
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাম্ব াক কাউবিম্বে 40 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর িয়স্কম্বের সাশ্রয়ী 

আিাসর্ হডম্বভলপম্বিম্বির কাজ হেষ  ওয়ার হ াষণা করম্বলর্  

    

ট্রার্জজটম্বকজিক সম্প্রোয় পবরিার ও িয়স্কম্বের প্রায় 400টট বিশ্র আম্বয়র, অোম্বেবসিল 

িাসা প্রোর্ কম্বর  

   

11 পাকন ড্রাইভ অোপাটনম্বিিস  ম্বলা ওয়াইর্ডাক বভম্বলম্বজ হ ালা চেুি ন হেট-অি নাবয়ে 

সাশ্রয়ী আিাসর্ হডম্বভলপম্বিি  

  

হরন্ডাবরিং হে ুর্ এখানে  

   

   

গভে নর ক্যাথি হ াক্ল হ াষণা ক্রনলে হে সান াক্ ক্াউথির ওয়াইেডাক্  যামনলনে এক্টে 40.4 

থমথলয়ে মাথক্নে ডলানরর সাশ্রয়ী আবাসে হডনভলপনমনির ক্াজ হেষ  নয়নে। 11 পাক্ন ড্রাইভ 

অ্যাপােননমিস (Park Drive Apartments) োনম পথরথিত েতুেভানব থেথম নত ভবেটেনত রনয়নে 

বয়স্কনের জেয 94টে অ্যাপােননমি এবং এটে ওয়াইেডাক্ থভনলনজর িতুি ন পে নায়, থভনলজটে 

ওয়াইেডাক্ লং আইলযান্ড হরলনরাড হেেে (Long Island Railroad, LIRR) সংলগ্ন এক্টে 40 

এক্নরর পানস নল ভূথম এবং এখে হসখানে 395টে অ্যাপােননমি রনয়নে।  

  

"পুনরা থেউ ইয়নক্ন, থবনেষ ক্নর লং আইলযানন্ডর সম্প্রোয়সমূন  মােসম্পন্ন, সাশ্রয়ী আবাসনের 

সরবরা  বৃদ্ধি ক্রা এক্টে অ্গ্রাথিক্ার," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা ওয়াইেডাক্ থভনলনজর 

মনতা আনরা আবাসে সুনোগ ততথরনত মনোনোগী ো থেদ্ধিত ক্রনত সা ােয বয়স্করা হসই 

সম্প্রোনয় িাক্নত পানর হেখানে তানের বাথি এবং এক্ইসানি স্বািীেভানব বা াঁিার জেয 

প্রনয়াজেীয় ট্রােদ্ধজে ও হসবার উন্নত অ্যানেস উপনভাগয ক্রনত পারনব।"  

  

11 পাক্ন ড্রাইভ অ্যাপােননমিনসর ক্াজ হেষ  ওয়া গভে নর হ াক্নলর থেউ ইয়ক্ন হেেজনুি 

আবাসেনক্ আনরা সাশ্রয়ী, েযােয ও থিথতেীল ক্রার পথরক্ল্পোর সমূ্পরক্। 2023 অ্ি নবেনরর 

হেে বানজনে গভে নর 25 থবথলয়ে ডলানরর এক্টে েতুে পাাঁি-বের হময়ােী সমথিত আবাসে 

পথরক্ল্পো উপিাপে এবং স লভানব প্রণয়ে ক্নরনেে ো থেউ ইয়ক্ন জনুি 100,000 সাশ্রয়ী 

বাথি ততথর বা সংরক্ষণ ক্রার মািযনম আবাসনের সরবরা  বৃদ্ধি ক্রনব, োর মনিয অ্স ায় 

জেনগাষ্ঠীর জেয স ায়তামূলক্ পথরনষবাসম্পন্ন 10,000 বাথি এবং আনরা 50,000 বাথিনত 

থবেুযতায়ে সম্পন্ন ক্রা অ্ন্তভুনক্ত রনয়নে।   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FWyandanch_Senior_Housing_Rendering.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbfc952ce6ab741b0546208daa7c44913%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638006758728964381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4nUrcmZNryOF19Lzr5jDutCuEk2OLGgX1BOv2%2F3w%2F8o%3D&reserved=0


   

11 পাক্ন ড্রাইভ অ্যাপােননমিনস রনয়নে এক্টে এক্ক্ পাাঁিতলা ভবে হেখানে 62 বের বা তার 

