
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বর 10.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক 
কাজ োল ুকরার ঘ াষণা কম্বরর্  

  
ঘভম্বেরার্স আউেবরে ঘসন্টাম্বরর বলিার্টন  লোবডিং প্রিীণ ও পবরিারগুবলর জর্ে সহায়ক আিাসম্বর্র 

33র্ট ইউবর্ে সরিরাহ কম্বর  
  

কবমউবর্র্টগুবলম্বক র্িায়র্ করম্বে এিিং অর্নর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে ঘকৌেল - 
"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন " এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রবীণ আউটররচ সেন্টামরর রিবার্টন  িযারডিং সেষ করার স াষণা 
সের্, যা রমচস্টার এিাকার প্রবীণ ও পররবামরর জর্য 33র্ট ইউরর্ট েহায়ক আবাের্ েহ 10.4 
রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর উন্নয়র্। প্রকল্পর্ট গভর্নমরর রিঙ্গার সিকে িমরায়াডন  উমেযামগর োমে 
োমঞ্জেয পূণন কমর মার্েম্পন্ন োশ্রয়ী মূমিযর আবােমর্র অ্যামেমে েহমযারগতা কমর যা বারেন্দামের 
স্বাধীর্ভামব বেবামের অ্র্মুরত সেয়।  
  
"আমরা রর্উ ইয়কন বােীমের কৃতজ্ঞতার প্ররত ঋণী যারা কতন বযপরায়ণতার োমে আমামের সেমের 
সেবা কমরমে এবিং তামের প্রময়াজমর্র েময় তামের েহায়তা করার বাধযবাধকতা রময়মে এবিং এই 
10.4 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর প্রকল্পর্ট ঠিক তাই কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রিবার্টন  
িযারডিংময়র মমতা েহায়ক আবাের্ উন্নয়র্ আমামের প্রবীণ সের ও তামের পররবারমক রর্রাপে, 
রিরতেীি বারি ও েহায়ক পররমষবাগুরিমত অ্যামেে প্রোর্ করমে যা তারা সকবি েিিই র্য় বরিং 
উন্নরত িামভর উপর রর্ভন র করমত পামর।"  
  
"আমরা আমামের প্রবীণমের সেবা সক ধর্যবাে জার্াই এটা রর্রিত কমর সয তামের ও তামের 
পররবামরর তামের প্রাপয েমেনর্ এবিং রিরতেীিতা রময়মে এবিং এর মমধয রময়মে োশ্রয়ী মূমিযর ও 
েহায়ক আবাের্," ঘলিম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহােুল িম্বলর্। "রর্উ ইয়কন  সস্টট কীভামব আমামের 
সেমের সেবা কারীমের সেবা করমত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ রমচস্টামর VOC রিবার্টন  িযারডিং এর উমবাধর্ হি 
তার আমরকর্ট উোহরণ।"  
  
VOC রিবার্টন  িযারডিং েহমরর সকন্দ্রিমি সরামচস্টামরর সেন্টার রের্ট সরাভ সেে এিাকার একর্ট 
প্রাক্তর্ গুোমমর খারি জায়গায় একর্ট মাত্র চারতিা ভবর্ রর্ময় গঠিত। েব অ্যাপাটন মমন্ট এই 
অ্ঞ্চমির মধযম আময়র সচময় 60 েতািংে কম আময়র পররবারগুমিার জর্য উপিভয োকমব।  



 

 

  
চারর্ট অ্যাপাটন মমন্ট গরতেীিতার প্ররতবন্ধকতা যুক্ত বযরক্তমের জর্য েমূ্পণনরূমপ অ্যামেেমযাগয হওয়ার 
জর্য পররকল্পর্া করা হময়মে এবিং যারা শ্রবণ েরক্ত বা েরৃিপ্ররতবন্ধী তামের চারহো পূরমণর জর্য 
েরু্ট পররকল্পর্া করা হময়মে। েের্ট অ্যাপাটন মমন্ট প্ররতবন্ধী প্রবীণমের জর্য েিংররিত।  
  
