অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে 10/4/2021

গভর্রন কোবি শ্ াচুল

গভর্রন শ্ াচুল ব্রুকবলম্বর্ 425 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর বিশ্র-িেি াম্বরর রূপান্তরকারী
উন্নয়ম্বর্র কাজ সম্পূর্ ন ওয়ার কিা শ্ াষর্া কম্বরর্

ফাউম্বের্স কিম্বেক্সটিম্বে (Fountains Complex) ছয়টি আিাবসক ভির্ জুম্ব়ে 1,163
সাশ্রয়ী িূম্বলের, স ায়ক এিং েক্তি-দক্ষ অোপািন ম্বিে রম্বয়ম্বছ
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ দ্য ফাউন্টের্ন্টের ক্াজ েমাথির ক্িা হ াষণা ক্ন্টরন্টের্, যা পূর্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন ইয়ন্টক্নর রান্টজযর প্রাক্তর্ ব্রুক্থলর্ হেন্টভলপন্টমোল হেোন্টরর (Brooklyn
Developmental Center) োইন্টে 425 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলান্টরর এক্টে র্ড় রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্প।
েয় এক্র ক্মন্টেন্টের এই পুর্থর্মন ান্টণর
ন
মন্টযয রন্টয়ন্টে হর্শ ক্ন্টয়ক্টে ভর্র্ জুন্টড় 1,163-টে
োশ্রয়ী মূন্টলযর গৃ , প্রায় 22,000 র্গফ
ন ু ে র্াথণজ্জযক্ স্থার্ এর্ং এক্টে র্তু র্ পার্থলক্ োজা।
192-টে অ্যাপােন ন্টমে হর্ৌজ্িক্ র্া থর্ক্াশগত প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য ে ায়ক্ গৃ থ ন্টেন্টর্
রাখা ন্টয়ন্টে।
"দ্য ফাউন্টেন্স প্রথতটে থর্উ ইয়ক্নর্ােীর জর্য েমার্ েুন্টযাগ প্রদ্ান্টর্র প্রথতশ্রুথতর মূত ন প্রতীক্
এর্ং এই ক্মন্টেেটে স্বাস্থযক্র এর্ং েফল জীর্র্যাপন্টর্র জর্য গুণমার্, োমিযন এর্ং
প্রন্টয়াজর্ীয় েংস্থার্গুথলর প্রন্টর্শাথযক্ার প্রদ্ান্টর্র প্রতযাশা অ্থতক্রম ক্ন্টর," গভর্রন শ্ াচুল
িম্বলর্। "এই থমশ্র-র্যর্ ান্টরর উন্নয়র্ আর্াের্, পথরন্টষর্া এর্ং েুন্টযাগ-েুথর্যা প্রদ্ার্ ক্ন্টর যা
েম্প্রদ্ায়ন্টক্ র্তু র্ ক্ন্টর পুর্রুজ্জীথর্ত ক্রন্টর্ এর্ং েক্ন্টলর জর্য এক্টে উজ্জ্বলতর ভথর্ষযৎ
ততথর ক্রন্টর্, থক্ন্তু থর্ন্টশষ ক্ন্টর আমান্টদ্র ের্ হচন্টয় দ্ুর্লন র্াথেন্দান্টদ্র জর্য।"
মূলত 1973 োন্টল হর্ৌজ্িক্ ও উন্নয়র্মূলক্ প্রথতর্ন্ধীন্টদ্র জর্য আর্াথেক্ পথরচযা ন ও থচথক্ৎো
হক্ন্দ্র থ ন্টেন্টর্ হখালা, 35-এক্ন্টরর ব্রুক্থলর্ হেন্টভলপন্টমোল হেোর 2015 োন্টল র্ন্ধ ক্ন্টর