হবথে বয়নসর বয়স্কনের জেয 94টে অ্যাপােননমি সংরথক্ষত আনে। এই সব অ্যাপােননমিগুনলা 

হেসব পথরবার এলাক্ার মিযম আনয়র (Area Median Income, AMI) েতক্রা 70 ভাগ বা তার 

থেনি উপাজনে ক্নর তানের সামনি নযর মনিয রনয়নে।  

   

ভবেটে েক্ো ক্রা  নয়নে িলািনল সমসযা িাক্া মােুষনের এবং োনের থসাঁথিনত সমসযা  য় বা 

োরা হুইলনিয়ার বা ওয়াক্ানরর উপর থেভনরেীল তানের িাে প্রোনের জেয। সাতটে অ্যাপােননমি 

সমূ্পণ নভানব োরীথরক্ভানব অ্ক্ষম ভািাটেয়ানের িাে প্রোনের জেয অ্থভনোদ্ধজত এবং থতেটে 

অ্থতথরক্ত অ্যাপােননমি েৃটি বা শ্রবণ প্রথতবন্ধী বাথসন্দানের জেয সমূ্পণ নভানব অ্থভনোদ্ধজত  নব।  

   

সুনোগ সুথবিার মনিয রনয়নে এক্টে লদ্ধি  যাথসথলটে, বহু বযব ানরর ক্থমউথেটে ক্ক্ষ, থ েনেস 

ক্ক্ষ, বাথসন্দানের থবনেষ হসবার অ্থ স এবং সবজু িাে।  

   

এই প্রক্নল্পর হডনভলপনমি েলটে  নলা অ্যালবাথেজ হডনভলপনমি ক্নপ নানরেে (Albanese 

Development Corporation) এবং হসল ন ল্প থরনয়থলটে গ্রুনপর (Selfhelp Realty Group) মনিয 

এক্টে হেৌি উনেযাগ।  

   

হসল ন ল্প ভবনের হভতনর তানের বয়স্কনের জেয সদ্ধিয় হসবার মনডল (Selfhelp Active 

Services for Aging model, SHASAM) পথরিালো ক্রনব, ো সামাদ্ধজক্ হসবা গ্র ণ ও োিাই, 

ভাতা ও অ্থিক্ার থেনয় স ায়তা, মােথসক্ ও োরীথরক্ সুিতা ক্ম নসূথি এবং সামাদ্ধজক্ ইনভি 

প্রোে ক্নর। এোিাও ক্ম নসূথিটে বাথসন্দানেরনক্ হস্বচ্ছানসবক্ সুনোগ এবং সম্প্রোয়থভথিক্ 

সংিাে হেমে বাথিনত খাবার হপৌৌঁনে হেওয়া, হ াম হক্য়ার, মােথসক্ স্বািয হসবা এবং পথরব নের 

জেয হর ানরল প্রোে ক্নর।  

   

11 পাক্ন ড্রাইভ অ্যাপােননমিস  নলা ওয়াইেডাক্ থভনলনজ ক্াজ হেষ  ওয়া িতুি ন ভবে। 40-

এক্নরর পানস নলটে বযাথবলে োউে অ্থিগ্র ণ ক্নর আবাথসক্ পুেগ নঠনের জেয, এম্পায়ার হেে 

হডনভলপনমি (Empire State Development), থেউ ইয়ক্ন হেে এেভায়রেনমিাল 

 যাথসথলটেজ ক্নপ নানরেে (New York State Environmental Facilities Corporation), 

হ ডানরল ট্রােদ্ধজে প্রোসে (Federal Transit Administration), হ ডানরল আবাসে ও আব নাে 

হডনভলপনমি থবভানগর (Federal Department of Housing and Urban Development) 

সমি ননে। ওয়াইেডাক্ থভনলজটে ওয়াইেডাক্ রাইদ্ধজং (Wyandanch Rising) োনমর আনরা 

বৃ ির এক্টে পুেরুজ্জীবে প্রনিিার অ্ংে, এটে এক্টে সাথব নক্ ট্রােদ্ধজেনক্দ্ধিক্ ডাউেোউে 

পুেরুজ্জীবে পথরক্ল্পো, এবং এটে লং আইলযান্ড আঞ্চথলক্ অ্ি ননেথতক্ থবক্াে পথরষে (Long 

Island Regional Economic Development Council) দ্বারা এক্টে অ্গ্রাথিক্ার প্রক্ল্প থ নসনব 

