অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা গৃহহীর্তার সম্মুখীর্ তরুণ ও পবরিাম্বরর সসিায় 6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার
সহায়ক আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র কাজ চলম্বে িম্বল স াষণা কম্বরম্বের্

র্র্ন পালন বিট অোপাটনম্বমন্ট আলিাবর্ম্বত স্থায়ী সহায়ক আিাসম্বর্র 20টি র্তু র্ ইউবর্ট স াগ
করম্বি
মার্বসক স্বাস্থে সমসোয় আক্রান্ত তরুণ ও পবরিাম্বরর সসিা করার প্রকল্প; মাদম্বকর অপিেিহার
সংক্রান্ত িোবি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমমে স্ট্রর্মনাণ কাজ
চর্মে, ো ঘেে কযার্স্ট্ররর্ ঘেোর ফর স্ট্রচর্মের্ (St. Catherine's Center for Children) দ্বারা
তৈস্ট্রর 6 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ামরর একটি প্রকল্প ো আর্বাস্ট্রর্ শহমর গৃহহীর্ ৈরুণমের জর্য 20 টি
ইউস্ট্রর্ট েহায়ক আবাের্ প্রোর্ করমব। ঘেমটর গৃহহীর্ হাউস্ট্রজিং অ্যান্ড অ্যাস্ট্রেেযান্স ঘপ্রাগ্রাম
(Homeless Housing and Assistance Program)-এর মাধ্যমম অ্র্নায়র্ করা হয়, এই উন্নয়র্
ৈরুণ এবিং পস্ট্ররবামরর জর্য স্থায়ী আবাের্ এবিং েহায়ক ঘেবা প্রোর্ করমব ঘেখামর্ পস্ট্ররবামরর
প্রধ্ার্ একটি গুরুৈর মার্স্ট্রেক অ্েুস্থৈা বা মােমকর অ্পবযবহার েিংক্রান্ত বযাস্ট্রধ্ ধ্রা পমে।
"আমরা আমামের ঘেট জুমে আবাের্ এবিং গৃহহীর্ৈা ঘমাকামবর্ায় এক অ্ভূ ৈপূবন অ্ঙ্গীকার কমরস্ট্রে,
োর মমধ্য রময়মে স্ট্রর্উ ইয়কন বােীমের জর্য হাজার হাজার র্ৈু র্ োশ্রয়ী এবিং েহায়ক আবাের্
ইউস্ট্রর্ট তৈস্ট্রর করা," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমে (North Pearl Street
Apartments)-এর মমৈা প্রকল্পগুস্ট্রর্ গৃহহীর্ৈার আশ্রয় ও েহায়ৈা উভয় চাস্ট্রহোই পূরণ কমর এবিং
েমস্ত স্ট্রর্উ ইয়কন বােীর বেবামের স্ট্রর্রাপে, স্ট্রস্থস্ট্রৈশীর্ জায়গা রময়মে ৈা স্ট্রর্স্ট্রিৈ করার জর্য
আমামের প্রমচষ্টার অ্গ্রেূৈ।"
"এখর্ আমগর ঘচময় ঘবস্ট্রশ, এটা গুরুত্বপূণন ঘে আমরা উন্নয়র্ এবিং কমনেূস্ট্রচ অ্বযাহৈ রাখমৈ পাস্ট্রর
ো মার্ুষমক োস্ট্ররদ্র্য ঘর্মক ঘবর কমর আর্মৈ োহােয করমে এবিং একটি ভামর্া বাস্ট্রের মেনাো এবিং
স্ট্রর্রাপত্তা প্রোর্ করমে," সলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ সহাচু ল িম্বলর্। "র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমে,
বৈন মামর্ আর্বাস্ট্রর্মৈ স্ট্রর্মনাণাধ্ীর্, ৈরুণ এবিং পস্ট্ররবামরর জর্য 20টি ইউস্ট্রর্ট েহায়ক আবাের্ প্রোর্
করমব এবিং ঘেে কযার্স্ট্ররর্ ঘেোর ফর স্ট্রচর্মের্ বাস্ট্রেন্দামের মার্স্ট্রেক স্বাস্থয এবিং মােমকর
অ্পবযবহার স্ট্রচস্ট্রকৎো, পুস্ট্রষ্ট প্রস্ট্রশক্ষণ এবিং কমী উন্নয়মর্ োহােয করমব। এটা আমামের উচ্চাস্ট্রভর্াষী
