
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, কমপম্বে 1,200টি সহায়ক আিাসর্ ইউবর্ম্বের পবরচালর্ার 

খরচ িািদ 30 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার উপলব্ধ আম্বে  
  

চতুর্ন দফা এম্পায়ার ঘেে সাম্বপাটিন ভ হাউব িং ইবর্বেম্বয়টিভ গৃহহীর্তার ঘমাকাবিলায় গভর্নম্বরর 
ঐবতহাবসক 20 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পবরকল্পর্াম্বক অগ্রসর করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এম্পাযার স্টেট সাম ার্টন ভ হাউজজিং ইজর্জিমযর্টভ (Empire State 
Supportive Housing Initiative) - বা ESSHI এর চতুর্ন দফা অ্র্নাযর্  মবনর স্ট াষণা কমরমের্ - 
যা 30 জমজিযর্ মাজকন র্ ডিার  যনন্ত প্রদার্ করমব  জরমষবা এবিং  জরচাির্ার অ্র্নাযর্ বাবদ 
কম মে 1,200র্ট সহাযক আবাসর্ ইউজর্মটর জর্য।  ুমরা স্টেমট 100,000 এর স্টবজি সাশ্রযী 
আবাসর্ ও 6,000 সহাযক আবাসর্ ইউজর্ট ততজর ও রো করমত গভর্নর কুওমমার ঐজতহাজসক 
20 জবজিযর্ মাজকন র্ ডিামরর  াাঁচ বের স্টমযাজদ িযান্ডমাকন   জরকল্পর্ার অ্িংি হি 2016 সামি 
স্ট াজষত ESSHI।  
  
"জর্উ ইযকন  সকি জর্উ ইযকন বাসীমদর জর্য জর্রা দ, সাশ্রযী মূমিযর এবিং জিজতিীি আবাসর্ প্রদার্ 
করার িমেযর জদমক অ্সাধারণভামব অ্গ্রসর হমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা বযজিবগন ও 
 জরবার যামত জর্মজমদর একর্ট বাজ়িমত প্রমবিাজধকার  ায, তা জর্জিত করার জর্য আমরা রাজয 
জমু়ি সাশ্রযী ও সহাযক আবাসর্ গম়ি তুিমত র্াকব।"  
  
"এই জবজর্মযাগ রামজযর জবজভন্ন সম্প্রদাময সাশ্রযী মূমিযর, সহাযক এবিং মার্সম্পন্ন বাসিামর্র বযবিা 
করার জর্য আমামদর স্টচষ্টামক অ্জবরত রাখমব", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। 
"আমরা জর্জিত করমত চাই স্টয সব জর্উ ইযকন বাসীর আবাসর্ এবিং  জরমষবার অ্যামেস আমে যা 
তামদর প্রমযাজর্ যা তামদর প্রমযাজর্ জীবর্ যা র্ করার জর্য। জর্উ ইযমকন  সাশ্রযী মূমিযর হাউজজিং 
েক বৃজি করমত এবিং গহৃহীর্তার জবরুমি ি়িাই করমত স্টদমির স্টর্তৃিার্ীয 20 জবজিযর্ মাজকন র্ 
ডিামরর  জরকল্পর্ার উ র গঠর্ কমর।"  
  
2016 সাি স্টর্মক 5,000 এর স্টবজি সাম ার্টন ভ হাউজজিং ইউজর্মটর জর্য অ্র্ন প্রদার্ করা হমযমে, 
যার মমধয প্রায 3,200 ইউজর্ট অ্র্ন িাভ কমরমে ESSHI এর অ্ধীমর্। এম্পাযার স্টেট সাম ার্টন ভ 
হাউজজিং ইজর্জিমযর্টভ যারা, গৃহহীর্, যামদর জবমিষ প্রমযাজর্ আমে বা যামদর অ্বিা আমে অ্র্বা 
অ্র্য জীবর্যা মর্র প্রজতবন্ধকতা আমে, এমর্ মার্ুষমদর সহাযক আবাসমর্র সজুবধা প্রদার্কারীমদর 
 জরচাির্ার জর্য অ্র্ন প্রদার্ কমর।  



 

 

