
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলাম্বে প্রিীণম্বের জর্ে 22. 8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের আিাসর্ ও 

স্বাস্থ্েম্বসিা ভিম্বর্র বর্মনাণকাজ শুরুর ঘ াষণা বেম্বলর্  
  

ওম্বয়স্টবমর্স্টার কমন্স (Westminster Commons) প্রিীণম্বের জর্ে কবমউবর্টি স্বাস্থ্ে পবরম্বষিা সহ 
84টি সাশ্রয়ী এিং রক্ষণাম্বিক্ষণকারী আিাসর্ একবিে কম্বরম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বামেম া শহমর প্রবীণমের জর্য 22.8 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার 
মূম যর আবাসর্ ও স্বাস্থ্যমসবা উন্নয়মর্র মর্মনাণ কামজর শুরুর ঘ াষণা মেময়মের্। ওময়স্টমমর্স্টার 
কমন্স র্বমর্মমনত 84টি সাশ্রয়ী এবং রক্ষণামবক্ষণকারী অ্যাপার্ন মমমের একটি ভবর্ যুক্ত করমব। 
শহমরর ইস্ট সাইমডর (East Side) প্রকল্পটিমত ঐমতহামসক ওময়স্টমমমর্স্টার ঘসমর্ মমে হাউস 
(Westminster Settlement House)-এর রূপান্তর হময় একটি বামণমজযক স্বাস্থ্যমসবা ঘকমে পমরণত 
হওয়াও যকু্ত থাকমব যার মমযয রময়মে অ্যাডাল্ট ঘড ঘপ্রাগ্রামমং (Adult Day Programming), 
ঘমমডমক  মিমর্ক, োমনামস এবং শারীমরক পরু্বনাসর্ পমরমষবা (Phisical Rehabilitation Service)।  
  
"ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স বামেম ার ইস্ট সাইমড উচ্চমামর্র সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ সুমবযা মর্ময় 
আসার আমামের প্রমতশ্রুমতর যারা অ্বযাহত ঘরমেমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রবীণমের জর্য এই 
৮৪টি র্তুর্ বাম়ি স্বাস্থ্যমসবা এবং রক্ষণামবক্ষণমূ ক পমরমষবাগুম ামত সহমজ অ্ংশগ্রহমণর সুমযাগ ঘেমব 
এবং এই সক  বামসন্দামের স্বাযীর্ভামব বাাঁচমত সহায়তা করমব।"  
  
"ওময়স্টমমমর্স্টার কমমন্সর সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ সম্প্রসারণ বামেম ার ইস্ট সাইডমক র্তুর্ আবাসর্ 
মবমর্ময়ামগর সামথ এমগময় মর্ময় যাওয়ার আমামের প্রমতশ্রুমতর যারা অ্বযাহত ঘরমেমে - যা 
বামসন্দামের জর্য র্তুর্ আশা ততমর কমরমে", ঘলেম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। 
"প্রমতযমকরই একটি চমৎকার বাম়ি থাকার মযনাো প্রাপয এবং স্বাস্থ্যমসবা এবং রক্ষণামবক্ষণ 
পমরমষবাগুম মত প্রমবশামযকার প্রময়াজর্ এমর্ প্রবীণমের জর্য এটি মবমশষভামব গুরুত্বপূণন। মর্উ ইয়কন  
ঘস্টর্ ঘহামস এবং কমমউমর্টি মরমর্উয়া  ঘথমক পাওয়া অ্থনায়মর্ আমরা মর্উ ইয়কন  জমু়ি অ্মযক 
সাশ্রয়ী ও রক্ষণামবক্ষণমূ ক আবাসর্ সমুবযা ততমর করমে এবং এ াকার জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত 
করমে।"  
  