20 স্ট্রবস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ার, গৃহহীর্ৈা ঘমাকামবর্া, েকর্ স্ট্রর্উ ইয়কন বােীমের জীবর্োত্রার মার্ বৃস্ট্রি

এবিং আমরা ভামর্া এবিং আমরা েমস্ট্রিৈভামব গমে ঘৈার্ার জর্য পাাঁচ বেমরর আবাের্ পস্ট্ররকল্পর্ার
অ্িংশ।"
র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমে একটি খাস্ট্রর্ আমগর প্রাপ্তবয়স্কমের বাস্ট্রে প্রস্ট্রৈস্থাপর্ করমব, ো গুরুৈর
ভামব স্ট্রবপেনস্ত হময় পমেস্ট্রের্। পূবনবৈী কাঠামমাটি গ্রীষ্মকামর্ ঘভমঙ্গ ঘফর্া হয় এবিং একটি আধ্ুস্ট্রর্ক
স্ট্রৈর্ ৈর্া অ্যাপাটনমমে স্ট্রবস্ট্রডিং দ্বারা প্রস্ট্রৈস্থাস্ট্রপৈ হমব ঘেখামর্ 20 ইউস্ট্রর্ট স্থায়ী েহায়ক আবাের্
রময়মে, ো আগামী বের ঘখার্া হমব বমর্ ধ্ারণা করা হমে।
ইউস্ট্রর্টগুস্ট্রর্ স্ট্রবমশষৈ ৈরুণ এবিং গৃহহীর্ৈার মুমখামুস্ট্রখ হওয়া পস্ট্ররবামরর জর্য েিংরস্ট্রক্ষৈ র্াকমব
ঘেখামর্ পস্ট্ররবামরর প্রধ্ার্ একটি গুরুৈর মার্স্ট্রেক অ্েুস্থৈা বা মােমকর অ্পবযবহার েিংক্রান্ত বযাস্ট্রধ্মৈ
আক্রান্ত এটা স্ট্রর্ণনয় করা হময়মে। ঘেে কযার্স্ট্ররমর্র বাস্ট্রেন্দামের ঘকে মযামর্জমমে, েত্ন েমিয়, পুস্ট্রষ্ট
প্রস্ট্রশক্ষণ, কমী উন্নয়র্, ঘপমরস্ট্রেিং ক্লাে এবিং মার্স্ট্রেক স্বাস্থয/মােমকর অ্পবযবহামর স্ট্রচস্ট্রকৎো প্রোর্
করমব।
প্রকল্পটি ঘেমটর গৃহহীর্ আবাের্ ও েহায়ৈা ঘপ্রাগ্রাম ঘর্মক 5.6 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ামরর অ্র্নায়মর্র
উপর স্ট্রর্ভন র কমর, ো ঘেমটর অ্স্থায়ী ও প্রস্ট্রৈবন্ধী েহায়ৈা অ্স্ট্রফে (Office of Temporary and
Disability Assistance, OTDA) দ্বারা পস্ট্ররচাস্ট্রর্ৈ হয়। উপরন্তু, েহায়ক ঘেবার জর্য ৈহস্ট্রবর্
গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘেট োমপাটিনভ হাউস্ট্রজিং ইস্ট্রর্স্ট্রশময়টিমভর মাধ্যমম প্রোর্ করা হমব। স্ট্রর্উ
ইয়কন ঘেট এর্াস্ট্রজন স্ট্ররোচন ঘডমভর্পমমে অ্র্স্ট্ররটি (New York State Energy Research
Development Authority) এবিং ঘেে কযার্স্ট্ররর্ ঘেোর ফর েয স্ট্রচর্মের্ ফাউমন্ডশর্ (St.
Catherine's Center for the Children Foundation) ঘর্মক অ্র্ুোমর্র মাধ্যমম এই প্রকমল্পর জর্য
অ্স্ট্রৈস্ট্ররক্ত ৈহস্ট্রবর্ প্রোর্ করা হয়।
সসন্ট কোর্বরম্বর্র বর্িন াহী পবরচালক ফ্র্োঙ্ক বপবিয়াক িম্বলর্, "ঘেে কযার্স্ট্ররর্ ঘেোর ফর
স্ট্রচর্মের্ আর্বাস্ট্রর্মৈ এই অ্ঞ্চমর্র েবমচময় র্ৈু র্ েহায়ক হাউস্ট্রজিং অ্যাপাটনমমে কমমেক্স স্ট্রর্মনামণ
অ্ৈযন্ত গস্ট্রবনৈ। আগামী বের েখর্ এটি চার্ু হমব, এই 20 ইউস্ট্রর্ট কমমেক্স শুধ্ুমাত্র এই অ্ঞ্চমর্র
েবমচময় অ্রস্ট্রক্ষৈ বযস্ট্রক্তমের জর্য আবাের্ প্রোর্ করমব র্া, একই োমর্ এটি মার্ুমষর মেনাো বৃস্ট্রি
করমব। আমামের র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমে কমমেক্স একটা স্ট্রবস্ট্রডিং এর ঘচময়ও ঘবস্ট্রশ। এটা এমর্
