
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ইস্ট বর্উ ইয়ম্বকন 2,400 সাশ্রয়ী িাবি, হেবিম্বকল বিবর্ক, খুচরা হ াকার্ তৈবর করার 

জর্ে 1.2 বিবলয়র্ িলাম্বরর রূপান্তরেূলক প্রকম্বের বর্ে নাণকাজ শুরু  ওয়া সম্পম্বকন 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

িৈনোম্বর্ ব্রুকবলর্ হিম্বভলপম্বেন্ট হসন্টাম্বর 373 বেবলয়র্ িলাম্বরর পুর্ঃউন্নয়র্ কাম্বজর 

প্রািবেক ধাম্বপর কাজ শুরু  ম্বয়ম্বে, যা প্রায় 600 সাশ্রয়ী িাবি তৈবর করম্বি  

  

িহুধাপবভবিক এই কবেউবর্টি উন্নয়র্ প্রকে ইস্ট বর্উ ইয়ম্বকন অি ননর্বৈক তিষেে 

হোকাম্বিলা করার জর্ে হস্টম্বির ভাইিাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিভ-এর অংে  

  

হরন্ডাবরং এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ব্রুক্থলনর্র ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন এলাক্ায় 27 এক্র জায়গা থর্নয় অবথিত 

সানবক্ ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টানরর পুর্ঃউন্নয়নর্র জর্য 1.2 থবথলয়র্ েলানরর 

রূপান্তরেূলক্ প্রক্নের থর্ে নাণক্াজ শুরু  নয়নে বনল হ াষণা ক্নরনের্। 373 থেথলয়র্ েলানরর 

এই প্রািথেক্ ধানপ 576টি সাশ্রয়ী বাথি, 15,000 বগ নফুি আয়তনর্র এক্টি আউিনপনেন্ট 

হেথেনক্ল থিথর্ক্, এবং গ্রাউন্ড হলানর 7,000 বগ নফুি আয়তনর্র খুচরা হ াক্ানর্র জায়গা ততথর 

ক্রা  নব। সম্পন্ন  নয় যাওয়ার পনর, অযালাথফয়া (Alafia) র্ানে পথরথচত  ওয়া এই উন্নয়র্ প্রক্ে 

চূিান্ত পয নানয় থগনয় থচত্তথবনর্া নর্র িার্ এবং স্বািয ও সুিতার প্রসার  িানর্া ক্থেউথর্টি 

সংিার্সেূন র অযানেস সেদৃ্ধ হ েঁনি চলাচনলর উপযুক্ত এক্টি এলাক্ায় 2,400-এরও হবথে 

সাশ্রয়ী বাথি ততথর ক্রনব। অযালাথফয়া হস্টনির ভাইিাল ব্রুক্থলর্ উন যানগর অংে হযটি 

ব্রুক্থলনর্র উচ্চ চাথ  াসম্পন্ন ক্থেউথর্টিগুনলানত থব যোর্  ী নিায়ী সাোজজক্, অি ননর্থতক্, ও 

স্বািয সংক্রান্ত তবষেয হোক্ানবলা ক্রনে। 

 

"আেরা শুধ ুহয ইস্ট থর্উ ইয়নক্নর হলাক্জনর্র জর্য আবাসর্ থর্ে নাণ ক্রথে তাই র্য়, বরং 

আেরা এক্টি ক্থেউথর্টিনত থবথর্নয়াগ ক্রথে যানত ভথবষযত প্রজনের থর্উ ইয়ক্নবাসীরা সাফলয 

ও সেজৃদ্ধ অজনর্ ক্রনত পানর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "2,400টি র্তুর্ োর্সম্মত বাথি 

ততথর ক্রা এবং সাোজজক্ পথরনষবা ও স্বািযনসবার অযানেস সম্প্রসারণ ক্রার োধযনে, 

অযালাথফয়া এই এলাক্ানক্ বসবানসর জর্য আনরা হবথে সাশ্রয়ী, আনরা হবথে অন্তভুনজক্তেূলক্ এবং 

অথধক্তর স্বািযক্র িানর্ পথরণত ক্রনব। সথতযক্ার অনি নই রূপান্তরেূলক্ এই থবথর্নয়াগ সব থর্উ 

ইয়ক্নবাসী যানত সেজৃদ্ধ অজননর্র সুনযাগ পায় হস থবষয়টি থর্জিত ক্রার জর্য সোজ বযবিায় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FBrooklyn_Developmental_Center_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6zlRicyib3%2B0jFQfLMp13Zk8imTTl4qzMAfJR8KIOA%3D&reserved=0


ততথর  ওয়া থবনভ  থর্রসনর্র থ নক্ আোন রনক্ এথগনয় থর্নয় যানব।"  

 

2018 সানল, এম্পায়ার হস্টি হেনভলপনেন্ট (Empire State Development), থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

হ ােস এন্ড ক্থেউথর্টি থরথর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal)-এর 

সনে স নযাগী  নয়, ইস্ট থর্উ ইয়নক্নর স্প্রং জক্রক্ এলাক্ায় অবথিত ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট 

হসন্টানরর ক্যাম্পানস এক্টি আধুথর্ক্, থেশ্র বযব ানরর সুিতানক্জিক্ উন্নয়র্ প্রক্নের জর্য 

প্রস্তাব আ বার্ ক্নরথেল। থবজয়ী হেনভলপনেন্ট টিনে রনয়নে অযানপে থবজডং হক্াম্পাথর্ (Apex 