হদ্ওয়া ন্টয়থেল েমথিত ে ায়ক্ আর্ােন্টর্র থদ্ন্টক্ জাতীয় আর্াের্ র্ীথত পথরর্তনন্টর্র ক্ারন্টণ।
এম্পায়ার হেে হেন্টভলপন্টমন্টের (Empire State Development) প্রথতন্টযাথগতামূলক্ প্রস্তান্টর্র
অ্র্ুন্টরান্টযর মাযযন্টম হক্র্া অ্র্যা থতপ্রাি রাষ্ট্রীয় েম্পথিটের উন্নয়র্ ক্ন্টর আরক্ার
হক্াম্পাথর্জ। আক্নার হক্াম্পাথর্জ েম্পথিটের জর্য 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার প্রদ্ার্ ক্ন্টরথেল,
যা পূন্টর্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন রান্টজযর েরথমেথর অ্ন্টিাথরটের (Dormitory Authority) মাথলক্ার্াযীর্ থেল।
হর্শ ক্ন্টয়ক্টে যান্টপ থর্থমত,
ন দ্য ফাউন্টের্ে ক্মন্টেেটেন্টত েয়টে আর্াথেক্ ভর্র্ জুন্টড় 1,163টে অ্যাপােন ন্টমে রন্টয়ন্টে। অ্থযক্াংশ অ্যাপােন ন্টমেগুথল এলাক্ার মযযম আন্টয়র 60 শতাংশ র্া

তার ক্ম আন্টয়র পথরর্ান্টরর জর্য োশ্রয়ী, যার মন্টযয আন্টে 85-টে গৃ যা AMI এর 100 শতাংশ
অ্র্থয উপাজনর্ক্ারী পথরর্ান্টরর জর্য। 62 র্া তার হর্থশ র্য়স্কন্টদ্র জর্য 200-টে অ্যাপােন ন্টমে
েংরথিত আন্টে।
ক্মন্টেে জুন্টড় 192-টে গৃ হর্ৌজ্িক্ র্া উন্নয়র্মূলক্ প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য েংরথিত,
যান্টদ্র ব্লক্ ইর্থেটেউন্টের (Block Institute) হদ্ওয়া োইে ে ায়ক্ পথরন্টষর্ার অ্যান্টেে িাক্ন্টর্।
থর্উ ইয়ক্ন হেে অ্থফে ফর থপপল উইি হেন্টভলপন্টমোল থেন্টেথর্থলটেজ (New York State
Office for People With Developmental Disabilities) পথরন্টষর্া এর্ং ভাড়ার ভতু থন ক্র জর্য
অ্ি প্রদ্ার্
ন
ক্রন্টে। উপরন্তু, অ্থফে ফর থপপল উইি হেন্টভলপন্টমোল থেন্টজথর্থলটেজ (Office
for People With Developmental Disabilities, OPWDD) ক্মন্টেন্টে অ্থফন্টের জায়গা থলজ
হদ্ন্টর্।
ক্মন্টেেটেন্টত হশ্রাোে ওয়াক্ও
ন
অ্ন্তভুক্ত
ন রন্টয়ন্টে, যা এক্টে র্তু র্ এক্ এক্ন্টরর পার্থলক্ োজা
যা পিচারীন্টদ্র জর্য হশ্রাোর অ্যাথভথর্উ প্রোথরত ক্ন্টর। দ্য ফাউন্টেন্টন্স 21,700 র্গফ
ন ু ে র্তু র্
এক্ তলার র্াথণজ্জযক্ স্থার্ এর্ং অ্ফ-থিে পাথক্নং আন্টে।
েয়টে েমাি ভর্ন্টর্র মন্টযয রন্টয়ন্টে:
• 65-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর অ্যাপােন ন্টমে ে 11629 থেথভউ অ্যাথভথর্উন্টত এক্টে েয়তলা
