অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/29/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ভাইটাল ব্রুকবলম্বর্র (VITAL BROOKLYN) 100 েতাাংে সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র
প্রস্তাির্ার অর্ুম্বরাধ (REQUEST FOR PROPOSALS, RFP) বিজয়ীম্বের ঘ াষণা করম্বলর্,
ঘসন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ 4,000টি িাব়ি ততবর করার জর্ে 578 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার উম্বেোম্বগর বিতীয়
RFP – টি প্রকাে করম্বলর্

প্রথম েফার RFP এর চারটি বিজয়ী 2,700টিরও ঘিবে সাশ্রয়ী িাব়ি ততবর করম্বি ঘেখাম্বর্
বিকােগত বেক ঘথম্বক অক্ষম, অম্বর্ের অবভভািকম্বে থাকা প্রাপ্তিয়স্ক হম্বয় ওঠা িেবি, েী ন কাল
সময় ধম্বর গৃহহীর্ পবরিার এিাং প্রিীণ অবধিাসীম্বের জর্ে পৃথক অোপাটনম্বমন্ট থাকম্বে
বিতীয় RFP – টি এবপ্রম্বল প্রকাবেত প্রথম েফার RFPগুবলর উপর এিাং ঘসন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ 4,000টি
সাশ্রয়ী িাব়ি ততবরর জর্ে বসবর্য়র হাউবজাং পবরকল্পর্ার উপর বভবি কম্বর গঠিত
গভর্ন ম্বরর 1.4 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ভাইটাল ব্রুকবলর্ (Vital Brooklyn) উম্বেোগ ঘক সমথন র্
কম্বর ো জরুবর উন্মুি স্থার্ ও বিম্বর্াের্, স্বাস্থেসম্মত খািার, বেক্ষা, অথন নর্বতক ক্ষমতা প্রোর্,
বহাংসা প্রবতম্বরাধ, স্বাস্থেম্বসিা এিাং কবমউবর্টি-বভবিক পবরকল্পর্ামূলক প্রয়াম্বসর উপর বর্ভনর কম্বর
দ্রুত সমসো কাটিম্বয় ওঠার উম্বেোগম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় চম্বল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ চারটি বিজয়ী প্রস্তামির ঘ াষণা করমের্ যা সবিবেতভামি ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্
2,700টিরও ঘিবি 100 িতাাংি সাশ্রয়ী িাব়ি ততবর করমি ঘযখামর্ বিকািগত বিক ঘেমক অ্ক্ষম, অ্মর্যর
অ্বভভািকমে োকা প্রাপ্তিয়স্ক হময় ওঠা িযবি, িী নকাে সময় ধমর গৃহহীর্ পবরিার এিাং প্রিীণ অ্বধিাসীমির
জর্য পৃেক অ্যাপার্নমমন্ট এিাং সহায়তামূেক পবরমষিা োকমে। এই বিকাি 4,000 ইউবর্র্ সাশ্রয়ী আিাসর্
ততবরর জর্য ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযামগর 578 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর অ্ঙ্গীকারমক এবগময় বর্ময় যামি।
ঘেমর্র দ্বারা বর্য়বিত, ওয়ার্ ব্রুকবের্ ঘহেে (One Brooklyn Health) এিাং ব্রুকবের্ ফাউমেিমর্র ঘহেে
সাময়ন্স ঘসন্টার (Health Science Center at Brooklyn Foundation)– এর মাবেকার্াধীর্ জবমর সাত
অ্াংমি িাব়ি ততবরর প্রস্তামির আমিিমর্র পবরমপ্রবক্ষমত ভাইর্াে ব্রুকবের্ সাশ্রয়ী আিাসমর্র বদ্বতীয় িফাও
গভর্নর প্রকাি কমরর্।
“ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্ িী নস্থায়ী সামাবজক, অ্েননর্বতক এিাং স্বাস্থযসাংক্রান্ত তিষমযমক বিপরীতমুখী করার জর্য
সাশ্রয়ী আিাসর্ পািার অ্বধকার সম্প্রসাবরত করা ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযামগর একটি গুরুেপূণন উপািার্”,
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “যামত আমামির প্রবতমিিীরা িসিামসর জর্য মার্সম্পন্ন জায়গা পার্ তা বর্বিত

