
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/9/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা $1.4 বিবলয়ম্বর্র গুুত্বপূর্ ন িরুকবলর্ উম্ব্োম্বগর অংে বিসাম্বি 

বকংসম্বিাম্বরা সাইবকয়াট্রিক সসন্টার কোম্পাম্বসর পশ্চিম অংম্বের জর্ে পুর্বর্ নম নাম্বর্র 

পবরকল্পর্াগুবল স াষর্া কম্বরম্বের্   

   

$400 বমবলয়ম্বর্র উন্নয়ম্বর্র মাধ্েম্বম সসন্ট্রাল িরু কবলম্বর্ অিেিহৃত 7.2 একর জবমম্বক 

কবমউবর্ট্রির জর্ে র্ার্া সুবিধ্া এিং প্রায় 900ট্রি সাশ্রয়ী অোপািনম্বমন্ট সি প্রার্িন্ত, 

পবরম্বিেগতভাম্বি ্ী নম্বময়াগী উন্নয়ম্বর্ রূপান্তর করা িম্বি   

   

প্রম্বজক্ট সরন্ড্াবরং পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্   

   

ইস্ট ফ্ল্যাটবুশ, বরুকলিনে লকিংসনবান া সাইলকয়াট্রিক সসন্টা  কযাম্পানস  7.2 এক  জলিনে 

আবা  উন্নয়েিূিক কানজ  জেয গভে ন  অ্যান্ড্রু এি. কুওনিা আজ চূডান্ত প্রস্তাব স াষণা 

কন নেে। এই উন্নয়নে 900ট্রট সাশ্রয়়ী িূনিয  বালড, পর্ নাপ্ত পল িানণ পাবলিক লিে সেস, 

একট্রট পূণ ন িানপ  বানেটবি সকাটন, শহুন  ফালি নিং এ  জেয জায়গা, একট্রট লিেহাউস এবিং 

কলিউলেট্রট  ক্ষিোয়নে  কি নসূলচ  জেয লেলদনষ্ট স্থাে অ্ন্তভুনক্ত থাকনব। $1.4 লবলিয়নে  

গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযানগ  িাধ্যনি স্বাস্থয সসবা এবিং হাউজজিং সহ আটট্রট ইলন্টনিনেট 

এল য়ানে টানগ নট এবিং লবলেনয়াগ ক া হয়, বরুকলিনে  দল দ্র কলিউলেট্রটগুলিনে প্রবি আলথ নক 

এবিং বণ নগে ববষিয দ ূ ক নে একট্রট েেুে স্টযান্ড্ােন প্রলেষ্ঠা ক া হয়।   

   

" সকালভে-19 (COVID-19) িহািাল নে লে াপদ এবিং সাশ্রয়়ী িূনিয  আবাসেগুলি  সিৌলিক 

প্রনয়াজে়ীয়ো সহ ঝুুঁ লকপূণ ন সস্টটগুলি  এবিং অ্ভাব়ী কলিউলেট্রটগুলি  িনধ্য আসািয আ ও 

েষ্ট হনয় ওনে,"গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযানগ  িাধ্যনি আি া 

লকিংসনবান া সাইলকয়াট্রিক সসন্টা  কযাম্পানস অ্বযবহৃে জলি কানজ িালগনয় এট্রটনক একট্রট 

কলিউলেট্রট  প্রনয়াজোেুর্ায়়ী উন্নয়ে ক ব র্া সবা  জেয একট্রট আ ও ভানিা, েযার্য এবিং 

শজক্তশাি়ী লেউ ইয়কন গনড েুিনে দল দ্রনদ  আ ও ভানিাভানব হাউজজিং এবিং সপ্রািালিিংনয়  

সুলবধ্া প্রদাে ক নব।"   

   

$ 400 লিলিয়নে ও সবলশ প্রকনে সাশ্রয়়ী এবিং সহায়ক আবাসেগুলি  প্রায় 900 ইউলেট এবিং 