ভর্র্। 17-টে ইউথর্ে হর্ৌজ্িক্ র্া থর্ক্াশগত প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য েংরথিত।
10-টে অ্যাপােন ন্টমে চলান্টফরা, শ্রর্ণ র্া দ্ৃটি েংক্রান্ত প্রথতর্ন্ধী র্াথেন্দান্টদ্র জর্য
েম্পূণরূন্টপ
ন
অ্যান্টেেন্টযাগয এর্ং অ্থভন্টযাজর্ন্টযাগয।
• 267-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর অ্যাপােন ন্টমে ে 911 এরস্কাইর্ থিন্টে এক্টে র্য়তলা ভর্র্। 67টে অ্যাপােন ন্টমে হর্ৌজ্িক্ র্া থর্ক্াশগত প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য েংরথিত।
• 62 ও তার হর্থশ র্য়ন্টের র্াথেন্দান্টদ্র জর্য 200-টে অ্যাপােন ন্টমে এর্ং এক্ তলায় 11,100
র্গফ
ন ু ে র্াথণজ্জযক্ স্থার্ ে এক্টে োততলা ভর্র্ 10 হশ্রাোর ওয়ান্টক্। 60-টে
অ্যাপােন ন্টমে গৃ ীর্ র্য়স্কন্টদ্র জর্য েংরথিত।
• 702 ভযান্ডাথলয়া অ্যাথভথর্উন্টত এক্টে র্য়তলা ভর্র্, হযখান্টর্ 65-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর
অ্যাপােন ন্টমে রন্টয়ন্টে। 13-টে র্াথড় হর্ৌজ্িক্ র্া থর্ক্াশগত প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য
েংরথিত। 10-টে অ্যাপােন ন্টমে চলান্টফরা, শ্রর্ণ র্া দ্ৃটি েংক্রান্ত প্রথতর্ন্ধী র্াথেন্দান্টদ্র
জর্য েম্পূণরূন্টপ
ন
অ্যান্টেেন্টযাগয এর্ং অ্থভন্টযাজর্ন্টযাগয।
• 881 এরক্োইর্ থিন্টে এক্টে র্য়তলা ভর্র্ হযখান্টর্ 144-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর
অ্যাপােন ন্টমে রন্টয়ন্টে। ঊর্জ্িশটে গৃ হর্ৌজ্িক্ র্া থর্ক্াশগত প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র
জর্য েংরথিত। এক্ তলায় রন্টয়ন্টে 10,600 র্গফ
ন ু ে র্াথণজ্জযক্ স্থার্।
• 894 ফাউন্টের্ অ্যাথভথর্উন্টত এক্টে র্য়তলা ভর্র্ হযখান্টর্ 422-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর
অ্যাপােন ন্টমে রন্টয়ন্টে। AMI এর 100 শতাংশ পযন্ত
ন উপাজনর্ক্ারী পথরর্ান্টরর জর্য 85-টে
অ্যাপােন ন্টমে রন্টয়ন্টে। হর্ৌজ্িক্ র্া থর্ক্াশগত প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য হেষটিটে গৃ
েংরথিত।

েয়টে ভর্ন্টর্র ের্গুথল এোরপ্রাইজ থির্ ক্থমউথর্টে েযান্ডােনগুথল পূরণ ক্রন্টত থর্থমতন
ন্টয়থেল এর্ং এন্টত শজ্ক্ত দ্ি তর্থশিয হযমর্ এর্াজ্জন োর হলন্টর্লযুক্ত যন্ত্রপাথত, থ টেং এর্ং
ক্ুথলং থেন্টেম এর্ং আন্টলাক্েজ্জা অ্ন্তভুক্ত