করমত, হাজার হাজার র্তু র্ িাব়ির সাংমযাজমর্র মাধযমম আমরা সাহাযয করবে এিাং ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্র জর্য
উজ্জ্বে ভবিষযত গম়ি তু েমত আমামির প্রমচষ্টা চাবেময় যাবি।”
“সি বর্উ ইয়কন িাসীর িসিামসর জর্য সাশ্রয়ী মার্সম্পন্ন জায়গা োকা বর্বিত করার জর্য ঘের্ জুম়ি সাশ্রয়ী
আিাসর্ প্রকমে আমরা বিবর্ময়াগ করবে”, ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্। “ভাইর্াে ব্রুকবের্
উমিযামগর একটি অ্াংি বহসামি র্তু র্ আিাসর্, বিক্ষামূেক কমনসূবচ, স্বাস্থযসিত খামিযর বিকে, বহাংসা প্রবতমরাধ
এিাং আমরা অ্মর্ক বকেু সমমত কবমউবর্টির গুরুেপূণন চাবহিাগুবের আমরা ঘমাকাবিো করবে। স্থার্ীয়
অ্েনর্ীবতর বিকাি অ্িযাহত রাখমত এিাং ব্রুকবেমর্র অ্বধিাসীমির জর্য সুমযাগ-সুবিধা প্রিার্ করমত আমরা
অ্ঙ্গীকারিদ্ধ।”
আগে মামস গভর্নর অ্বতবরি 1,000টি সাশ্রয়ী আিাসমর্র ঘ াষণা কমরর্ যা বর্উ ইয়কন বসটি হাউবজাং
অ্মোবরটি (New York City Housing Authority, NYCHA) পবরকের্ায় িসিাসকারী প্রিীণ িযবিমির
উমেমিয বেে ঘযটি ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্ স্বে-িযিহৃত NYCHA সম্পবির উপমর ততবর হমি এিাং RFP গুবের
উপর বভবি কমর তা 3,000টি সাশ্রয়ী িাব়ি ততবরর বিমক এবগময় যামি। গভর্নর কুওমমা আগে মামস ঘসন্ট্রাে
ব্রুকবের্ কবমউবর্টিগুবেমত পুবষ্টকর খািয পািার অ্বধকার িৃবদ্ধ এিাং িী নস্থায়ী খািযসাংক্রান্ত বর্রাপিাহীর্তা ও
স্বাস্থযসাংক্রান্ত তিষমমযর ঘমাকাবিোর জর্যও র্তু র্ িযিস্থা ঘ াষণা কমরমের্। স্থার্ীয় কবমউবর্টির যামত তাজা,
স্থার্ীয় খািার ঘকর্ার সামেনয োমক এিাং সুস্থতর জীির্যাপমর্র জর্য ঘয সহায়তা তাাঁমির প্রময়াজর্ তা যামত
োমক, তা বর্বিত করমত র্তু র্ চেন্ত িাজার, প্রিীণ িযবিমির জর্য খািযসাংক্রান্ত বর্রাপিাহীর্তার তিন্ত,
তরুণমির দ্বারা চাবেত কৃ বষ িাজার, কবমউবর্টি িাগার্ এিাং খািয িণ্টর্ ঘকন্দ্র সম্পবকন ত গমিষণার জর্য বতবর্
ঘসই ঘ াষণাটিমত 1.825 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর বিবর্ময়াগ যুি কমরমের্
গত জুোই মামস, গভর্নর কুওমমা 2019 সামের িসন্ত কামের মমধয সম্পূণন করার েমক্ষয আর্টি কবমউবর্টি
িাগার্ পুর্ঃসাংস্কার ও রূপান্তমরর উমেমিয এিাং অ্র্য 14টিমত অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় পাবর্র সরাসবর সাংমযাগ বিমত
3.1 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর বিবর্ময়াগ ঘ াষণা কমরমের্। এই মামস বতবর্ জযামাইকা উপসাগর (Jamaica
Bay) িরাির একটি র্তু র্ 407-একর পামকন র ঘ াষণাও কমরমের্, ঘযটি প্রেম আবিকার্ মাবকন র্
কাংমেসওমযার্ এিাং একজর্ ব্রুকবের্িাসী বিরমে বচমজামমর র্ামম হমি। এর আমগ, গভর্নর ভ্রামযমাণ স্বাস্থযমসিা
(ambulatory care) স্থার্গুবেমক সিনামপক্ষা গুরুেপূণন ঘ াষণা কমরর্ এিাং এর 210 বমবেয়র্ মাবকন র্
ডোমরর, 32-টি স্থামর্র ভ্রামযমাণ স্বাস্থযমসিার ঘর্র্ওয়াকন প্রবতষ্ঠার্ গঠমর্র জর্য েয়টি ব্রুকবের্-বভবিক
ঘফডামরে বর্য়মার্ুযায়ী ঘযাগয স্বাস্থয ঘকমন্দ্রর সামে অ্াংিীিাবর কমরর্।
আজ ঘ াবষত সাশ্রয়ী আিাসমর্র RFP - এর প্রকামির পূমিন বেে িী নস্থায়ী স্বাস্থযমসিা িযিস্থা ততবরর উমেমিয
তহবিমে গভর্নমরর 664 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর অ্র্ুিার্ যা ঘসন্ট্রাে ব্রুকবের্ জুম়ি ঘসিা পািার অ্বধকারমক
প্রসাবরত ও রূপান্তবরত কমর। জার্ুয়াবর মামস ঘ াবষত এইসি উবেষ্ট বিবর্ময়াগ – িতন মার্ ফাাঁকমফাকর পূরণ
করমি এিাং স্থার্ীয় স্বাস্থযমসিা িযিস্থামক িবিিােী করমি; মার্সম্পন্ন পবরমষিা এিাং সুরক্ষামূেক ঘসিা পািার
অ্বধকার িৃবদ্ধ করার মাধযমম স্বাস্থযমসিা িযিস্থার রূপান্তর র্ামি; এিাং একটি 32-টি স্থামর্র ভ্রামযমাণ
স্বাস্থযমসিার ঘর্র্ওয়াকন গঠর্ করমি যামত বিিযমার্ কবমউবর্টি-বভবিক সরিরাহকারীমির সামে অ্াংিীিারীও
োকমি।
গভর্নর ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযাগটি 2017 সামের িসন্তকামে প্রকাি কমরর্, ঘযখামর্ কবমউবর্টি বিকাি এিাং
সুস্থতা ততবরর জর্য একগুি বিকে কবমউবর্টির সহ একটি র্তু র্ মমডে ঘপি করা হময়মে। এরপর গভর্নর

ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্র প্রবতটি অ্যামসম্ববে সিসযমক এই বিকেগুবে মূেযায়র্ করার জর্য এিাং তাাঁমির ঘজোর স্বতি
চাবহিা এিাং সুমযাগ বিমিচর্া করার জর্য- কবমউবর্টি ঘর্তৃ িৃন্দ, স্থার্ীয় বিমিষজ্ঞ, আইর্জীিী এিাং অ্র্যার্য
ঘেকমহাল্ডারমির বর্ময় গঠিত একটি কবমউবর্টি অ্যাডভাইজবর কাউবন্সে (Community Advisory
Council) আহ্বার্ করার ভার ঘির্। ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্র অ্াংি প্রবতবর্বধেকারী ঘের্ বসমর্র্রগণও
প্রবক্রয়াটিমত সবক্রয়ভামি যুি বেমের্। কময়ক মাস ধমর, কবমউবর্টি অ্যাডভাইজবর কাউবন্সেগুবে ঘের্
এমজবন্সগুবের সামে বর্বি়ি আমোচর্ার জর্য কবমউবর্টিমত একবিত হময়বেে যা কবমউবর্টিগুবেমক ঘেমর্র
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ সম্পি পবরকের্া এিাং পবরচাের্ার ক্ষমতা প্রিার্ কমর। উমিযাগটি শুরু হওয়ার পর ঘেমক, ঘমার্
25টি কবমউবর্টি সভাগুবে প্রায় 100 জর্ গুরুেপূণন কবমউবর্টি ঘেকমহাল্ডারমির একসামে বর্ময় এমসমে।
আজমকর ঘ াষণাগুবে এই িবিিােী কবমউবর্টি বভবিক পবরকের্ামূেক প্রমচষ্টার মাধযমম উন্নত এিাং জ্ঞাত
হময়মে।
স্থূেতা, র্াইপ 2 ডায়ামিটিস এিাং উচ্চ রিচামপর তাৎপযনপূণন উচ্চ হার, স্বাস্থযসিত খামিযর িা িারীবরক
সবক্রয়তার জর্য সুমযামগর সীবমত অ্বধকার, বহাংসা এিাং অ্পরামধর উচ্চ হার, ঘিকারমের কারমণ িযাপক
অ্েননর্বতক তিষময, এিাং িাবরমযযর উচ্চ মািা, এিাং উচ্চমামর্র স্বাস্থযমসিা এিাং মার্বসক স্বাস্থয পবরমষিাগুবেমত
অ্পযনাপ্ত অ্বধকার সমমত, ঘসন্ট্রাে ব্রুকবের্ বর্উ ইয়কন ঘেমর্র সিমচময় অ্-সুরবক্ষত এোকার অ্র্যতম।
প্রথম সাশ্রয়ী আিাসর্ RFP গুবলর বিম্বজতা
•

