
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ব্রঙ্কম্বে 47 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের োশ্রয়ী ও েহায়ক আিাের্ উন্নয়র্ কাজ 

উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

মবরে এবভবর্উ অোপার্ন ম্বমন্ট (Morris Avenue Apartments)-গুবল তরুণ জর্ম্বগাষ্ঠী, প্রাপ্তিয়স্ক 
এিং পবরিারিম্বগনর জর্ে 94টি োশ্রয়ী এিং েহায়ক আিাের্ ইউবর্র্ েরিরাহ করম্বি  

  
উন্নয়র্ ব্রঙ্কম্বের পরু্র্নিীকরম্বণর প্রম্বেষ্টাম্বক আরও গবতেীল কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রঙ্কমের ইউনর্ভানেনটি হাইটে (University Heights)-এর পামে 
েহায়ক পনরমেবানিেহ মনরে এমভনর্উ অ্যাপাটন মমন্ট (Morris Avenue Apartments)-এর একটি 11 
তলা, 94-ইউনর্মটর নমশ্র আময়র একটি োশ্রয়়ী আবাের্ উন্নয়র্ প্রকল্প উমবাধমর্র ঘ ােণা নিময়মের্। 
63টি োশ্রয়়ী অ্যাপাটন মমমন্টর পাোপানে এই নবনডিং এ আরও 31টি েহায়ক অ্যাপাটন মমন্ট রময়মে: 
মার্নেকভামব অ্েসু্থ তরুণ বয়ে়ীমির জর্য 17টি েিংরনিত রময়মে যারা নবনভন্ন বয়স্ক পনরচযনা ঘকমে 
ঘেমক বয়স্ক হময় যামে এবিং মার্নেকভামব অ্েুস্থ গহৃহ়ীর্ প্রাপ্ত বয়স্কমির জর্য 14টি অ্যাপাটন মমন্ট 
েিংরনিত রময়মে।  
  
"নর্উ ইয়মকন র প্রমতযক বানেন্দা আবােস্থল নহমেমব বলার জর্য একটি নর্রাপি ও েুন্দর জায়গা 
পাওয়ার িানব রামে এবিং ঘেটি নর্নিত করার জর্য আমরা োশ্রয়়ী আবাের্ বযবস্থায় যোযে 
নবনর্ময়াগ করনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ব্রঙ্কমের এই নবনর্ময়াগ শুধুমাত্র একটি র্তুর্ নবনডিং 
এবিং বানেন্দামির র্তুর্ প্রনতমবে়ী নহমেমব ঘযাগ করমব র্া বরিং এটি স্বাধ়ীর্ভামব এবিং নর্রাপত্তার 
েনহত নর্উ ইয়মকন র নবপযনস্ত জর্মগাষ্ঠ়ীমক তামির কনমউনর্টিমত বেবাে করার েুমযাগ িার্ করমব।"  
  
"ব্রঙ্কমের তরুণ বয়ে়ীরা এবিং পনরবারবগন ঘযর্ েসু্থ এবিং নর্রাপি জ়ীবর্ যাপমর্র জর্য যোযে 
েহায়ক পনরমেবা ঘপময় োমকর্ ঘেটি নর্নিত করমত এই উন্নয়র্ োশ্রয়়ী এবিং মার্েম্পন্ন আবাের্ 
েুনবধা প্রিার্ করমব", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহােুল িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি ঘেটজমুে োশ্রয়়ী 
আবাের্ েুনবধা বনৃিমত এবিং কনমউনর্টিগুমলামত গৃহহ়ীর্তা েমেযা ঘমাকামবলার জর্য আমামির োনবনক 
প্রমচষ্টার অ্িংে। এোোও এটি ব্রঙ্কমের এলাকাগত উন্নয়র্ এবিং গুণগতমার্ বনৃিমত আমামির 
অ্েননর্নতক উন্নয়র্ প্রমচষ্টার উপর নর্ভন র কমর।"  
  
পূবন 182তম এবিং পূবন 183তম নিমটর মাঝামানঝ অ্বনস্থত 2264 মনরে এনভনর্উ (2264 Morris 
Avenue)-এর র্তুর্ নবনডিংটিমত 31টি েুনিও অ্যাপাটন মমন্ট, 23টি এক-ঘবি রুম নবনেষ্ট 
অ্যাপাটন মমন্ট, 25টি িইু-ঘবি রুম নবনেষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট এবিং 14টি নতর্-ঘবি রুম নবনেষ্ট 



 

 