রবরডিং েরুবধাগুরির মমধয রময়মে করমউরর্র্ট ও বযায়াম রুম, িরন্ড্র েুরবধা, করম্পউটার এিাকা ও 
আবারেক সস্টামরজ সেে। সভটামরন্স আউটররচ সেন্টার আরেনক পরামেন েহ প্রবীণমের েহায়ক 
পররমষবা ; কমনেিংিার্ ও চাকররর প্ররেিণ; েুিতা সেবা এবিং রপয়ার-টু-রপয়ার সমন্টররিং েরবরাহ 
করমব। েহায়ক ইউরর্মটর জর্য সেবা ও ভািা ভতুন রকমত গভর্নর এম্পায়ার সস্টট েহায়ক আবাের্ 
(Empire State Supportive Housing Initiative) উমেযগ এর মাধযমম অ্েনায়র্ করা হমব এবিং 
রর্উ ইয়কন  সস্টট অ্রিে অ্ব সটমম্পারারর অ্যাড রডমেরবরির্ট অ্যারেস্টযান্স (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance) কতৃন ক পররচারিত হমব।  
  
করর্িার ররময়ির্ট, LLC, VOC রিবার্টন  িযারডিং কতৃন ক রবকরেত একর্ট আঞ্চরিক ট্রার্রজট োরভন ে 
বাে স্টপ জমুি েরােরর অ্বরিত, যা কমনেিংিামর্র েুমযাগ, িামনারে, চাইড সকয়ার সেন্টার এবিং 
স্বািয, বযািংরকিং ও প্রবীণমের পররমষবাগুরিমত েহজ অ্যামেে েরবরাহ করমব।  
  
রর্উইয়কন  সস্টট সহামে এড করমউরর্র্ট পরু্রর্নমনাণ (New York State Homes and Community 
Renewal) VOC রিবার্টন  িযারডিংময়র জর্য অ্েনায়মর্ সিডামরি স্বল্প আময়র আবাের্ কমরর সেরডট 
(Federal Low Income Housing Tax Credits) অ্ন্তভুন ক্ত যা 5.3 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার ও 
অ্রতররক্ত 3.3 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার ভতুন রক অ্জন র্ কমর। রের্ট সরামচস্টার ও সিডামরি সহাম 
সিার্ বযািংক (Federal Home Loan Bank) কতৃন ক অ্রতররক্ত অ্েনায়র্ প্রোর্ করা হমে।  
  
ঘহামস অোড কবমউবর্র্ট বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "রমচস্টামরর 
VOC রিবার্টন  িযারডিং-এ 33 র্ট পররবার ও প্রবীণমের তামের র্তুর্ বারিমত স্বাগত জার্ামত সপমর 
আমরা খুব আর্রন্দত। সভটামরন্স আউটররচ সেন্টার (Veterans Outreach Center) কতৃন ক প্রেত্ত 
পররমষবাগুরি রর্রিত করমব সয বারেন্দামের রর্রাপমে রাখা এবিং েিি ও েমৃদ্ধ জীবর্ প্ররতষ্ঠা 
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় যমের তাৎিরণক অ্যামেে রময়মে। েহায়ক আবাের্ েম্প্রোরমণ গভর্নর 
কুওমমার রবরর্ময়াগ আবাের্ অ্রিরতেীিতার োমে িিাই করা এবিং েবার জর্য েরক্তোিী েম্প্রোয় 
গমি তুিমত রর্উ ইয়কন বােীমের জর্য অ্েনবহ পররবতন র্ ততরর করমে যারা।"  
  