Building Company), এল+এে হেনভলপনেন্ট পািনর্াস ন (L+M Development Partners), 

সুথবধাবজিতন র জর্য পথরনষবা (Services for the UnderServed) এবং রাইজবনরা ক্থেউথর্টি 

পািনর্ারথেপ (RiseBoro Community Partnership)। সাইিটির োস্টারপ্ল্যার্ প্রণয়র্ ক্নরনে 

েযাির্ার আথক্ননিক্টস (Dattner Architects)।  

 

চূিান্ত পয নানয় থগনয়, অযালাথফয়া র্ানে পথরথচত এই সম্পূণ ন BDC পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্ে, পিৃক্ 

ক্নয়ক্টি ধানপ থর্ে নাণ ক্রা  নব এবং SCAPE লযান্ডনেপ আথক্ননিক্চার (SCAPE Landscape 

Architecture) ক্তৃনক্ র্ক্োকৃ্ত হ েঁনি চলাচনলর উপযুক্ত এক্টি ক্যাম্পানস আর্ুোথর্ক্ 2,400 

সাশ্রয়ী অযাপািননেন্ট এবং অর্যার্য থেশ্র বযব ানরর িার্ ততথর ক্রনব।  

 

এই পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্নের প্রিে ধানপ 452টি অযাপািননেন্ট থবথেষ্ট এক্টি 15-তলা ভবর্ এবং 

124টি অযাপািননেন্ট থবথেষ্ট এক্টি েয়তলা ভবনর্র র্তুর্ থর্ে নাণক্াজ সম্পন্ন ক্রা  নব। 15-তলা 

ভবর্টির েনধয রনয়নে এক্টি ক্ের্ লথবর োধযনে সংযুক্ত  ুইটি িাওয়ার, হযখানর্ প্রিে িাওয়ানর 

15,000 বগ নফুি আয়তনর্র এক্টি হেথেনক্ল থিথর্ক্ এবং থিতীয় িাওয়ানর 7,800 বগ নফুি 

আয়তনর্র খুচরা হ াক্ানর্র জায়গা রনয়নে।  

 

ওয়ার্ ব্রুক্থলর্ হ লি (One Brooklyn Health) এক্টি আউিনপনেন্ট হেথেনক্ল ফযাথসথলটি 

পথরচালর্া ক্রনব হযখানর্ অযালাথফয়া এবং আনেপানের ক্থেউথর্টির অথধবাসীন র চাথ  াগুনলা 

পূরনণর জর্য প্রািথেক্ হসবা এবং থবথভন্ন থবনেষাথয়ত পথরনষবা অন্তভুনক্ত িাক্নব। আনেপানের 

এলাক্ায় হসবা  ার্ ক্রনব এের্ িার্ীয় কু্ষদ্র বযবসাগুনলানক্ আকৃ্ষ্ট ক্রার লক্ষয থর্নয় এই খুচরা 

হ াক্ানর্র জায়গায় পােঁচজর্ বাথণজজযক্ ভািাটিয়ানক্ িার্ হ ওয়া যানব বনল প্রতযাো ক্রা  নে।  

 

োর্থসক্ স্বািয সংক্রান্ত চযানলঞ্জসেূন র সম্মুখীর্  ওয়া বযজক্তন র জর্য 48টি অযাপািননেন্ট 

সংরথক্ষত রাখা  নয়নে, যারা এম্পায়ার হস্টি স ায়তােূলক্ আবাসর্ উন যানগর (Empire State 

Supportive Housing Initiative) োধযনে অি নায়র্কৃ্ত এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টনির অথফস অব 

হেন্টাল হ লি (Office of Mental Health) ক্তৃনক্ পথরচাথলত ভািা-সংক্রান্ত ভতুনথক্ ও 

পথরনষবাগুনলার অযানেস লাভ ক্রনবর্। বুজদ্ধবথৃত্তক্ বা থবক্াে সংক্রান্ত অক্ষেতায় আক্রান্ত 

বযজক্তন র জর্য আনরা 88টি স ায়তােূলক্ আবাসর্ সংরথক্ষত রাখা  নব, যারা থর্উ ইয়ক্ন হস্টনির 

অথফস ফর থপপল উইি হেনভলপনেন্টাল থেজযাথবথলটিজ (Office for People With 

Developmental Disabilities)-এর অি নায়নর্ পথরচাথলত ভািা-সংক্রান্ত ভতুনথক্ ও পথরনষবাগুনলা 

হিনক্ উপকৃ্ত  নব। 136টি স ায়তােূলক্ বাথির জর্য পথরনষবা প্র ার্ক্ারী  নে 

সুথবধাবজিতন র জর্য পথরনষবা।  

 



প্রািথেক্ ধানপর উভয় ভবর্ পযাথসভ  াউজ োর্ ণ্ড পূরণ ক্রার জর্য র্ক্ো ক্রা  নয়নে এবং 

জ্বালাথর্  ক্ষতাসম্পন্ন থ টিং ও কু্থলং-এর জর্য এক্টি হিাজে লুপ জজওিাে নাল থ ি পাম্প 

ক্ানজ লাগানব। এোিা এক্টি রুফ-োউনন্টে হসালার অযানর বসানর্া  নব হযটি হসৌরেজক্তনক্ 

থব ুযৎ েজক্তনত রূপান্তর ক্রনব এবং এক্টি SHARC বজনযপাথর্র থ ি থরক্ভাথর থসনস্টে িাপর্ 

