্রমিক্ষণ / ক্লাসসহ অ্র্যার্য 
সহায়তা ঘসিা প্রদার্ করমি।  
  

বসবডএস মর্াকন  (CDS Monarch), বলবভংম্বটার্ কাউবি - 1.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার।  

এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় ঘজমর্মসা এর গৃহহীর্ একক অ্িসরপ্রাপ্ত সসমর্কমদর জর্য ৮টি স্থায়ী 
সহায়ক আিাসর্ ইউমর্ট মর্মনাণ করমি। এটি একটি 11.1 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর প্রকে ো মর্ম্ন আময়র 

িয়েমদর জর্য 32টি সাশ্রয়ী আিাসর্ ইউমর্ট মর্মনাণ করমি। ওয়ামরয়র সযািুট সামভন মসস ইর্কমপনামরমটড-

(Warrior Salute Veteran Services, Inc.) ো মসমডএস মর্াকন  এর একটি সািমসমডয়ামর- মামিা 
পমরিাির্া; মিমকৎসা ও মার্মসক েত্ন ঘভাগ; মাদক গ্রহণ িযামির ঘসিা; সমুিিা সাহােয; পুমষ্ট পরামিনদার্; 

আমর্নক পরামিনদার্; এিং িাকমর প্রমিক্ষণ ঘসিাসহ অ্র্যার্য সহায়ক ঘসিা প্রদার্ করমি।  
  

বড েল ইর্কম্বেনাম্বরম্বটড, (DePaul Inc.), ওম্বর্ইডা কাউবি - 4.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার। 

এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় ইউটিকার একক গৃহহীর্ মার্মসক ভারসামযহীর্ প্রাপ্তিয়েমদর 

জর্য 30টি ইউমর্মটর সহায়ক আিাসর্ মর্মনাণ করমি। এটি একটি 60 ইউমর্ট প্রকমের অ্ংি, োর মমিয একটি 

মতর্তিা এপাটন মমি ভিমর্ 30টি সাশ্রয়ী আিাসর্ ইউমর্ট অ্ন্তভুন ি। প্রকমের ঘমাট িযয় 19.3 মমমিয়র্ মামকন র্ 

ডিার। মড পি (DePaul) দ্বারা সরিরাহকৃত সহায়তা ঘসিার অ্ন্তভুন ি র্াকমি: মামিা পমরিাির্া; স্বািীর্ 

জীির্োত্রার দক্ষতা প্রমিক্ষণ; সংকট হস্তমক্ষপ; এিং মিমর্াদর্মূিক ঘসিা। 
  

মসি েলস মসিার (St. Paul's Center), মরর্বসম্বয়লার কাউবি - 2.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় ঘরর্মসময়িার িহমর র্য় ইউমর্ট সহায়ক আিাসর্ মর্মনাণ করমি ো 
গৃহহীর্ পমরিার ও অ্প্রাপ্তিয়ে মিশুমদর জর্য ৪৩টি মিোর্ার িযিস্থা করমি। এটি একটি 2.7 মমমিয়র্ মামকন র্ 

ডিার প্রকমের অ্ংি ো একটি মিদযমার্ ভির্ পুর্মর্নমনাণ এিং তার সংিগ্ন একটি খামি সম্পমত্তমত র্তুর্ মর্মনাণ 

করমি। ঘসি পিস মামিা িযিস্থাপর্া; সমুিিা সাহােয; মার্মসক আ াত সম্পমকন ত মূিযায়র্ এিং ঘসিা; পরামিন 
ও সংকট হস্তমক্ষপ; অ্মভভাির্ দক্ষতা উন্নয়র্; জীির্ দক্ষতা প্রমিক্ষণ; মিক্ষা ও কমনসংস্থার্ ঘপ্রাগ্রাম ঘর ামরি; 

স্বাস্থয ও মিমকত্সা ঘসিা; এিং মিশু/মকমিার ঘসিা সহ অ্র্যার্য সহায়তা ঘসিা প্রদার্ করমি।  
  

দে কবমউবর্টি বিল্ডারস ইর্কম্বেনাম্বরম্বটড (The Community Builders, Inc.), মেম্বর্কটোবড 

কাউবি - 3.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় ঘেমর্কটযামড গৃহহীর্ অ্র্িা তীব্র মার্মসক এিং/অ্র্িা মাদকদ্রিয 
িযামিমত আক্রান্ত িযমিিগন িা পমরিারমদর জর্য 26টি সহায়ক আিাসর্ ইউমর্ট মর্মনাণ করমি। 85টি ইউমর্ট ও 

40 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার উন্নয়র্ প্রকমের অ্ংি মহমসমি এই প্রকে প্রাপ্তিয়ে তরুণ ও এমতমখার্ায় িে হমত 

র্াকা তরুণ সমাজমদরও সহায়তা করমি। ঘেমর্কটযামড কমমউমর্টি অ্যাকির্ ঘপ্রাগ্রাম (Schenectady 

Community Action Program) দ্বারা সরিরাহকৃত সহায়তা ঘসিাগুমির অ্ন্তভুন ি করা হমি মামিা 
পমরিাির্া; ঘর ামরি; প্রমতমরািী মিমকৎসা ও দাাঁমতর েত্ন; মাদক িযিহার মিমকৎসা; সংকট হস্তমক্ষপ; আইমর্ 

সহায়তা; এিং কমনসংস্থার্ এিং মিক্ষাগত ঘসিা।  
  

ওয়াম্বরর্-ওয়াবেংটর্ অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফর মমিাল মহলর্, ইর্কম্বেনাম্বরম্বটড (Warren-Washington 

Association for Mental Health, Inc.) এিং এ.এম.এইচ বরম্বসাসন কম্বেনাম্বরের্ (A.M.H. 

