অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ িম্ব াম্বযেষ্ঠম্বের যর্ে 20 বমবল র্ মাবকনর্ ডলার মূম্বলের সাশ্র ী ও
সহা ক আিাসর্ উন্ন র্ কায উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা ঘের্

র্িবর্বমন ত 333 ঘলর্ক্স ঘরাড 58 ঘলফারটস গাম্বডনম্বর্র আম্বেপাম্বের এলাকা সাশ্র ী এিং সহা ক
ইউবর্ট এম্বর্ম্বে
িম্ব াম্বযষ্ঠেম্বের যর্ে সাশ্র ী মূম্বলের গৃহ সংরক্ষম্বণর মাধেম্বম প্রকল্পটি 'সি র্ীবত ও ি স-অর্ুকূল
ঘেট যুম্বে স্বাস্থ্ে (Health across All Policies and Age-Friendly State)' উম্বেোগম্বক সমর্ন র্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ব্রুকলিমর্র লিফারটস গামডনমর্র আমেপামের এিাকায় 20 লমলিয়র্
মালকন র্ ডিামরর সাশ্রয়ী মূমিযর এবং সহায়ক আবাসর্ উন্নয়র্ কামজর সমালি করার ল াষণা
কমরমের্। 333 লির্ক্স লরামড বয়স্ক অ্লিবাসীমের লবমেষ চালহো পূরমণর জর্য লডজাইর্ করা র্তু র্
উন্নয়র্ কাজটি একটি ভবমর্ প্রবীণমের জর্য 58 সাশ্রয়ী অ্যাপাটনমমন্ট প্রোর্ কমর।
"লর্উ ইয়মকন , আমরা আমামের ঊর্ধ্নতর্ সম্প্রোময়র লেখামোর্া করমত এবং তারা তামের লর্মজর
বালি এবং লর্মজর এিাকায় অ্বসর কাটামর্া লর্লিত করার জর্য প্রলতশ্রুলতবদ্ধ", গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই র্তু র্ উন্নয়র্ একটি সাশ্রয়ী এবং বয়স বান্ধব পলরমবে উপিব্ধ কমর যা লর্উ ইয়মকন র
বয়স্ক অ্লিবাসীমের স্বািীর্ভামব এবং বেমরর পর বের আরামম বসবাস করার সুমযাগ প্রোর্
কমর।"
"ব্রুকলির্ এিাকায় এই র্তু র্ আবাসর্ উন্নয়মর্র উমবাির্ এই এিাকার লবে লকেু সাশ্রয়ী ও
সহায়ক আবাসর্ লবলর্ময়াগগুলির মমিয একটি", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলর্। "এই
অ্যাপাটনমমন্ট লবলডং কলমউলর্টি লেস এবং একটি োে বাগার্ সহ সুমযাগ-সুলবিা সম্বলিত 58 টি
সাশ্রয়ী ইউলর্ট লযাগ কমর এবং আমামের বয়স্ক বালসন্দামের লর্রাপত্তা লর্লিত করার জর্য প্রলতটি
অ্যাপাটনমমমন্ট লবস্তালরত র্কো প্রণয়র্ কমর। ব্রুকলিমর্ আমরা এখামর্ লয অ্গ্রগলত লেখলে, তা
আমামের 20 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর আবাসর্ পলরকল্পর্ার অ্ংে লহমসমব লর্উ ইয়কন েহর এবং
সারা লেট জুমি সম্প্রোময়র মমিয অ্র্ুকরণ করা হমে।"
333 লির্ক্স লরাড এর প্রকল্পটি সকি লর্উ ইয়কন বাসীর জর্য অ্ভূ তপূবন 20 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিার
মূমিযর পাাঁচ-বের লময়ােী আবাসর্ পলরকল্পর্ার মািযমম লর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসমর্র বযবস্থা করার
জর্য গভর্নমরর অ্ঙ্গীকামরর একটি অ্ংে। এই পলরকল্পর্াটি হমে লেটজুমি আবাসর্ সমসযা

সমািামর্র জর্য একটি বযাপক পদ্ধলত যা 100,000-টিরও লবলে সাশ্রয়ী মূমিযর বালি ও সহায়তা
লসবাসহ 6,000-টি বালির লর্মনাণ ও সংরক্ষমণর মািযমম আবাসর্মক ক্রয়মযাগয আর গৃহহীর্তা
সমসযা লমাকামবিা করার বহু-পলরবার আর একক-পলরবামর আবাসর্ এবং কলমউলর্টি উন্নয়মর্র
একটি প্রমচষ্টা।
2011 সাি লেমক, লর্উ ইয়কন লেট লহামস অ্যান্ড কলমউলর্টি লরলর্উয়াি (Homes and
Community Renewal, HCR) লর্উ ইয়কন লসটি অ্ঞ্চমি 10 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও অ্লিক
লবলর্ময়াগ কমরমে যা 100,000 জমর্রও অ্লিক অ্লিবাসীর জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ সুলবিা লর্লিত
বা সংরক্ষণ কমরমে যার মমিয আমে ব্রুকলিমর্ 41,000 জমর্রও লবলে মার্ুমষর জর্য 15,300টি
অ্যাপাটনমমন্ট।
13 তিা ভবমর্র মমিয 24টি েু লডও ও 33টি এক-লবডরুমমর অ্যাপাটনমমন্ট রময়মে। সব
অ্যাপাটনমমন্ট এই অ্ঞ্চমির মিযম আময়র লচময় 60 েতাংে কম আময়র পলরবারগুমিার কতৃন ক
অ্লিকৃ ত হময়মে। গভর্নমরর এম্পায়ার লেট সামপাটিনভ হাউলজং ইলর্লেময়টিভ (Empire State
Supportive Housing Initiative, ESSHI)-এর মািযমম র্য়টি পলরবার ভািা সহায়তা পামবর্ এবং
আটটি পলরবার প্রকল্প লভলত্তক িারা 8টি ভািা সহায়তা পামবর্।
লবলডংটির বয়স্ক-বান্ধব র্কো সহ প্রলতটি অ্যাপাটনমমমন্ট একটি ইমামজন লি পুি কডন, বােরুমম গ্রাব
বার, লরাি-ইর্ োওয়ার এবং লমাের্ লসির সলক্রয় আমিা রময়মে। সামালজক কমন পলরমষবাগুলি
বািনকয মমডমির জর্য স্বসহায়ক সলক্রয় পলরমষবা (Selfhelp Active Services for Aging Model,
SHASAM)-এর মািযমম প্রোর্ করা হয়। একটি অ্র্সাইট সামালজক কমী কতৃন ক আময়ালজত
কাযনক্রম বালসন্দামের জর্য লবমর্াের্মূিক, লেক্ষামূিক এবং সুস্থতা লবষয়ক লসবা প্রোর্ কমর।
অ্লতলরক্ত সুমযাগ-সুলবিার মমিয রময়মে কলমউলর্টি লেস, একটি লবমর্াের্মূিক োে বাগার্, একটি
কলম্পউটার িযাব, েলক্ত সাশ্রয়ী যন্ত্রপালত, আিুলর্ক রান্না র, লোমরজ ও িলন্ড্রর সুলবিার পাোপালে
ভবমর্র সবনত্র সািারণ এিাকায় ললাজড সালকন ট টিলভর র্জরোলর। এই ভবর্টি পার্শ্নবতী েুটি
সাবওময় লেের্ বারা পলরমবলেত এবং একটি SUNY ডাউর্মেট লচলকৎসা সুলবিার কাোকালেও
অ্বলস্থত।
1936 সামি র্াৎলস জামনালর্ লেমক পালিময় আসা মার্ুষমের সাহাযয করার জর্য লসিফমহল্প