ক্রা  নব হযটি থ টিং, কু্থলং ও গরে পাথর্র জর্য বজনযপাথর্ হিনক্ পাওয়া েজক্ত বযব ার ক্রনব।  

 

অথধবাসীরা থবর্ােূনলয উচ্চ-গথতর ব্রেবযান্ড সংনযাগ এবং 24/7 থর্রাপত্তা পথরনষবার অযানেস 

পানবর্। অর্যার্য আবাথসক্ সুথবধাগুনলার েনধয লজি রুে, বাইক্ রুে, ও থচত্তথবনর্া নর্র িার্ 

অন্তভুনক্ত িাক্নব।  

 

প্রিে পয নানয়র জর্য হস্টনির অি নায়নর্র েনধয অন্তভুনক্ত রনয়নে 38.1 থেথলয়র্ েলানরর িায়ী 

ক্রেুক্ত বন্ড, থর্ম্ন-আনয়র আবাসনর্র জর্য হফোনরল পয নানয়র ক্র হক্রথেি যা 117.8 থেথলয়র্ 

েলানরর ইকু্যইটি ততথর ক্রনব এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টনির হ ােস এন্ড ক্থেউথর্টি থরথর্উয়ানলর 

(Homes and Community Renewal) তরফ হিনক্ 174.9 থেথলয়র্ েলানরর ভতুনথক্। থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টনির জ্বালাথর্ গনবষণা ও উন্নয়র্ ক্তৃনপক্ষ (Energy Research and Development Authority) 

আর্ুোথর্ক্ 450,000 েলার প্র ার্ ক্রনব এবং এই প্রক্েটি NY-সার্ বহুপথরবারথভথত্তক্ সাশ্রয়ী 

আবাসনর্র প্রনণা র্া (NY-Sun Multifamily Affordable Housing Incentive) ক্ে নসূথচর োধযনে 

হসালার ইর্স্টনলেনর্র জর্য NYSERDA ত থবল পাওয়ার জর্য আনব র্ ক্রার জনর্যও উপযুক্ত 

 নব। হসইসানি, এই প্রক্ে হসালার ও জজওিাে নাল ক্র হক্রথেি পাওয়ার জর্য উপযুক্ত  নব বনল 

প্রতযাো ক্রা  নে, যা 670,000 েলানরর ইকু্যইটি প্র ার্ ক্রনব। 48টি ESSHI ইউথর্নির 

ক্ায নপথরচালর্া বযয় থর্ব নান র জর্য OMH বাথষ নক্ থভথত্তনত 1,200,000 েলার প্র ার্ ক্রনে এবং 

হসইসানি স্টািন আপ বযয় থর্ব নান র জর্য এক্টি ক্ে নসূথচ উন্নয়র্ অর্ু ানর্র অংে থ নসনব 

430,000 েলার প্র ার্ ক্রনব। থক্েু থেশ্র হবসরক্াথর উৎনসর োধযনে আনরা অি নায়র্ প্র ার্ ক্রা 

 নব।  

 

অযালাথফয়া আবাসর্নক্ আনরা হবথে সাশ্রয়ী, সেতাপূণ ন, ও থিথতেীল ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্নলর সু রূপ্রসারী পথরক্ের্ার অংে। অি নবের 2023 এর হস্টি বানজনি (State Budget), 

গভর্ নর এক্টি র্তুর্ 25 থবথলয়র্ োথক্নর্ েলানরর, পােঁচ বের হেয়াথ , সাথব নক্ আবাসর্ পথরক্ের্া 

উপিাপর্ এবং সফলভানব থর্জিত ক্নরনের্ যা থর্উ ইয়ক্নজনুি 100,000টি সাশ্রয়ী আবাস ততথর 

বা সংরক্ষণ ক্নর আবাসর্ সরবরা  বজৃদ্ধ ক্রনব, যার েনধয  ুঃি জর্নগাষ্ঠীনক্ সেি নর্ ক্রার জর্য 

সেি নক্ হসবাস  10,000টি িাক্নব, হসই সানি আনরা 50,000 বাসার তব ুযথতক্ায়র্ ক্রা  নব। গত 

সপ্তন , গভর্ নর হ াক্ল এবং হেয়র এথরক্ অযাোেস  ইস্ট থর্উ ইয়নক্ন অবথিত আনরা এক্টি থেশ্র-

বযব ানরর উন্নয়র্ প্রক্ে, হলাগার্ ফাউনন্টর্ (Logan Fountain)-এর থর্ে নাণক্াজ শুরু  ওয়ার ক্িা 

হ াষণা ক্নরনের্, হযখানর্ 174টি িায়ী সাশ্রয়ী বাথি, গ ৃ ীর্ অবিায় িাক্া 169 জর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর জর্য বাথির বযবিা ক্নর হ ওয়া এক্টি আশ্রয়নক্ি, এবং 7,600 বগ নফুনিরও হবথে 

আয়তনর্র খুচরা হ াক্ানর্র জায়গা অন্তভুনক্ত িাক্নব। 

 

বর্উ ইয়কন হস্টি হ ােস এন্ড কবেউবর্টি বরবর্উয়াল-এর কবেের্ার রুি অোর্ 

বভসর্াউকাস িম্বলর্, "ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টার সম্পথত্তর পুর্ঃউন্নয়র্ এক্টি 