ন ।
দ্য ফাউন্টেন্স গণ পথরর্ র্, শাথল থচশম
ন
হেে পাক্ন (Shirley Chisholm State Park), র্াইন্টক্র
হেইল এর্ং েম্প্রদ্ান্টয়র েংস্থার্ হযমর্ মুথদ্র হদ্াক্ার্, পাক্ন, স্কুল এর্ং অ্র্যার্য খুচরা প্রথতষ্ঠান্টর্র
ক্াোক্াথে অ্র্থস্থত।
দ্য ফাউন্টেন্টর্র জর্য রাষ্ট্রীয় অ্িায়ন্টর্
ন
থর্উ ইয়ক্ন হেে হ ামে এর্ং ক্থমউথর্টে থরথর্উয়ান্টলর
(New York State Homes and Community Renewal) 216 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলান্টররও হর্থশ
েংস্থার্ রন্টয়ন্টে। OPWDD, থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্াজ্জন থরোচন অ্যান্ড হেন্টভলপন্টমে অ্িথরটে (New
York State Energy Research and Development Authority) এর্ং থর্উ ইয়ক্ন থেটে থেপােন ন্টমে
অ্ফ াউজ্জং থপ্রজারন্টভশর্ অ্যান্ড হেন্টভলপন্টমে (New York City Department of Housing
Preservation and Development) দ্বারা অ্থতথরক্ত ে ায়তা প্রদ্ার্ ক্রা ন্টয়থেল।
দ্য ফাউন্টেন্স রান্টজযর 1.4 থর্থলয়র্ মাথক্নর্ েলান্টরর ভাইোল ব্রুক্থলর্ উন্টদ্যান্টগর েম্পূরক্ যা
স্বাস্থযন্টের্া হিন্টক্ আর্াের্ পযন্ত
ন আেটে েমথিত এলাক্ান্টক্ লিয ক্ন্টর ও থর্থর্ন্টয়াগ তান্টত ক্রন্টে
যা ব্রুক্থলন্টর্র উচ্চ-প্রন্টয়াজর্ েম্পন্ন েম্প্রদ্ান্টয়র দ্ী স্থায়ী
ন
অ্িনর্থতক্
ন
ও র্ণগত
ন তর্ষময দ্ূর
ক্রার জর্য এক্টে র্তু র্ মার্দ্ণ্ড প্রথতষ্ঠা ক্রন্টে। ভাইোল ব্রুক্থলর্ উন্টদ্যাগ হেন্ট্রাল ব্রুক্থলন্টর্র
এলক্গুথলন্টত 4,000-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর গৃ ততথর ক্রন্টর্। 2011 োল হিন্টক্, থর্উ ইয়ক্ন হেে
হ ামে এর্ং ক্থমউথর্টে থরথর্উয়াল ব্রুক্থলন্টর্ প্রায় 2.5 থর্থলয়র্ মাথক্নর্ েলার থর্থর্ন্টয়াগ ক্ন্টরন্টে
যা প্রায় 12,000-টে োশ্রয়ী মূন্টলযর গৃ ততথর র্া েংরিণ ক্ন্টরন্টে।
শ্ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (Homes and Community Renewal, HCR)
কবিের্ার রুি অোবর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "দ্য ফাউন্টেন্স এক্টে োশ্রয়ী মূন্টলযর আর্াের্
উন্নয়ন্টর্র জর্য আমান্টদ্র ক্ল্পদ্ৃটির পথরপূণ উদ্া
ন
রণ যা র্ৃ ির েুন্টযাগ, েমতা এর্ং স্থাথয়ন্টের
থদ্ন্টক্ পথরচাথলত ক্ন্টর। প্রায় 1,200 অ্যাপােন ন্টমে ে , 425 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলান্টরর এই