ভাইর্াে ব্রুকবেমর্র সাশ্রয়ী আিাসর্ উমিযামগর অ্ধীমর্ প্রাির্ ব্রুকবের্ ঘডমভেপমমন্টাে
ঘসন্টার ঘকর্ার এিাং পুর্গনঠমর্র জর্য অ্যামপক্স বিবল্ডাং ঘকাম্পাবর্ (Apex Building
Company), এে+এম ঘডমভেপমমন্ট পার্নর্ারস (L+M Development Partners),
রাইসমিামরা কবমউবর্টি পার্নর্ারবিপ (RiseBoro Community Partnership), এিাং
সাবভন মসস ফর িয আোরসাভন ড (Services for the Underserved, SUS) বর্িনাবচত
হময়মে। এোকার মধযক আময়র (Area Median Income, AMI) 50 িতাাংি পযনন্ত
আয়কারী পবরিামরর জর্য আিাসমর্র 45 িতাাংি উপেভয, যার মমধয পূমিন গৃহহীর্ িযবি
এিাং পবরিারগুবের জর্য প্রায় 207টি ইউবর্র্ োকমে, িুবদ্ধমিা এিাং বিকািগত বিক ঘেমক
অ্ক্ষম িযবিমির জর্য প্রায় 185 ইউবর্র্, প্রিীণ িযবিমির জর্য প্রায় 156 টি ইউবর্র্ এিাং
ইে বর্উ ইয়মকন 1.2 বিবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর বিবর্ময়াগ সমমত উন্নয়র্টি 2,400 টিরও
ঘিবি ইউবর্র্ সাশ্রয়ী আিাসর্ প্রিার্ করমি। এোকার মধযক আময়র 80 িতাাংমির উপমর
আয়কারী পবরিামরর জর্য ঘকামর্া ইউবর্র্ উপেভয হমি র্া।

জযামাইকা ঘি েযাবোংময়র বর্মনাণ কাজগুবেমত স্থার্ীয় অ্বধিাসীমির বর্ময়ামগর জর্য এই উন্নয়মর্
কমীিমের গঠর্ ও প্রসার অ্ন্তভুন ি করা হমি, এিাং সাতটি কবমউবর্টি অ্াংিীিার চাকবরর প্রবিক্ষণ
এিাং উমিযািা কমনসূবচ প্রিার্ করমি। প্রকেটি 'ব্লু ঘজান্স' পবরকের্ার উপর বভি, বিশ্বিযাপী ঘযসি
সম্প্রিায়গুবের িী নতম জীির্কাে আমে তামির অ্র্ুকরমণ রবচত হময়মে এিাং একটি খুচরা বিক্রময়র
প্রধার্ রাস্তা, বসবভক প্লাজা, িাগার্ কবরমডার, আিাবসক অ্ঙ্গর্, সমুয তসকমত িরীরচচনার একটি
প্রাকৃ বতক স্থার্ (maritime grove fitness loop) এিাং উৎপাির্িীে অ্ঞ্চেগুবে বর্ময় গঠিত 11.3
একমরর জর্সাধারমণর জর্য উন্মুি স্থার্ এর অ্ন্তগনত ।

