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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িাম্বেম্বলাম্বে প্রিীণম্বের জর্ে 17 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী মূম্বলের বমশ্র
িেিহার আিাসর্ তেবরর বর্মন াণ কাজ শুরুর ঘ াষণা কম্বরর্

লা প্লাজা ঘড ভাবজনবর্য়া কবমউবর্টি বসবর্য়র সাবভনস ঘসন্টার এিং কোম্বে সহকাম্বর প্রিীণম্বের জর্ে
46টি সাশ্রয়ী এিং সহায়ক আিাসর্ অোর করম্বি
এটি গভর্ন র কুওম্বমার অভূ েপূিন 20 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার িেম্বয়র,পাাঁচ িছম্বরর সাশ্রয়ী মূম্বলের
আিাসর্ পবরকল্পর্ার অংে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বামেম ামে প্রবীণমের জর্য 17 মমম য়র্ মামকন র্ ড ামরর সাশ্রয়ী
মূম যর আবাসর্ তেমরর মর্মনাণ কাজ শুরুর ঘ াষণা কমরর্ যামে 46টি সাশ্রয়ী এবং সহায়ক
আবাসর্ থাকমব। া প্লাজা ঘে ভামজনমর্য়া র্ামম পমরমিে, এই প্রকমে একটি কমমউমর্টি মসমর্য়র
সামভন স ঘসন্টার এবং কযামে অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব। ঘডমভ পার মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম া
(Hispanos Unidos de Buffalo, HUB), একটি অ্ াভজর্ক প্রমেষ্ঠার্ যা বামেম া এ াকার
অ্র্গ্রসর সম্প্রোয়মক সমমিে সামামজক ঘসবা প্রোর্ কমর। া প্লাজা ঘে ভামজন মর্য়া গভর্নর কুওমমার
অ্ভূ েপূবন 20 মবম য়র্ মামকন র্ ড ার মূম যর, পাাঁি বছর ঘময়ােী সাশ্রয়ী হাউমজং পমরকের্ার অ্ংশ।
"মর্উ ইয়কন সাশ্রয়ী মূম যর এবং সহায়ক আবাসর্ উন্নয়মর্ অ্ভূ েপূবন মবমর্ময়াগ কমরমছ, যা রামজযর
প্রমেটি ঘকাণায় জীবর্ যাপর্ করার জর্য মর্মেন ষ্ট আময়র উপর মর্ভন রশী প্রবীণমের জর্য প্রাণবন্ত
সম্প্রোয় তেমর কমরমছ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। " া প্লাজা ঘে ভামজন মর্য়া আমামের বামেম ার মকছু
সবমিময় অ্সহায় বামসন্দামক স্বাধীর্ভামব বসবাস করমে সাহাযয করার জর্য সহায়ক আবাসর্ এবং
স্বাস্থ্য ঘসবা প্রোর্ করার সুমযাগ প্রোর্ করমব এবং সক মর্উ ইয়কন বাসীমের মর্রাপে, সাশ্রয়ী
মূম যর আবাসর্ মর্মিে করার জর্য আমামের অ্ঙ্গীকারমক আরও এমগময় মর্ময় যামব।"
"প্রমেযক মর্উ ইকন বাসী োমের মাথা ঘগাাঁজার ঠাই এর মর্রাপত্তা এবং প্রময়াজর্ীয় পমরমষবাগুম
পাওয়ার োমব রামে, মবমশষ কমর যের্ আমরা এই মহামারীর সামথ ড়াই করমছ," ঘলেম্বের্োন্ট
গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্। "এই প্রকে 46টি সাশ্রয়ী মূম যর বামড় তেমর করমব এবং বামেম ার
অ্র্গ্রসর প্রবীণমের জর্য একটি কমমউমর্টি মসমর্য়র ঘসন্টার এবং একটি কযামে সহ সহায়ক ঘসবা
প্রোর্ করমব। গভর্নর কুওমমার অ্ভূ েপূবন পাাঁি বছমরর সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ পমরকের্ার মাধযমম