OTDA কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলম্বের্, "েমস্ত রর্উ ইয়কন বােী রর্রাপে, রিরতেীি আবাের্ কতৃন ক 
প্রেত্ত মযনাোর োরবোর - রবমেষ কমর সেই বযরক্তরা যারা আমামের সেমমর সেবা কমরমের্। রিবার্টন  
িযারডিং রমচস্টার এিাকায় প্রবীণমের জর্য র্তুর্ আো রর্ময় আেমব তামের োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ 
ও েহায়ক পররমষবাগুরির একর্ট অ্যামর েরবরাহ কমর যা তারা তামের আবাের্ রিরতেীিতায় 
অ্বোর্ োকা অ্ন্তরর্নরহত েমেযাগুরি েমাধার্ করমত বযবহার করমত পামর। এই ধরমর্র প্রকল্পগুরি 
আমামের েম্প্রোময়র গৃহহীর্তার েমেযা েমাধামর্ গভর্নর কুওমমার অ্ক্লান্ত অ্ঙ্গীকারমক পরু্রায় 
রর্রিত কমর।"  



 

 

  
ঘভোম্বরন্স আউেবরে ঘসন্টাম্বরর বর্িনাহী পবরোলক এিিং মাবকন র্ ঘসর্ািাবহর্ীর প্রিীণ লরা স্ট্রাডবল 
িম্বলর্, "িার্ীয় প্রবীণ ও পররবারগুরির জর্য অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় আবাের্ েরবরাহ করমত সপমর 
আমরা অ্তযন্ত উচ্ছ্বরেত। সয সকউ তামের েুি অ্বিামর্ রিমর আোর জর্য আবাের্ হমে মুি 
রভরত্ত। রিরতেীি োকার জায়গা র্া োকমিও অ্র্য রকেু সভামগ। আমামের সেমের বীরমের োহাযয 
করমত এই উমেযামগ েহমযারগতা করার জর্য করর্িারমক আমামের ধর্যবাে।"  
  
কবর্িাম্বরর ঘেয়ারমোর্ র্টম ঘিারবর্য়ার িম্বলম্বের্, "আমামের প্রবীণমের জর্য রর্রাপে, োিীর্, 
োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ েরবরামহর প্রময়াজর্ীয়তা পরূমণর জর্য গত পাাঁচ বের ধমর সভটামরন্স 
আউটররচ সেন্টামরর োমে অ্িংেীোররমে কাজ করমত সপমর আমরা আর্রন্দত। আমরা রবশ্বাে করর 
সয আমামের মিূযমবাধ একরত্রত হময়মে এবিং একোমে রিবার্টন  িযারডিং-এ 'রবপমের জর্য একর্ট  র 
(A Home for Possibilities)' েরবরাহ করমত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ, যা প্ররতরের্ মার্ুমষর জীবমর্ 
ইরতবাচক প্রভাব সিমি।"  
  
বসম্বর্ের ঘজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "এই র্তুর্ উন্নয়র্ রমচস্টামর আমামের প্রবীণমের জর্য একর্ট 
গুরুেপূণন েমময় আমে যখর্ আমরা মহামারী সেমক পুর্রুদ্ধার করর। আমামের সেমের সেবা করার 
পর, প্রবীণরা রর্রাপে ও োশ্রয়ী মূমিযর জায়গায় পণূন এবিং স্বাধীর্ জীবর্ যাপমর্র সযাগয। যারা 
বারিমত আমামের স্বাধীর্তা রর্রিত কমরমে তামের জর্য রর্উ ইয়কন  েমবনাত্তম মামর্র জীবর্ েরবরাহ 
কমর তা রর্রিত করমত আমরা প্ররতশ্রুরতবদ্ধ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ঘডম্বমাড বমকস িম্বলবেম্বলর্, "অ্গরণত পররবার ও রর্ম্ন আময়র শ্ররমকরা রবগত 
ে'ুবেমরর আমগ কখর্ও এ জাতীয় েিংরাম কমররর্। এই জাতীয় োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ উন্নয়র্গুরি 
অ্মর্ক প্রারন্তক পররবার ও বযরক্তমের খুব েী ন েময় ধমর সয ধরমণর েহায়তা প্রোর্ কমর এমেমে 
তা েরবরাহ করমব। আরম এটাও জারর্ সয রিবার্টন  িযারডিং আমামের েম্প্রোময়র অ্মর্ক অ্েন্তুি 
বযরক্তমের জর্য বৃহত্তর যাত্রায় সকবি মাত্র একর্ট পেমিমপর প্ররতরর্রধে কমর। মহামারীর্ট সকবি 
সরামচস্টামরর জীবর্যাত্রার োমে বতন মার্ েমেযাগুরির উপর সজার রেময়মে। র্ েমেযাগুরি েমাধার্ র্া 
হওয়া পযনন্ত মহামারীর অ্মর্ক পমর েিংরামী বারেন্দামের প্রভারবত করমব। একর্ট রর্রাপে ও 
রিরতেীি বারি েবমচময় সমৌরিক চারহোগুরির মমধয একর্ট যা প্রমতযমকর জর্য রর্িয়তা সেওয়া 
উরচত। আরম সরামচস্টামর আমামের েররদ্র ও আমামের অ্েিংখয গৃহহীর্মের োমে একাত্মতা বজায় 
রাখব যতিণ র্া আবাের্ রর্রাপত্তাহীর্তা এমর্ রকেু যা তামের আর ভয় করমত হমব র্া।"  
  