Resources Corp.), ওয়াম্বরর্ কাউবি - 5.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার।  



এই তহমিি অ্র্যার্য উৎমসর সামর্ ঘোগ হময় ঘের্  িস িহমরর গৃহহীর্ মার্মসকভামি অ্সুস্থ, দী নকাি িমর 

গৃহহীর্ িযমিিগন এিং গৃহহীর্ েুিকমদর দ্বারা গঠিত পমরিারসমূমহর জর্য 28টি স্থায়ী সহায়ক আিাসর্ ইউমর্ট 
ও েয়টি স্থার্ান্তরমোগয আিাসর্ ইউমর্ট মর্মনাণ করমি। ওয়ামরর্-ওয়ামিংটর্ অ্যামসামসময়ির্  র ঘমিাি ঘহির্ 

মামিা পমরিাির্া; আইমর্ সহায়তা এিং সমর্নর্; সমুিিা সাহােয; পরামিন ও সংকট হস্তমক্ষপ; মার্মসক আ াত 

সম্পমকন ত মূিযায়র্ এিং েত্ন / ঘসিা; এিং েুাঁ মক হ্রাস / মর্রাপত্তা পমরকের্াসহ অ্র্যার্য সহায়তা পমরমসিা 
সরিরাহ করমি।  
  

মিদযমার্ জরুমর আশ্রয়মকন্দ্র ঘমরামত  

  

সাম্বফাক কাউবির ফোবমবল সাবভন স বলগ (Family Service League) - 300,000 মাবকন র্ ডলার  

  

• হামিংটমর্ গৃহহীর্ িযমিমদর জর্য একটি 60 মিোর্া মিমিষ্ট জরুমর আশ্রয়মকন্দ্র ঘমরামমতর 

জর্য 100,000 মামকন র্ ডিার।  
• ঘব্রিউমড অ্িমস্থত গৃহহীর্ পমরিারমদর জর্য একটি 90-ইউমর্মটর জরুমর আশ্রয়মকন্দ্র 

ঘমরামমতর জর্য 100,000 মামকন র্ ডিার।  
• ঘপাটন  ঘজ ারসর্ ঘটিমর্ গৃহহীর্ পমরিারমদর জর্য একটি েয় ইউমর্মটর জরুমর আশ্রয়মকন্দ্র 

ঘমরামমতর জর্য 100,000 মামকন র্ ডিার।  
  

OTDA কবমের্ার সোমুম্বয়ল বড. রিাটন স িম্বলম্বের্, “সহায়ক পমরমসিাগুমির সামর্ মমমিত সাশ্রয়ী মূমিযর 

আিাসর্ ঘে গৃহহীর্ এিং পূিনিতী গৃহহীর্ মর্উ ইয়কন িাসীমদর সামমগ্রক স্বাস্থয উন্নত করমত এিং স্বািীর্তা 
মিকামি সহায়তা করমত িে ভূমমকা পাির্ করমত পামর ঘস সম্পমকন  আর র্তুর্ কমর ঘিাোর মকেু ঘর্ই। এই 
প্রকেগুমি আমামদর রামষ্ট্রর দিুনি জর্মগাষ্ঠীমদর উন্নত জীিমর্র মদমক একটি সগুম পর্ মর্মিত করার পমক্ষ 

একটি উমেখমোগয মিমর্ময়াগমক মর্মদনি কমর।”  
  

গৃহহীর্ আিাসর্ সহায়তা কমনসূমি মুর্া ামিহীর্ সংস্থাসমহূ, দাতিয এিং িমীয় সংগঠর্ এিং ঘপৌরসভাগুমিমক 

মিমিষ সাহােয িযতীত মর্মজর উপেুি আিাসর্ িযিস্থা করমত অ্ক্ষম িযমিিমগনর জর্য আিাসর্ ঘজাগাে, 

মর্মনাণ িা পরু্িনাসর্ করমত র্গদ এিং ঋণ প্রদার্ কমর। তহমিিগুমিা মর্উ ইয়কন  প্রমদি গৃহহীর্ আিাসর্ ও ঘসিা 
সংস্থা (New York State Homeless Housing and Assistance Corporation), ো OTDA 

পমরিামিত একটি জর্মহতকর সংস্থা এর একটি প্রমতমোমগতামূিক প্রমক্রয়া দ্বারা প্রদার্ করা হময়মে।  
  

###  
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