আমরা গৃহহীর্ো ঘমাকামব া এবং সক মর্উ ইয়কন বাসীমের জীবর্যাত্রার মার্ উন্নয়মর্
প্রমেশ্রুমেবদ্ধ।"

254 ভামজনমর্য়া মিমে অ্বমস্থ্ে া প্লাজা ঘে ভামজন মর্য়ায় এ াকার মধযক আময়র 60 শোংমশর
মর্মি আয় করা প্রবীণ পমরবামরর জর্য 46টি এক ঘবডরুমমর এপােনমমন্ট অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব। সামবক
গৃহহীর্ প্রবীণমের জর্য ঘিৌদ্দটি এপােনমমন্ট মর্ধনারণ করা হমব যারা োমের একমত্রে হাউমজং এ
স্থ্ার্ান্তর করা এবং হাউমজং মস্থ্মেশী ো অ্জন মর্ সহায়ো করার জর্য সহায়ক ঘসবা পামবর্। সহায়ক
ঘসবা গভর্নর এম্পায়ার ঘেে সামপাটিনভ হাউমজং ইমর্মশময়টিমভর (Empire State Supportive
Housing Initiative, ESSHI) মাধযমম অ্থনায়র্ করা হয় এবং মর্উ ইয়কন ঘেে মডপােনমমন্ট অ্ে
ঘহল্থ (Department of Health, DOH) দ্বারা পমরিাম ে হয়।
ভাড়ামেমের জর্য সহায়ক ঘসবা প্রোমর্র মমধয, HUB বযাপক যত্ন বযবস্থ্াপর্া, মােক বযবহার এবং
মার্মসক স্বাস্থ্য সহায়ো, কাউমেম ং, সামামজক ঘড ঘকয়ার, পমরবহর্, ঔষধ স্ব-বযবস্থ্াপর্া, স্বাস্থ্য
ঘসবা সমিয়, এডমভামকমস, মবমর্াের্, মশক্ষা এবং প্রমশক্ষণ কমনশা া প্রোর্ করমব এবং কমমউমর্টি
মভমত্তক ঘসবায় সুপামরশ এবং ঘযাগামযাগ প্রোর্ করমব।
ভবর্টিমে প্রমেটি ে ায় একটি 4,000 বগনেুে সাম্প্রোময়ক উঠার্, াউঞ্জ এবং মন্ড্র রুম এবং
5,500 বগন েু ে কমমউমর্টি মসমর্য়র সামভন স ঘসন্টার থাকমব। উপরন্তু, এই প্রকে ভাড়ামে এবং
স্থ্ার্ীয় সম্প্রোময়র বামসন্দামের প্রাথমমক স্বাস্থ্য ঘসবা প্রোমর্র জর্য কমমউমর্টি সুমবধা স্থ্ার্ বরাদ্দ
করমব, যার মমধয রময়মছ মিমকৎসা ঘপশাোরমের জর্য অ্মেস এবং ঘেম মহ থ ক্ষমোসম্পন্ন পরীক্ষা
কক্ষ। প্রকমের প্রথম ে ায় একটি ঘছাে কযামে বামণমজযক স্থ্ামর্র ভারসাময গ্রহণ করমব যামে
বামসন্দা এবং জর্গমণর জর্য স্বাস্থ্যকর োেয সরবরাহ করা যায়।
া প্লাজা ঘে ভামজনমর্য়ার অ্থনায়মর্ ঘেডামর ঘ া-ইর্কাম হাউমসং েযাক্স ঘেমডেস (Low-Income
Housing Tax Credits) অ্ন্তভুন ক্ত যা ইউকুইটির মভমত্তমে প্রায় 10.6 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার এবং
ঘহামস ও কমমউমর্টি মরমর্উয়া (HCR) ঘথমক অ্মেমরক্ত 3.1 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার উপাজন র্
করমব। এম্পায়ার ঘেে ঘডমভ পমমন্ট গভর্নর কুওমমার বাোম া মবম য়র্ উমেযামগর অ্ংশ ঘবোর
বামেম া োমের মাধযমম 1.9 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার প্রোর্ করমছ। মর্উ ইয়কন ঘেে এর্ামজন মরসািন
অ্যাে ঘডমভ পমমন্ট অ্থমরটি (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA) ও েহমব প্রোর্ কমর। মসটি অ্ে বামেম া'স আরবার্ মরমর্উয়া এমজমে