লসলেয়  আবাসে; বালড  িালিকাো  সুনর্াগ; এবিং দুট্রট অ্েযাধু্লেক গৃহহ়ীে আশ্রয়নকন্দ্রগুলি 

অ্ন্তভুনক্ত, র্া িূিে 1930 এ  দশনক লেলি নে লবদযিাে, বাধ্ নকযজলেে আশ্রয়গুলি  প্রলেস্থাপে 

ক নব। এই উন্নয়নে  ফনি 3,700ট্রট লেি নানণ  কাজ এবিং এল য়া  বালসন্দানদ  জেয 200ট্রট ও 

সবলশ স্থায়়ী চাকল  বেল  হনব। প্রস্তালবে প্রকনে  িাধ্যনি লেউ ইয়কন সস্টট সদনশ  িনধ্য সনব নাচ্চ 

MWBE সাট্রটনফানয়ে িনক্ষয  30% অ্জনে ক নব।   

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Vital-Brooklyn-Kingsboro-renderings.pdf


সুলবধ্াগুলিগুলি  িনধ্য  নয়নে লবোিূনিয হাই-স্পেে ওয়াই-ফাই, অ্েুশ়ীিে কক্ষ, 10,000 

বগ নফুনট  িসাল  সস্টা , েুি-প বেী সপ্রািাি এবিং কিীনদ  দক্ষো বৃজি  প্রলশক্ষনণ  জেয 

কস্পম্পউটা  এবিং ক্লাসুি সেস সহ পা ফনিন্স সেস ও কলিউলেট্রট  ক্ষিোয়নে  

সপ্রািানি  7,000 বগ নফুনট  কলিউলেট্রট হাব।   

   

এম্পায়ার সেি সেম্বভলপম্বমম্বন্টর অোবক্টং কবমের্ার এিং সপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও-

মম্বর্ার্ীত এবরক গািনলার িম্বলম্বের্, "গভে ন  কুওনিা সব নাঙ্গ়ীে কলিউলেট্রট-লভলিক 

অ্থ ননেলেক উন্নয়ে সকৌশিগুলিনে প্রলেশ্রুলেবি সর্িে গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযাগ,র্া 

সলাবাি িহািাল  সথনক ল কভা  ক া  জেয লেউ ইয়কননক একট্রট িজবুে ফাউনন্ড্শে লদনয়নে। 

সাে এক  জলিনে আবাসে, স ািা জায়গাগুলি, কলিউলেট্রট  সফলসলিট্রট এবিং সপ্রািানি  

উন্নয়নে 400 লিলিয়ে েিান   অ্িংশ়ীদাল ত্ব বেল  হনয়নে লকিংসনবান া সাইনট, র্া  িাধ্যনি 

হাজা  হাজা  লেি নাণ কাজ এবিং শে শে স্থায়়ী চাকল   সুনর্াগ পাওয়া র্ানব। এ  পাশাপালশ 

বরুকলিনে  প্রাণনকনন্দ্র আনশপানশ  বালসন্দানদ  এবিং বযবসা  জেয স্থাে়ীয় এবিং দ়ী ননিয়াদ়ী 

অ্থ ননেলেক অ্িগলে লেজিে ক নব।"  

   

বর্উ ইয়কন সেি সিামস এিং কবমউবর্ট্রি বরবর্উয়াল কবমের্ার ুথঅোর্ 

বভসর্াউসকাস িম্বলম্বের্, "বরুকলিনে  সকন্দ্র়ীয় এিাকায় ঐলেহালসক অ্থ ননেলেক 

অ্সুলবধ্াগুলি  সানথ সানথ  নয়নে স্বাস্থয সিংক্রান্ত বযাপান  এিাকা  দ়ী নলদনে  সিসযা। গভে ন  

কুওনিা  $1.4 লবলিয়ে গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযানগ  অ্িংশ লহসানব লকিংসনবান া 

