
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/6/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

স্ট্োম্বের্ আইলোম্বে অবিস অি শ্েন্টাল শ্ লি (OFFICE OF MENTAL HEALTH) এর 

250 বেবলয়র্ ডলাম্বরর র্তুর্ ইর্ম্বেম্বেন্ট ভির্ চালু  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর শ্ াচুম্বলর 

শ্ াষণা  

  

বিধ্বংসী ঝড় সোন্ডের কারম্বণ ক্ষবতগ্রস্ত  ওয়ার েম্বর ভবিষেম্বতর ঝড় ও ির্ো 

শ্োকাম্বিলার জর্ে সাউি বিচ সাইবকয়াট্রিক শ্সন্টার (South Beach Psychiatric 

Center) েুর্বর্ নে নাণ করা  ম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ স্ট্যাটের্ আইলযাটে সাউি থিচ সাইথক্য়াট্রিক্ হসন্টাটর অথিস অি 

হেন্টাল হ লি-এর র্তুর্ ইর্টেটেন্ট ভির্ আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাটি চাল ু টয়টে িটল হ াষণা ক্টরটের্। 

250 থেথলয়র্ ডলাটরর র্তুর্ এই ক্াঠাটো, সাউি থিচ ক্যাম্পাটস ক্রা েথরিতনর্গুটলার সটে 

এক্সাটি, থিধ্বংসী ঝড় সযান্ডের সেটয় SBPC-হক্ গুরুতরভাটি ক্ষথতগ্রস্ত ক্রা ির্যা 

হোক্াটিলার জর্য র্ক্ো ক্রা  টয়টে।  

  

"এই র্তুর্ ভির্ আোটের হরাগীটের জর্য সম্ভািয হসরা হসিা প্রোর্ ক্রটত থর্উ ইয়ক্নটক্ হে 

সা ােয ক্রটি শুধু তাই র্য়, িরং এট্রে বিথর সেটয়র েুটে আোটের হস্ট্টের অথিচল িাক্ার 

এক্ট্রে থর্েে নর্ থ টসটিও ক্াজ ক্রটি," িটলটের্ গভর্ নর শ্ াচুল । "এই র্তুর্ ভির্ এিং 

আোটের ক্রা অর্যার্য উন্নয়র্ চরে থিরূে আি াওয়া েের্ র্তুর্ স্বাভাথিক্ থিষটয় েথরণত 

 টয়টে এের্ এক্ সেটয় আোটের হরাগী, ক্েী, ও অিক্াঠাটোটক্ আটরা ভাটলাভাটি সুরথক্ষত 

রােটি৷"  

  

গত িের হক্াথভড-19 হিটড় োওয়া হোক্াটিলায় সা ােয ক্রটত িযিহৃত  ওয়ার সেয় এই র্তুর্ 

ভির্ এক্ট্রে অেূলয সম্পটের ভূথেক্া োলর্ ক্টরটে। 2020 সাটলর এথপ্রল োটসর শুরু হিটক্ 

এই িযাথসথলট্রে েথরিতনর্ ক্টর হক্াথভড হরাগীটের হেথডটক্ল হসিা প্রোটর্র জর্য িযি ার ক্রা 

 টত িাটক্। এক্ িেটরর থক্েু সেয় েটর এটস, এই র্তুর্ ভিটর্ হোে 1,022 জর্ হরাগীটক্ 

হক্াথভড-19 এর জর্য থচথক্ৎসা প্রোর্ ক্রা  টয়টে।  

  

অবিস অি শ্েন্টাল শ্ লি-এর কবেের্ার ড. অোর্ সাবলভার্ িটলর্, "আোটের র্তুর্ 

ভির্ট্রে হরাগী ও ক্েীটের জর্য হরাগীটের হসটর ওঠা ও ক্েীটের সন্তুট্রিটত স ায়তা ক্রটত হেো 

হগটে এের্ বিথেিযসম্পন্ন উষ্ণ েথরটিেসেৃদ্ধ এক্ট্রে সি নাধুথর্ক্ হসিাটক্ন্দ্র প্রোর্ ক্রটি। 

এোড়াও এই র্তুর্ ভির্ হিরাথেউট্রেক্ ক্ে নসূথচ, সাোন্ডজক্ থেিন্ডিয়া, থচত্তথিটর্াের্, থিেটর্স ও 



থেক্ষার জায়গাগুটলা হক্ন্দ্রীভূত ক্রার োধযটে থচথক্ৎসার েথরটিে উন্নত ক্রটি। এট্রে থর্উ 