ওময়স্টমমর্স্টার কমমন্স 55 ও এর ঘবমশ বেমরর বয়স্কমের জর্য, একটি চার ত া ভবমর্ 84টি 
অ্যাপার্ন মমে থাকমব। এ াকার গ়ি আময়র (Area Median Income) 60 শতাংশ বা তার মর্মচ 
আয় করা পমরবারগুম ার জর্য সবগুম া অ্যাপার্ন মমে সাশ্রয়ী মূম যর হমব। মার্মসক সমসযার ইমতহাস 



 

 

থাকা প্রবীণমের জর্য চমিশটি অ্যাপার্ন মমে সংরমক্ষত থাকমব। এই সক  বামসন্দামের মাম া 
বযবস্থ্াপর্া, ঘবমর্মের্ অ্যাডমভামকমস, আমথনক বযবস্থ্াপর্া, কমন েক্ষতা প্রমশক্ষণ এবং মচমকৎসা ঘসবায় 
সহায়তার মত অ্র্-সাইর্ রক্ষণামবক্ষণ পমরমষবায় প্রমবশামযকার থাকমব। বামেম া ঘেডামরশর্ অ্ে 
ঘর্ইবারহুড ঘসোরস, Inc. (Buffalo Federation nof Neighborhood Centers Inc.) হমে 
পমরমষবা প্রোর্কারী এবং প্রকমল্পর উন্নয়র্কারী।  
  
মূ ত 1893 সাম  মর্মমনত ওময়স্টমমর্স্টার ঘসমর্ মমে হাউসটি পুর্রায় জর্সাযারণ এবং সম্প্রোময়র 
উভময়র জর্য স্বাস্থ্যমেুী পমরমষবা সম্বম ত একটি কমমউমর্টি সামভন স সমুবযা মহসামব পুর্মবনমবচর্া করা 
হমব। পমরমষবাগুম ামত একটি প্রতযময়ত প্রবীণ অ্যাডাল্ট ঘড ঘকয়ার ঘপ্রাগ্রাম, ঘমমডমক  মিমর্ক, 
োমমনসী, পুর্বনাসমর্র পমরমষবা এবং অ্মেমসর স্থ্ার্ অ্ন্তভুন ক্ত থাকমব। বাামসন্দামের চ াচম  সমুবযার 
জর্য েমুর্া ভবমর্র মাঝাোমর্ অ্ভযন্তরীণ সংযমুক্ত থাকমব।  
  
ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স মর্উ ইয়কন বাসীমেরমক মর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসর্ সরবরাহ করার গভর্নমরর 
অ্ঙ্গীকামরর অ্ংশ, ঘযটি ঘস্টমর্র পাচ-বেরবযপী আবাসর্ পমরকল্পর্ায় অ্ভূতপবূন 20 মবম য়র্ মামকন র্ 
ড ামর প্রমতেম ত হময়মে। এই পমরকল্পর্া সামমথনযর মমযয থামক এমর্ 100,000 আবাসর্ এবং 
6,000 সমমথনত আবাসর্ ততমর এবং রক্ষার মাযযমম আবাসর্ সহজ ভয কমর এবং গৃহহীর্তার সামথ 
 ়িাই কমর। 2011 সা  ঘথমক, মর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ ঘহামস এবং কমমউমর্টি মরমর্উয়া  (Homes and 
Community Renewal, HCR) বামেম ার ইস্ট সাইমড 1,200 সাশ্রয়ী আবাসর্ ইউমর্র্ ততমর বা 
সংরক্ষমণর উমেমশয 112 মমম য়র্ মামকন র্ ড ামরর ঘবমশ মবমর্ময়াগ কমরমে যা 2,700 জমর্রও ঘবমশ 
ঘ ামকর জর্য  র ততমর করমে।  
  