অন্তভুনজক্তেূলক্, হিক্সই, ও সজক্রয় সাশ্রয়ী আবাসর্ ক্থেউথর্টি গনি হতালার জর্য জীবনর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-mayor-adams-announce-groundbreaking-mixed-use-affordable-housing&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2KJ8w00TMdb2TV0pAhKfTq7tOnlhQ8ESgd8bAcygYoI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-mayor-adams-announce-groundbreaking-mixed-use-affordable-housing&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2KJ8w00TMdb2TV0pAhKfTq7tOnlhQ8ESgd8bAcygYoI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-mayor-adams-announce-groundbreaking-mixed-use-affordable-housing&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2KJ8w00TMdb2TV0pAhKfTq7tOnlhQ8ESgd8bAcygYoI%3D&reserved=0


এক্বার আসার েনতা এক্টি সুনযাগ, হযটি হসন্ট্রাল ব্রুক্থলনর্ বসবাসক্ারী  াজার  াজার থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর জর্য স্বািয সংক্রান্ত ফলাফল উন্নত ক্রনব এবং সুনযাগ-সুথবধা সম্প্রসারণ ক্রনব। 

ভথবষযত অথধবাসীন র জীবনর্ এবং সেগ্র ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন এলাক্ায় এক্টি উনেখনযাগয প্রভাব 

হফলনত যাওয়া 1.2 থবথলয়র্ েলানরর প্রক্েটির 373 থেথলয়র্ েলানরর প্রািথেক্ ধানপর 

থর্ে নাণক্াজ শুরু  ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্রনত হপনর আেরা হরাোজিত। স ায়তােূলক্ 

পথরনষবাসেূ , এক্টি স্বািয থিথর্ক্, থবর্ােূনলযর ওয়াই-ফাই, থর্ে নল জ্বালাথর্ বযব ার, খুচরা 

হ াক্ানর্র জায়গা এবং সাশ্রয়ী ভািা ইতযাথ র সেন্বনয় এটি সথতযক্ার অনি নই আনরা হবথে সাশ্রয়ী 

আবাসর্ ততথর ক্রা এবং আেরা হয ক্থেউথর্টিগুনলানত হসবা প্র ার্ ক্থর হসগুনলানক্ সেদৃ্ধ 

ক্নর হতালার জর্য এক্টি সােথগ্রক্ ক্ে নপদ্ধথত।"  

 

এম্পায়ার হস্টি হিম্বভলপম্বেন্ট-এর হপ্রবসম্বিন্ট, CEO ও কবেের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, 

"অযালাথফয়া  নে সাশ্রয়ী আবাসনর্র জর্য হক্ৌেলগত থবথর্নয়াগ ক্রার োধযনে সব থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর জর্য অি ননর্থতক্ সুনযাগ-সুথবধা সম্প্রসারণ ক্রার বযাপানর গভর্ নর হ াক্নলর 

অেীক্ারাবদ্ধতার সব ননেষ উ া রণ। ভাইিাল ব্রুক্থলর্ উন যানগর োধযনে সম্ভব  নয় উঠা 

ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টানরর পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্েটি আগােী প্রজেগুনলার জর্য এক্টি 

স্বািযক্র, সাশ্রয়ী, ও প্রাণবন্ত ক্থেউথর্টি গনি হতালার োধযনে হসন্ট্রাল ব্রুক্থলর্নক্ 

পুর্রুজ্জীথবত ক্নর তুলনব।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির জ্বালাবর্ গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কৈত নপম্বের হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO হিাবরর্ 

এে.  োবরস িম্বলর্, "এই প্রক্ে 2030 সানলর েনধয 2 থেথলয়র্ জলবায় ুবান্ধব বাথি থর্ে নাণ ক্রার 

জর্য তার লক্ষয পূরনণর প্রনচষ্টার অংে থ নসনব, হস্টিজনুি সুথবধাবজিত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যানত 

জ্বলাথর্  ক্ষতাসম্পন্ন বাথিগুনলার সেতাপূণ ন ও সাশ্রয়ী অযানেস পায় হস থবষয়টি থর্জিত ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াক্নলর অেীক্ারবদ্ধতানক্ প্রথতফথলত ক্নর। জজওিাে নাল থ ি পাম্প প্রযুজক্ত এবং 

র্বায়র্নযাগয হসৌর েজক্ত হিনক্ পাওয়া থব ুযৎ বযব ার ক্রার োধযনে, সম্পন্ন  নয় যাওয়ার পনর, 

অযালাথফয়া উন্নয়র্ প্রক্ে ব্রুক্থলনর্র ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন এলাক্ার অথধবাসীন র জর্য থর্ে নল ও 

থিথতেীল বসবানসর িার্ সরবরা  ক্রনব এবং ব ৃত্তর পথরসনর এই ক্থেউথর্টিনক্ পুর্রুজ্জীথবত 

ক্রনত সা াযয ক্রনব।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির অবিস অি হেন্টাল হ লি-এর কবেের্ার ি. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, 

"ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টানরর পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্নের আওতাধীর্ স ায়তােূলক্ আবাসর্ 

অযাপািননেন্টগুনলা োর্থসক্ অসুিতা থর্নয় বসবাসক্ারী বযজক্তন রনক্ থর্নজন র ক্থেউথর্টিনত 