ঘরাম্বেস্টাম্বরর ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "রর্রাপে, গুণগতমার্ েম্পন্ন ও োশ্রয়ী মূমিযর 
আবাের্ একর্ট সমৌরিক মার্রবক অ্রধকার, সয কারমণ আমামের অ্বেযই আবাের্মক প্রেমম রাখমত 
হমব। VOC রিবার্টন  িযারডিং আমামের েম্প্রোয়মক আমামের বারেন্দামের জর্য সেই অ্রধকামরর 
গযারারন্ট সেওয়ার েুমযাগ প্রোর্ কমর এবিং আমামের প্রবীণ , পুরুষ ও মরহিারা যারা আমামের 
েমস্ত অ্রধকার রিার েপে রর্ময়রেমির্ তামের েহায়তা কমর। আরম এই েহমর এই রবস্ময়কর 
রবকাে  টামত এবিং আরও সবরে কমনেিংিার্, রর্রাপে ও আরও প্রাণবন্ত এিাকা ও আরও ভাি 



 

 

রেিার েুমযাগ ততরর করমত েহায়তা করার জর্য রম করর্িার ররময়ির্ট ও সভমটরার্ে আউটররচ 
সেন্টারমক ধর্যবাে জার্ামত চাই।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস এর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজমকর স াষণা "রিঙ্গার সিকে এর অ্রগরত েরারিতকরণ" এর েমূ্পরক, যা েরক্তোিী 
অ্েননর্রতক প্রবৃরদ্ধ ও করমউরর্র্ট রবকামের জর্য এই অ্ঞ্চমির েমরিত রূপমরখা। সস্টট এ অ্ঞ্চমি 
2012 োি সেমক এই পররকল্পর্ার জর্য বরুর্য়ােী কামজর রপেমর্ ইমতামমধযই 8 রবরিয়র্ মারকন র্ 
ডিামরর সবরে রবরর্ময়াগ কমরমে - িমটারর্ে, কৃরষ ও খােয উৎপাের্ও আধরুর্ক রর্মনাণ কামযনর 
মমতা মূি রেল্পেমূহ এই রবরর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ক্ত। বতন মামর্, উত্তরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীরবরতকরণ উমেযামগর 
মাধযমম অ্ঞ্চির্ট 500 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর রবরর্ময়াগেহ রিঙ্গার সিকে এর অ্রগরত 
েরারিত করমে যা গভর্নর কুওমমা রডমেম্বর 2015-এ স াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 রমরিয়র্ 
মারকন র্ ডিামরর রবরর্ময়াগ সবেরকারর খামতর বযবোয়ীমের 2.5 রবরিয়র্ মারকন র্ ডিামররও সবরে 
রবরর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া সেমব - এবিং অ্ঞ্চমির োরখিকৃত পররকল্পর্া অ্র্ুযায়ী আো করা 
হমে সয 8,200 এর সবরে র্তুর্ কমনেিংিার্ েৃরি হমব। আরও তেয পাওয়া যামব এখামর্।  
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