ঘস্টর্ অ্থনায়মর্ ঘেডামর  মর্ম্ন-আয় আবাসর্ কমরর ঋণ (Low-Income Housing Tax Credits) 
অ্ন্তভুন ক্ত যা একুযইটিমত প্রায় 14 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার এবং ঘহামস এবং কমমউমর্টি মরমর্উয়া  
(HCR) ঘথমক অ্মতমরক্ত 3 মমম য়র্ ড ার উপাজন র্ করমব। অ্স্থ্ায়ী এবং প্রমতবন্ধী সহায়তার মর্উ 
ইয়কন  ঘস্টর্ কাযনা য় (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) 
গৃহহীর্ আবাসর্ সহায়তা কমনসূচী (Homeless Housing Assistance Program) এর মাযযমম 3.4 
মমম য়র্ মামকন র্ ড ার সরবরাহ কমরমে । মর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্র েযা ডরমমর্মর অ্মথামরটি (Dormitory 
Authority of the State of New York), মর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ এর্ামজন  মরসাচন  অ্যান্ড ঘডমভ পমমে 
অ্থমরটি (New York State Energy Research and Development Authority) এবং ঘেডামর  
ও ঘস্টমর্র ঐমতহামসক র্যাক্স ঘেমডর্ ইকুযইটি (Federal and State Historic Tax Credit equity) 
কতৃন ক অ্মতমরক্ত অ্থনায়র্ করা হয়।  
  
মর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্র মার্মসক স্বাস্থ্য কাযনা য় গভর্নমরর এম্পায়ার ঘস্টর্ রক্ষণামবক্ষণমূ ক আবাসর্ 
উমেযামগর মাযযমম 26টি ইউমর্মর্র জর্য প্রকল্প মভমিক ভা়িা ভতুন মক এবং পমরমষব তহমব  প্রোর্ 
করমব। বামেম া মসটি HOME তহমবম  350,000 মামকন র্ ড ার মেমে।  
  
ওময়স্টমমর্স্টার কমমন্স ঘস্টমর্র মবমর্ময়াগ প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ সংরক্ষমণর মাযযমম 
গভর্নমরর "ঘহ থ অ্যােস অ্  পম মস" এবং "বয়স-বান্ধব ঘস্টর্" উমেযাগমক সমথনর্ কমর। এই 



 

 

উমেযাগটি একটি সহমযামগতামূ ক প্রমচষ্টা যা কমমউমর্টির স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্তা উন্নয়মর্র জর্য সমস্ত 
ঘক্ষমত্র র্ীমত গঠমর্র সময় স্বামস্থ্যর মবমবচর্ামক একীভুত করামক সব ঘথমক ঘবমশ গুরুত্ব ঘেয়। আরও 
তথয এোমর্ রময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টে ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "প্রায় 23 মমম য়র্ মামকন র্ ড ামরর ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স বয়স্ক ওময়স্টার্ন মর্উ 
ইয়কন বাসীমের জর্য সাশ্রয়ী মূম যর এবং রক্ষণামবক্ষণমূ ক অ্যাপার্ন মমে সরবরাহ করমব এবং কামজ 
 াগামর্া হয়মর্ এমর্ একটি ঐমতহামসক ভবর্মক পুমরা কমমউমর্র্ উপমভাগ করমত পামর এমর্ একটি 
সম্পমে রূপান্তর করমব। বামেম ার ইস্ট সাইমড গভর্নর কুওমমার ঘকৌশ গত মবমর্ময়াগ এ াকাটিমক 
র্তুর্ বামণমজযক কাযনেম, স্বাস্থ্য পমরমষবায় প্রমবশামযকার, এবং সাশ্রয়ী আবাসমর্র মাযযমম পমরবতন র্ 
কমর মেমে যা প্রবীর্মের স্বাযীর্ভামব এ াকায় থাকা সম্ভব করমে যামক তারা  র বম  মমর্ কমর।"  
  
