অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বর 21 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র বর্মন াণ কাজ
োলু করার ঘ াষণা কম্বরর্

ইউবর্য়র্ স্কয়ার অোপার্নম্বমন্টস ইস্ট এবভবর্উম্বে 72টি সাশ্রয়ী মূম্বলের িাব়ি সরিরাহ কম্বর, যার
মম্বযে 21টি ইউবর্র্ গৃহহীর্োর অবভজ্ঞো অজনর্কারীম্বের জর্ে সংরবিে
সম্প্রোয়গুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্ন র্ীবেম্বক িা়িাম্বে এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃ ে ঘকৌেল "বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন" এর সম্পূরক এই বিবর্ম্বয়াগ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ইউনর্য়র্ স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্ট সম্পন্ন করার ঘ াষণা নিময়মের্, যা
এলনজনিটিনকউ+ সম্প্রিায় এিং রমেস্টার শহমর গৃহহীর্তার সম্মুখীর্ অ্র্যমির ঘসিা প্রিার্কারী 21
নমনলয়র্ ডলামরর সহায়ক আিাসর্ প্রকল্প। প্রাইড মামসর জর্য সময়মমতা সম্পন্ন, প্রকল্প নর্ম্ন আময়র
পনরিার এিং িযনিমির জর্য 72টি সাশ্রয়ী মূমলযর িান়ি প্রিার্ কমর, যার মমযয এইেআইনভ
আক্রান্ত িযনিমির িা যারা 55 িা তার ঘিনশ িয়সী এিং দির্নির্ জীির্যাপমর্ সহায়তা প্রময়াজর্
তামির জর্য অ্র্সাইর্ সহায়ক পনরমষিাসহ 21টি ইউনর্র্ রময়মে।
"আমামির রামজয গৃহহীর্তা এিং আিাসর্ নর্রাপত্তাহীর্তা ঘমাকামিলার সমিনাত্তম উপায় হ'ল
আমামির সিমেময় ঝুুঁ নকপূণন নর্উ ইয়কন িাসীমির সামে সরাসনর কাজ করা," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "আমরা যখর্ প্রাইড মাস উিযাপর্ করনে, ইউনর্য়র্ স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্টস ঘখালার ফমল
এলনজনিটিনকউ+ নর্উ ইয়কন িাসীরা - যারা প্রায়শই গৃহহীর্তার দ্বারা অ্সামঞ্জসযপূণভ
ন ামি প্রভানিত
হয় - সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসর্ এিং স্বাস্থ্যকর, স্বাযীর্ জীির্ যাপমর্র জর্য তামির প্রময়াজর্ীয়
সহায়ক পনরমষিাগুনল পামি। এই সহায়ক আিাসর্ উন্নয়র্ নর্উ ইয়কন ঘস্টমর্ আিাসর্ সমতা
অ্জনমর্র জর্য আমামির সামনিক প্রমেষ্টায় আরও একটি অ্জন মর্র প্রনতনর্নযত্ব কমর।"
"প্রমতযক নর্উ ইয়কন িাসী তামির মাোর উপর োি পাওয়ার ঘযাগয, যার মমযয যারা গৃহহীর্ এিং
এইেআইনভ আক্রান্ত তাআরাও অ্ন্তভুন ি," ঘলিম্বর্র্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহােু ল িম্বলর্। "রমেস্টামর এই
এলনজনিটিনকউ+ স্বাগত সম্প্রিাময়র মমযয 72টি সাশ্রয়ী মূমলযর িান়ি এিং সহায়ক পনরমষিা অ্ন্তভুন ি
োকমি। আজমকর ঘ াষণাটি মহামারী ঘেমক পুর্নর্নমান মণর সামে সামে একটি উজ্জ্বল, আরও
অ্ন্তভুন নিমূলক ভনিষযমতর প্রনত নর্উ ইয়কন ঘস্টমর্র প্রনতশ্রুনতর প্রনতনর্নযত্ব কমর।"

275 ইস্ট অ্যামভনর্উমত অ্িনস্থ্ত, োর তলা ইউনর্য়র্ স্কয়ার ইর্ার লুপ ইস্ট ট্রান্সফরমমশর্ প্রকমল্পর
অ্ংশ নহসামি নর্নমনত হময়নেল, রমেস্টামরর িহু-িেরিযাপী, 20 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর প্রকল্প