950,000 মামকন র্ ড ার প্রোর্ করমছ।
মেমিেজ স্নাইডার আমকন মেকিার 3 ে া প্রকমের র্কশা ঘর্েৃ ত্ব ঘেয়, যা কু বযাক মর্মনাণ দ্বারা
মর্মমনে হমব, উভয় বামেম া, NY মভমত্তক। সম্পমত্ত বযবস্থ্াপর্া ঘসবা ঘরামিোমরর কর্নারমোর্ গ্রুপ
দ্বারা প্রোর্ করা হমব, এবং সামামজক এবং সহায়ক ঘসবা মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম ার
মাধযমম সমিয় করা হমব।
মর্ম্ন আময়র পমরবার এবং যামের সহায়ক ঘসবার প্রময়াজর্ োমের ভা মামর্র, সাশ্রয়ী মূম যর
আবাসর্ সরবরাহ করার জর্য মডজাইর্ করা হময়মছ, প্রকেটি সম্প্রোয়মক পুর্রুজ্জীমবে করা এবং
অ্থনর্ীমের উন্নয়মর্ গভর্নমরর সামমগ্রক ঘকৌশম র অ্ংশ। 2011 সা ঘথমক, মর্উ ইয়কন ঘেে ঘহামস

এে কমমউমর্টি মরমর্উয়া (New York State Homes and Community Renewal) মসটি অ্ে
বামেম ামে প্রায় 273 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার মবমর্ময়াগ কমরমছ যা 3,000টি সাশ্রয়ী মূম যর বামড়
তেমর বা সংরক্ষণ কমরমছ।
সক মর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য মর্রাপে এবং সাশ্রয়ী আবাসর্ তেমরর গভর্নর কুওমমার এই প্রমেশ্রুমে
আবাসর্মক আরও ঘবমশ সহজ ভয কমর েু ম মছ এবং 100,000 ইউমর্মের ও ঘবমশ সাশ্রয়ী মূম যর
আবাসর্ আর 6,000 ইউমর্মের সহায়ক আবাসর্ মর্মনাণ আর অ্ক্ষু ণ্ণ ঘরমে গৃহহীর্োর সমাধার্
করমছ।
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুিার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বছর্, "গভর্নর
কুওমমার মর্মেন শর্ায় HCR সাশ্রয়ী মূম যর মমশ্র বযবহামরর আবাসর্ প্রকে মর্মনামণর মাধযমম
বামেম ামে অ্থননর্মেক পুর্রুজ্জীবর্ প্রমিষ্টা িাম ময় যামে, যা পমরমষবায় সহমজ প্রমবশামধকামরর
মাধযমম প্রাণবন্ত সম্প্রোয় তেমর কমর। া প্লাজা ঘে ভামজন মর্য়া 46টি সাশ্রয়ী এবং সহায়ক বামড়
মর্ময় এই পদ্ধমে িাম ময় যামে, ঘযোমর্ পুমরা সম্প্রোময়র সুমবধামথন একটি মসমর্য়র সামভন স ঘসন্টার
এবং কযামে রময়মছ। এই উন্নয়র্মক এমগময় মর্ময় যাওয়ার জর্য আমরা আমামের রাষ্ট্রীয় সংস্থ্ার
অ্ংশীোর এবং HUB এর কামছ কৃ েজ্ঞ।"
এম্পায়ার ঘেে ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কেনা এবরক ঘজ. গােনলার িম্বলর্, "ঘবোর বামেম া োে ট্রার্মজমে প্রমবশামধকারসহ এ াকায়
প্রাণবন্ত বামণমজযক ঘজ া এবং আবামসক এ াকা তেমর করমে মমশ্র বযবহামরর উন্নয়র্মক উৎসামহে
কমর। া প্লাজা ঘে ভামজনমর্য়া একটি অ্সাধারণ উোহরণ, যা একসমময়র োাঁকা থাকা একটি েমক
বামেম ার প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূম যর বামড় এবং সুমবধায় রূপান্তমরে করমব।"
বর্উইয়কন ঘেে বডপােনম্বমন্ট অি ঘহলি (New York State Department of Health) কবমের্ার ড.
