
নিউ ইয়র্ক নিটি 
মেয়রেে র্ার্ কালয় 

িেনিত বানষ কর্ র্ে কক্ষেতা এবং েূলযায়ি নের ািক 2021 
(CONSOLIDATED ANNUAL PERFORMANCE AND 

EVALUATION REPORT, CAPER) এবং 
HOPWA মর্ৌশলগত  নের্ল্পিা িংরশাধিী 2022-2025 

এে মিাটিশ 
 

সকল আগ্রহী এজেন্সি, কমিউমিটি ব োর্ড, গ্রুপ এ ং  যন্সিজের কোজে: 

বিয়জরর কোর্ ডোলয় 2021 সিমিত পমরকল্পিো  োমষ ডক কি ডক্ষিতো এ ং িূলযোয়ি মরজপোিড 
(CAPER) এর েিয 15 নিরিে পো মলক িন্তজ যর সিয়কোল এ ং HOPWA এর 
বকৌশলগত পমরকল্পিো সংজশোধি 2022-2025 এর েিয একটি 30 নিরিে পো মলক 
িন্তজ যর সিয়কোল ব োষণো করজে৷ 

 

2021 িেনিত  নের্ল্পিা বানষ কর্ র্ে কক্ষেতা এবং েূলযায়ি নের ািক (CAPER) হজলো মিউ 
ইয়কড মসটির মিজনোি চোরটি িোমকডি র্ুিরোজের আ োসি ও িগর উন্নয়ি ম ভোগ, 
কমিউমিটি প্ল্যোমিং ও বর্জভলপজিন্ট অমিস (U.S. Department of Housing and Urban 
Development, Office of Community Planning and Development, HUD-CPD) িিু ডলো 
এিিোইজিলজিন্ট অিুেোি বরোগ্রোজির তহম ল  য হোজরর উপর কি ডক্ষিতো: কমিউমিটি 
বর্জভলপজিন্ট ব্লক অিুেোি (Community Development Block Grant, CDBG); বহোি 
ইিজভস্টজিন্ট পোিডিোরমশপ (HOME Investment Partnerships, HOME); ইিোজেডন্সি 
সমলউশি অিুেোি (Emergency Solutions Grant, ESG) এ ং এইর্স আক্রোন্ত  যন্সিজের 
েিয আ োসি সুজর্োগ (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA)। 
কি ডক্ষিতো রোপ্ত তহম ল, রমতশ্রুমত এ ং 2021 বরোগ্রোি  ের, েোিুয়োমর 1, 2021 বেজক 
মর্জসম্বর 31, 2021 এর িজধয এই তহম লগুমল  য হোর করোর েিয করো অেডজির উপর 
মভমি কজর। 
 
2021 সোজল মসটি চোরটি HUD িিু ডলো অিুেোি কি ডসূমচ বেজক রোয় $309,380,423 
বপজয়জে; র্ো CDBG এর েিয $176,648,890, HOME েিয $74,450,389, HOPWA এর 
েিয $43,481,723 এ ং 
ESG এর েিয $14,799,421। 

বিয়জরর কোর্ ডোলয় একটি 15 নিরিে পো মলক িন্তজ যর সিয়কোল ব োষণো করজে র্ো 
অরটাবে 27, 2022 বেজক শুরু হজ  িরেম্বে 10, 2022 পর্ ডন্ত চলজ । মসটির 2021 CAPER 
বিয়জরর কোর্ ডোলজয়র ওজয় সোইজি অযোজেস করো বর্জত পোজর। 

 

2021 সিমিত পমরকল্পিো  োমষ ডক কি ডক্ষিতো এ ং িূলযোয়ি রমতজ েি (CAPER) সম্পজকড মলমিত 
িন্ত যগুমল Ms. Lisa Rambaran-বক ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov ইজিজলর িোধযজি  ো 
Mayor’s Office of Operations, 253 Broadway, 10th Floor, New York, New York 10007-বত 
েিো বেওয়ো বর্জত পোজর। 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan-annual-performance-reports.page
mailto:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov


 
রোপ্ত বর্জকোজিো িন্ত য সংমক্ষপ্ত করো হজ  এ ং এজেন্সির রমতন্সক্রয়োগুমল HUD-বত েিো 
বেওয়োর িজধয অন্তভভ ডি করো হজ । 

 

 

HOPWA এে মর্ৌশলগত  নের্ল্পিা িংরশাধিী 2022-2025: 

