
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা ব্রাউন্সবভম্বল 1.4 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভাইটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর 
(VITAL BROOKLYN INITIATIVE) অংে বিম্বেম্বি র্তুর্ োশ্রয়ী আিাের্ উন্নয়ম্বর্র পবরকল্পর্া 

ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

স্বাস্থ্ে এিং েুস্বাস্থ্ে, কমনেংস্থ্ার্, আইর্ী এিং েম্প্রদাম্বয়র জর্ে েিায়তা পবরম্বষিা েি প্রকম্বল্প 68 টি 
েিায়ক আিাের্ বর্মনাণ করা িম্বি  

  
এই উন্নয়র্ ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ োশ্রয়ী মূম্বলের আিােম্বর্ 4,000 ইউবর্ট ততবরর গভর্নম্বরর 

প্রবতশ্রুবতর একটি অংে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ দ্যা রাইমজর (The Rise) জর্য পররকল্পর্া ঘ াষণা কমরমের্, যা 
ভাইটাল ব্রুকরলর্ ইরর্রিম়েটিমভর আওতা়ে সর্নমিষ রিত্তাকষনক প্রস্তার্ যা ব্রাউন্সরভমলর ইস্ট রর্উ 
ই়েকন  অ্যারভরর্উমত 68 টি সাশ্র়ে়ী মূমলযর এর্ং সহা়েক আর্াসর্ কামরা ততরর করমর্। দ্যা রাইমজ 
স্বাস্থ্য, সুস্থ্তা, কমনসংস্থ্ার্ এর্ং আইর়্ী পররমষর্ার একটি সরিমর্ি সরর্রাহ করা হমর্। এই উি়ের্ 
1.4 রর্রল়ের্ মারকন র্ ডলামরর উমদ্যামগর মাধ্যমম 4,000 ইউরর্ট সাশ্র়ে়ী মূমলযর আর্াসর্ ততররর 
জর্য গভর্নমরর 578 রমরল়ের্ মারকন র্ ডলামরর প্ররতশ্রুরতর একটি অ্ংি।  
  
"সামারজক ঘসর্া উপলব্ধ সহ সাশ্র়ে়ী মূমলযর, রর্রাপদ্ আর্াসর্ র্যরি এর্ং তামদ্র পররর্ামরর সুস্থ্, 
সফল ভরর্ষযত গঠমর্র জর্য গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলমর্ এই সাশ্র়ে়ী 
মূমলযর আর্াসমর্র সুমযাগ প্রদ্ামর্র জর্য এই ইস্ট রর্উ ই়েকন  অ্যারভরর্উ রর্মনাণ স্থ্মলর পুর্রর্নমনাণ 
ভাইটাল ব্রুকরলর্ ইরর্রিম়েটিমভর একটি অ্রর্মেদ্য অ্ঙ্গ হমর্।"  
  
দ্যা রাইজ ঘজমর্ারলথ পাটন র্াসন, LLC (Xenolith Partners, LLC), করমউরর্টি রপ্রজারমভির্ 
কমপনামরির্ (Community Preservation Corporation) এর্ং করমউরর্টি সরলউির্ ইন্টারর্যাির্াল, 
ইর্কমপনামরির্ (Community Solutions International, Inc) এর অ্ংি়ীদ্াররমত্ব গম়ে উঠমর্।  
  
ও়োর্ ব্রুকরলর্ ঘহলথ রসমস্টমমর (One Brooklyn Health System, OBHS) মারলকার্াধ়্ীর্ ইস্ট 
রর্উ ই়েকন  অ্যারভরর্উ রর্মনাণ-স্থ্ার্টি ইস্ট রর্উ ই়েকন  অ্যারভরর্উ এর্ং স্ট্রস রস্ট্রমটর ঘিৌরাস্তার 
দ্রিণ-পরিমম অ্র্রস্থ্ত  



 

 