আখযা হপনয়নে।  

   

োউেটে অ্যালবাথেজ হডনভলপনমি ক্নপ নানরেেনক্ আবাথসক্ ভবেগুনলার জেয মাোর 

হডনভলপার থ নসনব বাোই ক্নর। 11 পাক্ন ড্রাইভ অ্যাপােননমিনসর পাোপাথে, 177টে 

অ্যাপােননমিস  েুইটে থমশ্র বযব ানরর, থমশ্র আনয়র ভবনের ক্াজ হেষ  য় 2015 সানল এবং 



124টে থমশ্র আনয়র অ্যাপােননমিস  এক্টে তৃতীয় ভবনের ক্াজ হেষ  য় 2019 সানল। িারটে 

প্রক্নল্পর প্রথতটে থেউ ইয়ক্ন হেনের হ ামস এবং ক্থমউথেটে থরথেউয়াল (New York State 

Homes and Community Renewal, HCR) হিনক্ অ্ি নায়ে হপনয়নে।  

   

11 পাক্ন ড্রাইভ অ্যাপােননমিনস অ্ন্তভুনক্ত  নয়নে 7.9 থমথলয়ে মাথক্নে ডলার িায়ী ক্র-মউকু্  

বন্ড, হ ডানরল থেম্ন আনয়র ক্র হিথডে (Federal Low-Income Tax Credits) ো 15 থমথলয়ে 

মাথক্নে ডলার ইকু্যইটে সৃটি ক্নর এবং HCR হিনক্ 14.9 থমথলয়ে মাথক্নে ডলার ভতুনথক্।  

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হ ািস এিিং কবিউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর কবিের্ার রুিঅোর্ 

বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "ওয়াইেডাক্ থভনলজ এখে গৃ িাথল আনয়র এক্টে বযাথির জেয এক্টে 

সুথবিাজেক্, ট্রােদ্ধজেনক্দ্ধিক্ অ্বিানে প্রায় 400টে অ্যাপােননমি রনয়নে। এই িরনের 

পথরক্থল্পত হডনভলপনমি পুনরা থেউ ইয়ক্ন হেনে এক্টে মনডল থ নসনব ক্াজ ক্রনব হে 

ক্ীভানব স্মােন, হেক্সই, এবং থমশ্র বযব ানরর সম্প্রোয় গঠে ক্রনত  য়। 11 পাক্ন ড্রাইভ 

অ্যাপােননমি বয়স্কনের জেয 94টে সাশ্রয়ী বাসা হোগ ক্নর োনত ক্নর বাথসন্দারা এক্টে সমৃি ও 

সদ্ধিয় এলাক্ায়, হসল ন নল্পর অ্েসাইে হসবার অ্যানেসস  বাসায় হেষ জীবে থেরাপনে 

ক্াোনত পানর। আমরা আমানের িােীয় অ্ংেীোরনের এবং অ্যালবাথেজ হডনভলপনমি 

ক্নপ নানরেেনক্ িেযবাে জাোদ্ধচ্ছ ওয়াইেডাক্ থভনলজনক্ বাস্তনব পথরণত ক্রার জেয।"  

    

সাম্ব াক কাউবির বর্ি না ী বেম্বভর্ হিম্বলার্ িম্বলর্, "সান াক্ ক্াউথিনতই োনত আমানের 

বয়স্কনের ক্ানে বাসা বলার মনতা থেরাপে িাে িানক্ তা থেদ্ধিত ক্রা এক্টে েীষ ন অ্গ্রাথিক্ার 

 নয় আনে এবং এই সাশ্রয়ী আবাসে হডনভলপনমনির ক্াজ হেষ  ওয়াটে টঠক্ তাই ক্নর। আথম 

থেউ ইয়ক্ন হেেনক্ িেযবাে জাোনত িাই এর অ্বযা ত অ্ংেীোথরনের জেয এবং থেদ্ধিত ক্রার 

জেয োনত অ্ভানব িাক্া বযদ্ধক্তনের মািার উপর োে িানক্।"  

   

িোবিলর্ টাউম্বর্র সুপারভাইজর বরচ েো ার িম্বলর্, "এই েতুে হডনভলপনমিটে 

ওয়াইেডাক্ রাইদ্ধজংনয়র এক্টে আক্ষ নণীয় অ্ংে। আমানের বয়স্কনের জেয এমে আবাসে 

প্রোে ক্রা ো তানের অ্তযাবেযক্ীয় স্বািীেতা বজায় রাখনত হেয় তা এই অ্ঞ্চনলর এক্টে অ্পূণ ন 

