
 

 THE CITY OF NEW YORK  

OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET 

কমিউমিটি উন্নয়ি ব্লক অিুদাি কিমসূমি - দুর ম্ াগ পুিরুদ্ধার  

(COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM - DISASTER RECOVERY) 

উপলভ্যতার গণ মিজ্ঞমি 

গণ শুিামির মিজ্ঞমি 

 

সকল আগ্রহী বাসসন্দা, গ্রুপ, কসিউসিটি ববার্ড  এবং সংস্থাগুসলর প্রসি:  

শুক্রবার, 26 আগস্ট, 2022 িাসরখে, সিউ ইয়কড  সসটি হাসরখকি আইর্া (Hurricane Ida) বেখক পুিরুদ্ধাখর সাহাখযের জিে 
বের্াখরল দুখযডাগ সহায়িায় $187,973,000 র্লাখরর পসরকল্পিা প্রকাশ করখব৷ কসিউসিটি উন্নয়ি ব্লক অিুদাি 
কিডসূসি - দুখযডাগ পুিরুদ্ধার (Community Development Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR) িাসকড ি হাউসজং ও 
আরবাি উন্নয়ি সবভাগ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) এর িাধ্েখি প্রদত্ত িহসবল কীভাখব 
সসটি েরি করখব িার কাযড পসরকল্পিার সবশদ সববরণ।  

আইর্া কাযড পসরকল্পিা (Ida Action Plan) আবাসি, অেডনিসিক পুিরুদ্ধার, অবকাঠাখিা, প্রশিি এবং পসরকল্পিা 
সম্পসকড ি িাসহদা এবং বরাদ্দগুসল সিখয় আখলািিা কখর বযগুসল ভসবষ্েখির ঝড় এবং অিোিে জলবায়ু পসরবিড খির 
প্রভাব বেখক সসটিখক রক্ষা করখি সাহাযে করখব। HUD এর দাসব অিুসাখর, CDBG-DR িহসবখলর অন্তি 70 শিাংশ 
অবশেই সিম্ন এবং িাঝাসর আখয়র বেসিখদর উপকার করখব এবং অন্তি 80 শিাংশ িহসবল অবশেই Bronx, Queens 
এবং Staten Island এর উপকার করখব। 

26 আগস্ট 2022 শুরু হখি যাওয়া পসরকল্পিায় অংশ সিখি অিুগ্রহ কখর সিখম্নাি সলংক সভসজট করুি: 
https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page। সিবডাহী সারসংখক্ষপ ইংখরসজ, স্প্োসিশ, িীিা, রাসশয়াি, বাংলা, হাইসিয়াি, 
বকাসরয়াি, আরসব, উদুড, েরাসস এবং বপাসলশ ভাষ্ায় পাওয়া যাখব। দৃসিপ্রসিবন্ধীখদর জিেও অিলাইি সািগ্রীগুসল 
অোখেস করা যাখব৷ বৃহৎ সপ্রন্ট েরিোখট (18pt. েন্ট সাইজ) সহ কাযড পসরকল্পিার কাগখজর কসপ অিুখরাখধ্র 
সভসত্তখি প্রদাি করা হখব। 

আইর্া কাযড পসরকল্পিার (Ida Action Plan) িন্তখবের সিয়কাল 27 আগস্ট 2022 িাসরখে শুরু হখব। িন্তবেগুসল অবশেই 
বসািবার, 26 বসখেম্বর 2022 িাসরখে 11:59 P.M (EST) এর পখর গ্রহণ করখি হখব। সলসেি িন্তবেগুসল জিা বদওয়া 
বযখি পাখর CDBGComments@omb.nyc.gov-এ বা বিয়খরর িোখিজখিন্ট ও বাখজট অসেখস, লক্ষে রােুি: Julie Freeman, 
Director of Community Development, 255 Greenwich Street, 8th Floor, New York, New York 10007. 

অসধ্কন্তু, সসটি 14 বসখেম্বর 2022 বুধ্বার সন্ধো 7:00 টায় আরও জিসাধ্ারখণর িন্তখবের জিে একটি ভািুড য়াল গণ 
শুিাসির সিয় সিধ্ডারণ কখরখে৷ গণ শুিাসিখি বযাগ সদখি সলখের জিে অিুগ্রহ কখর এই সবজ্ঞসির বশখষ্ বদেুি। 
আপসি যসদ বযাগদাখির পসরকল্পিা কখরি এবং আপিার অিুবাদ পসরখষ্বার প্রখয়াজি হয়, িখব অিুগ্রহ কখর 9 
বসখেম্বর 2022 রাি 11:59 (EST) এর িখধ্ে একটি অিুখরাধ্ জিা সদি এোখি CDBGComments@omb.nyc.gov। 

িন্তখবের সিয় বশখষ্, সকল িন্তবে পযডাখলািিা করা হখব এবং সসটির প্রসিসক্রয়াগুসল কাযড পসরকল্পিায় অন্তভুড ি 
করা হখব। িূড়ান্ত আইর্া কাযড পসরকল্পিা, িন্তখবের সারসংখক্ষপ এবং সসটির প্রসিসক্রয়াগুসল HUD-এ জিা বদওয়া 
হখব এবং সসটির CDBG-DR ওখয়বসাইখট বপাস্ট করা হখব।  

সিউ ইয়কড  সসটি:  Eric Adams, বিয়র  

 Jacques Jiha, সপএইিসর্, বিয়খরর বেবস্থাপিা এবং বাখজট অসেখসর সর্খরক্টর  

িাসরে: 19 আগস্ট 2022 

সবষ্য়বস্তু: CDBG দুখযডাগ পুিরুদ্ধার (CDBG-DR) হাসরখকি আইর্া 

সিয়: 14 বসখেম্বর 2022 িাসরে সন্ধো 07:00টা প্রাখিের সিয় (িাসকড ি যুিরাষ্ট্র এবং কািার্া) 

 
জুি সিটিংখয় সিখম্নাি আইসর্খি বযাগ সদি 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
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https://us06web.zoom.us/j/83037934893 
সিটিং আইসর্: 830 3793 4893 

ওয়াি টোপ বিাবাইল 
+16469313860,,83037934893# িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 

+16465588656,,83037934893# িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (সিউ ইয়কড ) 

 
আপিার বলাখকশখির িখধ্ে র্ায়াল করুি 
        +1 646 931 3860 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 

        +1 646 558 8656 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (সিউ ইয়কড ) 

        +1 301 715 8592 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (ওয়াসশংটি সর্সস) 

        +1 309 205 3325 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 

        +1 312 626 6799 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (সশকাখগা) 

        +1 564 217 2000 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 

        +1 669 444 9171 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 

        +1 719 359 4580 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 

        +1 720 707 2699 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (খর্িভার) 

        +1 253 215 8782 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (টাখকািা) 

        +1 346 248 7799 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র (হাউস্টি) 

        +1 386 347 5053 িাসকড ি যুিরাষ্ট্র 
সিটিং আইসর্: 830 3793 4893 

সিখম্নাি সলংখক আপিার বলাকাল িম্বর পাি: https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0r 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us06web.zoom.us/j/83037934893&data=05|01|FreemanJ@omb.nyc.gov|9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67|69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820|0|0|637958450882353710|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1xbUvkfvbKsGUtZdODG88hQ1tHbA65VubCElb/o8hME=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0r&data=05|01|FreemanJ@omb.nyc.gov|9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67|69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820|0|0|637958450882512774|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=gOjOMtOnL/PhTleh4bp5QetnoKUbcoEKFLBiCfzQACU=&reserved=0