•

ভাইর্াে ব্রুকবেমর্র সাশ্রয়ী আিাসর্ উমিযামগর অ্াংি বহসামি িী নকাে বিিযমার্ ব্রুকবের্ অ্োভজর্ক CAMBA “ইন্টারমফইে ব্রডওময় গঠমর্র জর্য বর্িনাবচত হময়মে:সাইর্ C” বিবভন্ন
আয়স্তমরর জর্য সাশ্রয়ী 57 টি অ্যাপার্নমমন্ট ততবর করমি এিাং প্রিীণ িযবিমির ও িী নকাে
গৃহহীর্ পবরিামরর জর্য স্থাবর্ক (অ্র্-সাইর্) পবরমষিাগুবে ঘিওয়ার মাধযমম, ওয়ার্ ব্রুকবের্
ঘহেমের মাবেকার্াধীর্ বভবিমত, CAMBA সাইর্ C ঘক রূপান্তবরত করমি।

24- ণ্টা বর্রাপিা, িাইসাইমকে ঘোমরজ, কবমউবর্টি এিাং বফর্মর্স কক্ষ, এিাং বের্ বিবল্ডাং
তিবিষ্টযগুবে যা স্বাস্থযকর জীির্যািামক অ্েসর কমর এিাং োমির ঘসৌর পযামর্ে, আিাবিত পাবকন াং
ঘেস ইতযাবির দ্বারা িবি সাশ্রয় কমর এিাং আমরা অ্মর্ক বকেু সমমত সাইর্ বস-এর উন্নয়র্ িহুসাংখযক
সুবিধামক তু মে ধরমি। একটি বর্কর্িতন ী ভিমর্ একটি কবমউবর্টি ফযাবসবেটি অ্যামর্ক্স
(Community Facility Annex) অ্বধিাসীমির একটি কমীিে বিকামির প্রবিক্ষণ ঘকন্দ্র, স্বাস্থযসিত
খািামরর জর্য কবমউবর্টি সমবেনত কৃ বষজ (Community Supported Agriculture) িণ্টর্ ঘকন্দ্র
এিাং প্রিীণ অ্বধিাসীমির জর্য ঘর্ইিারস র্ু মগিার (Neighbors Together) খািার বিতরমণর
অ্বধকার প্রিার্ করমি।
এর অ্বতবরি, CAMBA আবেনক সাক্ষরতা, কামজর প্রস্তুবত, স্বাস্থযসিত জীির্যাপর্, এিাং মািক
ঘসিমর্র ঘক্ষমি প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী স্থাবর্ক (অ্র্ সাইর্) পবরমষিা পবরকের্াগুবের বিকাি র্ামি।
রাবিমিো চেবচ্চি প্রিিনর্, বিেকো ও কারুবিমের ঘযাগিামর্র সুমযাগ অ্বধিাসীমির জর্য োকমি
পািাপাবি LGBT প্রিীণমির জর্য পবরমষিার িমন্দািস্তও োকমি।
•

ভাইর্াে ব্রুকবেমর্র সাশ্রয়ী আিাসর্ উমিযামগর অ্ধীমর্ চারটি সাইমর্র মমধয একটির
উন্নয়মর্র জর্য ভাইর্াে ব্রুকমডে বেবমমর্ড (Vital Brookdale, LLC), এমবডবজ বডজাইর্
+ কর্স্ট্রাকির্ (MDG Design + Construction)- এর মমধয একটি ঘযৌে উমিযাগ, বিে
ও ঘহর্বজ অ্যাডভাইজবর গ্রুপ (Smith & Henzy Advisory Group) এিাং ফাউবোং গ্রুপ
(Foundling Group) বর্িনাবচত হময়মে। ভাইর্াে ব্রুকমডে, LLC: “ব্রুকমডে হাসপাতাে
সাইর্ বি ঘক” ওয়ার্ ব্রুকবের্ ঘহেমের মাবেকার্াধীর্ জবমমত বিবভন্ন আয়স্তমরর জর্য সাশ্রয়ী
152 টি অ্যাপার্নমমন্ট ততবর কমর এিাং বিকািগত বিক ঘেমক অ্ক্ষম িযবিমির এিাং অ্মর্যর
অ্বভভািকমে ঘেমক প্রাপ্তিয়স্ক হময় ওঠা িযবিমির জর্য স্থাবর্ক (অ্র্-সাইর্) পবরমষিাগুবে
ঘিওয়ার মাধযমম রূপান্তবরত করমি।