হাওয়াডন জুকার িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী আমামের সবাইমক মসমর্য়র মসটিমজর্মের একটি
সহায়ক কমমউমর্টিমে স্বাস্থ্যমসবা এবং সামামজক ঘসবা মর্মিে করার গুরুত্ব মমর্ কমরময় মেময়মছ, যা
া প্লাজা ঘে ভামজনমর্য়া প্রোর্ করমব। বামেম ার ঘকমে অ্বমস্থ্ে, এই প্রকে রামষ্ট্রর ঘহ থ অ্যােস
অ্ পম মসস র্ীমেমক এমগময় মর্ময় যায় এবং মর্উ ইয়কন মক জামের সবমিময় বয়স-বান্ধব রাষ্ট্র
মহমসমব গমড় ঘো ার জর্য আমামের প্রমিষ্টামক এমগময় মর্ময় যায়।"
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা ঘডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্,
"পরবেী প্রজমের স্বাস্থ্যকর, কম-কাবনর্ স্থ্াপর্া তেমরমে আমামের সবমিময় অ্সহায় র্াগমরকমের
জর্য র্বমর্মমনে বামড়মে ঘেকসই এবং জ বায়ু মস্থ্মেশী তবমশষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত করা অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন
যের্ আমরা র্যায়সঙ্গে এবং কাবনর্ মর্রমপক্ষ অ্থনর্ীমেমে রূপান্তমরর গভর্নর কুওমমার ক্ষযমক
বাস্তবায়র্ করমছ। পমরমবশ এবং োমের সম্প্রোময়র প্রমে োমের অ্ঙ্গীকামরর জর্য আমরা মহসপামর্াস
ইউমর্মডাস ঘে বামেম ার প্রশংসা করমছ এবং া প্লাজা ঘে ভামজন মর্য়ায় মর্মনাণ কাজ শুরু করার
জর্য োমের অ্মভর্ন্দর্ জার্াই।"

বসম্বর্ের টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "ঘযমহেু আমামের জামে একটি সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ সংকমের
সম্মুেীর্ হমে, আমামের রাষ্ট্র এবং মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম ার মে অ্সাধারণ অ্ংশীোররা
র্েু র্ আবাসর্ সুমযামগ মবমর্ময়াগ করমে প্রমেশ্রুমেবদ্ধ যা এগুম ার প্রময়াজর্ এমর্ সম্প্রোময়র মমধয
সরাসমর সহায়ক, ঘেকসই সম্পে মর্ময় আসমব। মর্উ ইয়কন ঘেে এবং মসটি অ্ে বামেম ার
সহায়োয়, এই প্রকেটি সমেযকার অ্মথন একটি ে গে প্রমিষ্টা, এবং HUB এর অ্মবশ্বাসয স্বপ্নমক
বাস্তমব পমরণে হমে এক ধাপ এমগময় ঘযমে ঘেমে আমম ঘরামামিে।"
বসম্বর্ের োর্ রায়ার্ িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন ঘেে ঘথমক শমক্তশা ী আমথনক সহায়োয় া প্লাজা ঘে
ভামজনমর্য়া বামেম ার ওময়ে সাইমডর জর্য একটি রূপান্তরমূ ক উন্নয়র্ হমব। সহায়ক ঘসবা, একটি
কমমউমর্টি ঘসন্টার এবং স্বাস্থ্যমসর সামথ প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ একমত্রে করার
মাধযমম, আমরা ওময়ে সাইমডর বামসন্দামের সামমগ্রক ক যামণর উন্নমে সাধর্ করব, যামের প্রায়ই
এই জটি ঘসবাগুম ামে প্রমবশামধকামরর অ্ভাব রময়মছ। আমম এই র্েু র্ প্রকে উমদ্বাধমর্র অ্মপক্ষায়
আমছ, এবং আমম মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম া এবং সক শ্রমমকমের ধর্যবাে জার্াই যারা
এই মর্মনাণমক বাস্তমব পমরণে করমব।"
অোম্বসেবল সেসে জর্াির্ বরম্বভরা িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন ঘেমের ঠিক এই ধরমর্র প্রকেমক সমথনর্
করা উমিে, শুধু একটি িামহো পূরণ করা র্য়, শুধু সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ তেমর করা র্য়, শুধু