ইয়টক্নর িাথসন্দাটের স্বাটযযর জর্য চেৎক্ার এক্ট্রে থিথর্টয়াগ।"  

  

NY শ্স্ট্ম্বের ডরবেেবর অম্বিাবরট্রের (Dormitory Authority of the State of NY) 

শ্প্রবসম্বডন্ট ও CEO বরউম্বির্ আর. েোকডোবর্ম্বয়ল, III িটলর্, "এই অরথক্ষত জর্টগাষ্ঠীর 

জর্য েজিুত ও েথরটিেগতভাটি হেক্সই  ওয়ার জর্য র্ক্োকৃ্ত এক্ট্রে ক্াঠাটোটত সম্ভািয 

হসরা েথরটষিা প্রোর্ ক্টর এের্ এক্ট্রে িযাথসথলট্রে বতথর ক্রার জর্য OMH-এর সাটি অংেীোর 

 টত হেটর DASNY গথি নত। সাউি থিচ-এর র্ক্ো ও থর্ে নাণক্াজ েথরচালর্ার জর্য OMH-এর 

সাটি ক্াজ ক্টর আেরা এের্ এক্ট্রে িযাথসথলট্রে েুলথে হেট্রে থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্ে ও স্ট্যাটের্ 

আইলযাে ক্থেউথর্ট্রেটক্ আগােী ক্টয়ক্ েেক্ ধটর হসিা থেটয় োটি।"  

  

NY শ্স্ট্ম্বের বসম্বর্ের বডয়ার্ সোবভম্বর্া িটলর্, "এই সি নাধুথর্ক্ িযাথসথলট্রে থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্টে 

আোটের িাথসন্দাটের জর্য সম্ভািয হসরা োর্থসক্ স্বাযয হসিা প্রোটর্র অেীক্ারটক্ আটরা 

এক্িার থর্ন্ডিত ক্টরটে এিং এট্রে এের্থক্ সিটচটয় ক্ট্রঠর্ েথরথযথতটতও, অেথর াে ন 

হসিাগুটলা সরিরা  ক্রার জর্য হস্ট্টের েৃঢ়তা ও সক্ষেতা িৃন্ডদ্ধ এিং জলিায় ুেথরিতনটর্র 

প্রভাি হোক্াটিলার জটর্য আোটের থসদ্ধাটের প্রোণ তুটল ধটর। হসইসাটি, সিটচটয় গুরুত্বেূণ ন 

থিষয়  টলা এই র্তুর্ ভির্ হরাগীটের প্রটয়াজর্ীয় হসিা গ্র ণ ক্রার জর্য এক্ট্রে থর্রােে ও 

সুরথক্ষত জায়গা প্রোর্ ক্রটি।"  

  

NY শ্স্ট্ম্বের অোম্বসেবল সদসে োইম্বকল কুবসক িটলর্, "এই র্ান্দথর্ক্ সি নাধুথর্ক্ িযাথসথলট্রে 

থসট্রেজটুড় সি হরাগীর জর্য উচ্চ োটর্র েথরচে না ও হসিা প্রোর্ ক্রটি। এই র্তুর্ ভিটর্র 

সুথচথেত র্ক্ো হরাগী ও ক্েী উভটয়র থর্রােত্তা ও সুযতার সটি নাচ্চ িযিযা ক্টর এিং এক্ট্রে 

সুন্দর অিযাটর্র েূণ ন সুথিধা ক্াটজ লাগায়।"  

  

র্তুর্ ভির্ট্রের র্ক্ো ও থর্ে নাণটক্ৌেল থিষয়ক্  াইলাইটের এক্ট্রে থভথডও এোটর্ হেো োটি।  

  

এই র্তুর্ 230,000 িগ নিুটের, োাঁচ-তলা ভির্ ির্যা প্রথতটরাটধর জর্য সেুদ্রেৃষ্ঠ হিটক্ 20 িুে 

উচ্চতায় োইটলর উের থর্থে নত  টয়টে, হেোটর্ িাড়থত সতক্নতা থ টসটি সি ইউট্রেথলট্রে 

সেুদ্রেৃষ্ঠ হিটক্ 30 িুে উচ্চতায় যাের্ ক্রা  টয়টে। র্তুর্ োথক্নং লটের র্ক্োয় ির্যা 

হোক্াটিলার েেটক্ষেসেূ  অেভুনক্ত ক্রা  টয়টে এিং ক্যাম্পাসজটুড় র্তুর্ হেটর্জ থসটস্ট্ে 

ইর্স্ট্ল ক্রা  টয়টে। এই ভির্ট্রে েথরটিে িান্ধি ও জ্বালাথর্-সাশ্রয়ী; প্রাকৃ্থতক্ভাটি ঠাণ্ডা 