ঘসন্টার নসটি ঘেমক পূিন এলাকাগুনলমক পৃেক করা এক্সমপ্রসওময়টি অ্পসারণ করার লক্ষ্য রামখ, িুটি
এলাকার পেোরী, িানণনজযক এিং আিানসক ফযানিকমক একসামে িুর্মর্র লক্ষ্য নর্ময়। ইউনর্য়র্
স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্টস লুমপর তৃ তীয় উন্নয়র্।
নর্উ ইয়কন ঘস্টমর্ প্রাইড মামসর সময় ঘখালা, ইউনর্য়র্ স্কয়ার একটি এলনজনিটিনকউ+ স্বাগত
সম্প্রিায় যা রমেস্টামর আিাসর্ দিষময কমামত সহায়তা করমি। এলনজনিটিনকউ+ সম্প্রিায়
গৃহহীর্তা এিং আিাসর্ নর্রাপত্তাহীর্তা দ্বারা অ্সামঞ্জসযপূণভ
ন ামি প্রভানিত ঘগাষ্ঠীগুনলর মমযয
অ্র্যতম।
ঘহাম নলনজং দ্বারা নিকনশত, উন্নয়র্ এলাকার মযযম আময়র 80 শতাংশ িা তার কম উপাজন র্কারী
পনরিারগুনলর জর্য সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসমর্র 72টি ইউনর্র্ সরিরাহ কমর। প্রনতটি অ্যাপার্নমমমন্ট
একটি কনমউনর্টি রুম, নফর্মর্স ঘসন্টার, লনন্ড্র সুনিযা, অ্ভযন্তরীণ িাইক ঘস্টামরজ, িনহরঙ্গর্
নিমর্াির্মূলক স্থ্ার্ এিং অ্র্সাইর্ পানকন ং অ্যামক্সস ো়িাও একটি নডশওয়াশার, ঘকন্দ্রীয় শীতাতপ
নর্য়ন্ত্রণ, ঘস্টামরজ ঘেস এিং িযালকনর্ রময়মে।
নট্রনলয়াম ঘহলে ইউনর্য়র্ স্কয়ামর 21টি ইউনর্র্মক অ্র্সাইর্ সহায়ক পনরমষিা সরিরাহ করমে। এই
অ্যাপার্নমমন্টগুনলর জর্য ঘযাগয হওয়ার জর্য, িযনিমির অ্িশযই গৃহহীর্ এিং হয় এইেআইনভ আক্রান্ত
িা 55 িা তার ঘিনশ িয়সী এিং দির্নির্ জীির্যাত্রার কমপমক্ষ্ একটি যন্ত্রগত নক্রয়াকলামপর
সামে সহায়তার প্রময়াজর্ হমত হমি, ঘযমর্ স্বাযীর্ জীির্যাত্রার িক্ষ্তা িা আনেনক এিং সুনিযা
পনরোলর্া করা।
অ্র্যার্য সম্প্রিায় নভনত্তক ঘপ্রািামমর সামে অ্ংশীিানরমত্ব, হাউনজং সমন্বয়কারীরা প্রনতটি
অ্ংশিহণকারীর োনহিা মূলযায়র্ করমি এিং আিাসর্ নস্থ্নতশীলতা এিং সামনিক কলযাণ িজায়
রাখার জর্য একটি স্বতন্ত্র পনরমষিা পনরকল্পর্া নিকাশ করমি। অ্ংশিহণকারীরা গ্রুপ এিং স্বতন্ত্র
নশক্ষ্া ঘসশর্, সহকমীমির সহায়তা, স্বাযীর্ জীির্যাত্রার িক্ষ্তায় প্রনশক্ষ্ণ এিং তামির োনহিা
সমেনমর্র জর্য পনরমষিাগুনলর োরপামশ অ্র্যার্য ঘমা়িমকর অ্যামক্সস পামির্।
ইউনর্য়র্ স্কয়ামরর জর্য নর্উ ইয়কন ঘস্টর্ ঘহামস এন্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়ামলর (New York State
Homes and Community Renewal) অ্েনায়মর্র মমযয োকমে স্থ্ায়ী কর-মুি িমন্ড 4.3 নমনলয়র্
মানকন র্ ডলার, ঘফডামরল নর্ম্ন-আয় আিাসর্ কর ঘক্রনডর্ (Federal Low Income Housing Tax
Credits) যা প্রকল্পটির জর্য ইকুযইটিমত ঘমার্ 7.2 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার উৎপাির্ কমরমে এিং
অ্নতনরি ভতুন নকমত অ্নতনরি 8.4 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার উৎপাির্ কমরমে। ঘসিা ও ভা়িা
ভতুন নকমত গভর্নর এম্পায়ার ঘস্টর্ সহায়ক আিাসর্ (Empire State Supportive Housing