আমামের বয়স্ক জর্গণমক সাহাযয করা র্য়, মার্ুষমক মর্রাপমে জমড়া করার জর্য একটি জায়গা
প্রোর্ করা র্য়, বরং এই সব মকছু এবং আমরা অ্মর্ক মকছু সম্পন্ন করা। আমম এই প্রায়ই
অ্বমহম ে সম্প্রোময়র মমধয এই উমেেমযাগয মবমর্ময়াগ করার সামথ জমড়ে সবাইমক ধর্যবাে জার্ামে
িাই।"
ইবর কাউবন্ট বর্িন াহী মাকন ঘপালর্কারজ িম্বলর্, "সাশ্রয়ী মূম যর আবাসমর্র অ্ভাব প্রবীণমের
মবমশষভামব কঠির্ ভামব প্রভামবে কমর এবং োমের গৃহহীর্ো এবং এর সামথ আসা স্বাস্থ্য এবং
মর্রাপত্তা সংোন্ত সমসযার ঝুাঁ মক বামড়ময় ঘেয়। মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম া দ্বারা া প্লাজা
ঘে ভামজনমর্য়ার উন্নয়র্ বামেম ামে অ্র্গ্রসর প্রবীণমের জর্য আবাসর্ এবং সহায়ো ঘসবা প্রোর্
করমব, োমের যত্ন বৃমদ্ধ করমব এবং একটি সম্প্রোময়র অ্ংশ হওয়ার সুমযাগ এবং সামামজকীকরণ
প্রোর্ করমব। এটি সম্প্রোময়র জর্য, এবং সবমিময় গুরুত্বপূণন, যারা এর বামসন্দা হমব োমের জর্য
একটি ভা উন্নয়র্।"
HUB এর বর্িন াহী পবরচালক ইউবজবর্ও রুবস িম্বলম্বছর্, "মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম া এই
সবমকছু অ্ন্তভুন ক্ত প্রবীণ আবাসর্ তেমরর মাধযমম সমামজ আমামের পাময়র ছাপ সম্প্রসারণ অ্বযাহে
রােমে ঘপমর গমবনে, যা ঘেকসই, সাশ্রয়ী এবং সামামজক ঘসবা/স্বাস্থ্যমসবা একত্রীকরমণর একটি মমড
মহমসমব কাজ করমব। এই প্রকেমক সম্ভব করার জর্য আমরা ঘময়র ব্রাউর্, ঘেে মসমর্ে, আমামের
সহমযাগী সংস্থ্া আকামসয়া ঘর্েওয়াকন এবং এম্পায়ার ঘেে ঘডমভ পমমন্ট, NYSERDA, র্যাশর্া
ইকুইটি োে এবং মসটিমজর্ বযাংক সহ আমামের অ্ংশীোরমের সমথনর্মক গভীরভামব মূ যায়র্
কমর।"

বহসপাম্বর্াস উবর্ম্বডাস ঘে িাম্বেম্বলা, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Hispanos Unidos de Buffalo, Inc)।
মহসপামর্াস ইউমর্মডাস ঘে বামেম া মর্উ ইয়মকন র বামেম া মভমত্তক একটি অ্ াভজর্ক প্রমেষ্ঠার্, যা
আপমেে অ্িম অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়, মবমশষ কমর মহস্পামর্ক/ যাটিমর্া এবং আমিকার্ আমমমরকার্মের
সমমিে যত্ন এবং সামামজক ঘসবা প্রোর্ কমর। 1989 সাম প্রমেমষ্ঠে, HUB এর মমশর্ শহুমর
পমরমবমশ বামসন্দামের স্বয়ংসম্পূণন র্াগমরক হমে সক্ষম করা যারা োমের সম্প্রোময়র জীবর্যাত্রার
মামর্ অ্বোর্ রােমে সক্ষম হয়। HUB এবং এর সহমযাগী সংস্থ্াগুম বযাপক স্বাস্থ্য, হাউমজং এবং
সামামজক ঘসবা কমনসূিী পমরিা র্া কমর, যার মমধয রময়মছ: সাশ্রয়ী এবং সহায়ক আবাসর্; গাহন স্থ্য
সমহংসোর মশকার এবং COVID-19 সম্পমকন ে গৃহহীর্োর সম্মুেীর্ হওয়া বযমক্তমের দ্রুে পুর্বনাসর্;
প্রাথমমক ও উপ-মবমশষত্ব মিমকৎসা ঘসবা, মার্মসক স্বাস্থ্য এবং মােক অ্পবযবহামরর মিমকৎসা;
এইিআইমভ ঘসবা; ঘহল্থ ঘহাম সামভন স; পুমষ্ট, মশক্ষামূ ক এবং বৃমত্তমূ ক ঘসবা, ঘসই সামথ মশশুমের
েসোর ঘকয়ার এবং গাহন স্থ্য সমহংসোর মশকার ঘসবা ঘথমক েূমর রাোর জর্য প্রমেমরাধমূ ক ঘসবা।
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