সাইলকয়াট্রিক সসন্টান   কযাম্পানস এই েেুে $400 লিলিয়ে, 900ট্রট অ্যাপাটননিন্ট বেল   

িাধ্যনি উচ্চিানে  সাশ্রয়়ী হাউজজিংনয়  অ্ভূেপূব ন সুনর্াগ পাওয়া র্ানব এবিং স াসল  আ ও 

শজক্তশাি়ী, স্বাস্থযক , ইন্টা অ্যালিভ এবিং কলিউলেট্রট  দ়ী ননিয়াদ়ী উন্নয়ে সম্ভব হনব। সািযো, 

স্বাস্থয, উপর্ুক্ত আবাসে এবিং সুনর্ানগ  িডাইনয় লেউ ইয়কন এইভানব সেেৃত্ব সদয় "   

   

বরুকলিনে  অ্েযেি বড স্বাস্থয প্রলেষ্ঠাে, লকিংসনবান া সাইলকয়াট্রিক সসন্টান   কযাম্পানস 

একট্রট আধু্লেক, লিশ্র বযবহান   আন াগয-সকন্দ্র়ী  উন্নয়ে আো  জেয 2020 সানি  আগস্ট 

িানস লেউ ইয়কন সস্টট সহািস অ্যান্ড্ কলিউলেট্রট ল লেউয়ানি  সহনর্ালগোয় এম্পায়া  সস্টট 

সেনভিপনিন্ট প্রস্তানব  অ্েুন াধ্ কন লেি। আিাদা স্থায়়ী সহায়োিূিক হাউজজিং ইউলেট এবিং 

সশল্টা  সবে ও সাশ্রয়়ী হাউজজিং সহ ইস্ট ফ্ল্যাটবুনশ এই িূিযবাে সম্পলি  জেয জয়়ী প্রস্তানব  

িাধ্যনি একট্রট বযাপক সব নাঙ্গ়ীে িক্ষযিাত্র সপশ ক া হনয়নে।   

   

পুেলে নি নাণ প্রকেট্রট  সেেৃত্ব সদনবে আিিাট আ বাে, সেলকিং িাউন্ড্,বরুকলিেকলিউলেট্রট 

সালভনস, সসন্টা  ফ  আ বাে কলিউলেট্রট সালভনস সসন্টা , েগিাস্টে সেভিপনিন্ট, সজানব 

সেভিপনিন্ট এবিং সভনিজ অ্গ নাোইনজশে। লেজাইে ট্রটনি  নয়নে আন্তজনালেকভানব 

প্রশিংলসে আলেজানয় অ্যানসালসনয়টস এবিং হা নিি-লভলিক সরটুলেও জজউনে। সজানব 

সেভিপনিন্ট এবিং সভনিজ সিংস্থাট্রট MWBE সাট্রটনফানয়ে।   

   

অোম্বসেবলর আিাসর্ কবমট্রির সভাপবত, অোম্বসেবলর স্সে বেম্বভর্ বসমরম্বরাউইিজ 

িম্বলম্বের্, "এই জয়়ী প্রস্তানব  িাধ্যনি একট্রট সিানকশনেই সাশ্রয়়ী, সহায়োিূিক এবিং লসলেয়  

হাউজজিং ইউলেট ও বালড  িালিকাো  চালহদা পূ ণ ক া হনব, েনব এট্রট ো  সচনয়ও ভানিা লকেু 



অ্জনে ক নব- এট্রট এিে একট্রট সব নাঙ্গ়ীে কলিউলেট্রট বেল  ক নব সর্ ানে সািাজজক, 

লবনোদেিূিক, লশক্ষািূিক, স্বাস্থযনসবা এবিং অ্েযােয প্রােযলহক চালহদা পূ ণ ক া র্ানব। এই 