িাথ ো। সমূ্পণ ন োউে হবানডনর পনক্ষ, আমরা হসল ন নল্প আমানের অ্ংেীোরনের এবং এই 

হডনভলপনমিনক্ বাস্তব ক্রার ক্ানজ জথিত সক্ল হেে এনজদ্ধিনক্ িেযবাে জাোদ্ধচ্ছ।"  

   

অোলিাবর্জ অগ নার্াইম্বজেম্বর্র হপ্রবসম্বডি জিম্বো ার অোলিাবর্জ িম্বলর্, "আমরা 

ওয়াইেডাক্ থভনলনজ আমানের সব ননেষ অ্জনে থেনয় গথব নত, ো  নলা 11 পাক্ন ড্রাইনভর ক্াজ 

হেষ  নয় ও তা থলজ প্রোে ক্রা, এটে এক্টে 100 সাশ্রয়ী ভািার ভবে ো সব নাথিক্ েুব নল িােীয় 

বয়স্কনের জেয থেম নাণ ক্রা  নয়নে। এই ক্াজটে সম্ভব  নতা ো আমানের সক্ল অ্ংেীোর োিা, 

োরা  নলা হসল ন ল্প ক্থমউথেটে সাথভননসস, থেউ ইয়ক্ন হেে হ ামস এবং ক্থমউথেটে 

থরথেউয়াল, সান াক্ ক্াউথি, বযাথবলে োউে, বযাথবলে োউনের থেল্প থবক্াে ক্তৃনপক্ষ (Town of 

Babylon's Industrial Development Authority), এবং এক্ইসানি আমানের থেম্ন আনয়র 

আবাসে ক্র হিথডে থসদ্ধন্ডনক্নের,  াডসে  াউদ্ধজং ক্যাথপোল (Hudson Housing Capital) 

এবং আমানের ঋণোতা, হজথপমরগাে হিজ বযাংক্ (JPMorgan Chase Bank)। 11 পাক্ন ড্রাইভ 

থিথিত ক্নর পঞ্চম এই ভবনের সংনোজে, ো 'ওয়াইেডাক্ রাইদ্ধজং' োম পথরথিত সরক্াথর-



হবসরক্াথর স নোথগতামলূক্ ক্াজটেনত অ্বোেও রানখ এবং এর উপর থভথি ক্নর গটঠতও 

 নয়নে, ো  নলা ওয়াইেডাক্ সম্প্রোনয় েতুে, থেরাপে, সাশ্রয়ী অ্বসাে থেনয় আসার জেয এবং 

এক্ইসানি অ্ি ননেথতক্ প্রবৃদ্ধির জেয এক্টে প্রনিিা।"  

   

হসল ম্ব ল্প বরম্বয়বলটট গ্রুপ। েে হিলম্বিইড সাশ্রয়ী আিাসর্ ইর্বেটটউম্বটর (The 

Melamid Institute of Affordable Housing) বর্ি না ী পবরচালক ইভবলর্ উল  িম্বলর্, 

"হসল ন ল্প ওয়াইেডাক্ এবং আনেপানের এলাক্ায় বয়স্কনের জেয হসবাস  সমি নে আবাসে 

থেনয় আসার এই েনলর অ্ংে  নত হপনর গথব নত। অ্যালবাথেজ অ্গ নাোইনজেেনসর সানি এই 

স নোথগতামূলক্ ক্াজ বহু বয়স্ক থেউ ইয়ক্নবাসীনের জেয লাভজেক্  নব, োনের থেনজনের 

সম্প্রোনয় এক্টে সাশ্রয়ী ও সুন্দর েতুে বাসার প্রনয়াজে আনে। আমরা 11 পাক্ন ড্রাইনভ 

হসল ন ল্প বয়স্কনের জেয সদ্ধিয় হসবার মনডল (Selfhelp Active Services for Aging Model, 

SHASAM) থেনয় আসনত হপনর এবং থেম্ন ও মিযম আনয়র বয়স্ক বাথসন্দানের স্বািয ও সুিতা 

সমি নে ক্রার জেয অ্েসাইে হসবা প্রোে ক্রনত হপনর আেদ্ধন্দত।"  

   

###   
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