উন্নয়র্টে থচন্তাভার্র্া ক্ন্টর ের্ র্য়ন্টের, হযাগযতার এর্ং িমতার মার্ুন্টষর জর্য এক্টে স্বাস্থযক্র,
তর্থচিযময় এর্ং অ্যান্টেেন্টযাগয েম্প্রদ্ায় ততথর ক্রার জর্য ততথর ক্রা ন্টয়থেল। এটে েল
আরক্ান্টরর ক্ল্পদ্ৃটি এর্ং অ্যযর্োন্টয়র প্রমাণ হয এই রূপান্তরক্ামী প্রক্ল্পটে েফল ন্টয়থেল
এর্ং েুন্দর োশ্রয়ী মূন্টলযর র্াথড় ততথরর জর্য তার আন্টর্গ প্রথতটে থর্র্রন্টণ উপথস্থত। আমান্টদ্র
হশয়ার ক্রা থভশর্ন্টক্ র্াস্তন্টর্ পথরণত ক্রার জর্য আমরা আক্নার হক্াম্পাথর্জ এর্ং রাজয ও
স্থার্ীয় েরক্ান্টরর র্হু অ্ংশীদ্ারন্টদ্র ক্ান্টে ক্ৃতজ্ঞ।"
এম্পায়ার শ্েি শ্ডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development, ESD) এর প্রধার্
পবরচালর্ কিকেন
ন
া এিং একক্তজবকউটিভ শ্ডপুটি কবিের্ার শ্কবভর্ ইউবর্স িম্বলর্,
"এম্পায়ার হেে হেন্টভলপন্টমে উন্নয়ন্টর্র েুন্টযাগ ে েম্প্রদ্ায়গুথলন্টক্ আর্াথেক্ আর্াের্
হিন্টক্ শুরু ক্ন্টর উন্টদ্যাক্তা র্াথণজ্জযক্ উন্টদ্যান্টগ পুর্রুজ্জীথর্ত ক্রন্টত অ্র্যার্য রাজয েংস্থার
োন্টি অ্ংশীদ্াথরে ক্রন্টত হপন্টর গথর্ত।
ন এই েম্প্রদ্ান্টয়র র্তনমার্ চাথ দ্াগুথলন্টক্ আরও
ভান্টলাভান্টর্ পূরণ ক্রার জর্য এই অ্র্যর্হৃত রাষ্ট্রীয় েুথর্যান্টক্ পুর্থর্মন াণ
ন ক্রা স্থার্ীয় উন্নয়র্ন্টক্

অ্র্ুপ্রাথণত ক্রন্টর্, গুরুেপূণ পথরন্টষর্া
ন
এর্ং এলাক্ার েুথর্যা প্রদ্ার্ ক্রন্টর্ এর্ং ব্রুক্থলর্
পথরর্ারগুথলন্টক্ অ্িনর্থতক্
ন
থর্রাপিা এর্ং থস্থথতশীলতা অ্জনর্ ক্রন্টত ে ায়তা ক্রন্টর্।"
(Housing Preservation & Development, HPD) এর কবিের্ার লুইস কোরল িম্বলর্,
"ফাউন্টেন্স উন্নয়ন্টর্র অ্ংশ থ োন্টর্ এক্ াজান্টররও হর্থশ োশ্রয়ী মূন্টলযর গৃ উপলব্ধ ন্টয়ন্টে
এমর্ এক্ েমন্টয় যখর্ প্রথতটে োশ্রয়ী মূন্টলযর গৃন্ট র মূলয অ্পথরেীম। যখর্ আমরা আরও
োশ্রয়ী মূন্টলযর আর্ােন্টর্র জর্য চাপ থদ্জ্ি, এই জাতীয় প্রক্ল্পগুথল যা মূলত থর্ম্ন-আন্টয়র
পথরর্ার এর্ং ে ায়ক্ পথরচযার
ন প্রন্টয়াজর্ ে মার্ুষন্টদ্র হের্া ক্ন্টর, তা আন্টগর হচন্টয় আরও
গুরুেপূণ ন ন্টয় উঠন্টে। আথম আরক্ার হক্াম্পাথর্জ, থর্উ ইয়ক্ন এম্পায়ার হেে হেন্টভলপন্টমে,
এর্ং থর্উ ইয়ক্ন হ ামে এর্ং ক্থমউথর্টে থরথর্উয়াল হেন্টভলপন্টমন্টে আমান্টদ্র অ্ংশীদ্ারন্টদ্র