  
গমবষণা স্টদখায মার্জসক ও িারীজরক স্বামিযর স্টেমে, কমনমেমে এবিং সু্কমির উ জিজতমত সহাযক 
আবাসমর্র ইজতবাচক প্রভাব আমে। স্টিল্টার, হাস্পাতাি, এমারমজজি রুম এবিং স্টজি ও হাজমতর 
বযবহার হ্রাস কমর এর্ট উমেখমযাগয সাশ্রয প্রদার্ কমর, এবিং র্তুর্ অ্র্বা  ুর্বনাজসত ভবর্সমূমহর 
সাহামযয এিাকার স্টসৌন্দযন বা়িামত সাহাযয কমর। সব স্টচময গুরুত্ব ূণনভামব, সহাযক আবাসর্ একক 
বযজির এবিং  জরবারমদর সাশ্রযী মূমিযর গৃহ প্রদার্ কমর তামদর সাহাযয কমর জিজতিীি এবিং  জর ণূন 
জীবর্যা র্ করমত।  
  
গৃহহীর্ স্টভটারার্ ও তামদর  জরবার;  মরাযা সজহিংসতার জিকার; প্রবীণ ও অ্র্বন বযস্করা; তরুর্ 
প্রাপ্তবযস্করা যামদর কারাবামসর, গৃহহীর্তা বা  াজিত স্টে ব়ি হবার ইজতহাস আমে; দী নকাি ধমর 
গৃহহীর্ বযজি ও  জরবার; যামদর স্টবৌজিক বা উন্নযর্ সিংক্রান্ত অ্েমতা আমে; কারাগার স্টর্মক জফমর 
আসা বযজিরা; এবিং যারা HIV বা AIDS, গুরুতর মার্জসক স্টরাগ এবিং/বা  দার্ন অ্ বযবহামরর 
জিকার; স্টসই সকি মার্ুষমদর ESSHI আবাসর্  জরমষবা প্রদার্ কমর।  
  
গভর্নমরর ESSHI ইন্টারএমজজি ওযাকন গ্রু  (ESSHI Interagency workgroup)  ুরস্কামরর 
অ্র্নাযমর্র জর্য প্রস্তামবর অ্র্ুমরাধ কমরমে এবিং তামত জর্ম্নজিজখত রামজযর সিংিাগুজির প্রজতজর্জধরা 
িাজমি র্াকমবেঃ  

• মার্জসক স্বািয দপ্তর (Office of Mental Health, OMH)  
• এইডস ইর্জের্টউট (AIDS Institute) সহ স্বািয অ্জধদপ্তর (Department of 

Health)  
• জর্উ ইযকন  স্টেট স্টহাম এবিং কজমউজর্র্ট জরজর্উযাি (Homes and Community 

Renewal, HCR)  
• মদয ার্ এবিং  দার্ন অ্ বযবহার  জরমষবার অ্জফস (Office of Alcoholism and 

Substance Abuse Services, OASAS)  
• জিশু ও  জরবার  জরমষবার দপ্তর (Office of Children and Family Services)  
• গাহন িয সজহিংসতা প্রজতমরামধর জর্য অ্জফস (Office for the Prevention of 

Domestic Violence)  
• অ্িাযী এবিং অ্েমতা সহাযতার অ্জফস (Office of Temporary and Disability 

Assistance, OTDA)  
• উন্নযর্ সিংক্রান্ত অ্েমতা সহ প্রজতবন্ধীমদর জর্য অ্জফস (Office for People with 

Developmental Disabilities, OPWDD)  
  
িাযী সহাযক আবাসর্ ইউজর্ট  জরচাির্ার জর্য প্রমযাজর্ীয  জরমষবা ও  জরচাির্ার অ্র্নাযর্ প্রদার্ 
করমব  ুরস্কারগুজি। আিা করা হয স্টয আমবদর্কারীরা তামদর আবাসর্ প্রকমল্পর উন্নযর্ ও 
জর্মনামণর অ্র্ন প্রদামর্র জর্য  ৃর্ক মূিধর্ অ্র্নাযর্ প্রাপ্ত করমবর্। এই RFP এর অ্ধীমর্  ুরসৃ্কত 
অ্র্ন তামদর আবাসমর্র িাজযত্ব জর্জিত করমত স্টযাগয উমেজিত জর্মগাষ্ঠীর জর্য ভা়িার সহাযতা 



 

 

এবিং  জরমষবাসমূহ প্রদার্ করা স্টযমত  ামর। জর্ম্নজিজখতগুজি অ্মর্নর অ্র্ুমমাজদত বযবহামরর অ্ন্তভুন ি, 
জকন্তু তামতই সীমাবি র্য:  