সফলভানব বসবাস ক্রার জর্য তান র প্রনয়াজর্ীয় পথরনষবাগুনলা রনয়নে এের্ থর্রাপ  ও 

থিথতেীল বাথি প্র ার্ ক্রনব। স ায়তােূলক্ আবাসর্ এবং োর্থসক্ স্বািয হসবার প্রথত গভর্ নর 

হ াক্নলর অেীক্ারাবদ্ধতা  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীনক্ অথধক্তর স্বািযক্র এবং আনরা 

হবথে স্বথর্ভনর জীবর্যাপর্ ক্রনত সা াযয ক্রনে।"  

  

িরবেিবর অিবরটি অি বর্উ ইয়কন হস্টি (Dormitory Authority of the State of New 

York)-এর হপ্রবসম্বিন্ট এিং CEO রুম্বির্ েোকিোবর্ম্বয়ল িম্বলর্, "DASNY এক্টি গুরুত্বপণূ ন 

প্রক্নে স ায়তা ক্রনত হপনর গথব নত যা ভথবষযনত  ী ন সেয় ধনর ব্রুক্থলর্ ক্থেউথর্টিনক্ 

উপকৃ্ত ক্রনব। গভর্ নর হ াক্নলর হর্তৃনত্বর অধীনর্ আেরা ব্রুক্থলনর্ থবথর্নয়াগ ক্রার জর্য 



এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টিজনুি ক্থেউথর্টিগুনলানক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য ক্াজ ক্রথে।"  

 

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির অবিস ির বপপল উইি হিম্বভলপম্বেন্টাল বিজোবিবলটিজ-এর 

কবেের্ার হকবর ই. হর্ইবিল্ড িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল অন্তভুনজক্তেূলক্ ও স ায়তােূলক্ 

আবাসর্ থবক্ে প্র ার্ ক্রার োধযনে থবক্াে সংক্রান্ত অক্ষেতা থর্নয় বসবাসক্ারী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীন রনক্ অগ্রাথধক্ার প্র ার্ ক্রা অবযা ত হরনখনের্, যা ক্থেউথর্টিগুনলানক্ সেদৃ্ধ 

ক্রনে এবং হলাক্জনর্র জীবর্ উন্নত ক্রনে। এটি থবনেষভানব অথর্বায ন হয এক্টি সানবক্ 

ইর্থস্টটিউের্, ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টার-এর সাইনি থবক্াে সংক্রান্ত অক্ষেতায় আক্রান্ত 

বযজক্তন র জর্য 88টি অযাপািননেন্ট থর্ে নাণ ক্রা  নে, ক্ারণ এই হসন্টারটি ক্থেউথর্টি থলথভং 

বজৃদ্ধ ক্রার জর্য OPWDD-এর গ ৃীত প নক্ষপ অর্ুযায়ী আনরা 19টি হসন্টানরর সনে বন্ধ  নয় 

থগনয়থেল। আনরা হবথে োর্ুষনক্ স্বথর্ভনরভানব জীবর্যাপর্ ক্রার স্বপ্ন পূরনণর সুনযাগ ক্নর 

হ ওয়ার জর্য আথে এটির রূপান্তর সম্পন্ন  নত হ খার জর্য অধীর আগ্র  থর্নয় অনপক্ষা 

ক্রথে।"  

 

হস্টি বসম্বর্ির হরাম্বের্ হজ. পারসুম্বয়ি িম্বলর্, "র্তুর্ অযালাথফয়া উন্নয়র্ প্রক্নের 1ে ধাপ 

এই এলাক্ায় আর্ুোথর্ক্ 500টি সুন্দর র্তুর্ অযাপািননেন্ট ততথর ক্রনব, যার েনধয 132টি ইউথর্ি 

অথত জরুথর প্রনয়াজর্ীয় স ায়তােূলক্ আবাসর্ প্র ার্ ক্রনব। ভাইিাল ব্রুক্থলর্ উন যাগ 

সানবক্ ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টার ক্যাম্পানস উনেখনযাগয রূপান্তর থর্নয় আসনে, এবং 

সবনচনয় গুরুত্বপূণ ন বযাপার  নে, অরথক্ষত থর্উ ইয়ক্নবাসীন র জর্য অর্-সাইি পথরনষবাও 

িাক্নব।"  

  

অোম্বসেবল স সে বর্বক লুকাস িম্বলর্, "অযালাথফয়া উন্নয়র্ প্রক্ে আোন র ক্থেউথর্টির 

জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন প নক্ষপ। আোন র সাশ্রয়ী আবাসর্ এবং এক্টি বািথত হেথেনক্ল 

হসন্টানরর থর্ ারুণ প্রনয়াজর্ রনয়নে। আথে আজনক্র এই থর্ে নাণক্াজ শুরু  ওয়ার েধয থ নয় 

শুরু ক্নর, এবং থর্ে নাণপূব ন ও থর্ে নাণ পরবতী সেগ্র প্রজক্রয়ার ধাপগুনলানত, এই ক্থেউথর্টি 

অংেী াথরনত্ব হেনভলপারন র এবং গভর্ ননরর ক্ায নালনয়র সনে ক্াজ ক্নর যাওয়ার প্রতযাো 

রাথখ। লক্ষযসেূন র েনধয ক্থেউথর্টির স সযন র জর্য থর্জিত ক্ে নসংিানর্র সুনযাগ এবং 

বতনোনর্ 60তে অযানসম্বথল থেথিনক্টর েনধয বসবাস ক্রা স সযন র জর্য অযাপািননেন্ট থর্জিত 