এই উন্নয়র্ন্টক্ র্াস্তর্াথয়ত ক্রার জর্য প্রশংো ক্থর।"
বসম্বর্ির শ্রাক্সার্ শ্জ. পারসাউড িম্বলর্, "এই 1,163-টে র্তু র্ গৃন্ট র প্রায় এক্ তৃতীয়াংশ
62+ প্রাির্য়স্কন্টদ্র জর্য (200 ইউথর্ে) এর্ং হর্ৌজ্িক্ র্া উন্নয়র্মূলক্ প্রথতর্ন্ধী প্রাির্য়স্কন্টদ্র
জর্য (192 ইউথর্ে) আলাদ্া ক্ন্টর রাখার োন্টি, এই প্রক্ল্পটে স্থায়ী, থর্রাপদ্ এর্ং োশ্রয়ী মূন্টলযর
স্থার্ীয় প্রন্টয়াজন্টর্র প্রথত খুর্ই প্রথতজ্ক্রয়াশীল আর্াের্, থর্ন্টশষ ক্ন্টর দ্ুর্লন থর্উ ইয়ক্নর্ােীন্টদ্র
জর্য। আথম েরক্াথর-হর্েরক্াথর অ্ংশীদ্ারন্টদ্র োন্টি এই চমৎক্ার গ্রুন্টপর োন্টি এক্জ্িত ন্টত
হপন্টর গথর্ত,
ন এর্ং 19তম হেন্টর্ে হজলায় আরও োশ্রয়ী মূন্টলযর ইউথর্ে থর্ন্টয় আেন্টত
আপর্ান্টদ্রর োন্টি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"
ব্রুকবলর্ শ্িাম্বরার শ্প্রবসম্বডে এবরক অোডািস িম্বলর্, "দ্য ফাউন্টেন্স উন্নয়র্ থস্থথতশীল,
গভীরভান্টর্ োশ্রয়ী মূন্টলযর আর্াের্ প্রদ্ার্ ক্রন্টর্ যান্টদ্র তা ের্ হচন্টয় হর্থশ প্রন্টয়াজর্। আথম
পূর্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন এর্ং ব্রাউর্েথভল এলাক্ায় র্াস্তুচুযত ওয়ার ঝুুঁ থক্ন্টত িাক্া র্যজ্ক্তন্টদ্র অ্িাথযক্ার
হদ্ওয়ার উপর হজার হদ্ওয়া এই প্রক্ল্পন্টক্ হর্ান্টরা হপ্রথেন্টেে থ ন্টেন্টর্ েমির্ন ক্রন্টত হপন্টর
গথর্ত।
ন হর্ৌজ্িক্ ও উন্নয়র্ েংক্রান্ত অ্লল মো ে র্াথেন্দান্টদ্র জর্য োইন্টে ে ায়তা পথরন্টষর্া
প্রদ্ার্ ক্রাও অ্িমতা ে র্যজ্ক্তন্টদ্র থস্থথতশীল, লালর্ক্ারী পথরন্টর্ন্টশর প্রদ্ান্টর্র উন্টেন্টশয
এক্টে গুরুেপূণ পদ্ন্টিপ
ন
এর্ং আথম এই দ্ুর্লন জর্ন্টগাষ্ঠীর চাথ দ্া পূরণ ক্রথে তা থর্জ্িত
ক্রার জর্য এই মন্টেলটে অ্র্ুেরণ ক্রার জর্য অ্র্যার্য উন্নয়র্গুথলন্টক্ আহ্বার্ জার্াজ্ি। এই
প্রন্টয়াজর্ীয় প্রক্ল্পটে র্াস্তর্ায়ন্টর্র জর্য আথম শ র ও রাজয স্তন্টর আমান্টদ্র অ্ংশীদ্ারন্টদ্র
যর্যর্াদ্ জার্াই।"
দে আকনার শ্কাম্পাবর্ম্বজর অধেক্ষ অোম্বলক্স আরকার িম্বলর্, "এটে আমান্টদ্র োশ্রয়ী
ূ ।ন আমরা আমান্টদ্র অ্ংশীদ্ার, ESD,
মূন্টলযর আর্াের্ েম্প্রদ্ান্টয়র জর্য এক্টে অ্থর্শ্বােয মু ত
HCR এর্ং HPD-র োন্টি ক্াজ ক্রন্টত হপন্টর গথর্তন দ্য ফাউন্টেন্স চালু খুলন্টত এর্ং াজার াজার