ব্রুকরলমর্র ব্রাউন্সরভল এলাকা়ে। রর্জ়ে়ী প্রস্তামর্র অ্ংি রহসামর্, ও়োর্ ব্রুকরলর্ ঘহলথ রসমস্টমমর 
(OBHS) ভর্মর্র রর্িতলা়ে প্রিাসরর্ক অ্রফসগুরল স্থ্াপর্ করমর্।  
  
উইমমন্স রপ্রজর্ অ্যামসারসম়েির্ (Women's Prison Association, WPA) এর্ং অ্সর্র্ন 
অ্যামসারসম়েির্ (Osborne Association) ভর্মর্র র্ারসন্দামদ্র পািাপারি সম্প্রদ্াম়ের ঘযাগয সদ্সযমদ্র 
ঘসর্া ঘদ্ও়োর জর্য রর্ি তলা়ে স্থ্ার্ গ্রহণ করমর্। এই পররমষর্াগুরলর মমধ্য ঘকস মযামর্জমমন্ট, 
িাকরর-প্রস্তুরত প্ররিিণ এর্ং িাকররর স্থ্ার্ রর্ধ্নারণ, পুর্রা়ে প্রমর্মির স্থ্ার্ান্তর এর্ং সামারজক ও 
সুস্থ্ দ্িতার রর্কামির জর্য আইরর্ সহা়েতা এর্ং সাহাযয দ্ল অ্ন্তভুন ি রম়েমে।  
  
উি়েমর্ রর্ি তলার জা়েগাও অ্ন্তভুন ি হমর্ এর্ং রর্মির তলা মযার্ আপ! আইএর্রস (Man Up! 
Inc.) এর্ং করমউরর্টি কযাপারসটি ঘডমভলপমমন্ট, ইর্কমপনামরমটড (Community Capacity 
Development, Inc., CCD) ভাগাভারগ করমর্। মযার্ আপ এর্ং CCD এমর্ র্যরিমদ্র জর্য ঘসর্া 
প্রদ্ার্ করমর্, যামদ্র জ়ীর্র্ ঘফৌজদ্ারর রর্িার র্যর্স্থ্া এর্ং যুর্, প্রাপ্তর়্েস্ক এর্ং প্রর়্ীণমদ্র জর্য 
রফটমর্স ক্লাস দ্বারা স্পিন করা হম়েমে। এই পররমষর্াগুরল উি়ের্ ও পার্শ্নর্তী করমউরর্টির 
র্ারসন্দামদ্র জর্য উপলভয।  
  
দ্যা রাইমজ একটি সুপাররর্মটমেন্ট ইউরর্ট সহ 68 টি কামরা থাকমর্। রর্রভি ধ্রমণর সামারজক 
রমথরি়োমক সমথনর্ করার জর্য অ্ধ্ন-আর্দ্ধ এর্ং ঘ ালা জা়েগাগুরলর রমশ্রমণর মমতা উপাদ্ার্গুরলর 
পািাপারি আমলা এর্ং প্রাি়ীমরর রমের মমতা কমঠার উদ্দ়ীপর্া অ্পসারণ সহ ট্রমা-ইর্ফমনড 
(trauma-informed) র্কিা র্যর্হার কমর এই প্রকল্পটি ততরর করা হমর্।  
  
অ্ত্র স্থ্ামর্ সুমযাগ-সুরর্ধ্ার মমধ্য দ্টুি লাউঞ্জ, একটি করমউরর্টি রুম, রতর্টি লরন্ড্র রুম, দ্টুি 
আর্ারসক আউটমডার ঘটমরস এর্ং র্াইসাইমকল ঘস্টামরজ অ্ন্তভুন ি থাকমর্। পুমরা রর্রডং জমু়ে র্ারসন্দা 
ও দ্িনর্াথীমদ্র জর্য রি ও়োই-ফাই সরর্রাহ করা হমর্, যা ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলর্ জমু়ে ইন্টারমর্ট 
উপলরব্ধ র্া়োমর্ার রর্ষম়ে ভাইটাল ব্রুকরলমর্র প্ররতশ্রুরতর একটি পররিা়েক।  
  