ক্রা অন্তভুনক্ত িাক্া উথচত। হসইসানি, ক্ে নসংিার্ ও আবাসনর্র এই সুনযাগ ক্ানজ লাগানর্ার 

জর্য এই থেথিনক্টর অথধবাসীরা যানত থর্বথন্ধত  র্ এবং থেক্ষা লাভ ক্নরর্ হস থবষয়টি থর্জিত 

ক্রার জর্য আনব র্ প্রজক্রয়ার জর্য ক্থেউথর্টিনক্ প্রস্তুত ক্নর হতালার জর্য আথে এক্সনে 

ক্াজ ক্নর যাওয়ার প্রতযাো রাথখ।"  

  

ব্রুকবলর্ িম্বরার হপ্রবসম্বিন্ট অোন্টবর্ও হরম্বর্াম্বসা িম্বলর্, "আনরা এক্বার ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন 

তান র ব্রুক্থলর্ ক্থেউথর্টির সেি ননর্ উনঠ  া েঁিানে, এবং আোন র প্রথতনবেীন র জর্য ক্নয়ক্ 

েতাথধক্ সাশ্রয়ী বাথি, স্বািযনসবা পথরনষবা, এবং খুচরা হ াক্ানর্র জায়গা ততথর ক্রনে। আবাসর্ 

সংক্নির থবরুনদ্ধ লিাই ক্রার জর্য আোন রনক্ শুধু এখানর্ ইস্ট থর্উ ইয়নক্ন র্য়, বরং সব 

জায়গায় আনরা দ্রুততার সনে থর্ে নাণক্াজ সম্পন্ন ক্রনত  নব। আোন র বনরার প্রথতটি 

এলাক্ানক্ ব্রুক্থলনর্র সাোজজক্ ও অি ননর্থতক্ সুিতার উন্নথতর জর্য থর্জ থর্জ ভূথেক্া পালর্ 

ক্রনত  নব, এবং আথে অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ হয ব্রুক্থলর্ হেনভলপনেন্ট হসন্টার সম্পথত্তটি এই ক্ানজ 



হর্তৃত্ব থ নে। গভর্ নর হ াক্লনক্ এবং এই ক্াজটি সম্ভব ক্নর হতালার জর্য এক্সনে  ওয়া 

সংিা ও সংগঠর্গুনলার সবাইনক্ ধর্যবা ।"  

 

ওয়ার্ ব্রুকবলর্ হ লি-এর হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO লা-হর ব্রাউর্ িম্বলর্, "থিথতেীল, থর্রাপ  ও 

সাশ্রয়ী আবাসর্ এবং অযানেসনযাগয স্বািযনসবা সেতা ততথর ক্রার সনে অপথর ায নভানব 

সংযুক্ত। গভর্ ননরর এই রূপক্ে বাস্তবায়নর্র ক্ানজ অংেগ্র ণ ক্রনত হপনর আেরা উেথসত।"  

 

সুবিধািঞ্চিৈম্ব র জর্ে পবরম্বষিা-এর হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO ি. জজন আর. হপটিি িম্বলর্, 

"বাথি োনর্ শুধ ুএক্টি  ালার্ র্য়। গ ৃ  ল থিথতেীলতা, থর্রাপত্তা, সম্প্র ায় এবং এক্ত্বনবানধর 

অর্ুভূথত। অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীন র জর্য পথরনষবা প্র ার্ক্ারী থ নসনব, সবুজ িার্ এবং 

প্রনয়াজর্ীয় ক্থেউথর্টি সুনযাগ-সুথবধাগুনলার অযানেস সম্পন্ন বাথি প্র ার্ ক্রা এবং 

ক্থেউথর্টিগুনলা গনি হতালা অবযা ত রাখা এক্টি অপথর ায ন  াথয়ত্ব। আেরা উেথসত হয 

অযালাথফয়া ইস্ট থর্উ ইয়নক্ন প্রচুর সবুজ িার্ স  সাশ্রয়ী ও স ায়তােূলক্ আবাসর্ থর্নয় 

আসনব। এই যুগান্তক্ারী উন্নয়র্ প্রক্নের অংে  নত হপনর S:US অতযন্ত গথব নত।"  

 

 L+M হিম্বভলপম্বেন্ট পািনর্াস ন (L+M Development Partners)-এর CEO বলসা হগাম্বেজ 

িম্বলর্, "এই যুগান্তক্ারী প্রক্ে সাশ্রয়ী আবাসনর্র হচনয়ও হবথে থক্েু প্র ার্ ক্রনব - এটি উচ্চ-

চাথ  াসম্পন্ন ক্থেউথর্টিগুনলানত ভথবষযত আবাসর্গুনলা থক্ভানব প্রথতটি ধানপ স্বািয সংক্রান্ত 

ফলাফল ও থিথতেীলতার প্রথত অগ্রাথধক্ার হ ওয়ার োধযনে থর্ে নাণ ক্রনত  নব হসই োর্ ণ্ড 

থর্ধ নারণ ক্নর হ নব। প্রনয়াজর্ রনয়নে এের্ এলাক্াগুনলানত স্বািযক্র জীবর্যাপনর্র প্রসার 

 িানর্ার জর্য ততথর সাশ্রয়ী আবাসর্ থর্ে নানণর হক্ষনে থর্ে নাণক্ানজর জর্য বযবহৃত উপক্রণ 