• ভা়িার ভতুন জক এবিং অ্র্যার্য দখিদারীর খরচ;  
• আবাসর্ প্রমযাজর্ এমর্ স্টযাগয বযজিমদর সর্াি এবিং জচজিত করার জর্য  জরমষবা 

বা কমী;  
• প্রার্জমক এবিং আচরণগত স্বািয  জরমষবা;  
• কমনসিংিার্ ও কাজরগজর প্রজিেণ এবিং/অ্র্বা সহাযতা;  
• উচ্চ জবদযািয সমতুিয জডমলামার সাম াটন  সহ জিোগত সহাযতা;  
• স্ট মরজন্টিং দেতা উন্নযর্ এবিং সমর্নর্;  
• জিশু  জরচযনা সহাযতা (Child Care Assistance)  
• কাউমিজিিং এবিং সিংকমটর স্টেমে হস্তমে ;  
• জিশুমদর  জরমষবা, জিোগত অ্যাডমভামকজস, সহাযতা এবিং কাউমিজিিং সহ; এবিং  
• স্টয সমস্ত  জরমষবা এবিং/বা কমীরা বযজি ও  জরবারমদর সাহাযয কমর জিজতিীিভামব 

বসবাস করমত, যার অ্ন্তভুন ি আবাসর্ কাউমিির বা জবমিষজ্ঞ, এবিং কমনসিংিামর্র 
কাউমিজিিং।  

  
মূিধর্ী সম্পমদর প্রমযাজর্ হমত  ামর এমর্ প্রকমল্পর জর্য, বযজিগত উৎমসর মাধযমম অ্র্নাযর্ করা 
হমত  ামর, একর্ট প্রকল্প জবকািকারীর সামর্ অ্িংজিদাজরত্ব কমর স্টয মূিধর্ অ্র্নাযর্ স্ট মযমে বা স্ট মত 
চমিমে, অ্র্বা অ্জফস অ্ফ স্টটমম্পারাজর অ্যান্ড জডমসজবজির্ট অ্যাজসেযাি (OTDA), হাউজসিং অ্যান্ড 
কজমউজর্র্ট জরজর্উযাি (HCR) এবিং অ্জফস ফর জ  ি উইর্ স্টডমভি মমন্টাি জডমসজবজির্টস 
(OPWDD) সহ জবজভন্ন রাষ্ট্রাযত্ত সিংিার মাধযমম জপ্রমডমভি মমন্ট এবিং স্টপ্রাগ্রাম স্টডমভি মমন্ট গ্রান্ট 
ফাজন্ডিং অ্জফস অ্ফ স্টমন্টাি স্টহির্ (OMH) এবিং অ্জফস অ্ফ অ্যামকাহজিজম অ্যান্ড সাবোি 
অ্যাজবউজ সাজভন মসস (OASAS) কাে স্টর্মকও  াওযা যায।  
  
যজদও OMH RFP-র অ্গ্রণী ক্রয সিংিা, প্রস্তাবগুজি মার্জসক স্টরাগাক্রান্ত বযজিমদর স্টসবার জর্য হমত 
হমব তা র্য, জকন্তু ESSHI এমজজিগুজির দ্বারা  জরমবজিত জর্মগাষ্ঠীর চাজহদার বযাজপ্তর স্টমাকাজবিা 
করা উজচত।  
  
RFP সিংক্রান্ত তর্য প্রদার্ করার জর্য একর্ট আ মেট এবিং ডাউর্মেট অ্বিামর্ জবডাসন কর্ফামরি 
প্রদার্ করা হমব। জবডাসন কর্ফামরমির জর্জদনষ্ট সময এবিং অ্বিার্ OMH এর ক্রমযর  ৃষ্ঠায স্ট াে 
করা হমব RFP জরজিমজর তাজরমখর এক সপ্তামহর মমধয।  
  
