
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা ইউটিকাম্বে ভভম্বেরার্ম্বের জর্ে $3.2 বমবলয়র্ ডলাম্বরর একটি সাম্ব াটিন ভ হাউবজিং 
প্রম্বজম্বের ভ াষণা ভের্  

  

ভসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  ভভম্বেরান্স আউেবরচ ভসন্টার 17টি স্থায়ী আর  বরিেন র্ম্ব াগে আিাসর্ ইউবর্ে 

ভ াগ কম্বরম্বে  

  

র্েুর্ ইউবর্েসমহূ ভমাহাওক ভোবলর গহৃহীর্, অক্ষম এিিং িৃদ্ধ ভভম্বেরার্ম্বের সাহা ে করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যান্ড্রিউ এম. কুওমমা আজ একটি 3.2 ন্ড্রমন্ড্রিয়র্ মান্ড্রকন র্ ডিামরর উন্নয়র্ কামজর উমবাধমর্র ঘ াষণা 
ন্ড্রিময়মের্, যা ঘমাহাওক ভযান্ড্রিমে 10-টি পন্ড্ররবেন র্মযাগয আর 7-টি স্থায়ী আবাসর্ ইউন্ড্রর্ট সনু্ড্রবধা প্রিার্ 

করমব। গে মামস সম্পন্ন হওয়া প্রকল্পটি ইউটিকা ঘসন্টার ফর ঘডমভিপমমন্ট (Utica Center for 

Development)-এর ঘসন্ট্রাি ন্ড্রর্উ ইয়কন  ঘভমটরান্স আউটন্ড্ররচ ঘসন্টামরর (Central New York Veterans 

Outreach Center) েৃেীয় আর চেুর্ন েিামক িন্ড্ররদ্র ঘভমটরার্মির বাসস্থামর্র জর্য রূপান্তর কমর।  

  

“যারা আমামির ঘিমের ঘসবা কমরমের্ ন্ড্রর্উ ইয়কন  োমির ঘসবা প্রিামর্ গন্ড্রবনে, আর এই পন্ড্ররবেন র্মযাগয আর 

স্থায়ী আবাসর্ ইউন্ড্রর্টসমূহ ঘমাহাওক ভযান্ড্রির গৃহহীর্ ঘভমটরার্মির ন্ড্রর্মজর একটি  র পাওয়া ন্ড্রর্ন্ড্রিে করমব,” 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “ঘযসব সাহসী র্ারী-পুরুষগণ এই অ্ঞ্চমির কন্ড্রমউন্ড্রর্টিমে ন্ড্রফমর আসমের্, এই 
র্েুর্ যুক্ত হওয়া বাসস্থার্সমহূসহ ঘসন্ট্রাি ন্ড্রর্উ ইয়কন  ঘভমটরান্স আউটন্ড্ররচ ঘসন্টার োমির জর্য একটি বৃহৎ 

সম্পি ন্ড্রহমসমব গণয হমব।”  

  

“ঘমাহাওক ভযান্ড্রির ঘভমটরার্মির জর্য অ্ন্ড্রেন্ড্ররক্ত আবাসর্ ইউন্ড্রর্মটর এই পন্ড্ররকল্পর্া এটি ন্ড্রর্ন্ড্রিে করমব ঘয 

ঘযসব সাহসী র্ারী ও পুরুষ আমামির সুরন্ড্রিে রামের্ োরা বাস করার জর্য একটি ন্ড্রস্থন্ড্রেেীি এবং সহায়ক 

আবাসর্ পামবর্”, ভলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ভহাচুল িম্বলর্। “ঘসন্ট্রাি ন্ড্রর্উ ইয়মকন  ঘভমটরান্স আউটন্ড্ররচ 

ঘসন্টামরর পন্ড্ররবেন র্মযাগয আর স্থায়ী আবাসর্ ইউন্ড্রর্টগুমিা পুমরা ঘেমট িন্ড্ররদ্র মার্ুমষর জর্য সাশ্রয়ী  মূমিযর 