Initiative) উমিযগ এর মাযযমম অ্েনায়র্ করা হমি এিং অ্নফস অ্ফ ঘমন্টাল ঘহলে কতৃন ক
পনরোনলত হমি।

ইউনর্য়র্ স্কয়ার গভর্নর কুওমমার অ্ভূ তপূিন 20 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার মূমলযর, পাুঁে িের ঘময়ািী
সাশ্রয়ী হাউনজং পনরকল্পর্ার অ্ংশ। সকল নর্উ ইয়কন িাসীমির জর্য নর্রাপি এিং সাশ্রয়ী আিাসর্
দতনরর গভর্নমরর এই পনরকল্পর্া 100,000 ইউনর্মর্র ও ঘিনশ সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসর্ আর 6,000
ইউনর্মর্র সহায়ক আিাসর্ নর্মনাণ আর অ্ক্ষ্ুণ্ণ ঘরমখ গৃহহীর্তার সমাযার্ করমি।
প্রকল্পটি "নফঙ্গার ঘলকস ফমরায়াডন" সহ রাজয জুম়ি সম্প্রিায়গুনলমক পুর্রুজ্জীনিত করমত এিং
অ্েনর্ীনত োঙ্গা করমত গভর্নমরর সামনিক ঘকৌশমলর উপরও নভনত্ত কমর দতনর কমর। যা শনিশালী
অ্েননর্নতক প্রিৃনি ও কনমউনর্টি নিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনন্বত রূপমরখা। 2011 সাল ঘেমক,
নর্উ ইয়কন ঘস্টর্ ঘহামস অ্যান্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়াল (New York State Homes and
Community Renewal) নফঙ্গার ঘলক অ্ঞ্চমল প্রায় 8,000 সাশ্রয়ী মূমলযর িান়ি দতনর িা
সংরক্ষ্মণর জর্য 688 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নিনর্ময়াগ কমরমে।
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "আমরা যখর্
প্রাইড মাস ঘক স্মরণ করনে, নর্উ ইয়কন এলনজনিটিনকউ+ সম্প্রিাময়র জর্য র্যায়নিোর, অ্ন্তভুন নি
এিং সহার্ুভূনতর ল়িাইময় আমামির ঘর্তৃ ত্ব অ্িযাহত ঘরমখমে। রমেস্টামরর ইউনর্য়র্ স্কয়ার
অ্যাপার্নমমন্টমস আমামির নিনর্ময়াগ এমর্ একটি সম্প্রিাময়র োনহিা পূরণ করমে যা আিাসর্
নর্রাপত্তাহীর্তা দ্বারা অ্সামঞ্জসযপূণনভামি প্রভানিত হয় এিং প্রায়শই শালীর্ এিং সহার্ুভূনতশীল
স্বাস্থ্যমসিা ঘপমত অ্ক্ষ্ম। ঘহাম নলনজং এিং নট্রনলয়াম ঘহলমের সামে আমামির অ্ংশীিানরমত্বর মাযযমম,
আমরা 72টি সুির িান়ি সরিরাহ করনে যা িযনিমির সুখী, স্বাস্থ্যকর এিং পনরপূণন জীির্
যাপমর্র ক্ষ্মতা ঘিয়।"
ঘহাম বলবজং এর প্রযার্ বর্িন াহী কমন কেনা ঘের্ গারউড িম্বলর্, "ঘহাম নলনজং-এ, আমরা উন্মুি,
িহণমযাগয এিং অ্ন্তভুন ি সম্প্রিায় দতনর করমত প্রনতশ্রুনতিি ঘযখামর্ আমামির িানসিারা দিষময
ো়িাই িাস করমত এিং উন্ননত করমত পামর। ইউনর্য়র্ স্কয়ার একটি এলনজনিটিনকউ + স্বাগত
সম্প্রিাময় 72টি সাশ্রয়ী মূমলযর অ্যাপার্নমমন্ট সরিরাহ কমর। ইউনর্য়র্ স্কয়ার ইর্ার লুপমক একটি
প্রাণিন্ত এিং সমনন্বত ডাউর্র্াউর্ এলাকায় পুর্নর্নমনামণর জর্য িুিনান্ত কাজ োনলময় যামে।"
বসম্বর্র্র ঘজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "র্তু র্ ইউনর্য়র্ স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্টস আিাসর্ িাজামর
ঐনতহানসকভামি দিষমমযর নশকার সম্প্রিাময়র জর্য প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসর্ এিং নর্রাপি
িাসস্থ্ার্ সরিরাহ করমি। রমেস্টার আরও শনিশালী হয় যখর্ প্রমতযমকর িান়ি ডাকার মত একটি