একটা জায়গা ো মার্ুমষর েম্ভাবর্া গমে ৈু র্মব।"
বর্উ ইয়কন সেট অবফস অি সটম্পরাবর অোি বডজোবিবলটি অোবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক সহইর্
িম্বলর্, "েহায়ক ঘেবা স্ট্রর্উ ইয়কন বােীমের োহােয করার একটি গুরুত্বপূণন উপাোর্ োরা গৃহহীর্ৈার
েম্মুখীর্ হয় এবিং েী স্থ
ন ায়ী আবাের্ স্ট্রস্থস্ট্রৈশীর্ৈা বজায় রামখ। র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমে
আর্বাস্ট্রর্র ৈরুণ এবিং পস্ট্ররবামরর জর্য র্ৈু র্ আশা প্রোর্ করমব, েখর্ একটি েী ন েুপ্ত েম্পস্ট্রত্তমৈ
র্ৈু র্ জীবর্ স্ট্রর্িঃশ্বাে স্ট্রর্মে। আস্ট্রম গভর্নর কুওমমার প্রশিংো করস্ট্রে এই ধ্রমর্র প্রকল্পমক েফর্
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় ৈহস্ট্রবর্ প্রোমর্র জর্য।"

বসম্বর্টর বর্ল সেজবলর্ িম্বলর্, "কযাস্ট্রপটার্ স্ট্রডস্ট্রিমে েহায়ক আবাের্ খুব প্রময়াজর্ এবিং অ্স্ট্রৈস্ট্ররক্ত
হাউস্ট্রজিং স্পন্সর করার জর্য ঘেে কযার্স্ট্ররর্ ঘেোর ফর স্ট্রচর্মের্ এর ঘচময় ভামর্া ঘকউ ঘর্ই।"
অোম্বসেবল সমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "আজমকর র্র্ন পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমমের
গ্রাউন্ডমেস্ট্রকিং আমামের অ্ঞ্চর্ জুমে োশ্রয়ী মূমর্যর আবােমর্র অ্স্ট্রবশ্বােয প্রময়াজর্ীয়ৈার কারমণ স্বাগৈ
েিংবাে। েখর্ স্ট্রর্স্ট্রমনৈ হমব, এই অ্যাপাটনমমেগুমর্া গৃহহীর্ৈার েম্মুখীর্ 20 টি পস্ট্ররবামরর জর্য
বাস্ট্রেমৈ র্াকার জায়গা প্রোর্ করমব এবিং ৈামের প্রময়াজর্ীয় েহায়ক ঘেবা স্ট্রেময় র্ৈু র্ কমর শুরু
করার েুমোগ পামব। এটি একটি েমস্ট্রিৈ এবিং উমত্তজর্াকর প্রকল্প এবিং আস্ট্রম গভর্নর কুওমমা, ঘেে
কযার্স্ট্ররর্ ঘেোর ফর স্ট্রচর্মের্ এবিং এই উন্নয়র্মক েফর্ করার জর্য েিংস্ট্রিষ্ট েকর্মক ধ্র্যবাে
জার্াই।"
অোম্বসেবল সদসে পোবিবসয়া ফাবহ িম্বলর্, "ঘেমহৈু COVID-19 মহামাস্ট্রর চর্মে, আমামের েবমচময়
ঝুাঁ স্ট্রকপূণন, ঝুাঁ স্ট্রকপূণন জর্েিংখযা এবিং আমামের েমামজর েেেযরাও অ্েমার্ুপাস্ট্রৈকভামব প্রভাস্ট্রবৈ হমৈ
র্াকমব। চর্মার্ তবস্ট্রশ্বক স্বাস্থয জরুস্ট্রর অ্বস্থা এই জর্েিংখযামক মারাত্বকভামব ক্ষস্ট্রৈগ্রস্ত কমরমেঅ্র্যস্ট্রেমক এই প্রস্ট্রক্রয়ায় েহায়ক ঘেবা এবিং অ্র্যার্য েহায়ক কমনেস্ট্রূ চমক ধ্বিংোত্মক কমর ৈু মর্মে। র্র্ন
পার্ন স্ট্রিট অ্যাপাটনমমে, োর মমধ্য রময়মে স্বাস্থযমেবা, কাউমন্সস্ট্রর্িং, মার্স্ট্রেক স্বাস্থয েহায়ৈা এবিং
কমনেিংস্থার্ েহায়ৈা, োরা গৃহহীর্ৈা এবিং অ্র্যার্য পস্ট্ররবার এবিং ৈরুণমের েহায়ক ঘেবার প্রময়াজর্
অ্র্ুভব করমে ৈামের জীবর্মক রূপান্তর করমৈ োহােয করমব - এবিং আস্ট্রম স্ট্রবস্ট্রভন্ন েরকাস্ট্রর এবিং
