কার্নির্
য াহী
য সারাাংশ

AP-05 কার্নির্
য াহী
য সারাাংশ - 24 CFR 91.200(c), 91.220(b)
1.

ভূমিকা

2022 প্রস্তোরিত একত্রিত পররকল্পনো এক-িছন্ট্রর কে ম পররকল্পনো, "প্রস্তোরিত কে ম পররকল্পনো" হল
রনউইযকম রিটির চোরটি অরিি অি (Office of Community Planning and Development) করেউরনটি
প্ল্যোরনিং অযোন্ড মেন্ট্েলপন্ট্েন্ট (Department of Housing and Urban Development, HUD)
এনিোইন্ট্িলন্ট্েন্ট মপ্রোগ্রোন্ট্ের জনয ইউনোইন্ট্িে মেিি রেপোিম ন্ট্েন্ট অি হোউত্রজিং অযোন্ড আরিোন
মেন্ট্েলপন্ট্েন্ট, HUDএর িোরষক
ম আন্ট্িদন: করেউরনটি মেন্ট্েলপন্ট্েন্ট ব্লক অনুদোন (Community
Development Block Grant, CDBG), HOME ইনন্ট্েেন্ট্েন্ট পোিম নোররেপ, মহোে (HOME Investment
Partnerships, HOME), ইেোন্ট্জমত্রি িরলউেন গ্রোন্ট(Emergency Solutions Grant, ESG) এিিং এইেি
আক্রোন্ত িযত্রিন্ট্দর জনয হোউত্রজিং িুন্ট্ োগ (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA)।
উপরন্তু, প্রস্তোরিত কে পররকল্পনো
ম
শুধুেোি এনিোইন্ট্িলন্ট্েন্ট তহরিন্ট্লর জনয রিটির আন্ট্িদন রহন্ট্িন্ট্ি নয,
HOPWA এর New York) রনউ ইযকম ম োগয মেন্ট্রোপরলিন েযোটিরেকযোল এররযো (Eligible Metropolitan
Statistical Area, EMSA)-এর জনয HOPWA অনুদোন্ট্নর আন্ট্িদন রহন্ট্িন্ট্িও কোজ কন্ট্র থোন্ট্ক। অরিি
অি েযোন্ট্নজন্ট্েন্ট এিিং িোন্ট্জট (Office of Management and Budget) দ্বোরো জোরর করো মেন্ট্রোপরলিন
পররিিংখযোনগত এলোকোয (OMB িুন্ট্লটিন নিং 18-04) িিংন্ট্েোধন্ট্নর িন্ট্ল, New York-Newark-Jersey City
েন্ট্ধয মেন্ট্রোপরলিন রিেোগগুরলর গঠন, NY-NJ-PA মিেোন্ট্রল রিিকোল ইযোর 2022 (Federal Fiscal
Year, FFY), মক প্রেোরিত কন্ট্র (Metropolitan Statistical Area, MSA) মেন্ট্রোপরলিোন পররিিংখযোন এলোকো,
MSA পররিরতমত হন্ট্যন্ট্ছ। প্ররত OMB িুন্ট্লটিন নিং 18-04 এিিং 42 U.S.C. 12903(c)(2)(B), FFY 2022 এর
জনয রনউ ইযকম রিটি-র HOPWA EMSA এখরতযোর এিিং পরিতী িরোন্ট্ের েন্ট্ধয রনম্নরলরখত কোউরন্টগুরল
অন্তেভি
ম রন্ট্যন্ট্ছ: Bronx County, NY; Kings County, NY; New York County, NY; Putnam County, NY;
Queens County, NY; Richmond County, NY; Rockland County, NY; এিিং Westchester County, NY.
2022 কেিূম রচ িছন্ট্রর জনয, রিটি চোরটি HUD িেুলো
ম অনুদোন কেিূম রচর জনয এনিোইন্ট্িলন্ট্েন্ট িোন্ট্ন্ড
$304,212,902 মপন্ট্যন্ট্ছ : CDBG-এর জনয $166,259,543; HOME-এর জনয $81,327,120; HOPWA-এর
জনয $41,777,058; এিিং ESG-এর জনয $14,849,181।

িোরষক
ম কে পররকল্পনো
ম
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2.