 ওয়ার জর্য সিুজ োে, ঝটড়র োথর্ হোক্াটিলার িযিযা ও LEED হেক্সই ক্েপ্লাটয়ন্স স  

থর্ে নাণ ক্রা  টয়টে।  

  

এই র্তুর্ ভির্ িযাথসথলট্রের িহু ক্ে নসূথচ ও ন্ডিয়াক্লােটক্ হক্ন্দ্রীভূত ক্রার োধযটে 

ক্াে নেথরচালর্ার েক্ষতা িৃন্ডদ্ধ ক্টর। এক্ট্রে র্তুর্ িাটে নথস ও হসন্ট্রাল সাথভনটসস ভিটর্র সাটি 

সংেুক্ত  ওয়া সাথভনস ক্থরডর স ায়তােূলক্ েথরটষিা থিতরটণর ক্াে নক্াথরতা িৃন্ডদ্ধ ক্টর।  

  

ইউথর্ে হডস্কগুটলা হোলাটেলা, হক্ন্দ্রযটল অিথযত, এিং স্পিভাটি েুটরােুথর হেো োয়। এই 

র্ক্ো সরাসথর সুোরভাইজ ক্রার সুটোগ হেয় এিং ক্েী ও হরাগীটের স টজ ইন্টারয্াক্ট ক্রার 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=83b795f9-dc2cace8-83b56ccc-000babd9fe9f-d87e84447fad43a6&q=1&e=65f6f31f-b684-4195-ae02-18fc1fb96479&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi9sENm0tBcM


সুটোগ হেয়। এোড়াও হিরাথেউট্রেক্ ও স্বতন্ত্র ক্েী/গ্রা ক্ সমৃ্পক্ততার জর্য ইউথর্টে িযন্ডক্তগত 

েরােে ন ও সাক্ষাতক্ার ক্ক্ষ রটয়টে।  

  

এক্ইসাটি ভির্ট্রে হরাগী ও ক্েীটের সটি নাচ্চ সন্তুট্রির জর্য র্ক্ো ক্রা  টয়টে। অধযয়টর্ হেো 

হগটে হে হক্াটর্া িযন্ডক্ত হে হভৌত েথরটিটে থচথক্ৎসা গ্র ণ ক্টরর্ তা স্বাযযগত িলািটলর উের 

গুরুত্বেূণ ন ভূথেক্া রাটে। থিোল জার্ালা প্রাকৃ্থতক্ আটলা ও চেৎক্ার েৃেয প্রোর্ ক্টর। 

লযােটস্কটের েটধয স টজ রক্ষণাটিক্ষণ ও হেৌসুথে রটের বিথচত্র্য প্রোটর্র জর্য যার্ীয়ভাটি 

োওয়া োয় এের্  াস, গােোলা, ও গুল্ম ইতযাথে রটয়টে।  

  

অর্যার্য গুরুত্বেূণ ন এলাক্ার েটধয রটয়টে প্রধার্ লথি, হেোটর্ েে নাপ্ত থর্রােত্তা ও সুরক্ষা িজায় 

হরটে আটরা উষ্ণ েথরটিে বতথর ক্রা  টয়টে। হেটঝগুটলা োরীথরক্ভাটি অক্ষে িযন্ডক্তটের 

িযি ার-িান্ধি, োথক্নং লে হিটক্ সােটর্র েরজা েে নে িেে ঢাল রটয়টে োটত রয্াম্প িা 

থসথড়র প্রটয়াজর্ র্া  য়।  

  

এই র্তুর্ ভিটর্ এক্ট্রে সযালটর্র জায়গা স  "হপ্রাটের্াড", ক্যাটি, সাোন্ডজক্তার জায়গা, ও 

থিফ্ট েে রটয়টে, হসইসাটি ক্ে নসূথচ, ন্ডিয়াক্লাে এিং িনু্ধ-িান্ধি ও েথরিাটরর সাটি সাক্ষাটতর 

জর্য িাড়থত ক্ক্ষ ও হোলা জায়গা রটয়টে।  

  

এই র্তুর্ ইর্টেটেন্ট ভির্ 2014 সাটল 42 থেথলয়র্ ডলাটরর হসন্ট্রাল সাথভনটসস থিন্ডডং চাল ু

 ওয়ার অর্ুসারী  টয়টে, হেট্রে থিধ্বংসী ঝড় সযান্ডের  ােলায় ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়া গুরুত্বেূণ ন 

অিক্াঠাটোটক্ প্রথতযাের্ ক্টরথেল।  

  

###  
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