ধ্ নে  উন্নয়নে  িাধ্যনি আিানদ  সস্টটজনুড আ ও সাশ্রয়়ী হাউজজিং বেল নে আিানদ  িক্ষয 

পূ নণ  জেয কাজ ক া  সিয় আিানদ  বৃহি  এবিং সৃট্রষ্টশ়ীি লচন্তাভাবো েুনি ধ্ন ।"  

   

িরুকবলর্ সিাম্বরার সপ্রবসম্বেন্ট এবরক অোোমস িম্বলম্বের্,"লকিংসনবান া সাইলকয়াট্রিক 

সসন্টান   একট্রট অ্িংনশ  পুেলেি নানণ  িাধ্যনি একট্রট কলিউলেট্রট আ ও সাশ্রয়়ী হাউজজিংনয়  

সুনর্াগ পানব র্ানদ  এট্রট ভ়ীষণভানব প্রনয়াজে এবিং আ ও স্বাস্থযসম্মে পল নবনশ জ়ীবের্াপে 

সম্ভব কন  েুিনব। আিানদ  স্থাে়ীয় ফুে লসনস্টি লেয়ন্ত্রণ ক া  প্রনয়াজনে  প্রচান   

প্রনয়াজনে  লদক সথনক আলি লবনশষে এট্রট সদন   ুলশ সর্ এই সপ্রানজনি  িাধ্যনি স্বাস্থযসম্মে 

 াবা  এবিং অ্যালিলভট্রট  সানথ সিাকজেনক কানেি ক নে আব নাে ফালি নিংনক  া া হনব। আলি 

এই পাটনো লশনপ  জেয সস্টটনক ধ্েযবাদ জাোই এবিং সুলবধ্া বজিে কলিউলেট্রটগুলিনে 

বসবাসকা ়ী বরুকলিোইনট  প্রনয়াজেগুলি পূ নণ  অ্নপক্ষা ক ব।"  

   

কাউশ্চিম্বলর স্সে অোবলকা আম্প্রি-সোমুম্বয়ল িম্বলম্বের্,"হাউজজিং একট্রট িােবালধ্কা  এবিং 

লসনস্টনি  িনধ্য ববষিয  নয়নে ো স্ব়ীকা  ক া  জেয আলি গভে ন  কুওনিানক ধ্েযবাদ জাোই। 

কলিউলেট্রট সিৃজি এবিং হাউজজিংনয়  জেয এই জলি বযবহান   িাধ্যনি বরুকলিে োোভানব 

উপকৃে হনব। এই পল কেোগুলি  র্থার্থ সিনয় সাফনিয  জেয আি া  ুব উনিজজে।"  

   

সরন্ড্া সরাম্বজর্, সরবকং গ্রাউম্বন্ড্র সপ্রবসম্বেন্ট এিং বসইও িম্বলর্, "লেউ ইয়কন সস্টট, সসন্ট্রাি 

বরুকলিে কলিউলেট্রট এবিং সিস্ত লেব নালচে অ্লফলশয়াি, র্া া এই অ্েেয কলিউলেট্রট উন্নয়নে  সানথ 

র্ুক্ত, োনদ  সানথ কাজ ক নে সপন  আি া  ুবই আেজন্দে। দয লকিংসনবান া  উন্নয়নে  িাধ্যনি 

গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযানগ  িক্ষযগুলি বাস্তবায়নে  সম্ভাবো আ ও সজা ানিা হনব, পাবলিক 

এবিং প্রাইনভট কলিউলেট্রট সেস উভয় জায়গা সদওয়া হনব, আনশপানশ  এিাকায় পল কাোনিানক 

আ ও িজবুে ক া হনব ববলচত্রপূণ ন হাউজজিং সিাধ্াে, সহায়োিূিক পল নষবা এবিং প্রাণবন্ত 

অ্থ ননেলেক উন্নয়নে  িাধ্যনি। আিানদ  ট্রটি প্রলেশ্রুলেবি এবিং ESD, HCR ও কলিউলেট্রট  সানথ 