পনরকল্পিায় নিনিত উদ্দেশয এর্াং ফলাফল সাংনিপ্ত করুি

HUD ককৌশলগত উদ্দেশয কেনর্ল – শুধুমাত্র CDBG
DH-1: উপর্ুক্ত সাশ্রয়ী মূদ্দলযর আর্াসি প্রদাদ্দির উদ্দেদ্দশয অ্যাদ্দেসদ্দর্াগযতা

$26,161,000

4মপ্রোগ্রোেগুরল প্ররতিন্ধী িযত্রিন্ট্দর জনয অযোন্ট্েিন্ট্ োগয আিোিন, আগুন িো অনযোনয জরুরী পরররিরতন্ট্ত িোস্তুচভযত
িযত্রিন্ট্দর জনয রনরোপদ আিোিন প্রদোন এিিং গৃহহীন পররিোন্ট্রর জনয িোযী িোশ্রযী আিোিন মখোোঁজোর উপর দৃটি
রনিদ্ধ কন্ট্র থোন্ট্ক৷
$294,469,000
DH-3: উপর্ুক্ত সাশ্রয়ী মূদ্দলযর আর্াসি প্রদাদ্দির উদ্দেদ্দশয স্থানয়ত্ব
6হোউত্রজিং মকোন্ট্ের লঙ্ঘন, জরুরী মেরোেত এিিং/অথিো েোঝোরর পুনিোিন
ম
িম্পোদন্ট্নর েোধযন্ট্ে আিোিন্ট্নর গুণেোন
উন্নত করোর উপর মিোকোি৷
$2,603,000
EO-1: অ্র্নিনতক
য
সুদ্দর্াগ ততনরর উদ্দেদ্দশয অ্যাদ্দেদ্দসর কর্াগযতা
1কেিূম চী রনম্ন ও েোঝোরর আন্ট্যর এলোকোয িোরণত্রজযক মজলোগুরলন্ট্ক পুনরুজ্জীরিত করো এিিং িোনীয উন্নযন
কন্ট্পোন্ট্ম রেন এিিং িরণক িিংিোগুরলর িক্ষেতো ততররর উপর দৃটি রনিদ্ধ কন্ট্র৷
$4,524,000
EO-2: অ্র্নিনতক
য
সুদ্দর্াগ ততনরর উদ্দেদ্দশয সামর্যয
1মপ্রোগ্রোে ো রনম্ন ও েোঝোরর আন্ট্যর পররিোর/িযত্রিন্ট্দর রিনোেূন্ট্লয রেক্ষো পররন্ট্ষিো প্রদোন কন্ট্র৷
SL-1: উপর্ুক্ত র্সর্াদ্দসর পনরদ্দর্শ ততনরর উদ্দেদ্দশয অ্যাদ্দেসদ্দর্াগযতা

$35,452,000

9রিন্ট্নোদনেূলক কো ক্রে,
ম
করেউরনটি গোন্ট্েমন , গৃহহীন িযত্রিন্ট্দর জনয পররন্ট্ষিো, পোিরলক স্কুন্ট্লর জনয উন্নরত এিিং
িরঞ্জোেিেূহ , রিরনযর মিন্টোরগুরলর িিংস্কোর, গোহমিয িরহিংিতো এিিং অনযোনয অপরোন্ট্ধর রেকোরন্ট্দর জনয
পররন্ট্ষিো, এিিং করেউরনটি মিন্টোর পররচোলনোর মপ্রোগ্রোেগুরল।
$375,000
SL-2: উপর্ুক্ত জীর্ির্াপদ্দির পনরদ্দর্শ (Suitable Living Environments) ততনরর উদ্দেদ্দশয
ক্রয়িমতা
1 অররক্ষত খোন্ট্দযর জনয রিনোেূন্ট্লয খোিোর অিোর করন্ট্ছ।
SL-3: উপর্ুক্ত জীর্ির্াপদ্দির পনরদ্দর্শ (Suitable Living Environments) ততনরর উদ্দেদ্দশয
স্থানয়ত্ব

$31,954,000

5মপ্রোগ্রোেগুরল েহন্ট্রর পোিরলক িুরিধোগুরলন্ট্ত লঙ্ঘন িিংন্ট্েোধন িো প্ররতন্ট্রোধ, রিপজ্জনক কোঠোন্ট্েো মেন্ট্ে মিলো
এিিং ঐরতহোরিক িম্পরির উন্নরতর উপর দৃটি রনিদ্ধ কন্ট্র৷
$34,345,000
প্রদ্দর্াজয িয় - পনরকল্পিা / প্রশাসি