(Selfhelp) প্রলতষ্ঠা করা হয়। লসিফমহল্প কলমউলর্টি সালভন মসস ফাউমন্ডের্ (Selfhelp Community
Services Foundation)-এর ভাইস-লচয়ার, লেরাহ লি চাতন র্ এর প্রয়াত বাবা-মাময়র সম্মামর্
333 লির্ক্স লরামডর র্ামকরণ করা হমব "লজামসফ এবং পলির্ চাতন র্ লর্বাস" (The Joseph
and Pauline Charatan Residence)। লজামসফ ও পাউলির্ চাতন র্ হমিাকে লেমক জীলবত লফমর
এমসলেমির্।
333 লির্ক্স লরামডর জর্য রাষ্ট্রীয় অ্েনায়মর্র মমিয রময়মে লফডামরি লর্ম্ন আময়র হাউলজং টযাক্স
লক্রলডট যা HCR লেমক ইকুইটি 14.5 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার যুক্ত কমরমে। লর্উইয়কন লেট

লডপাটনমমন্ট অ্ব লহিে (Department of Health) ESSHI ইউলর্টগুমিার জর্য ভািা ভতুন লকর
বযবস্থা করমে। বযাংক অ্ব আমমলরকা লমলরি লিঞ্চ (Bank of America Merrill Lynch) এবং
লফডামরি লিার্ বযাংক (Federal Home Loan Bank) অ্লতলরক্ত অ্েনায়মর্র বযবস্থা কমরলেি।
উন্নয়র্ েিটি লসিফমহল্প কলমউলর্টি সালভন মসস এবং লিিারউড অ্গনার্াইমজেমর্র (The Briarwood
Organization) লযৌে উমেযামগ গঠিত।
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ াল কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "অ্মর্ক সময়
লর্উ ইয়মকন র বয়স্ক অ্লিবাসীমের জর্য লর্লেন ষ্ট লফক্সড আময় ক্রমবিনমার্ আবাসর্ এবং স্বাস্থয
পলরমষবার খরচ লর্বনাহ করা লবাঝা হময় োাঁিায়। 333 লির্ক্স লরাড এর মািযমম আমরা 58 টি
লসলর্য়র পলরবারমক লর্রাপত্তা এবং তামের চালহো পূরমণর পলরকলল্পত অ্যাপাটনমমন্ট এবং লসবার
মািযমম স্বািীর্তা অ্জনমর্সাহাযয করলে। গভর্নর কুওমমার লর্তৃ মে আমরা লেমটর প্রলতটি অ্ঞ্চি জুমি
প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী ও সহায়ক বাসস্থামর্র সুমযাগ বৃলদ্ধ করলে।"
বর্উ ই কন ঘেম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ড. হাও াডন যুকার িম্বলর্, "সাশ্রয়ী আবাসর্ এবং
সমামজ োকার ক্ষমতা হমে লসলর্য়র লসটিমজর্মের জর্য স্বাস্থযকর জীবর্যাপর্ এবং বািনকযজলর্ত মূি
উপাোর্। সরকালর পলরবহর্ এবং লচলকৎসা লসবা সহমজ অ্যামক্সস এবং প্রসমপক্ট পাকন , 333 লির্ক্স
লরাড এ একটি সংলক্ষি হাাঁটা বালসন্দামের লবলভন্ন সুমযাগ প্রোর্ কমর এবং লর্উ ইয়কন মক একটি
বয়স বান্ধব লেট লহমসমব বজায় রাখমত সাহাযয কমর।"
বসম্বর্টর ঘযলর্র ও াই. বমবর িম্বলর্, "প্রলতলের্, প্রবীণরা সাহাযয লখাাঁজার জর্য বা সাশ্রয়ী মূমিযর