এই সপ্রানজিনক সফি কন  েুিনে কাজ চালিনয় র্ানব।"  

   

সকন্দ্রীয় িরু কবলর্ম্বক জাবগম্বয় সতালা   

   

সকন্দ্র়ীয় বরুকলিে দ়ী নলদে ধ্ন  লবলেনয়ানগ  অ্ভাব, বিো  লশকা  র্া  দুে এ ােকা  

বালসন্দা াও উন্নয়নে  সো ুঁয়া পােলে। বালসন্দানদ  স্বাস্থয সিসযা  েুিোিূিকভানব উচ্চে  

হান   অ্লভজ্ঞো; স্বাস্থযক   াবা  বা শা ়ীল ক কার্ নকিানপ  সুনর্াগগুলিনে স়ীলিে অ্যানেস 

এবিং লহিংসা ও অ্প ানধ্  উচ্চ িাত্রা। সকন্দ্র়ীয় বরুকলিে সবকা ত্ব, প্রবি দাল দ্র এবিং উচ্চিানে  

স্বাস্থযনসবা অ্পর্ নাপ্ত অ্যানেনস  কা নণও বযাপক অ্থ ননেলেক ববষিয লশকা ।   

   

আজনক  স াষণায় েয়ট্রট জনয়  প্রস্তাব র্ুক্ত হনয়নে র্া সকন্দ্র়ীয় বরুকলিনে4,000 

সাশ্রয়়ী বালড বেল নে গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযানগ  িক্ষযনকঅ্িস  ক নব। অ্ে়ীে লবজয়়ী া 

সািাজজক, সিলেনকি এবিং কলিউলেট্রট  পল নষবাগুলি; লবনোদেিূিক এবিং লশক্ষাগে সুনর্াগ; 

পল বান   হাউজজিং; এবিং অ্যাপাটননিন্ট সহ সহায়োিূিক পল নষবা একজত্রে কন নে।  



গুুত্বপূর্ নিরুকবলর্ উম্ব্োগ সম্পম্বকন   

   

গভে ন  কুওনিা িি কন নেে গুুত্বপূণ ন বরুকলিে উনদযাগ 2017 সানি  বসনন্ত, র্ানে 

বরুকলিনে  বালসন্দানদ  োো বিোিূিক সিসযা  সিাধ্াে ক া র্ায় এবিংনকন্দ্র়ীয় 

বরুকলিনে সবনচনয় সবলশ সিসযায় থাকা কলিউলেট্রটগুলিনে কলিউলেট্রট উন্নয়েএবিং কিযানণ  

েেুে িনেি বেল  ক া র্ায়। ো প  গভে ন  সকন্দ্র়ীয় বরুকলিনে প্রলেট্রট অ্যানসম্বলি  

সদসযনদ  সজক্রয় হওয়া  জেয কলিউলেট্রট লিো , স্থাে়ীয় লবনশষজ্ঞ, অ্যােনভানকট এবিং 

অ্েযােয সস্টকনহাল্ডা নদ  লেনয় গট্রেে কলিউলেট্রট অ্যােভাইজল  কাউজন্সনি  আহ্বাে কন ে 

র্ানে দ়ী ননিয়াদ়ী সিাধ্াে বেল  ক নে এবিং োনদ  লেলিনি প্রনয়াজে এবিং সুনর্ানগ  লবনবচো 

ক া র্ায়। সকন্দ্র়ীয় বরুকলিনে  লকেু অ্িংনশ  প্রলেলেলধ্ত্ব ক া সস্টট সসনেট নদ নকও 

সজক্রয়ভানব প্রজক্রয়ায় এেনগজ ক া হনয়লেি। সিাট 25ট্রট কলিউলেট্রট লিট্রটিং প্রায় 100ট্রট িূি 

কলিউলেট্রট  সস্টকনহাল্ডা নক একজত্রে কন নে।   
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