অ্যাপাটন মমন্ট রময়মে। নবনডিং এর তত্ত্বাবধায়মকর জর্য একটি িইু-ঘবি রুম নবনেষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট 
রময়মে। এই উন্নয়র্ পনরকল্পর্ায় কনম্পউটার েুনবধােহ কনমউনর্টি কি, উপনস্থত লনন্ড্র েুনবধা, 
একানধক আউটমিার নবমর্াির্ এলাকা এবিং উপনস্থত পানকন িং েুনবধাও রময়মে।  
  
ঘবনেরভাগ অ্যাপাটন মমন্টগুমলার ভাো ঘয েমস্ত পনরবামরর আয় এলাকানভনত্তক মধযম আয় (Area 
Median Income)-এর 60 েতািংমের কম অ্েবা েমার্ তামির জর্য এবিং ঘয েমস্ত পনরবামরর 
আয় এলাকানভনত্তক মধযম আময়র 100 েতািংে অ্েবা তারও কম তামির জর্য 14টি অ্যাপাটন মমন্টেহ 
োশ্রয়়ী রকমভামব নর্ধনারণ করা হময়মে।  
  
ভাোমটমির জর্য োনভন মেে ফর িয আন্ডারোভন ি (Services for the UnderServed, S:US)-এর 
মাধযমম উপনস্থত েহায়ক পনরমেবা রময়মে, ঘযটি নর্উ ইয়মকন র একটি অ্র্যতম বৃহৎ োমানজক ঘেবা 
এবিং আবাের্ প্রনতষ্ঠার্। S:US কমনকতন ারা ভাোমটমির বযনিগত লিয, ি়ী ন-ঘময়াি়ী নস্থনতে়ীলতা 
এবিং স্বাস্থযগত নবনভন্ন নবেময়র প্রনত নর্মিনের্ামূলক বযাপক েহায়তা প্রিার্ করমব। পনরমেবাগুমলার 
মমধয রময়মে ভাোমটমির বযনিগত প্রময়াজমর্র োমে োমঞ্জেযপূণন েহায়তা, প্রাতযনহক জ়ীবমর্র জর্য 
প্রময়াজর়্ীয় িিতামূলক প্রনেিণ, কমনেিংস্থার্, স্বাস্থযকর জ়ীবর্যাপর্ এবিং েুস্থতার জর্য অ্েননর্নতক 
পনরকল্পর্া এবিং েহায়তা প্রিার্।  
  
মনরে অ্যানভনর্উ অ্যাপাটন মমমন্টর জর্য ঘেমটর অ্েনায়মর্র মমধয রময়মে 13.9 নমনলয়র্ মানকন র্ 
িলামরর কর মুি বন্ড, ঘযটার মমধয নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নফে অ্ব ঘমন্টাল ঘহলে (Office of 
Mental Health, OMH) েমনেনত 9.3 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর ঋণ ঘেবা, ঘফিামরল নর্ম্ন আময়র 
আবাের্ কর ঋণ (Low-Income Housing Tax Credits) যা 15.9 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর 
ইকুইটি ততনর কমর এবিং 2.1 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর ভতুন নক যা নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামে অ্যান্ড 
কনমউনর্টি নরনর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) ঘেমক প্রাপ্ত। গভর্নর কুওমমার 
নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘমনিমকইি নরনিজাইর্ টিম (New York State Medicaid Redesign Team) 
5.8 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার েরবরাহ কমরমে। এোোও, OMH উপনস্থত েহায়ক পনরমেবার জর্য 
বানেনক 857,800 মানকন র্ িলার েহায়তা প্রিার্ কমর। নর্উ ইয়কন  নেটি নিপাটন মমন্ট অ্ব হাউনজিং 
নপ্রজামভন ের্ অ্যান্ড ঘিমভলপমমন্ট (Department of Housing Preservation and Development, 
HPD) অ্েনায়মর্ 7 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামররও অ্নধক অ্েন েরবরাহ কমরমে। এই প্রকল্পটি োনভন মেে 
ফর িয আন্ডারোভন ি এবিং ব্রঙ্কে ঘপ্রা গ্রুপ (Bronx Pro Group)-এর মাধযমম ঘযৌেভামব 
পনরচানলত হময়নেল। কমপনামরের্ ফর োমপাটিন ভ হাউনজিং (Corporation for Supportive Housing, 
CSH) প্রকমল্পর জর্য প্রাক-উন্নয়র্ তহনবল এবিং ঘচজ (Chase) ঋণপত্র েরবরাহ কমরমে।  
  