আবাসর্ ঘিওয়ার প্রমচষ্টামে আমামির সাহাযয করমব।”  

  

ন্ড্রর্উ ইয়কন  ঘেট অ্ন্ড্রফস অ্ফ ঘটমম্পারান্ড্রর অ্যান্ড ন্ড্রডসান্ড্রবন্ড্রিটি অ্যান্ড্রসসমটন্সস, ওন্ড্রডটিএ (Office of 

Temporary and Disability Assistance, OTDA)-এর ঘহামমিস হাউন্ড্রজং অ্যান্ড অ্যান্ড্রসসমটন্স ঘপ্রাগ্রাম 

(Homeless Housing and Assistance Program) ঘর্মক প্রায় 3.2 ন্ড্রমন্ড্রিয়র্ মান্ড্রকন র্ ডিার, আর 

ইউটিকা েহমরর কন্ড্রমউন্ড্রর্টি ঘডমভিপমমন্ট ব্লক গ্রান্ট (Community Development Block Grant) ঘর্মক 



 

 

35,000 মান্ড্রকন র্ ডিার এর সাহামযযর মাধযমম এই পন্ড্ররকল্পর্া সম্ভব হময়মে। এম্পায়ার ঘেট সামপাটিন ভ হাউন্ড্রজং 
ইন্ড্রর্ন্ড্রেময়টিমভর (Empire State Supportive Housing Initiative) অ্ধীমর্ সােটি স্থায়ী আবাসর্ 

ইউন্ড্রর্মটর জর্য ঘসবা ও পন্ড্ররচাির্া েহন্ড্রবমির মাধযমম OTDA আমামির বান্ড্রষনক 105,700 মান্ড্রকন র্ডিার 

ন্ড্রিমব।  

  

এই ইউন্ড্রর্টগুমিার ন্ড্রর্মনাণ, গভর্নর কুওমমার 20 ন্ড্রবন্ড্রিয়র্ মান্ড্রকন র্ ডিার, ফাইভ-ইয়ার ঘহামমিসমর্স অ্যান্ড 

অ্যামফামডন বি হাউন্ড্রজং অ্যাকের্ প্ল্যামর্র (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) 

অ্ংে। 2016 সামি ঘ ান্ড্রষে, এই প্ল্যার্টি এের্ আবাসর্মক আরও ঘবন্ড্রে সহজিভয কমর েুমিমে এবং 110,000 

ইউন্ড্রর্মটর ও ঘবন্ড্রে সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ আর 6,000 ইউন্ড্রর্মটর সহায়ক আবাসর্ ন্ড্রর্মনাণ আর অ্িুণ্ণ ঘরমে 

গৃহহীর্োর সমাধার্ করমে। এই প্ল্যার্টি পুমরা ঘেমটর আবাসমর্র সমসযা সমাধামর্র জর্য একটি পূণনাঙ্গ 

পদ্ধন্ড্রে, যামে অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে একক ও ঘযৌর্ পন্ড্ররবামরর হাউন্ড্রজং, সামান্ড্রজক উন্নয়র্ আর ভাড়া 
ন্ড্রস্থন্ড্রেেীিকরণ।  

  

2008 সামি ইউটিকা ঘসন্টার অ্ফ ঘডমভিপমমন্ট বারা প্রন্ড্রেন্ড্রিে আউটন্ড্ররচ ঘসন্টারটি ওর্াইডা, হারন্ড্রকমার, 

মযান্ড্রডসর্, িুইস, ঘসন্ট িমরন্স, ঘজফারসর্, ঘডিাওয়যার, গ্রীর্, ওটমসমগা, আিোর, ঘচর্ামর্া এবং ঘকাহান্ড্রর 

কাউন্ড্রন্টগুমিার ঘভমটরান্সমির কাউমন্সন্ড্রিং, িাইফ ন্ড্রকিসমহূ, পন্ড্ররবহর্, আইন্ড্রর্ ঘসবা, মািক দ্রমবযর বযবহার ও 