5মপ্রোগ্রোেগুরলন্ট্ক হয পররকল্পনো িো প্রেোিরনক ত্রক্রযোকলোপ রহিোন্ট্ি মশ্রণীিদ্ধ করো হয, ম গুরল HUD মকৌেলগত
উন্ট্েেয পূরন্ট্ণর জনয প্রন্ট্যোজন হয নো, তন্ট্ি িুরিধোগুরল অিোর কন্ট্র ম েন নযো য আিোিনন্ট্ক এরগন্ট্য মনওযো,
ঐরতহোরিক অিিোর জনয েূলযোযন এিিং েন্ট্নোনীত িম্পরি, আিোিন খোরল িোন অধযযন করো এিিং িোেথয,ম এলোকোিযোপী পররকল্পনো অধযযনন্ট্ক িেথনম করো এিিং CDBG তহরিল মিেোন্ট্রল প্ররিধোন মেন্ট্ন িযিহোর করো রনত্রিত করো।
$429,883,000
কমাে
HOME ইনন্ট্েেন্ট্েন্ট পোিম নোররেপ (HOME)
রনরোপদ এিিং স্বোিযিম্মত িোশ্রযী আিোিন্ট্নর অযোন্ট্েি িম্প্রিোরন্ট্ণর লক্ষয পূরন্ট্ণর জনয, HOME মপ্রোগ্রোে 2022
িোন্ট্ল রনম্নরলরখত মপ্রোগ্রোেগুরলন্ট্ক অথোযন
ম
করন্ট্ি:

•

দুটি মপ্রোগ্রোে েোলীন িোশ্রযী েূন্ট্লযর আিোিন্ট্নর অযোন্ট্েি প্রদোন্ট্নর উন্ট্েন্ট্েয মেোি $48,194,408
পোওযোর আেো করন্ট্ছ।
িোরষক
ম কে পররকল্পনো
ম
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•

একটি মপ্রোগ্রোে েোলীন িোশ্রযী েূন্ট্লযর আিোিন প্রদোন্ট্নর উন্ট্েন্ট্েয মেোি $25,000,000 পোওযোর আেো
কন্ট্র।

•

HOME তহরিন্ট্লর অিরেিোিংে, প্রোয $8,132,712, মপ্রোগ্রোে প্রেোিন এিিং পররকল্পনোর জনয িযিহোর করো
হন্ট্ি এিিং তোই, HUD িিংজ্ঞোরযত িলোিল/উন্ট্েেয রিিৃরতন্ট্ত প্রন্ট্ োজয নয।

জরুরী িেোধোন অনুদোন (ESG)
• একটি মপ্রোগ্রোে গৃহহীনতোর িম্মুখীন একক প্রোপ্তিযস্কন্ট্দর জরুরী আশ্রয পররন্ট্ষিো প্রদোন্ট্নর উন্ট্েন্ট্েয
মেোি $7,663,794 পোওযোর আেো কন্ট্র৷
•

একটি মপ্রোগ্রোে অিোযী এিিং িোযী আিোিন রিকল্পগুরলন্ট্ত রনন্ট্যোন্ট্গর িুরিধোন্ট্থ ,ম আশ্রযহীন গৃহহীনতোর
িম্মুখীন িযত্রিন্ট্দর জনয রোস্তোর আউিররচ এিিং ড্রপ-ইন পররন্ট্ষিো প্রদোন্ট্নর উন্ট্েন্ট্েয মেোি $900,500
পোওযোর আেো কন্ট্র।

•

একটি মপ্রোগ্রোে িম্প্রদোয-রেরিক প্ররতন্ট্রোধ পররন্ট্ষিোর েোধযন্ট্ে গৃহহীনতো প্ররতন্ট্রোন্ট্ধর উন্ট্েন্ট্েয মেোি
$2,949,009 পোওযোর আেো কন্ট্র৷

•

ESG তহরিন্ট্লর অিরেিোিংে, আনুেোরনক $3,335,878, স্বোিয িযিিোপনো তথয রিন্ট্েে (Health
Management Information System, HMIS) কো ক্রন্ট্ের
ম
জনয িযিহোর করো হন্ট্ি, োর েন্ট্ধয CAPS,
NYC-এর িেরিত এরর রিন্ট্েন্ট্ের চলেোন উন্নযন িহ, গৃহহীন িযত্রিন্ট্দর েূলযোযন, িিংন্ট্ োগ এিিং িোযী
আিোিন্ট্ন িোপন্ট্নর উন্ট্েন্ট্েয।