ঘবেরকাস্ট্রর েিংস্থামক ধ্র্যবাে জার্াই আমামের কস্ট্রমউস্ট্রর্টিমৈ স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ করার জর্য।"
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোকয় িম্বলম্বের্। "COVID-19 গৃহহীর্ৈা, ঘর্শা
এবিং মার্স্ট্রেক স্বামস্থযর েমেযামক আরও বাস্ট্রেময় ৈু মর্মে এবিং ৈামের ঘমাকামবর্া করার একমাত্র
উপায় হমে োশ্রয়ী মূমর্যর আবাের্ এবিং োমাস্ট্রজক ঘেবা। এই 20-ইউস্ট্রর্মটর কমমেক্সটি এখর্ও
ঘশষ হওয়ার র্োইময় েিংগ্রাম কমর োওয়া পস্ট্ররবারগুস্ট্রর্র জর্য একটি স্ট্রবশার্ স্ট্রবজয়। এই উন্নয়র্
আমামের অ্র্ননর্স্ট্রৈক পুর্রুিার েমর্নর্ করার বােস্ট্রৈ েুস্ট্রবধ্া স্ট্রহমেমব েুক্ত হমব, এমর্স্ট্রক আরও
ঘবস্ট্রশ বাস্ট্রেন্দার বাস্ট্রেমৈ তবস্ট্রচত্রময় আয় করা স্ট্রর্স্ট্রিৈ কমর। আস্ট্রম গস্ট্রবনৈ ঘে আর্বাস্ট্রর্ কাউস্ট্রে এই
প্রকল্পমক েম্ভব কমর ঘৈার্ার জর্য জস্ট্রম প্রোর্ করমৈ পামর এবিং আস্ট্রম ৈামের র্মক্ষযর জর্য গভর্নর
এবিং ঘেে কযার্স্ট্ররমর্র প্রশিংো করস্ট্রে।"
আলিাবর্ সময়র কোবর্ বেহার্ িম্বলর্, "543 র্র্ন পার্ন স্ট্রিমট ঘে র্ৈু র্ োশ্রয়ী মূমর্যর আবাের্
উপর্ব্ধ করা হমব ৈা স্ট্রর্স্ট্রিৈ করমৈ োহােয করমব ঘে, েী স্থ
ন ায়ী গৃহহীর্ৈা এবিং ঘেই োমর্
শারীস্ট্ররক বা মার্স্ট্রেক স্বাস্থয প্রস্ট্রৈবন্ধকৈায় ভু গমের্ এমর্ বযস্ট্রক্তমের জর্য েমস্ট্রিৈ মার্ব ঘেবা
পাওয়া োমব। গভর্নর কুওমমা, স্ট্রর্উ ইয়কন ঘেট অ্স্ট্রফে ফর ঘটমম্পারাস্ট্রর অ্যান্ড স্ট্রডমেস্ট্রবস্ট্রর্টি
অ্যাস্ট্রেেযান্স এবিং ঘেে কযার্স্ট্ররর্মক ধ্র্যবাে মেনাোর োমর্ আবাের্ স্ট্রর্স্ট্রিৈ করার প্রস্ট্রৈশ্রুস্ট্রৈর
জর্য।"
এই ৈহস্ট্রবর্ গভর্নমরর অ্ভূ ৈপূবন 20 স্ট্রবস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ার বযময়র, পাাঁচ বেমরর আবাের্
পস্ট্ররকল্পর্ার অ্িংশ, ো 100,000 ইউস্ট্রর্ট োশ্রয়ী মূমর্যর আবাের্ তৈস্ট্রর বা েিংরক্ষণ করমে এবিং

ঘেট জুমে 6,600-এরও ঘবস্ট্রশ েহায়ক হাউস্ট্রজিং ইউস্ট্রর্মটর উন্নয়র্মক উৎোস্ট্রহৈ কমরমে। এই
প্রস্ট্রৈশ্রুস্ট্রৈর উপর গমে ঘৈার্া, গভর্নর কুওমমার 2021 োমর্র ঘেমটর বামজট গৃহহীর্ আবাের্ ও
েহায়ৈা কমনেস্ট্রূ চর জর্য উপর্ব্ধ ৈহস্ট্রবর্ 64 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ার ঘর্মক বাস্ট্রেময় 128 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্
মাস্ট্রকনর্ ডর্ামর উন্নীৈ কমরমে, োর মমধ্য গৃহহীর্ প্রবীণমের জর্য 5 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ার বরাদ্দ
করা হময়মে; এইডে আক্রান্ত বযস্ট্রক্তমের জর্য েহায়ক আবােমর্র জর্য 5 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ার এবিং
জরুস্ট্রর আশ্রয়মকমে প্রময়াজর্ীয় ঘমরামমৈর জর্য 1 স্ট্রমস্ট্রর্য়র্ মাস্ট্রকনর্ ডর্ার।
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