হিনক্ শুরু ক্নর সরবরা কৃ্ত পথরনষবাগুনলা পয নন্ত সবথক্েু অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। এই থবষনয় তার 

হর্তৃনত্বর জর্য আেরা গভর্ নর হ াক্নলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ, এবং এই প্রক্েনক্ সম্ভব ক্নর হতালার 

জর্য যারা সা াযয ক্নরনের্ আোন র হসসব অংেী ারন র প্রথত আেরা কৃ্তজ্ঞ।"  

 

অোম্বপে বিঞ্চল্ডং গ্রুম্বপর CEO বল ব্রোিওম্বয়ইি িম্বলর্, "জীবনর্ খুব ক্ে সংখযক্ বার এের্ 

হক্ানর্া প্রক্নের হ খা পাওয়া যায় হযটি হক্ানর্া এলাক্ানক্ এবং ক্থেউথর্টির হলাক্ন র 

জীবর্নক্ রূপান্তর ক্রনত সা াযয ক্রনত পানর। অযালাথফয়া  নে জীবনর্ এক্বার আসার েনতা 

হসই প্রক্েগুনলার েনধয এক্টি এবং এটির অংে  নত হপনর অযানপে অতযন্ত গথব নত। এই প্রক্ে 

অযানপেনক্ োর্সম্মত সাশ্রয়ী আবাসর্ ততথর ক্রার জর্য এটির থেের্ পরূণ ক্রার ক্াজ 

অবযা ত রাখার পাোপাথে ইস্ট থর্উ ইয়নক্নর হলাক্জর্ সুি ও সুখী জীবর্যাপর্ ক্রনত পারনব 

এের্ এক্টি পথরনবে ততথর ক্রার সুনযাগ প্র ার্ ক্রনে।"  

 

রাইজিম্বরা কবেউবর্টি পািনর্ারবেপ-এর CEO স্কি েিন িম্বলর্, "রাইজবনরা 50 বেনররও 

হবথে সেয় ধনর থর্উ ইয়ক্নবাসীন রনক্ তান র জজপ হক্াে থর্থব ননেনষ োর্সম্মত সাশ্রয়ী 

আবাসনর্র অযানেস হপনত সা াযয ক্রার জর্য ক্থেউথর্টি অংেী ার, িার্ীয় সরক্ার ও 

হবসরক্াথর থবথর্নয়াগক্ারীন র সনে ক্াজ ক্নর আসনে। আথে উেথসত হয অযালাথফয়া সাশ্রয়ী 

ও স ায়তােূলক্ আবাসর্ প্র ার্ ক্রার োধযনে সুি ও সেদৃ্ধেীল এলাক্া গনি হতালার জর্য 

রাইজবনরা-এর ক্থেউথর্টি-হক্জিক্ থেেনর্র আনরক্টি উ া রণ থ নসনব গনি উঠনত পানর।"  

  



হগাল্ডেোর্ সোকস অোম্বসি েোম্বর্জম্বেন্ট (Goldman Sachs Asset Management)-এর 

েম্বধে আরিার্ ইর্ম্বভস্টম্বেন্ট গ্রপ (Urban Investment Group)-এর েোম্বর্ঞ্চজং বিম্বরক্টর 

ইয়াম্বরাঞ্চজর্ রবির্সর্ িম্বলর্, "োর্সম্মত সাশ্রয়ী আবাসর্ ততথর ও সংরক্ষণ ক্রা আরবার্ 

ইর্নভস্টনেন্ট গ্রুনপর এক্টি প্রধার্ র্ীথত। আেরা গভর্ নর হ াক্নলর সেি নর্প্রাপ্ত এক্ ল 

েজক্তোলী অংেী ানরর সনে সম্পৃক্ত  নত হপনর উেথসত হবাধ ক্রথে, ক্ারণ আোন র থবশ্বাস 

এই প্রক্ে ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন ক্থেউথর্টির েধযক্ার অনর্নক্র জর্য অি ননর্থতক্ েূলয ও সুনযাগ-

সুথবধা ততথর ক্রনে।"  

  

ওম্বয়লস িাম্বগ না (Wells Fargo)-এর েোম্বর্ঞ্চজং বিম্বরক্টর হপজ ট্রাম্বভলম্বস্টি িম্বলর্, 

"অযালাথফয়া প্রক্নের প্রিে ধাপ ইস্ট থর্উ ইয়ক্ননক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার রূপক্েনক্ থর্খুেঁতভানব 

ধারণ ক্রনে এবং সাশ্রয়ী বাথি, স্বািযনসবা, ক্থেউথর্টি-হক্জিক্ খুচরা হ াক্ার্, এবং ক্ে নসংিার্ 

ও থচত্তথবনর্া নর্র জায়গা থর্নয় ততথর এক্টি িার্  নয় উঠনে। আনগর হযনক্ানর্া সেনয়র হচনয় 

এখর্, আোন র লক্ষয  নে আবাসনর্র সুনযাগ সম্প্রসারণ ক্রনব এের্ থবথর্নয়াগগুনলানক্ এবং 

সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এক্টি উন্নত, অথধক্তর থিথতেীল থসটি ততথর ক্রনত সা াযয ক্রনব 

এের্ প্রক্েগুনলানক্ অগ্রাথধক্ার প্র ার্ ক্রা। বহু গুরুত্বপূণ ন অংেী ারনক্ সনে থর্নয়, ওনয়লস 