মার্ন্ড্রসক স্বাস্থয ঘসবা প্রিার্ কমর। প্রন্ড্রে মামস, এই ঘপ্রাগ্রামটি ঘমাহাওক ভযান্ড্রির প্রায় 250 জর্ ঘভমটরার্মক 

ঘসবা প্রিার্ কমর।  

  

ইউটিকা েহরেন্ড্রির ওয়ান্ড্রেংটর্ ন্ড্রিমট (Washington Street) সামবক YMCA ভবমর্ অ্বন্ড্রস্থে, এই সহায়ক 

আবাসর্ ইউন্ড্রর্টগুমিা ওর্াইডা, মযান্ড্রডসর্, হারন্ড্রকমার ও ওটমসমগা কাউন্ড্রন্টর ঘভমটরার্মির ঘসবা প্রিার্ 

করমব। এই 10টি পন্ড্ররবেন র্মযাগয আবাসর্ ইউন্ড্রর্টগুিোী  গৃহহীর্ ঘভমটরার্মির আর সােটি স্থায়ী আবাসর্ 

ইউন্ড্রর্টগুমিা বৃদ্ধ এবং অ্িম ঘভমটরার্মির ঘসবা প্রিার্ করমব।  

  

বর্উ ইয়কন  ভেম্বের অস্থায়ী ও বিকলাঙ্গো সহায়ো েপ্তম্বরর কবমের্ার সামুম্বয়ল বড. রিােন স 

িম্বলর্, “ঘভমটরার্রা োমির কন্ড্রমউন্ড্রর্টিমে আবার ন্ড্রফমর আসার সময় এবং পমর প্রায়ই ঘবে কময়কটি কঠির্ 

চযামিমের মুমোমনু্ড্রে হয়। ন্ড্রস্থন্ড্রেেীি আবাসর্ ঘোোঁজা ঘস সমসযাসমূমহর মমধয একটি হমে পামর র্া। এই আবাসর্ 

ইউন্ড্রর্টগুন্ড্রি ঘমাহাওক ভযান্ড্রির ঘভমটরার্মির ঘসই ন্ড্রস্থন্ড্রেেীিোর প্রিার্ করমব যা োমির জীবমর্র অ্র্যার্য 
ঘিমে ইন্ড্রেবাচক পন্ড্ররবেন র্ ন্ড্রর্ময় আসমে সাহাযয করমব।”  

  

ভসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  ভভম্বেরান্স আউেবরচ ভসন্টাম্বরর বর্িনাহী  বরচালক বভর্ম্বসন্ট ভেবলস 

িম্বলর্, “আমামির িন্ড্ররদ্র ঘভমটরার্মির ঘসবা প্রিার্ করার জর্য মহার্ ঘেট ন্ড্রর্উ ইয়কন মক আন্ড্রম ধর্যবাি 

জার্ামে চাই। এই প্রকল্পটির অ্মর্ক প্রময়াজর্ ন্ড্রেি এবং রাষ্ট্রীয় ও সামান্ড্রজক এই উভয় পমির সহায়ো র্া 
র্াকমি এটি সম্পন্ন করা সম্ভব হমো র্া।”  

  

বসম্বর্ের ভজাম্বসফ বিম্বফা িম্বলর্, “ইউটিকা ঘসন্টার ফর ঘডমভিপমমন্টস ঘসন্ট্রাি ন্ড্রর্উ ইয়কন  ঘভমটরান্স 

আউটন্ড্ররচ ঘসন্টামরর এই $3.2 ন্ড্রমন্ড্রিয়র্ ডিামরর উন্নয়মর্র প্রকল্পটি সমূ্পণন হমে ঘিমে আন্ড্রম অ্েযন্ত আর্ন্ড্রিে। 

এই প্রকল্পটির ফমি, িন্ড্ররদ্র ঘভমটরার্রা এের্ ইউটিকামে একটি ন্ড্রর্রাপি এবং সহায়ক আবাসমর্র সুমযাগ পামব। 