বর্উইয়কন  ঘস্টে বডপােন ম্বমন্ট অি ঘহলি (New York State Department of Health) কবমের্ার ড. 
হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স বামেম ার প্রবীর্মেরমক সুস্থ্, সমেয় এবং 
কমমউমর্টির সামথ জম়িত থাকার জর্য প্রময়াজর্ীয় সহায়তা প্রোর্ করমব। স্বাস্থ্য ঘসবা এবং আমথনক 
সহায়তা এবং ঘড ঘপ্রাগ্রামমং এর মত অ্র্-সাইর্ পমরমষবায় বামসন্দামের প্রমবশামযকার থাকমব।"  
  
অবেস অি ঘেম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বস্টন্স কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "গৃহহীর্মের 
জীবর্মক মস্থ্মতশী  করমত সাহাযয করায় রক্ষণামবক্ষণমূ ক আবাসর্ একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন এবং 
প্রমামণত হামতয়ার। ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স প্রবীণ মর্উ ইয়কন বাসীমেরমক তামের প্রময়াজর্ীয় 
রক্ষণামবক্ষণমূ ক পমরমষবা প্রমবশামযকার প্রোর্ করার পাশাপামশ মর্রাপে, সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ 
সরবরাহ করমব।"  
  
মার্বসক স্বাস্থ্ে কার্নালম্বয়র (Office of Mental Health) কবমের্ার ডাাঃ অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, 
"চমৎকার ওময়স্টমমমর্স্টার কমমন্স রক্ষণামবক্ষণম ূক আবাসর্ ইউমর্র্গুম া মার্মসক ঘরামগ আোন্ত 
বযমক্তমেরমক তামের মর্জ বা়িী এবং কমমউমর্টির মমযয বাাঁচমত ও উন্নমত করমত সহায়তা করমব। 
আবারও, গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘস্টর্ রক্ষণামবক্ষণমূ ক আবাসর্ উমেযাগটি (Empire State 
Supportive Housing Initiative) এমর্ পমরমষবার মস্থ্মতশী  আবাসর্ প্রোর্ করমে যা স্বল্প বযময় 
আরও ভা  স্বাস্থ্য ে াে  অ্জন র্ করমব এবং আরও ঘবমশ সংেযক অ্রমক্ষত মর্উ ইয়কন বাসীমক 
কমমউমর্টির জর্য মূ যবার্ অ্বোর্কারী হমত সাহাযয করমব।"  
  
পাকন স, বিম্বর্াের্ এিং ঐবেহাবসক সংরক্ষণ কার্নালম্বয়র (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "ঐমতহামসক পরু্বনাসর্ কর ঋণ 
(Historic Rehabilitation Tax Credits) মকভামব বামেম ার ইস্ট সাইমডর মতর্ এ াকায় র্ব 
জীবমর্র সঞ্চার করমত পামর ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স প্রকল্প ঘতমর্ই আমরকটি চমৎকার উোহরণ। 
ঐমতহামসক কাঠামমায় মবমর্ময়াগ স্থ্ার্ীয় অ্থনর্ীমতমক অ্র্ুপ্রাণীত করমত, সাশ্রয়ী আবাসর্ ততমরমত, 
মস্থ্মতশী তা বৃমি করমত এবং আমামের কমমউমর্টির ঐমতহয সংরক্ষমণ সাহাযয কমর।"  
  



 

 