িযোজিেজিন্ট অমিস এ ং  োজেি দ্বোরো েোমর করো বিজরোপমলিি পমরসংিযোিগত 
এলোকোয় (OMB  ুজলটিি িং 18-04) সংজশোধজির িজল, New York-Newark-Jersey City 
এর িজধয বিজরোপমলিি ম ভোগগুমলর গঠি, NY-NJ-PA বিজরোপমলিোি পমরসংিযোি 
এলোকো (Metropolitan Statistical Area, MSA) কোর্ ডকরী বির্োজরল আমে ডক  ের (Federal 
Fiscal Year, FFY) 2022 পমর তডি করজ । রমত OMB  ুজলটিি িং 18-04 এ ং 42 
U.S.C. 12903(c)(2)(B), FFY 2022 এর েিয মিউ ইয়কড মসটির HOPWA EMSA 
ম চোর ম ভোগ এ ং পর তী ম ভোগ মিনমলমিত কোউমন্টগুমল  অন্তভভ ডি কজর: 1) Bronx, 2) 
Kings, 3) New York, 4) Queens, 5) Richmond, 6) Putnam, 7) Rockland এ ং 8) 
Westchester। 

Middlesex কোউমন্ট, NJ; Monmouth কোউমন্ট, NJ; এ ং Ocean কোউমন্ট, NJ, বর্গুমল 
আজগ NY এর EMSA ম চোর ম ভোজগর অংশ মেল, এিি FFY 2022 এর েিয New 
Brunswick Lakewood, NJ বিজরোপমলিি ম ভোগ এ ং পর তী HOPWA ম ভোজগর অংশ 
হজ ৷ Lakewood এর Township, NJ, এই িতভি EMSA এর েিয HOPWA অিুেোিকোরী 
মহসোজ  বস ো বেওয়োর বর্োগয৷ 

Orange কোউমন্ট, NY, বর্টি পূজ ড NY এর EMSA ম চোর ম ভোজগর অংশ মেল, এিি FFY 
2022 এ ং পর তী ম ভোজগর েিয NYS-এর HOPWA  যোজলি অভ বস্টি সোমভডস 
এমরয়োর আওতোয় েোকজ ৷ অমধকন্তু, Putnam কোউমন্ট র্ো পূজ ড NYS এর HOPWA বস্টি 
সোমভডস এমরয়োর  যোজলজির অংশ মেল, এিি FFY 2022 এ ং পর তী ম ভোজগর েিয 
NYC এর EMSA ম চোর ম ভোজগর অংশ। 

FFY 2022 এর রোরজে , মসটি মরজসোস ড আইজর্মন্টমিজকশি, হোউন্সেং মরজসোস ড, মসজস্টি 
সিিয়, HOPWA রমশক্ষজণর িরচ এ ং HIV/AIDS আ োসি চোমহেো িূলযোয়জির েিয 
রজচষ্টোজক সিে ডি করজত একটি িতভি HOPWA লক্ষয বর্োগ করজত েোকজ । 
 
বিয়জরর কোর্ ডোলয় একটি 30 নিরিে পো মলক িন্তজ যর সিয়কোল ব োষণো করজে র্ো 
অরটাবে 27, 2022 বেজক শুরু হজ  িরেম্বে 25, 2022 পর্ ডন্ত চলজ । HOPWA এর 
বকৌশলগত পমরকল্পিো সংজশোধিী 2022 - 2025-বক বিয়জরর কোর্ ডোলজয়র ওজয় সোইজি 
অযোজেস করো বর্জত পোজর। 

 

মলমিত িন্ত যগুমল Ms. Lisa Rambaran-বক ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov ইজিজলর 
িোধযজি  ো Mayor’s Office of Operations, 253 Broadway, 10th Floor, New York, New 
York 10007-বত েিো বেওয়ো বর্জত পোজর। 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page
mailto:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov


 
রোপ্ত বর্জকোজিো িন্ত য সংমক্ষপ্ত করো হজ  এ ং এজেন্সির রমতন্সক্রয়োগুমল HUD-বত েিো 
বেওয়োর িজধয অন্তভভ ডি করো হজ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
মিউ ইয়কড মসটি: Eric Adams, Mayor 

Dan Steinberg, Director, বিয়জরর কোর্ ডোলয় 
 
 
তোমরি: অজটো র 20, 2022 