জায়গা োমক। আমামির শহমরর িুিনল জর্মগাষ্ঠীমত আরও নিনর্ময়ামগর জর্য প্রনতটি খামতর এই
সমস্ত ঘগাষ্ঠীর মমযয অ্ংশীিানরত্ব মহামারী ঘেমক আমামির পুর্রুিামরর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ হমি।"
অোম্বসমবিমোর্ হোবর বি. ের্সর্ িম্বলর্, "এইেআইনভ/এইডস আক্রান্ত িযনিমির সুস্থ্ োকার নভনত্ত
নহসামি আিাসমর্র প্রময়াজর্। তারা প্রায়শই প্রানন্তক হয়, োকনর ঘেমক ঘির কমর ঘিওয়া হয়,
অ্র্যার্য অ্গনণত উপাময় প্রতযাখযার্ করা হয়, এিং তারা তামির ঘসরা স্বাস্থ্যকর জীির্ যাপর্
করমত সক্ষ্ম তা নর্নিত করার জর্য নস্থ্নতশীলতার সিমেময় ঘিনশ প্রময়াজর্। ইউনর্য়র্ স্কয়ার

হাউনজং সহায়তা এিং সহায়ক পনরমষিার মাযযমম নর্ম্ন আময়র রমেস্টার িানসিামির, নিমশষ কমর
এইেআইনভ/এইডস আক্রান্তমির জীিমর্ একটি ি়ি প্রভাি ঘফলার জর্য নডজাইর্ করা হময়মে।
ইউনর্য়র্ স্কয়ামরর উমদ্বাযর্ হমে এই স্বীকৃ নত ঘয মহামারী রি করার অ্র্যতম ঘসরা সরঞ্জাম হমে
নস্থ্নতশীল, সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসর্ প্রিার্ করা, যা এইেআইনভ/এইডস আক্রান্ত িযনিমির জর্য উন্নত
স্বাস্থ্য ফলাফল এিং কম সংক্রমমণর নিমক পনরোনলত কমর।"
ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "মার্িানযকার প্রোরানভযামর্র নমউনর্নসপযাল ইকুযয়ানলটি
ইর্মডমক্স (Human Rights Campaign's Municipal Equality Index) 100 ঘস্কার সহ একটি
শহমরর ঘময়র নহমসমি, আনম গনিনত ঘয রমেস্টার ঘেডনরক ডগলাস এিং সুসার্ নি. অ্যান্থনর্র
সমেনর্ করা সমতা এিং সামানজক র্যায়নিোমরর আিশনমক প্রনতফনলত কমর েমলমে। এইেআইনভ
আক্রান্ত এিং িয়স্কমির স্বাযীর্ জীির্যাপমর্ িাযা সহ একটি সাশ্রয়ী মূমলযর িান়ি এিং সহায়ক
পনরমষিার নভনত্ত সরিরাহ কমর, ইউনর্য়র্ স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্টস ঘসই আিশনগুনলর প্রমাণ নহসামি
িাুঁ়িামি। আনম গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমা, নর্উ ইয়কন ঘস্টমর্র ঘহামস এিং কনমউনর্টি নরনর্উয়াল,
এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডমভলপমমন্ট, নট্রনলয়াম ঘহলে এিং ঘহাম নলনজংমক রমেষ্টামর এই শনিশালী
নিনর্ময়াগমক সম্ভি করার জর্য এিং আমরা ঘিনশ কমনসংস্থ্ার্, নর্রাপি ও অ্নযক সনক্রয় এলাকা
আর আমামির র্াগনরকমির জর্য অ্নযকতর ভামলা নশক্ষ্াগত সুমযাগ প্রিামর্ আমামির প্রমেষ্টায়
সাহাযয করার জর্য যর্যিাি জার্ামত োই।"
মর্ম্বরা কাউবন্টর এবিবকউটিভ এডাম ঘিম্বলা িম্বলর্, "ইউনর্য়র্ স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্টমসর উমদ্বাযর্
কময়কটি েমন্ট রমেস্টার শহমরর জর্য উমত্তজর্াপূণন। প্রেমত, এটি ইর্ার লুপ ইস্ট ট্রান্সফরমমশর্
প্রকল্প অ্র্ুসামর ইউনর্য়র্ নিমর্র আমশপামশর অ্ঞ্চলটিমক পুর্রুজ্জীনিত করার অ্িযাহত প্রমেষ্টা
ঘিখায়। এই যরমর্র প্রকমল্পর মাযযমম, যা মূলত একটি ফাুঁকা ঘের্ নেল তা একটি দিনেত্রযময়