আবাসমর্র োবীমত আমার অ্লফমস আমসর্। লকার্ প্রবীণ আবাসর্ লর্রাপত্তাহীর্তার সম্মুখীর্ হওয়া
উলচত র্য়, তোলপ আমরা জালর্ লয লসন্ট্রাি ব্রুকলিমর্ অ্মর্ক লবলে হতাোজর্ক। আমামের
সম্প্রোময়র লসলর্য়রমের প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর এবং লেমহর সামে প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্
সংমযাজর্টি লেমখ আলম আর্লন্দত।"
অোম্বসেবল সেসে ডা ার্া বরচাডনসর্ িম্বলর্, "এটি উৎসাহজর্ক লয আমরা আমামের প্রবীণমের
জর্য লর্রাপে এবং সাশ্রয়ী মূমিযর হাউলজং অ্গ্রালিকার লেময়লে। অ্মর্মক বালিমত অ্বসর জীবর্
যাপর্ করমত চার্ লকন্তু তারা আমামের েহমর আবাসর্ লখাাঁজার আপ্রাণ লচষ্টা করমের্। 333
লির্ক্স লরাড ব্রুকলির্-এ সলতযকার অ্মেনই সাশ্রয়ী মূমিযর লসলর্য়র হাউলজং ততলর করার জর্য
আমামের প্রমচষ্টায় একটি স্বাগত সংমযাজর্"
ব্রুকবলর্ িারা (Brooklyn Borough) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট এবরক এল. অোডামস িম্বলর্, "ব্রুকলির্
একটি ক্রমবিনমার্ প্রবীণ জর্মগাষ্ঠীর এিাকা হময় উঠমে এবং এই জর্সংখযাতালিক মুখগুমিামক একটি
সাশ্রয়ী মূমিযর হাউলজং অ্যামক্সস প্রোর্ করাই মূি চযামিঞ্জ। 333 লির্ক্স লরামড র্তু র্ উন্নয়মর্র
ফমি বমরা-এ লসলর্য়র হাউলজং-এর মমডি লহমসমব কাজ করা উলচত, যা বািনকযজলর্ত বালসন্দামের
চালহো পূরণ কমর এমর্ পলরমষবার একটি সমলিত সুযইট প্রোর্ কমর। আলম HCR-লক এই
অ্তযাবেযক প্রমজমক্ট তামের অ্ংেীোলরমের জর্য ির্যবাে জার্াই।"

বসটি কাউবিম্বলর সেসে মোর্ু ইউবযর্ িম্বলর্, "আলম লসিফমহল্প কলমউলর্টি সালভন মসস, লিিারউড
অ্গনার্াইমজের্, লর্উ ইয়কন লেট লহামস এবং কলমউলর্টি লরলর্উয়াি, লর্উ ইয়কন লেট লহিে
লডপাটনমমন্ট এবং লবসরকালর খাত লেমক লযসব প্রলতষ্ঠার্ আমামের প্রবীণমের জর্য এই সাশ্রয়ী ও
সহায়ক হাউলজং-এ সহমযালগতা কমরমে তামেরমক ির্যবাে জার্ামত চাই। একটি েহর লহসামব, এটা
অ্তযন্ত গুরুেপূণন লয আমরা প্রবীণ সম্প্রোময়র জীবমর্র আরামোয়ক মার্ বজায় রাখার জর্য সকি
উপকরণ প্রোর্ করমবা। পরবতী প্রজন্মমক সফি করার জর্য একটি লভত ততলর করার জর্য তারা
তামের কঠির্ পলরশ্রম কমর তামের জীবর্কাি অ্লতবালহত কমরমের্ এবং আমামের জর্য তামেরমক
সব লেক লেমক যোসম্ভব সমেনর্ করা বািযতামূিক। আলম লবর্শ্াস কলর লয আমামের
সহমযালগতামূিক প্রমচষ্টামক সম্প্রসালরত করার মািযমম, আমামের প্রবীণ র্াগলরক এবং যারা তামের