আন্ড্রম ঘসন্ট্রাি ন্ড্রর্উ ইয়কন  ঘভমটরান্স আউটন্ড্ররচ ঘসন্টারমক এবং এই প্রকমল্পর সামর্ জন্ড্রড়ে রাষ্ট্রীয় এবং স্থার্ীয় 

অ্ংেীিারমির অ্ন্ড্রভর্ির্ জার্ামে চাই, যারা এই উপযকু্ত এবং গুরুত্বপূণন প্রমচষ্টামে কাজ কমরমের্।”  



 

 

  

অোম্বসেবলমোর্ অোন্থবর্ বিবিবস িম্বলর্, “ঘমাহাওক ভযান্ড্রিমে ঘভমটরার্মির ও োমির পন্ড্ররবারসমূমহর 

জর্য ন্ড্রর্রাপি, সহায়ক আবাসমর্র ন্ড্রবমেষভামব প্রময়াজর্ রময়মে। ইউটিকা ঘসন্টার ফর ঘডমভিপমমমন্টর একটি 

ঘপ্রাগ্রাম, যা গৃহহীর্ ঘভমটরার্মির এবং োমির পন্ড্ররবামরর সিসযমির পরু্রায় আত্মন্ড্রর্ভন রেীি কমর েুিমে 

সাহাযয কমর, ঘসই ঘপ্রাগ্রামমর উমেেয অ্জন মর্ সহায়ো করার জর্য সরকামর অ্ন্তভুন ক্ত আমার অ্র্যার্য 
সহকমীমির সামর্ কাজ করমে ঘপমর আন্ড্রম আর্ন্ড্রিে ন্ড্রেিাম। আন্ড্রম ন্ড্রর্ন্ড্রিে ঘয যারা আমামির ঘিমের ঘসবা 
কমরমের্, োমিরমক পূণনাঙ্গ ঘসবা প্রিামর্র জর্য এই প্রকল্পটি একটি আিেন ন্ড্রহমসমব কাজ করমব।”  

  

ওর্াইডা কাউবন্টর বর্িনাহী অোন্থবর্ ব ম্বসম্বন্ট িম্বলর্, “আমামির সামন্ড্ররক ঘভমটরার্মির ঘসবা এবং 
আত্মেযাগমক ওর্াইডা কাউন্ড্রন্ট সমবনাচ্চ সম্মার্র্া প্রিেনর্ কমর। ঘভমটরার্মির সহায়ো ঘসবাসমূহমক কাউন্ড্রন্ট 

সরকার েীষন অ্গ্রান্ড্রধকার প্রিার্ কমর এবং আমামির সমামজর িন্ড্ররদ্র ঘভমটরার্মির আবাসর্ প্রিামর্র িিয ন্ড্রর্ময় 

কাজ করা ঘসন্ট্রাি ন্ড্রর্উ ইয়কন  ঘভমটরান্স আউটন্ড্ররচ ঘসন্টামরর উমেেয অ্জন মর্ গভর্নর কুওমমা ও ইউটিকা 
েহরমক আন্ড্রম সাধবুাি জার্ামে চাই।”  

  

ইউটিকা েহম্বরর ভময়র রিােন   ামাবরম্বয়বর িম্বলম্বের্, “আমামির ঘভমটরার্মির ন্ড্রর্রাপি এবং সাশ্রয়ী 
মূমিযর বাসস্থার্ প্রিার্ করা একটি উত্তম িিয, যা অ্জন মর্র জর্য আমার প্রোসর্ অ্মর্ক অ্ংেীিারমির সামর্ 

ন্ড্রর্রিসভামব কাজ কমরমে। আমামির ঘভমটরার্মির প্রাপয আবাসর্ ও সুমযাগ-সনু্ড্রবধা প্রিামর্র উমেমেয এই 
হাউন্ড্রজং প্রকমল্পর জর্য গভর্নর কুওমমা কেৃন ক প্রিত্ত অ্র্নায়র্টি িী ন ঘময়ামি র্ার্াভামব সাহাযয করমব এবং আন্ড্রম 

োোঁর এই সন্ড্রিয় ঘর্েৃমত্বর প্রেংসা কন্ড্রর।”  

  
###  
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