ক্রমিযনমার্ সম্প্রিাময় পনরণত হমে। নদ্বতীয়ত, ইউনর্য়র্ স্কয়ার অ্যাপার্নমমন্টমসর লক্ষ্য প্রশংসর্ীয়।
এই উন্নয়র্টি সাশ্রয়ী মূমলযর উপর ঘজার নিময় দতনর করা হময়নেল। এই কমমেক্সটি অ্মর্ক মার্ুমষর
জর্য উপলভয হমি যারা েলমার্ আিাসর্ সংকমর্ সিমেময় ঘিনশ ক্ষ্নতিস্ত হময়মের্, যারা নর্ম্ন
আেনসামানজক অ্িস্থ্ার। সিনমশমষ, একিার স্থ্ার্ান্তনরত িানসিামির জর্য উপলভয সুমযাগ-সুনিযাগুনল
িুিনান্ত। নফর্মর্স ঘসন্টার, লনন্ড্র সুনিযা ো়িাও, নট্রনলয়াম ঘহলে দ্বারা প্রিত্ত প্রনতটি িানসিার জর্য
স্বতন্ত্র যত্ন কমমেমক্স িসিাসকারীমির সুখী এিং স্বাস্থ্যকর জীির্ যাপমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সহায়তা
প্রিার্ নর্নিত করমত সহায়ক হমি।"
বিবলয়াম ঘহলম্বর্র ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও আম্বেয়া বডবমও িম্বলম্বের্, "একটি ঘফডামরল
ঘযাগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য ঘকমন্দ্রর লুক-অ্যালাইক এিং রায়ার্ ঘহায়াইর্ নিনর্ক নহসামি, নট্রনলয়াম ঘহলে
স্বাস্থ্য সমতা প্রোর এিং আমামির সম্প্রিাময়র সিমেময় িুিনল সিসযমির স্বাস্থ্যমসিা প্রিামর্র জর্য
উৎসগীকৃ ত। আমরা জানর্ ঘয আিাসর্ স্বামস্থ্যর একটি গুরুত্বপূণন সামানজক নর্যনারক - আপনর্
নর্রাময় করমত পারমির্ র্া, নর্রাপমি আপর্ার ওষুয সংরক্ষ্ণ করমত পারমির্ র্া, ওষুমযর িযিস্থ্া
ঘমমর্ েলমত পারমির্ র্া, অ্েিা আপর্ার প্রােনমক যত্ন নেনকৎসমকর নর্য়নমত পনরিশনর্ নর্নিত
করমত পারমির্ র্া যনি আপর্ার আিাসর্ সুরক্ষ্া র্া োমক। শহমর আমামির পনরমষিা সম্প্রসারণ
এিং রমেস্টামর স্বাস্থ্য সমতা উন্নীত করার সুমযামগর জর্য আমরা কৃ তজ্ঞ।"

বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিে করা
আজমকর ঘ াষণা "নফঙ্গার ঘলকস ফরওয়াডন" এর এর সম্পূরক, যা শনিশালী অ্েননর্নতক প্রিৃনি ও
কনমউনর্টি নিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনন্বত রূপমরখা। ঘস্টর্ এ অ্ঞ্চমল 2012 সাল ঘেমক এই
পনরকল্পর্ার জর্য িুনর্য়ািী কামজর নপেমর্ ইমতামমযযই 8 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘিনশ নিনর্ময়াগ
কমরমে - ফমর্ানর্ক্স, কৃ নষ ও খািয উৎপাির্ও আযুনর্ক নর্মনাণ কামযনর মমতা মূল নশল্পসমূহ এই
নিনর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। িতন মামর্, উত্তরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীনিনতকরণ উমিযামগর মাযযমম অ্ঞ্চলটি 500
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর নিনর্ময়াগসহ নফঙ্গার ঘলকস এর অ্িগনত ত্বরানিত করমে যা
গভর্নর কুওমমা নডমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর
নিনর্ময়াগ ঘিসরকানর খামতর িযিসায়ীমির 2.5 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘিনশ নিনর্ময়াগ করার
জর্য উদ্দীপর্া ঘিমি - এিং অ্ঞ্চমলর িানখলকৃ ত পনরকল্পর্া অ্র্ুযায়ী আশা করা হমে ঘয 8,200
এর ঘিনশ র্তু র্ কমনসংস্থ্ার্ সৃনষ্ট হমি।
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