লেখামোর্া কমর তামের উপর লবাঝা সহজ করার জর্য আমরা আরও আবাসর্ ততলর করমত সক্ষম
হব।"
ঘসলফম্বহল্প কবমউবর্টি সাবভনম্বসস এর বসইও েু াটন বস কাপলার্, "লসিফমহল্প 333 লির্ক্স লরাড,
লজামসফ এবং পিীর্ চাতন ার্ লর্বাস লখািার জর্য লরামালঞ্চত। আমামের পলরমষবাগুলির অ্গ্রভামগ সব
র্তু র্ ইয়কন ামরর স্বািীর্ভামব এবং মযনাোর সমঙ্গ সাশ্রয়ী মূমিযর হাউলজং এ বাস করমত সাহাযয
করার জর্য লসিফমহল্প প্রলতশ্রুলতবদ্ধ হয়। আলম লডবরাহ লি চাতন র্-লক লসিফমহল্প এর প্রলত তার
উোর সমেনর্, লিউড সংগঠর্, এই উন্নয়মর্ আমামের অ্ংেীোর এবং লর্উ ইয়কন লেট লহাম অ্যান্ড
কলমউলর্টি লরলর্উয়াি, লর্উ ইয়কন লেট লডপাটনমমন্ট অ্ব লহিে, বযাংক অ্ব আমমলরকা লমলরি
লিঞ্চ এবং এই প্রকমল্প অ্েনায়মর্র জর্য লফডামরি লিার্ বযাংক, সবাইমক ির্যবাে জার্ালে।"
বি ারউড অগন ার্াইম্বযের্ বপ্রবিপাল বভর্ম্বসন্ট বরম্বর্া এিং ইরা িাউর্ িম্বলম্বের্, "আমরা
লকা-লডমভিপার এবং লজর্ামরি কন্ট্রাক্টর লহমসমব লসিফমহল্প, HCR এবং বযাঙ্ক অ্ফ আমমলরকার
সামে এই মহার্ প্রকল্পমক একটি আইলডয়া লেমক 58টি পলরবামরর জর্য বাস্তবতায় পলরণত করার
কামজ অ্ংেীোর হমত লপমর খুবই গলবনত। 1980 সামির লেমষর লেমক লিয়ারউড, লজামসফ এবং
পাউলির্ চাতন ার্ লরলসমডি-এর মমতা কময়ক হাজার ইউলর্ট সািারণ ঠিকাোর লহমসমব গমি
তু মিমের্ এবং লর্মনাণ কমরমের্। লিয়ারউড অ্গনার্াইমজের্ একটি কুইি লভলত্তক পঞ্চম প্রজমন্মর
লকাম্পার্ী যা 1912 সাি লেমক ইয়মকন সাশ্রয়ী মূমিযর এবং জর্বি আবাসর্ লর্মনামণ অ্গ্রবতী
ভূ লমকা পাির্ কমর আসমে।"
িোংক অি আম্বমবরকা ঘমবরল বলঞ্চ, কবমউবর্টি ঘডম্বভলপম্বমন্ট িোংবকং গ্রুম্বপর বসবর্ র ভাইস
ঘপ্রবসম্বডন্ট টড এ. ঘগাম্বময িম্বলর্, "বযাংক অ্ফ আমমলরকা লমলরি লিঞ্চ লসিফমহল্প কলমউলর্টি
সালভন মসসমক সহায়তা করার জর্য আর্লন্দত এবং লিয়ারউড অ্গনার্াইমজের্ 333 লির্ক্স লরাড এ
তামের িক্ষযমক একটি বাস্তবতায় পলরণত কমরমে। ব্রুকলিমর্ সাশ্রয়ী মূমিযর 58 ইউলর্ট আবাসর্
ততলর করা লর্উ ইয়কন লসটিমত লযাগযতাসম্পন্ন প্রবীণমের জর্য হাউলজং লবকমল্পর জটিি চালহোমক
সমন্তাষজর্ক করার জর্য একটি গুরুেপূণন পেমক্ষপ। আমরা আমামের লাময়ন্টমের লিফাটনস গামডনমর্র
মমতা পার্শ্নবতী এিাকাসমূমহ এবং মালকন র্ যুক্তরাষ্ট্র জুমি অ্র্ুরূপ সম্প্রোয়গুলিমত লর্রাপে, সাশ্রয়ী
মূমিযর আবাসর্ সরবরাহ করমত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ।"
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