মার্বসক স্বাস্থ্ে অবফম্বসর কবমের্ার ডা. অোর্ সাবলভার্ িম্বলম্বের্, "জর্উ ইযকন  স্টেট এই 
সমর্নর্ ুষ্ট হাউজজিং ইউজর্টগুমিা জদময জীবর্ বদিামে। জিজতিীি আবাসর্ মার্জসক অ্সুিতা আক্রান্ত 
বযজিমদর তামদর স্টয সমর্নর্ প্রমযাজর্ তামদর  রু্রুিামরর যাোয, তা প্রদার্ কমর। গভর্নমরর 
ESSHI স্টপ্রাগ্রাম হাজার হাজার ঝুাঁ জক ণূন বযজিমক জর্রা দ ও সুরজেত বাসিার্ প্রদার্ কমর যখর্ 
তারা  জর ূণন, সফি জীবর্ যা র্ করমে।"  

https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/2019/esshi-housing/


 

 

  
বর্উ ইয়কন  ঘেে ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "জর্রা দ এবিং সাশ্রযী মূমিযর আবাসমর্র সামর্ আমরা ঝুাঁ জক ণূন জর্উ ইযকন বাসীমদর সফি 
এবিং স্বযিংসমূ্পণন জীবর্ যা র্ করমত সাহাযয করজে। সমর্নর্ ুষ্ট আবাসর্গুজি গৃহহীর্তার চক্র 
ভাঙার প্রমাজণত স্টকৌিি। আজ স্টয 30 জমজিযর্ মাজকন র্ ডিামরর কর্া স্ট াষণা করা হয, তা 
রামজযর প্রজতর্ট অ্ঞ্চমি হাজার হাজার র্তুর্ সমর্নর্ ুষ্ট গৃহ ততজর করা এবিং িজিিািী, স্বািযসম্মত 
সম্প্রদায গম়ি স্টতািার জর্য গভর্নমরর অ্ঙ্গীকারমক অ্গ্রসর কমর।"  
  
বেশু ও পবরিার ঘসিা দপ্তম্বরর কবমের্ার বেলা ঘ . পলু িম্বলর্, "তরুণ এবিং অ্ল্পবযসী 
প্রাপ্তবযস্করা যামদর সামঞ্জসয ূণন িাযী আবাসর্ স্টর্ই, তারা অ্তযন্ত ঝুাঁ জক ূণন। বাজ়িমত অ্বমহিা বা 
জর্যনাতমর্র হাত স্টর্মক  াজিময যাওযার  র বা ফোর স্টকযার জসমেমমম র্াকার বযস  ার হময 
স্টগমি তারা রাস্তায এমস দাাঁ়িামত  ামর। সহাযক হাউজজিং একর্ট জর্রা ত্তার স্টর্ট যা জকমিারমদর এবিং 
তরুণ প্রাপ্তবযস্কমদর সাবািকমত্ব রু ান্তজরত হমত সাহাযয কমর। তামদর যখর্ স্টকামর্া বাজ়ি র্ামক, 
তখর্ তারা তামদর জিো স্টিষ করমত, স্বাধীর্ জীবর্যা মর্র দেতা অ্জন র্ করমত বা কামজর 
অ্জভজ্ঞতা অ্জন র্ করার জদমক মমর্াজর্মবি করমত  ামর, যা তামদর জীবমর্ সফিতার  মর্ অ্গ্রসর 
করার জর্য প্রমযাজর্।"  
  
অোলম্বকাহবল ম ও মাদকদ্রিে অপিেিহার সাবভন ম্বসস অবফস-এর কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলস-
সার্ম্বচ  িম্বলর্, "জিজতিীি, জর্রা দ এবিং সাশ্রযী মূমিযর িাযী সহাযক আবাসমর্র অ্যামেস স্টসই 
সব  জরবার এবিং বযজিবমগনর জর্য জবমিষ কমর গুরুত্ব ূণন যারা  দার্ন অ্ বযবহামরর বযাজধ 
সামতহি়িাই করমের্ এবিং তা স্টর্মক আমরাগযিাভ করমের্। এই রকম উমদযামগর মাধযমম গভর্নর 
কুওমমা একর্ট জাতীয স্টর্তা জহমসমব জর্উ ইযকন  স্টেটমক অ্গ্রসর করা অ্জবরত রাখমের্ আসজি এবিং 
গৃহহীর্তার স্টেমে মার্ুষমদর  জরচযনার সমূ্পণন  জরসর প্রদার্ করার জর্য।"  
  