এই প্রকমল্পর আর্ারসক এর্ং রর্সৃ্তত সম্প্রদ্াম়ের উপমভাগ করার জর্য প্রা়ে 10,000 র্গনফুট সর্ুজ 
জা়েগা অ্ন্তভুন ি থাকমর্, ইটস প্রকমল্পর (Project EATS) দ্বারা পররিারলত একটি োদ্  ামার এর্ং 
রগ্রর্হাউস সহ স্বাস্থ্যকর  ার্ামরর রর্কল্প এর্ং কামজর প্ররিিণ সরর্রাহ করা হমর্। র্ারসন্দামদ্র 
একারধ্ক র্রহরঙ্গর্ ঘটমরমস একমিটি়ো অ্রধ্কার থাকমর্ যার মমধ্য উরিত উদ্যার্ িযযা রম়েমে।  
  
রাইজ র্কিা করা হম়েমে রলরডং ইর্ এর্ারজন  এযাণ্ড এর্ভাইমরার্মমন্টাল রডজাইর্ ফর ঘহাম (LEED 
for Homes)-এর স্বণনমার্ (ঘগাড স্টযাণ্ডাডন ) পূরমণর জর্য। োমদ্ ঘসৌর পযামর্লগুরল ইটস প্রকমল্পর 
রগ্রর্হাউমসর োদ্ রহসামর্ কাজ করমর্ যা র্েরর্যাপ়ী র্গর কৃরষ প্রকমল্পর জর্য সহা়েক হমর্।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "সহা়েক আর্াসর্ উি়ের্ ঘযমর্ এই ঘিমত্র র্যরিরা 
ঘফৌজদ্ারর রর্িার র্যর্স্থ্ার রস্থ্রতি়ীলতা ঘথমক ঘর্ররম়ে আমসর্ যামত তামদ্র আরও ভাল ভরর্ষযমতর 



 

 

জর্য প্রম়োজর়্ী়ে ঘমটামত পামরর্ দ্যা রাইজ রর্রভি মূলযর্ার্ করমউরর্টি সারভন মসর সামথ ব্রাউসারভল 
68 মামর্র সাশ্র়ে়ী মূমলযর  রর্ার়ে রর্ম়ে আসমর্ যা স্বাধ়্ীর্তা, স্বাস্থ্য এর্ং সফলতার রদ্মক একটি 
পমথর র্যরিমক দ্াাঁ়ে কররম়ে ঘদ়্ে। ভাইটাল ব্রুকরলর্ ইরর্রিম়েটিমভর মাধ্যমম গভর্নমরর আর্াসমর্ 
578 রমরল়ের্ মারকন র্ ডলার রর্রর্ম়োমগর জর্য ধ্র্যর্াদ্, আমরা সৃজর্ি়ীল, আধ্ুরর্ক, িরি-দ্ি ও 
স্বাস্থ্য-রভরত্তক রমশ্র-র্যর্হামরর উি়েমর্র মধ্য রদ্ম়ে ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলমর্ র্তুর্ জ়ীর্র্দ্ার্ অ্র্যাহত 
ঘরম রে যা র্ারসন্দামদ্র জ়ীর্র্ উিরত করমর্ এর্ং আগাম়ী কম়েক দ্িক ধ্মর এই সম্প্রদ্াম়ের আরও 
অ্থননর্রতক রর্কাি করমর্। আমামদ্র অ্ংি়ীদ্ারমদ্র তামদ্র রর্জ়ে়ী প্রস্তামর্র জর্য অ্রভর্ন্দর্।"  
  