মনরে এনভনর্উ অ্যাপাটন মমন্টেমূহ হমলা আবাের্ েুনবধামক হামতর মুম ায় এমর্ ঘিওয়ার জর্য এবিং 
গৃহহ়ীর্তার েমেযা ঘমাকামবলার জর্য গভর্নমরর অ্ভূতপূবন পাাঁচ বের ঘময়াি়ী 20 নবনলয়র্ মানকন র্ 
িলামরর আবানেক পনরকল্পর্া যার মমধয রময়মে 100,000-টিরও ঘবনে োশ্রয়়ী আবাে নর্মনাণ অ্েবা 
েিংরিণ এবিং 6,000-এর মমতা েহায়ক পনরমেবা। এই পনরকল্পর্াটি পুমরা প্রমিমের আবােমর্র 
েমেযা েমাধামর্র জর্য একটি পূণনাঙ্গ পিনত, যামত একক ও ঘযৌে পনরবামরর আবাের্ এবিং 
কনমউনর্টির উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ি রময়মে। 2011 োল ঘেমক, নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামে অ্যান্ড কনমউনর্টি 



 

 

নরনর্উয়াল ব্রঙ্কমে 1 নবনলয়র্ মানকন র্ িলামররও অ্নধক নবনর্ময়াগ কমরমে যা 39,000 জমর্রও 
অ্নধক মার্ুমের জর্য োশ্রয়়ী আবাের্ েুনবধা নর্নিত বা েিংরিণ কমরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুিঅোর্ বভের্াউেকাে 
িম্বলর্, "2011 োল ঘেমক, ঘহামে অ্যান্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়াল (HCR) ব্রঙ্কমে 39,000 জমর্রও 
অ্নধক মার্ুমের জর্য আবাের্ েরবরাহ করমত 14,000-টিরও ঘবনে োশ্রয়়ী অ্যাপাটন মমমন্টর জর্য 
নবনর্ময়াগ কমরমে। মনরে এনভনর্উ অ্যাপাটন মমমন্ট 47 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর নবনর্ময়ামগর মাধযমম 
আমরা গৃহহ়ীর্তা কমানে এবিং নবমেে চানহিা েম্পন্ন মার্ুে ঘযর্ তামির আবােস্থল বযি কমর 
স্বাধ়ীর্, নস্থনতে়ীল এবিং েফল জ়ীবর্যাপর্ করমত পামর ঘেটির জর্য োহাযয করনে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ অবিে অি ঘমন্টাল ঘহলি কবমের্ার, ডা. অোর্ োবলভার্ িম্বলর্, "মনরে 
এনভনর্উ অ্যাপাটন মমমন্টর 31টি েহায়ক আবাের্ ইউনর্ট মার্নেক অ্েসু্থতা েম্পন্ন বযনিমির বৃহত্তর 
স্বাধ়ীর্তা এবিং েম্মার্ পুর্রুিার করার ঘিমত্র েহায়তা করমব। এই েুন্দর অ্যাপাটন মমন্ট নর্মনাণ নর্উ 
ইয়মকন র নবপযনস্ত বানেন্দামির োহামযযর জর্য গভর্নর কুওমমার প্রনতশ্রুনতর একটি চমৎকার উিাহরণ 
এবিং OMH-এ আমরা এই কমন প্রমচষ্টার অ্িংে হমত ঘপমর গনবনত।"  
  
হাউবজং বপ্রজাম্বভন ের্ অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমন্ট (HPD)-এর কবমের্ার লুইে কোরল িম্বলর্, "োশ্রয়়ী 
আবাের্ প্রকল্প যা আমরা ঘরকিন  গনতমত হাউনজিং নর্উ ইয়কন  (Housing New York)-এর অ্ধ়ীমর্ 
অ্েনায়র্ করনে তা নর্উ ইয়কন বাে়ীমির জর্য েনতযকামরর েুনবধা বময় আর্মে। আমামির েমনষ্টগত 
প্রমচষ্টার মাধযমম 31 জর্ গৃহহ়ীর্, 63 জর্ নর্ম্ন-আময়র মার্ুে এের্ একটি র্তুর্ এবিং োশ্রয়়ী 
আবােস্থল ঘপময়মে। আনম একটি অ্নধকতর োশ্রয়়ী নর্উ ইয়কন  নেটি গ মর্ আন্ডারোভন ি, ব্রঙ্কে ঘপ্রা, 
ঘেমট আমামির েহমযাগ়ীগণ এবিং স্থার়্ীয় নর্বনানচত প্রনতনর্নধমির প্রনতশ্রুনত এবিং েহায়তার প্রনত 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপর্ করনে।"  
  