থর্উ ইয়ক্নর্ােীন্টদ্র জর্য এক্টে থর্রাপদ্, থস্থথতশীল গৃ েরর্রা ক্রন্টত হপন্টর। দ্য ফাউন্টেন্স
প্রায় 1,200-টে অ্যাপােন ন্টমে, ে ায়ক্ পথরন্টষর্া, এক্টে পার্থলক্ োজা এর্ং আরও অ্ন্টর্ক্ থক্েু
থদ্ন্টয় এই োইেটেন্টক্ পুর্রুজ্জীথর্ত ক্ন্টরন্টে। যখর্ আমরা এখর্ও হক্াথভে-19 ম ামারী হিন্টক্
পুর্রুিান্টরর হচিা ক্রথে, হেই েক্ল থর্উ ইয়ক্নর্ােীন্টদ্র যান্টদ্র এটের ের্ হচন্টয় হর্থশ প্রন্টয়াজর্
তান্টদ্র ো াযয ক্রার জর্য আমান্টদ্র ভূ থমক্া পালর্ ক্রা এক্টে েম্মান্টর্র থর্ষয়।"

ব্লক ইর্বেটিউম্বির প্রধার্ বর্িান ী কিকেন
ন
া স্কি িারবকর্ িম্বলর্, "প্রায় 60 র্ের যন্টর ব্লক্
ইর্থেটেউে ব্রুক্থলর্ ক্থমউথর্টের জর্য হর্ৌজ্িক্ এর্ং উন্নয়র্ েংক্রান্ত অ্িমতা ে র্যজ্ক্তন্টদ্র
ে ায়তা ক্রার জর্য হপ্রািাম এর্ং পথরন্টষর্া থর্ক্ান্টশর জর্য থর্ন্টর্থদ্ত। দ্য ফাউন্টের্ে থেথভউ
প্রক্ল্প NYC-হত োশ্রয়ী মূন্টলযর আর্াের্ প্রক্ল্পগুথলর উন্নয়র্ এর্ং ে ায়তায় ব্লক্ ইর্থেটেউন্টের
প্রিম অ্ংশি ন্টণর প্রথতথর্থযে ক্ন্টর। আমান্টদ্র ক্াজ থমশর্-চাথলত, অ্িপূ
ন ণ এর্ং
ন
অ্তযন্ত
ফলপ্রেূ। যখর্ আমরা এই প্রক্ল্পটে েমাি ন্টত হদ্খথে এর্ং র্যজ্ক্তন্টদ্র স্বপ্ন র্াস্তর্ায়ন্টর্র োিী
জ্ি, আমরা আরক্ান্টরর োন্টি অ্ংশীদ্ার ওয়ার এর্ং এই ক্াজটে চাথলন্টয় যাওয়ার ভথর্ষযৎ
েুন্টযান্টগর জর্য উদ্িীর্।"
ডবরর্ এি. োবরস, শ্প্রবসম্বডে এিং বসইও, বর্উ ইয়কন শ্েি এর্াক্তজন বরসাচন অোন্ড
শ্ডম্বভলপম্বিে (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA) িম্বলর্, "পূন্টর্ অ্র্যর্হৃত
ন
োইেগুথলন্টক্ ে ায়ক্ ক্থমউথর্টে হেন্টে পথরণত ক্রা যা
অ্র্-োইে পথরন্টষর্া এর্ং েুন্টযাগ-েুথর্যার োন্টি োশ্রয়ী মূন্টলযর আর্াের্ন্টক্ এক্জ্িত ক্ন্টর, তা
হদ্খায় েরক্াথর-হর্েরক্াথর অ্ংশীদ্াথরেগুথল ক্ার্র্-থর্রন্টপি
ন
অ্ির্ীথতন্টত
ন
রান্টজযর র্যাপক্
রূপান্তন্টরর অ্যীন্টর্ থক্ প্রভার্ হফলন্টত পান্টর। দ্য ফাউন্টেন্স আমান্টদ্র ের্ হচন্টয় ঝুুঁ থক্পূণ ন
র্াথেন্দান্টদ্র স্বাস্থযক্র, থর্রাপদ্ এর্ং জ্বালাথর্ দ্ি গৃ প্রদ্ার্ ক্রন্টে এর্ং NYSERDA গথর্তন এই
প্রক্ন্টল্প আমান্টদ্র ে ায়তা প্রদ্ার্ ক্রন্টত হপন্টর।"
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