ফানগ না 452টি ইউথর্ি সাশ্রয়ী আবাসর্ প্র ার্ক্ারী প্রিে ভবর্টি ততথরর জর্য অি নায়র্ ক্রনত 

হপনর গথব নত হবাধ ক্রনে, হযটি স্প্রং জক্রনক্র এই প্রাণবন্ত, থেশ্র-বযব ানরর ক্থেউথর্টিনক্ গনি 

হতালা অি ননর্থতক্ ও সাংেৃথতক্ সুনযাগ-সুথবধার সনে এক্টি গুরুত্বপূণ ন সংনযাগ িাপর্ ক্রনত 

সা াযয ক্রনব।"  

 

হসন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্র পুর্রুজ্জীবিৈকরণ  

 ী ন সেয় ধনর হসন্ট্রাল ব্রুক্থলর্ থবথর্নয়ানগর অভাব ও প্রাথন্তক্ীক্রনণর িারা ক্ষথতগ্রস্ত  নয় 

আসনে যা এটির অথধবাসীন র ক্লযাণনক্ বযা ত ক্রনে। বাথসন্দারা স্বািয সেসযার তুলর্ােূলক্ 

উচ্চতর  ার; স্বািযক্র খাবার বা োরীথরক্ ক্ায নক্লানপর সুনযানগর সীথেত অযানেস এবং 

সথ ংসতা ও অপরানধর উচ্চ োোর ভুক্তনভাগী। এোিা হসন্ট্রাল ব্রুক্থলর্ ক্ে ন ীর্তা, উচ্চ 

 থরদ্রতার  ার, এবং উচ্চ োর্সম্মত স্বািযনসবার অপয নাপ্ত অযানেনসর ক্ারনণ ততথর  ওয়া 

থবস্তৃত অি ননর্থতক্ তবষনেযর িারাও ক্ষথতগ্রস্ত  নে। 

 

এক্টি প্রথতনযাথগতােূলক্ প্রজক্রয়ার েধয থ নয় বাোইকৃ্ত, বতনোনর্ থর্ে নাণক্াজ চলোর্ িাক্া বা 

সম্পন্ন  ওয়া  েটি উন্নয়র্ প্রক্ে হসন্ট্রাল ব্রুক্থলনর্ 4,000টি সাশ্রয়ী বাথি ততথর ক্রার জর্য 

ভাইিাল ব্রুক্থলর্ উন যানগর অেীক্ারাবদ্ধতানক্ এথগনয় হর্ওয়ার েূল উপা ার্, হযখানর্ 

সাোজজক্, হেথেনক্ল, ও ক্থেউথর্টি পথরনষবাসেূ ; থচত্তথবনর্া র্েূলক্ ও থেক্ষাগত সুনযাগ-

সুথবধা; পাথরবাথরক্ আবাসর্; এবং স ায়তােূলক্ পথরনষবা সম্পন্ন অযাপািননেন্ট এর সেন্বয় 

 িানর্া  নব।  

 

ভাইিাল ব্রুকবলর্ উম্ব োগ সম্পম্বকন  

অতযাবেযক্ীয় ব্রুক্থলর্ উন যাগ শুরু  য় 2017 সানলর বসনন্ত, ব্রুক্থলনর্র বাথসন্দান র প্রভাথবত 

ক্নর এের্ তবষনেযর বযাথপ্তনক্ সোধার্ ক্রনত এবং সম্প্র ায় থবক্াে ও ব্রুক্থলনর্র সব নানপক্ষা 

 ুঃি জর্নগাষ্ঠীর সুিতার জর্য এক্টি র্তুর্ েনেল ততথর ক্রার জর্য। হসন্ট্রাল ব্রুক্থলনর্র 

প্রনতযক্ অযানসম্বথল স সয এক্টি সম্প্র ানয়র উপন ষ্টা পথরষ  (Community Advisory Council) 



সেনবত ক্নরনে যা গটঠত  নয়নে সম্প্র ানয়র হর্তৃবনৃ্দ, িার্ীয় অথভজ্ঞ বযজক্ত, অযােনভানক্ি, 

এবং অর্যার্য হস্টক্ন াডারন র থর্নয় যানত তান র থর্জ থর্জ হজলার অর্র্য চাথ  া ও 

সুনযাগনক্ থবনবচর্া ক্রা যায় এবং  ী ননেয়া ী সোধার্ গঠর্ ক্রা যায়। হসন্ট্রাল ব্রুক্থলনর্র 

অংেগুথলর প্রথতথর্থধত্বক্ারী হস্টি থসনর্িরগণও প্রজক্রয়াটিনত সজক্রয়ভানব যুক্ত থেনলর্। হোি 

25টি ক্থেউথর্টি থেটিং প্রায় 100টি েূল ক্থেউথর্টির হস্টক্ন াডারন র এক্ে ক্নর।  েটি 

সাইনির জর্য RFP 2018 ও 2019 সানল প্রক্াে ক্রা  নয়নে, এবং 2020 সাল পয নন্ত 

হেনভলপনেন্ট পািনর্ারন র থর্ব নাচর্ ক্রা  নয়নে। পােঁচটি প্রক্নের থর্ে নাণ ক্াজ শুরু  নয়নে এবং 

বাথক্ প্রক্ে ও পয নায়গুথল আগােী থক্েু বেনরর েনধয শুরু  নয় যানব।  
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