
 

 

নিউ ইয়র্ক  নিটি 
মেয়রেে র্েকপনেচালিাে অফিি 

এর্টি প্রর্াশ্য শুিানি এবং িবকজিীি েন্তরবযে িেয়র্ারলে নবজ্ঞনি 
প্রস্তানবত 2022 বানষকর্ র্েক পনের্ল্পিা 

 
 
িেস্ত আগ্রহী িংস্থা, র্নেউনিটি মবার্ক , ম াষ্ঠী এবং বযফিরেে উরেরশ্য: 
 
োনর্ক ি আবািি ও ি রোন্নয়ি নবভা  (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD)-এে 
24 CFR 91.105 অিযুায়ী িা নের্রেে অংশ্গ্রহণ িংক্রান্ত এর্নিত পনের্ল্পিাে নবনিনিয়েগুফল, মেয়রেে 
র্েকপনেচালিাে অফিি (Mayor’s Office of Operations)-এে পাশ্াপানশ্ নিউ ইয়র্ক  নিটিে বানষকর্ র্েক 
পনের্ল্পিা (Annual Action Plan) বাস্তবায়রিে জিয োয়ী িংস্থাগুফলে িারে এর্টি িেয়িূচী প্রস্তুত র্রেরে: 
 
2022 িারলে প্রস্তানবত বানষকর্ র্েক পনের্ল্পিাে জিয বিুবাে, 20মশ্ জলুাই 2022 েপুুে 2:00-3:00মে পযকন্ত 
ভাচচক য়াল শুিানি। 
 
2022 িারলে প্রস্তানবত বানষকর্ র্েক পনের্ল্পিাে ওপরে িবকজিীি েন্তরবযে 30-নেরিে িেয়র্ালটি হল শুক্রবাে, 
1 জলুাই, 2022 - শ্নিবাে, 30মশ্ জলুাই, 2022। 
 
প্রস্তানবত বানষকর্ র্েক পনের্ল্পিাটি যিুোরেে আবািি ও ি রোন্নয়ি নবভা  (HUD) দ্বাো প্ররয়াজি। এটি 
Cranston-Gonzalez আবািি আইরিে িাশ্রয়ী েূরলযে আবািি িংক্রান্ত বযাপর্ র্াযকরর্ৌশ্ল (Comprehensive 

Housing Affordability Strategy)-এে নবনিবদ্ধ প্ররয়াজিীয়তা এবং HUD-এে চােটি র্নেউনিটি পনের্ল্পিা ও 
উন্নয়ি অফিি (Office of Community Planning and Development)-এে মযা যতা র্েকিূনচে জিয নিটিে 
বানষকর্ আরবেিরর্ এর্ীভূত র্রে: িম্প্রোরয়ে উন্নয়রিে ব্লর্ অনুদান (Community Development Block Grant, 

CDBG), HOME নবনিরয়া  অংশ্ীোনেত্ব (HOME Investment Partnerships), আপৎর্ালীি িোিাি অিুোি 
(Emergency Solutions Grant, ESG), এবং এইর্ি আক্রান্ত বযফিরেে জিয আবািরিে িরুযা িুনবিা (Housing 

Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA)।  
 
প্রস্তানবত র্েক পনের্ল্পিাটি শুিু ময তহনবরলে জিয নিটিে আরবেি নহরিরব র্াজ র্রে তাই িয়, নিউ ইয়র্ক  
HOPWA মযা য মেররাপফলেি স্ট্যাটিনস্ট্র্যাল এনেয়া (HOPWA Eligible Metropolitan Statistical Area, 

HOPWA EMSA)-এে জিয HOPWA অিুোরিে আরবেি নহরিরবও র্াজ র্রে। োেীয় আনেকর্ বষক (Federal 

Fiscal Year, FFY) 2022 মেরর্ শুরু র্রে, নিউ ইয়র্ক  নিটিে প াচটি বরো এবং নতিটি আপরস্ট্ে নিউইয়র্ক  
র্াউনি (ওরয়স্ট্রচস্ট্াে, ের্লযান্ড এবং পুেিযাে) নিরয় HOPWA EMSA  ঠিত হরব। 
 