কংম্বেসমোর্ ব্রায়ার্ বহবগন্স িম্বলর্, "ঘেডামর  মর্ম্ন-আময়র কর ঋণ, ঐমতহামসক কর ঋণ এবং 
HOME তহমব  মমম ত হওয়ার মাযযমম, রাস্তার মাত্র কময়ক মাই  মভতমর র্থন যান্ড কমরডমর 
(Northland corridor) ইমতামমযয মবমর্ময়াগকৃত 27.5 মমম য়র্ মামকন র্ ড ামরর র্তুর্ মামকন র্ এবং 
ঐমতহামসক কর ঋণ ো়িাও এটি শুযুমাত্র ওময়স্টমমর্স্টার কমন্স প্রকমল্পই প্রায় 15 মমম য়র্ মামকন র্ 
ড ামরর ঘেডামর  মবমর্ময়ামগর প্রমতমর্মযত্ব কমর। জর্শমক্ত মবকাশ স্বাস্থ্য ঘসবা এবং সাশ্রয়ী 
আবাসমর্র সমন্বময়র মাযযমম একমত্র এটি আমামের ইস্ট সাইমডর এ াকামক শমক্তশা ী কমর এবং 
সুমযাগ সমুবযা ও পমরমষবায় প্রমবশামযকার উন্নত কমর, যা কমমউমর্টিমক ঘসবা করার বামেম া 
ঘেডামরশর্ অ্ে ঘর্ইবারহুড ঘসোর (Buffalo Federation of Neighborhood Center)-এর 
শতবষী অ্ঙ্গীকারমক সামমর্ এমগময় ঘর্য়।"  
  
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্ো বিস্টাল বপপলস-ঘস্টাকস িম্বলর্, "প্রবীণমের জর্য এই 22.8 
মমম য়র্ মামকন র্ ড ামরর আবাসর্ উন্নয়মর্র মর্মনাণ অ্বমশমষ শুরু হওয়াটি বামেম া শহমরর জর্য 
একটি মবজয়। ঘস্টর্ এবং ঘেডামর  সরকামরর আমথনক সহায়তার জর্য যর্যবাে, স্বল্প-আময়র 84 
জর্ প্রবীণ সেসয, যামের কামরা কামরা মমযয মকেু মার্মসক অ্সসু্থ্তার ইমতহাস রময়মে, শীঘ্রই 
মার্সম্মত সাশ্রয়ী মূম যর আবাসমর্র পাশাপামশ স্বাস্থ্যমসবা, প্রাপ্তবয়স্কমের ঘড ঘকয়ার এবং পরু্বনাসমর্র 
পমরমষবাগুম ামত প্রমবশামযকার পামবর্। মর্মজর বয়স্ক এবং সুস্থ্ ও পমরপূণন জীবমর্র জর্য 
রক্ষাণামবক্ষণমূ ক পমরমষবা প্রময়াজর্ এমর্ মার্ষুমের সাহাযামথন এমগময় আসা ক যাণকামী 
প্রমতমবশীমের শহমরর একটি উজ্জ্বু  েষৃ্টান্ত এই প্রকল্পটি। বহুকা  যাবত প্রমেয়াযীর্ থাকা একটি 
প্রকল্পমক শুরু করার জর্য বামেম া ঘেডামরশর্ অ্ে ঘর্ইবারহুড ঘসোরমক অ্মভর্ন্দর্।"  
  
এবর কাউটির বর্িনাহী মাকন  পলর্কার্ন িম্বলর্, "ওময়স্টমমর্স্টার কমমন্স, অ্মর্ক অ্ংশীোররা একমত্র 
র্তুর্ সাশ্রয়ী বাসস্থ্ার্ ততমর করার জর্য কাজ কমরমে যা সাশ্রয়ী মূম যর, রক্ষণামবক্ষণম ূক পমরমষবা 
রময়মে এবং বামেম ার প্রবীণমের জীবর্মার্ উন্নত কমর। এই 22.8 মমম য়র্ মামকন র্ ড ামরর 
মবমর্ময়াগ ওময়স্টমমর্স্টার ঘসমর্ মমে হাউসমক প্রবীণমের আবাসর্ মহসামব রূপান্তমরত কমর এবং বহু 
সংেযক রক্ষণামবক্ষণমূ ক পমরমষবায় প্রমবশামযকার যকু্ত কমর, এই প্রবীণমের স্বাযীর্তা বজায় রােমত 
এবং তামের কমমউমর্টির অ্ংশ হমত সাহাযয কমর। এই প্রকল্পটি প্রবীণমের জর্য েক্ষ, বামেম ার 
পুর্রভুযেয়মক মবকমশত কমর এবং উন্নয়মর্র একটি উোহরণ যা সবার জর্য ক যাণময়।"  
  