ওয়ার্ ব্রুকবলর্ ঘিলথ বেম্বেম, ইর্ক. এর প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া লোম্বর ব্রাউর্ িম্বলম্বের্, "সাশ্র়ে়ী 
আর্াসর্ সুস্থ্ সম্প্রদ্াম়ের জর্য জরুর়ী। ও়োর্ ব্রুকরলর্ ঘহলথ রসমস্টম ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলমর্ গভর্নমরর 
রর্রর্ম়োগ ঘদ্ম  উল্লারসত এর্ং আমামদ্র ব্রুকরলর্ প্ররতমর্ি়ীমদ্র রর্রাপদ্, স্বাস্থ্যকর, সাশ্র়ে়ী মূমলযর 
জা়েগা রম়েমে তা রর্রিত করার জর্য আমরা সকল অ্ংি়ীদ্ারমদ্র সামথ কাজ করার অ্মপিা়ে 
রম়েরে।"  
  
বেম্বর্টর ঘজলর্র বমবর িম্বলর্, "ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলমর্র আমার রর্র্নাির়্ী ঘিত্রগুরলমত িাল়ীর্ আর্াসর্ 
এর্ং স্বাস্থ্যমসর্ার উপলরব্ধর উি়েমর্র জর্য রাজয সরকামরর মমর্ামযাগ এর্ং সংস্থ্ার্গুরলর প্রম়োজর্ 
দ়্ী নকাল ধ্মরই। ও়োর্ ব্রুকরলর্ ঘহলথ রসমস্টম, সরকামর আমার সহকমীরা এর্ং এই উি়ের্মক 
র্াস্তর্ রহসামর্ গম়ে তুলমত একসামথ কাজ করা সম্প্রদ্াম়ের প্রমতযমকর সামথ আমামদ্র অ্ংি়ীদ্াররমত্বর 
মাধ্যমম এ র্ এটি র্াস্তর্া়ের্ হম়েমে। ঘফৌজদ্ারর রর্িার র্যর্স্থ্া ঘথমক ঘর্ররম়ে আসা র্যরিমদ্র জর্য, 
সহা়েক আর্াসর্ রর্মজর এর্ং তামদ্র পররর্ামরর জর্য সফল রূপান্তমর প্রম়োজর়্ী়ে স্থ্ার়েত্ব সরর্রাহ 
করমত পামর। দ্যা রাইমজর ভরর্ষযত র্ারসন্দামদ্র জ়ীর্মর্র ইরতর্ািক রূপান্তরটি আগাম়ী কম়েক র্ের 
ধ্মর স্পষ্ট হমর্।"  
  
েংেদ েদেে লোবিে ওয়াকার িম্বলম্বের্, "ব্রাউন্সরভমল এর্ং ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলর্ জমু়ে উিততর 
ভরর্ষযৎ গ়েমত ভাইটাল ব্রুকরলর্ ইরর্রিম়েটিমভ রামজযর মমর্ামযাগ এর্ং রর্রর্ম়োমগর জর্য আমরা 
কৃতজ্ঞ। দ্যা রাইজ পুমরা এলাকার জর্য সহা়েক আর্াসর্, সম্পদ্ এর্ং ঘস সকল র্যরির জর্য 
সুমযামগর সামথ মূলযর্ার্ সম্পদ্ হম়ে উঠমর্ যামদ্র জ়ীর্র্ অ্পরাধ্ রর্িার র্যর্স্থ্ার সামথ যুি। এই 
রর্কাি রর্উ ই়েকন র্াস়ীমদ্র তামদ্র সম্প্রদ্াম়ের কামে ঘফরার এর্ং তামদ্র িমতা়েমর্র জর্য একটি 
র্তুর্ সূির্া ততর়ী কমর স্বাস্থ্যকর ও সফল জ়ীর্র্ পরু্রর্নমনামণর জর্য। সরকার, সহা়েক পররমষর্া 
সরর্রাহকার়ী এর্ং ঘর্সরকার়ী  ামতর অ্মর্ক ঘলামকর প্ররতশ্রুরত ও উৎসগন র্যত়ীত উিার্টি  টমত 
পারত র্া এর্ং সর্মিম়ে র়্ে কথা, তামদ্র ো়ো যারা সম্প্রদ্াম়ের পৃথক সদ্সয যারা তামদ্র 
প্রম়োজর্ ও অ্গ্রারধ্কামরর রর্ষম়ে কথা র্মলরেমলর্। আরম ঘহামস এযাণ্ড কমযুরর্টি রররর্উ়োল 
(Homes and Community Renewal, HCR) এর্ং জ়ে়ী উি়ের্ দ্মলর সামথ একসামথ কাজ 
করার মাধ্যমম এই প্রকল্পটি ঘিষ করার র্যাপামর আিার্াদ়্ী।"  
  