অস্থ্ায়ী ও অেমতা সহায়তার অবফস এর কবমের্ার সামুম্বয়ল বড. রিােন স িম্বলর্, "দী নকািীর্ 
গৃহহীর্তার সম্মখুীর্ বযজিরা প্রাযই জবজভন্ন বযাজধমত স্টভামগর্ - মার্জসক অ্সিুতা,  দার্ন 
অ্ বযবহামরর সমসযা এবিং অ্র্যার্য স্বািয সমসযা - যা তামদর জিজতিীি আবাসর্ খুাঁমজ স্ট মত এবিং 
বজায রাখার েমতামক মারাত্মকভামব বাধাগ্রস্ত করমত  ামর। সহাযক আবাসর্গুজি এই বাধাগুমিা 
দরূ করমত  ামর যামত তারা তামদর জীবমর্ জিজতিীিতা অ্জন র্ করমত  ামরর্ এবিং  জরমিমষ তামদর 
জীবমর্ স্বাধীর্তা অ্জন র্ করমত  ামরর্। গভর্নর কুওমমার এম্পাযার স্টেট সাম ার্টন ভ হাউজজিং 
ইজর্জিমযর্টভ আমামদর প্রমচষ্টার একর্ট অ্ জরহাযন অ্ঙ্গ যা আমামদর রামজযর সব স্টচময ঝুাঁ জক ূণন 
জর্মগাষ্ঠী সহ, যারা গৃহহীর্তার সামর্ জঝুমের্, স্টস সব জর্উ ইযকন বাসীমদর র্তুর্ কমর আিা ও 
সুমযাগ প্রদার্ কমর।"  
  
অবফস ফর বপপল উইর্ ঘডম্বভলপম্বমন্টাল বডম্বসবিবলটিম্বসর কবমের্ার বর্ওডর কোের্ার এমবড, 
এমএস িম্বলর্, "সাশ্রযী মূমিযর, সহাযক আবাসর্ স্টবৌজিক এবিং উন্নযর্মূিক অ্েমতা সহ মার্ুষমদর 
সমজিত, সামাজজক বসবামসর সুজবধা প্রদার্ কমর। গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমত্ব এবিং আমামদর রাষ্ট্রীয 
সিংিার অ্িংিীদারমদর সহাযতার মাধযমম, আমরা জর্জিত করমত সাহাযয করমত  াজর স্টয, স্টয সকি 



 

 

মার্ুষমদর আমরা সহাযতা কজর তারা সখুী,  জর ূণন জীবর্ অ্জতবাজহত কমরমত  ামরর্ তামদর 
এিাকায এবিং সমামজ।"  
  
স্বাস্থ্ে দপ্তম্বরর (Department of Health) কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন   কুার িম্বলর্, "আবাসর্ িাজযত্ব 
স্বািয ও সুস্বামিযর সামর্ অ্জবমেদযভামব জজ়িত এবিং জর্উ ইযকন  স্টেট স্টসগুজির উন্নযর্ করমে 
সহাযক আবাসমর্র এই উমেখমযাগয জবজর্মযামগর মাধযমম। মার্ষু জিজতিীি আবাসর্ স্ট মি, তামদর 
স্বািয প্রভাজবত করার অ্র্যার্য কারমণর উ র তারা মমর্াজর্মবি করমত  ামরর্, স্টযমর্ ডািামরর 
জভজজট, খাদয, এবিং কমনসিংিার্।"  
  
পাবরিাবরক সবহিংসতা প্রবতম্বরাধ বিষয়ক দপ্তম্বরর সহকারী পবরচালক েোর্র্ কোবন্টম্বয়ম্বলা িম্বলর্, 
"গাহন িয সজহিংসতার জিকারমদর অ্মর্ক সময অ্র্য স্টকার্ উ ায র্া স্ট ময তামদর সঙ্গীর হামত 
জর্যনাজতত হওযা স্টর্মক  জরোণ স্ট মত বাজ়ি ো়িমত হয এবিং স্টবাঁমচ র্াকার জর্য একর্ট জর্রা দ িার্ 
খুাঁমজ  াওযা হি তারা স্টয বহু বাধার সম্মখুীর্ হমত  ামরর্ তার মমধয একর্ট। আমরা গভর্নর 
কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই জর্উ ইযমকন র সব স্টচময ঝুাঁ জক ূণনমদর সহাযক  জরমষবা সহ জর্রা দ, 
উ যুি আবাসমর্র অ্যামেস জর্জিত করার উমেমিয তার অ্বযাহত অ্জঙ্গকারবিতার জর্য, এবিং 
তামদর মমর্ কজরময স্টদওযার জর্য স্টয তারা একা র্র্।"  
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