িাম্বেম্বলা বসটির ঘময়র িায়রর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "2006 সা  ঘথমক, আমার প্রশাসর্ বামেম ার সক  
বয়মসর বামসন্দামের জর্য সাশ্রয়ী মূম যর 2,100টি সাশ্রয়ী মূম যর  র ততমরর উমেমশয কাজ কমরমে। 
তমব এমর্ একটি শহমর ঘযোমর্ 27 শতাংশ জর্গর্ যামের বয়স 55 এবং তার ঘবমশ - এমর্ 
একটি জর্মগামি ঘযটি েমাগত বৃমি পামে -- ঘসোমর্ আমামের প্রবীণ বামসন্দামের বতন মার্ এবং 
ভমবষযৎ চামহো পুরণ বজায় রাো জরুমর। ওময়স্টমমস্টার কমন্স প্রবীণমের আবাসর্ স্থ্াপর্ার চাইমত 
অ্মর্ক ঘবমশ মকেু হমব। এই সামমগ্রক প্রকল্পটি অ্র্-সাইর্ পমরমষবা সুমবযা সহ একটি প্রবীণ 
কমমউমর্টি ততমর করমব যা আমামের বয়স্ক বামসন্দামের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গম র জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
  
িাম্বেম্বলা ঘেডাম্বরের্ অে ঘর্ইিারহুড ঘসন্টারস Inc., এর বর্িনাহী পবরচালক, বরকাম্বডন া ঘহম্বররা 
িম্বলর্, "েী নমেমর্র কল্পর্া বাস্তবায়মর্ আমরা ঘয সহমযামগতামূ ক সাহাযয এবং তহমব  ঘপময়মে 



 

 

তামত আমরা আর্মন্দত। কমমউমর্টির বামসন্দামের জর্য অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় মার্মবক পমরমষবা 
প্রোমর্র মাযযমম বামসন্দামের মেমক আমরা একবার হাত বা়িামর্ার অ্মবমেেয অ্ঙ্গ হময় উঠমত এই 
ঐমতহামসক কাঠামমাটি পুর্রায় সংস্কার করা হমে। BFNC সবনো এমর্ কমনসূমচ এবং পমরমষবা 
প্রোমর্র জর্য প্রমতশ্রুমতবি রময়মে যা কমমউমর্টির সেসযমেরমক তামের সােম যর পথ ততমরর  মক্ষয 
উন্নত ও শমক্তশা ী কমর। আমরা চাই বামসন্দারা অ্র্ুভব করুক ঘয তারা একটি সমৃি কমমউমর্টির 
অ্ংশ ঘযটি শহমরর প্রবীণ কমমউমর্টির সামথ তু র্ামযাগয। উন্নয়র্কারী মহমসমব, আমামের আকাঙ্ক্ষা 
হমে, একটি কমমউমর্টি ততমর করা ঘযটি মার্সম্পন্ন এবং আযুমর্ক আবাসর্ সুমবযা প্রোর্ কমরমে, 
ঘযোমর্ হাাঁর্া যায়, এবং ঘযোমর্ মচমকৎসা ঘসবা এবং অ্র্যার্য সমৃিকারী কাযনক ামপ প্রবীণ 
বামসন্দামের প্রমবশামযকার থাকমব। এই কল্পর্াটি প্রাথমমকভামব উন্নয়র্কারী ডাাঃ রন্ডা মরকস এবং 
ঘকাম শর্ ের সামপামর্ন ড হাউমজং (Coalition for Supported Housing, CSH) কতৃন ক গৃমহত 
হময়মে , যা আমামের প্রাথমমক তহমব  সরবরাহ কমরমে ।"  
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