ব্রংক্স ঘপ্রা গ্রুপ (Bronx Pro)-এর িেিস্থাপর্া পবরোলক োমন্থ মোবজম্বরা িম্বলর্, "ব্রিংক্স ঘপ্রা 2264 
মনরে এনভনর্উ প্রমজমের েমানপ্ত উিযাপর্ করমত ঘপমর গনবনত। এই আবাের্ উচ্চমার্ েম্পন্ন োশ্রয়়ী 
আবাের্ েুনবধা ততনরমত আমামির লিযমক েনতযকার অ্মেন প্রনতফলর্ কমর যা তবনচত্রযপণূন এবিং েসু্থ 
ব্রিংক্স কনমউনর্টি ততনর করমব। মনরে এনভনর্উ আমামির ঘযৌে কমন প্রমচষ্টামলূক অ্িংে়ীিানরমের 
েফলতামক নচত্রানয়ত কমর যা একই োমে ঘটকেই, অ্গ্রবতীমূলক নচন্তাে়ীল মধযম, নর্ম্ন মধযম এবিং 
েহায়ক আবাের্ প্রকল্প ততনরমত প্রনতমবে়ীমূলক উন্নয়মর্র োমে োমানজক পনরমেবা প্রিার্ কমর এই 
েবনকেুমক একমত্র নর্ময় এমেমে।"  
  
S:US-এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া ঘডার্া ঘকাম্বলার্া িম্বলর্, "2264 মনরে এনভনর্উ আমামির 
ঘিোয় ঘয আমরা যের্ আমামির নেটির েবমচময় জরুনর েমেযাগুনল েমাধামর্র জর্য একনত্রত হই 
তের্ ক়ী ক়ী করা েম্ভব। এোমর্, 94 জর্ তরুণ, প্রাপ্তবয়স্ক এবিং পনরবামরর এের্ একটি বানে 
রময়মে: েুমযাগ, নর্রাপত্তা এবিং েফলতামক েম্ভব কমর ঘতালার জর্য একটি নভনত্ত রময়মে। 2264 
মনরে এনভনর্উময়র র্তুর্ ভাোমটমির S:US স্বাগত, অ্নভর্ন্দর্ এবিং উিযাপমর্র আহ্বার্ জার্ামে।"  
  



 

 

ঘজর্ ই. বেলভারমোর্, কবমউবর্টি ঘডম্বভলপম্বমন্ট িোংবকং (Community Development Banking)-
এর এবক্সউটিভ বডম্বরক্টর, ঘেজ িম্বলর্, "ঘটকেই কনমউনর্টি গমে ঘতালার জর্য োশ্রয়়ী এবিং েহায়ক 
আবােস্থল েরবরাহ করা অ্তযন্ত গুরুেপূণন নবেয় এবিং 2264 মনরে এনভনর্উ ব্রঙ্কমে একটি েহায়ক 
ভূনমকা বজায় রােমব। আমরা প্রকৃত নেল্প ঘকৌেল়ীমির োমে কাজ করমত ঘপমর গনবনত এবিং স্থার়্ীয় 
কনমউনর্টিমত আমামির েহায়তামক চলমার্ রােমবা।"  
  
ঘলার্ অগনার্াইম্বজের্ ির িে কম্বপনাম্বরের্ ির োম্বপাটিন ভ হাউবজং-এর বডম্বরক্টর ঘজবর্িার 
ঘেবপর্বস্ক িম্বলর্, "যের্ কমপনামরের্ ফর োমপাটিন ভ হাউনজিং (CSH) 2264 মনরে এনভনর্উময়র 
জর্য অ্েনায়মর্র জর্য প্রায় 4 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার অ্র্ুমমাির্ কমরনেল তের্ আমরা এটি 
কমরনেলাম কারণ আমরা জার্তাম ঘয এই প্রমচষ্টা ব্রঙ্কমে োশ্রয়়ী মূমলযর বােস্থামর্র প্রময়াজমর্ বযাপক 
পনরমেবা েরবরাহ করমব এবিং জ়ীবর্যাত্রার জর্য প্রময়াজর়্ীয় অ্র্যার্য পনরমেবা ঘযমর্- নবনভন্ন 
নবেয় বযবস্থাপর্া এবিং নবপযনস্তমির জর্য স্বাস্থয পনরমেবা অ্ফার করমব। ব্রঙ্কে ঘপ্রা গ্রুপ এবিং 
োনভন মেে ফর িয আন্ডারোভন ি নর্ম্ন-আময়র মার্ুেজর্ যারা একেময় গৃহহ়ীর্ নেল তামির জর্য 
েুন্দর আবােস্থল ততনর কমরমে ঘযর্ তারা েহায়ক আবােস্থল পায় এবিং 2264 স্থার়্ীয়মির েহায়তা 
করমে যামির মধযম ঘশ্রনণর আয় রময়মে এবিং একটি োশ্রয়়ী আবাে স্থমলর প্রময়াজর্।"  
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