বর্উ ইয়কন  বেটি কাউবন্সল (New York City Council)-এর েদেে আবলকা আবম্প্র-েোমুম্বয়ল 
িম্বলম্বের্, "দ্যা রাইজ যা অ্জন র্ সম্ভর্পর তার একটি মমডল য র্ সরকার়ী, ঘর্সরকার়ী এর্ং 
অ্লাভজর্ক অ্ংি়ীদ্াররা আমামদ্র সহমযাগ়ী রর্উ ই়েকন র্াস়ীমদ্র পমি তামদ্র প্রমিষ্টা এর্ং দ্িতা 



 

 

উৎসগন কমরর্ যা উৎপাদ্র্ি়ীল এর্ং স্বতন্ত্র জ়ীর্র্যাপমর্র জর্য প্রম়োজর়্ী়ে সহা়েক। সহা়েক এর্ং 
রস্থ্রতি়ীল আর্াসর্টি সম্প্ররত কারাগামর র্ন্দ়ী র্যরিমদ্র গৃহহ়ীর্তা এ়োমত এর্ং তামদ্র পররর্ার এর্ং 
সম্প্রদ্াম়ের সামথ সংমযাগ পুর্ঃপ্রকাি করমত সহা়েতা করার একটি প্রমারণত পদ্ধরত। রফমর আসা 
পররর্ামরর সদ্সযমদ্র পুর্রা়ে স্বাগত জার্ামর্া এর্ং তামদ্র র্তুর্ র্ার়ের জর্য সমথনর্ ঘদ়্ো ঘকর্ল 
শুরু।"  
  
ঘজম্বর্াবলথ পাটন র্াম্বেনর প্রবতষ্ঠাতা অধেক্ষ এোম্বন্ড্রয়া ঘেচমার িম্বলম্বের্, "ঘজমর্ারলথ পাটন র্ারস, 
করমউরর্টি রপ্রজারমভির্ কমপনামরির্ এর্ং করমউরর্টি সরলউির্ সহ দ্যা রাইজ দ্ল ব্রাউন্সরভমল 
রর্মিষত রর্িার-সংরিষ্ট রর্উ ই়েকন র্াস়ীমদ্র জর্য আরও সাশ্র়ে়ী মূমলযর এর্ং সহা়েক আর্াসর্ সুমযাগ 
ততরর করমত সহা়েতা করমত আগ্রহ়ী। আমামদ্র উদ্ভার্র়্ী পররমষর্ার অ্ংি়ীদ্ার, WPA, ট্রমা-
প্ররতরি়োি়ীল ঘপ্রাগ্রারমং এর্ং সহা়েতা পররমষর্া সরর্রাহ করমত তামদ্র 175 র্েমরর দ্িতা র্যর্হার 
করমর্। মযাগর্সুর্ আরকন মটকিার অ্যাে প্ল্যারর্ংম়ের (Magnusson Architecture and Planning) 
র্কিা করা স্বাস্থ্যকর পররমর্ি র্ারসন্দা ও প্ররতমর্ি়ীমদ্র শুধ্ু ঘর্ম়ে উঠমত র়্ে, র্রং সাফলয অ্জন র্ 
করমত সিম করমর্।"  
  
ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলর্ম্বক পরু্রুজ্জীবিতকরণ  
ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলর্ রর্উ ই়েকন  ঘস্টমটর সর্ ঘথমক ঘর্রি ঝুাঁ রকপূণন এলাকার একটি। র্ারসন্দামদ্র স্বাস্থ্য 
সমসযার তুলর্ামূলকভামর্ উচ্চতর হামরর অ্রভজ্ঞতা; স্বাস্থ্যকর  ার্ার র্া িার়ীররক কাযনকলামপর 
সুমযাগগুরলমত স়ীরমত অ্যামেস এর্ং রহংসা ও অ্পরামধ্র উচ্চ মাত্রা। এো়োও ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলর্ 
ঘর্কারত্ব, উচ্চ দ্াররদ্র্য হার এর্ং উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য পররমষর্া়ে অ্পযনাপ্ত সুমযামগর কারমণ র্ৃহৎ 
আকামরর অ্থননর্রতক তর্ষময দ্বারা আিান্ত।  
  
আজমকর ঘ াষণা়ে র্মভম্বর 2018 এর্ং রডমসম্বর 2019-এ গভর্নর কতৃন ক ঘ ারষত পাাঁিটি রর্জ়ে়ী 
প্রস্তার্ যুি হম়েমে যা ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলমর্ প্রা়ে 3,000 টি সাশ্র়ে়ী মূমলযর  র ততরর করমর্। প্রকমল্পর 
মমধ্য রম়েমে- রর্কািগতভামর্ প্ররতর্ন্ধ়ী, ঘফাস্টার ঘক়োমরর র্াইমরর র়্েস্ক র্যরি এর্ং অ্তযন্ত 
গৃহহ়ীর্ পররর্ামরর জর্য অ্যাপাটন মমন্ট ও সহা়েক ঘসর্া।  
  
বভটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর পবরবচবত  
গভর্নর ব্রুকরলমর্র র্ারসন্দামদ্র উপর প্রভার্ রর্স্তার কমর এমর্ তর্ষমমযর রর্ষ়েটিমক সমাধ্ার্ করার 
জর্য এর্ং ব্রুকরলমর্র সর্মিম়ে ঝুাঁ রকপণূন করমউরর্টির উি়ের্ এর্ং সসু্থ্তার জর্য একটি র্তুর্ মমডল 
ততরর করমত 2017 সামলর র্সমন্ত রভটাল ব্রুকরলর্ ইরর্রিম়েটিভ িাল ুকমররেমলর্।  
  
এরপর গভর্নর ঘসন্ট্রাল ব্রুকরলমর্র প্ররতটি অ্যামসম্বরল সদ্সযমক এই রর্কল্পগুরল মূলযা়ের্ করার জর্য 
এর্ং তামদ্র রডরস্ট্রমের রর্জস্ব িারহদ্া এর্ং সুমযাগ সুরর্ধ্া রর্মর্ির্া করার জর্য- করমউরর্টি 
ঘর্তৃর্ৃন্দ, স্থ্ার়্ী়ে রর্মিষজ্ঞ, আইর্জ়ীর়্ী এর্ং অ্র্যার্য ঘস্টকমহাডারমদ্র রর্ম়ে গঠিত একটি করমউরর্টি 
অ্যাডভাইজরর কাউরন্সল (Community Advisory Council) গঠমর্র দ্ার়েত্ব প্রদ্ার্ কমরর্। ঘসন্ট্রাল 
ব্রুকরলমর্র অ্ংিগুরলর প্ররতরর্রধ্ত্বকার়ী ঘস্টট রসমর্টরগণও প্ররি়োটিমত সরি়েভামর্ যিু রেমলর্। 
ঘমাট 25টি করমউরর্টি রমটিং প্রা়ে 100টি মূল করমউরর্টির ঘস্টকমহাডারমদ্র একমত্র কমররেল।  
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