2022 র্েকিূনচ বেরেে জিয, নিটি চােটি HUD িেুকলা অিুোি র্েকিূনচে জিয এিোইরেলরেি িারন্ড 
$304,212,902 মপরয়রে: CDBG-এে জিয $166,259,543; HOME-এে জিয $81,327,120; HOPWA-এে জিয 
$41,777,058; এবং ESG-এে জিয $14,849,181। 
  
আবািি,  ৃহহীিরেে জিয পনেরষবা, িহায়র্ আবািি পনেরষবা এবং িম্প্রোরয়ে উন্নয়রিে প্ররয়াজি, 
ইনতবাচর্ভারব আেও িযাযয আবািি, এবং প্রস্তানবত র্াযকর্লাপগুফলে উন্নয়রিে জিয নিটিে োেীয় তহনবরলে 
বযবহাে এবং প্রস্তানবত পনের্ল্পিাটি িম্পরর্ক  েন্তবয পাওয়াে জিয প্রর্াশ্য শুিানিে িেয়িূনচ প্রস্তুত র্ো হরয়রে। 
 
এই পনের্ল্পিাটি অযারেি র্েরত, অিুগ্রহ র্রে আোরেে মপরজ যাি: 
https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page।  

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page


 

 

নিউ ইয়র্ক  নিটিে এর্নিত পনের্ল্পিা (Consolidated Plan) িম্পনর্ক ত প্রশ্নগুফল নিউ ইয়র্ক  নিটি এর্নিত পনের্ল্পিা 
র্েকিূনচ পনেচালর্ (Program Manager) Lisa Rambaran-মর্ পাঠারত হরব। conplannyc@cityhall.nyc.gov 

 
আোরেে ইরেল তাফলর্ায় োর্রত, অিুগ্রহ র্রে conplannyc@cityhall.nyc.gov-এ আোরেে এর্টি ইরেল 
পাঠিরয় িাইি আপ র্রুি। 
 
আপনি ইরেল অযারেি র্েরত িা পােরল, অিগু্রহ র্রে আপিাে মযা ারযার ে তেয ফলনিতভারব জো নেি। 
েন্তবযগুফল conplannyc@cityhall.nyc.gov-এ বা নিম্নফলনিত ঠির্ািায় র্ার্রযার  জো মেওয়া মযরত পারে: 
 
Lisa Rambaran 

Mayor’s Office of Operations  

253 Broadway 10th Floor  

New York, New York 10007 

 

 

NYC মেয়রেে র্েকপনেচালিাে অফিি আপিারর্ এর্টি নিিকানেত জেু নেটিংরয় আেন্ত্রণ জািারে। 
 
নবষয়: এর্নিত পনের্ল্পিা: 2022 বানষকর্ র্েক পনের্ল্পিা | ভাচচক য়াল প্রর্াশ্য শুিানি 
িেয়: 20 জলুাই, 2022 02:00 PM ইস্ট্ািক োইে (ইউএি ও র্ািার্া) 
 
জেু নেটিংরয় মযা  নেি 
https://us06web.zoom.us/j/85386079227 

 
নেটিং আইনর্: 853 8607 9227 
ওয়াি েযাপ মোবাইল 
+16465588656,,85386079227# US (New York) 

+13126266799,,85386079227# US (Chicago) 

 
আপিাে অবস্থাি অিুিারে র্ায়াল র্রুি 
 +1 646 558 8656 US (New York) 

 +1 312 626 6799 US (Chicago) 

 +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

 +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

 +1 346 248 7799 US (Houston) 

 +1 720 707 2699 US (Denver) 
 
নেটিং আইনর্: 853 8607 9227 

আপিাে স্থািীয় িম্বে িু রজ নিি: https://us06web.zoom.us/u/kbMokBcgP0 
 
 
 
 
 
নিউ ইয়র্ক  নিটি  Eric Adams, মেয়ে 

Dan Steinberg, পনেচালর্ (Director), মেয়রেে র্েকপনেচালিাে অফিি 
 
তানেি: 24মশ্ জিু, 2022 
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