এইেি আক্রোন্ত িযত্রিন্ট্দর জনয আিোিন্ট্নর িুন্ট্ োগ (HOPWA)
িোযী িহোযক আিোিন প্রদোন্ট্নর লক্ষয পূরণ করন্ট্ত, েোডোন্ট্ি-রেরিক েোডো-িিংক্রোন্ত িহোযতো, িোযী আিোিন
িোপন, এিিং এইচআইরে/এইেি (Persons living with HIV/AIDS, PLWHA) িহ িিিোিকোরী রনম্ন আন্ট্যর
িযত্রিন্ট্দর জনয গৃহহীনতো রনিোরণ, HOPWA মপ্রোগ্রোে কে আন্ট্যর PLWHA-মদর কোন্ট্ছ িোশ্রযী েূন্ট্লযর
আিোিন িরিরোন্ট্হর অগ্রোরধকোন্ট্রর প্রন্ট্যোজন মেিোন্ট্নোর অরেপ্রোন্ট্য িোরষক
ম রনউইযকম রিটি EMSA জুন্ট্ড প্রোয
3,000 পররিোরন্ট্ক পররন্ট্ষিো রদন্ট্ত চোয৷।
রিন্ট্েষত, 2022 িোন্ট্ল:
•

রতনজন প্রকন্ট্ল্পর স্পনির েোডোন্ট্ি-রেরিক েোডো িহোযতো প্রদোন্ট্নর েোধযন্ট্ে রনম্ন-আন্ট্যর PLWHA-এর
েন্ট্ধয গৃহহীনতো প্ররতন্ট্রোন্ট্ধ মিোকোি করন্ট্ি।

•

একটি প্রকন্ট্ল্পর পৃষ্ঠন্ট্পোষক স্বল্প-আন্ট্যর PLWHA-এর েন্ট্ধয গৃহহীনতো হ্রোি করন্ট্ি, রনম্ন-আন্ট্যর
PLWHA-এর েন্ট্ধয আিোিন রিরতেীলতো িৃত্রদ্ধ করন্ট্ি , এিিং িোযী আিোিন িোপন্ট্নর েোধযন্ট্ে স্বল্পআন্ট্যর PLWHA-এর েন্ট্ধয ন্ট্ের অযোন্ট্েিন্ট্ক উন্নীত করন্ট্ি।

•

মতন্ট্রোটি প্রকন্ট্ল্পর পৃষ্ঠন্ট্পোষক স্বল্প-আন্ট্যর PLWHA-এর েন্ট্ধয আিোিন রিরতেীলতো িোডোন্ট্ি এিিং িোযী
িুরিধো-রেরিক আিোিন এিিং িহোযতো পররন্ট্ষিো িরিরোহ-এর েোধযন্ট্ে ন্ট্ের অযোন্ট্েিন্ট্ক উন্নীত
করন্ট্ি।
িোরষক
ম কে পররকল্পনো
ম
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3.

অ্তীত কমিমতা
য
মূলযায়ি

রিটির 2020 একত্রিত পররকল্পনোিোরষকপোরিরেযোিররন্ট্পোিম
ম
(Consolidated Plan Annual Performance Report,
CAPER)এ অযোন্ট্েি করো ম ন্ট্ত পোন্ট্রন্ট্েযর অরিি অি অপোন্ট্রেনি )Mayor's Office of Operations(
ওন্ট্যিিোইি।
রনউ ইযকম রিটির HOPWA িেুলো
ম এনিোইন্ট্িলন্ট্েন্ট িোন্ট্ন্ডর অতীত পোরিরেযোন্ট্ির েূলযোযন্ট্নর জনয,
অনুগ্রহ কন্ট্র রিটির 2020 HOPWA CAPER পডুন, এখরতযোন্ট্রর জনয HOPWA পোরিরেযোন্ট্ির িিন্ট্চন্ট্য
িোম্প্ররতক মেিো, 2020 CAPER পরররেন্ট্ি পোওযো মগন্ট্ছ।

4.

িাগনরক অ্াংশগ্রহদ্দের প্রক্রক্রয়া এর্াং পরামশ যপ্রক্রক্রয়ার সারাাংশ

রিটি জনিোধোরণন্ট্ক অিরহত করোর জনয রিরেন্ন রিজ্ঞরপ্ত পদ্ধরত িযিহোর কন্ট্র। 2022 প্রস্তোরিত িোরষক
ম কে ম
পররকল্পনোর জনিোধোরন্ট্ণর প োন্ট্লোচনোর
ম
িেযকোন্ট্ল 500 টিরও মিরে রিজ্ঞরপ্ত রনউইযকম রিটির
িোরিন্দোন্ট্দর, িিংিোগুরলন্ট্ক এিিং িরকোরী আরধকোররকন্ট্দর েন্তিয করোর জনয ইন্ট্েল করো হন্ট্যরছল৷
এছোডোও, গণশুনোরন িিংক্রোন্ত মনোটিে রতনটি িোনীয িিংিোদপন্ট্ি প্রকোরেত হন্ট্যরছল: একটি ইিংন্ট্রত্রজ- ,
একটি স্পযোরনে- এিিং একটি তদরনক চোইরনজ-েোষোয, প্ররতটি েহরজুন্ট্ড প্রচোররত।
তদুপরর, রিজ্ঞরপ্তটি মেযন্ট্রর অরিি অি অপোন্ট্রেনিএিিং রনউ ইযকম রিটি অরিি অি েযোন্ট্নজন্ট্েন্ট
এিিং িোন্ট্জি ওন্ট্যিিোইি-এ মপোে করো হন্ট্যরছল। 2022 িোরষক
ম কে ম পররকল্পনোর একটি PDF িিংস্করণ
জনিোধোরন্ট্ণর প োন্ট্লোচনো
ম
এিিং েোউনন্ট্লোন্ট্ের জনয মেযন্ট্রর অরিি অি অপোন্ট্রেি ওন্ট্যিিোইিএ
মপোে করো হন্ট্যন্ট্ছ।
মেযন্ট্রর কো োলয
ম
কো োলয
ম
িৃহস্পরতিোর, 9ই রেন্ট্িম্বর, 2021 - েঙ্গলিোর, 7ই জোনুযোরী, 2022-এ প্রস্তোরিত
2022 িোরষক
ম কে ম পররকল্পনো প্রণযন্ট্নর উপর 30-রদন্ট্নর পোিরলক কন্ট্েন্ট রপররযে (Public Comment
Period) ম োষণো কন্ট্রন্ট্ছ প্রস্তোরিত 2022 িোরষক
ম কে ম পররকল্পনো প্রণযন্ট্নর জনয একটি েোচভমযোল শুনোরন
অনুটষ্ঠত হন্ট্যরছল, িৃহস্পরতিোর, 16 ই রেন্ট্িম্বর দুপুর 2:00-3:00 প ন্ত।
ম
মেযন্ট্রর কো োলয2022
ম
িোন্ট্লর িোরষক
ম কে ম পররকল্পনোর চূ ডোন্ত জেো মদওযোর জনয 1লো জুলোই, 2022 মথন্ট্ক
30মে জুলোই, 2022 প ন্ত
ম একটি 30-রদন্ট্নর পোিরলক কন্ট্েন্ট রপররযে ম োষণো কন্ট্রন্ট্ছ প্রস্তোরিত 2022 িোরষক
ম
কে ম পররকল্পনোর জনয একটি েোচভমযোল শুনোরন িুধিোর, জুলোই 20, 2022 এ দুপর
ু 2:00-3:00 প ন্ত
ম অনুটষ্ঠত
হন্ট্ি৷
জনিোধোরণন্ট্ক 2022 িোন্ট্লর প্রস্তোরিত িোরষক
ম কে ম পররকল্পনোর উপর তোন্ট্দর রলরখত েন্তিযগুরল 30 জুলোই,
2022 এর িযিিোর িেোরপ্তর েন্ট্ধয জেো মদওযোর রনন্ট্দমে মদওযো হন্ট্যরছল:Lisa Rambaran, New York City
Consolidated Plan Program Manager, Mayor’s Office of Operations, 253 Broadway 10th Floor, New
York, New York 10007,ইন্ট্েল:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov.

িোরষক
ম কে পররকল্পনো
ম
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