সাইর্ বি একটি 40,000 িগন ফু মর্র ঘিবি জায়গা, যা ব্রুকমডে ঘমবডকযাে ঘসন্টামরর বিপরীমত এিাং
ঘহগমযার্ এবভবর্উমত চার-তোর এক সাবর িাব়ি এিাং একটি 20-তো ভিমর্র সাংেগ্নভামি অ্িবস্থত।
প্রকেটি 152 টি অ্যাপার্নমমমন্টর একটি অ্াংমি িসিাসকারী বিকািগত বিক ঘেমক অ্ক্ষম িযবিমির
এিাং অ্যাপার্নমমমন্টর অ্পর অ্াংমি িসিাসকারী অ্মর্যর অ্বভভািকমে ঘেমক প্রাপ্তিয়স্ক হময় ওঠা
িযবিমির জর্য সহায়তামূেক পবরমষিার িযিস্থা করমি। পবরমষিাবিগুবেমত অ্র্যার্য সহায়তার মমধয
খািার পবরকের্া ও পুবষ্ট, সামাবজকীকরণ সহমযাবগতা এিাং কবম্পউর্ার িযিহার প্রবিক্ষণ অ্ন্তভুন ি
োকমি।

প্রকেটি, একটি কবম্পউর্ার রুম, একটি বেময়র্ার, রান্নার ক্লামসর জর্য একটি রান্না র, এিাং বিমর্াির্
ও কবমউবর্টি রুমমর উপর ঘজার ঘিমি। এটি বিবভন্ন িাবণবজযক ও কবমউবর্টি িযিস্থাগুবে িযিহামরর
স্থার্ প্রিার্ করমি, যার মমধয কবমউবর্টি সমবেনত কৃ বষজ সুবিধা এিাং একটি বের্হাউস, একটি ঘড
ঘকয়ার / প্রাক-বকোরগামর্নর্ (বপ্র-ঘক) িযিস্থা এিাং / অ্েিা একটি বিক্ষা ও কামজর প্রবিক্ষণ ঘকন্দ্র
োকমত পামর। ঘিাতোর িারান্দায় একটি ঘসন্ট্রাে প্লাজা, কবমউবর্টি িাগার্, িাইমরর িসার এিাং
ঘখোর মাঠ োকমি এিাং োি ঘেমক িৃিয ঘিখার জর্য সাত তোয় োি োকমি। োমির উপমর সম্পূণন
তে জুম়ি স্থাবর্কভামি (অ্র্ সাইর্) বিিুযৎ উৎপািমর্র জর্য ঘসৌর পযামর্ে োকমি যা পবরমিিগত
উপকার করমি এিাং খরচ িাাঁচামি।
•

ভাইর্াে ব্রুকবেমর্র সাশ্রয়ী আিাসর্ উমিযামগর অ্ধীমর্ চারটি সাইমর্র মমধয একটির
উন্নয়মর্র জর্য ঘফডামরির্ অ্ি অ্গনার্াইমজির্ (Federation of Organizations)
বর্িনাবচত হময়মে। এটি অ্োভজর্ক, কবমউবর্টি বভবিক সামাবজক কেযাণকারী সাংস্থা,যা োং
আইেযাে এিাং বর্উ ইয়কন বসটিমত স্বাস্থয সাংক্রান্ত, সহায়তামূেক এিাং আিাসর্ পবরমষিা
প্রিার্ কমর, ঘসটি, ইন্টারমফইে ঘমবডকযাে ঘসন্টার (Interfaith Medical Center) ঘেমক
রাস্তা িরাির 21,000 স্কয়ার ফু মর্রও ঘিবি স্থামর্ 119 টি সাশ্রয়ী িাব়ি ততবর করমি যা
“ইন্টারমফইে হারকাইমার : সাইর্ A” র্ামম পবরবচত।

এই প্রকেটি প্রিীণমির জর্য আিাসর্ প্রিার্ করমি, ঘযখামর্ যামত িুিনে ও অ্বত িয়স্ক প্রিীণমির জর্য
পৃেক িযিস্থা োকমি যাাঁরা স্থাবর্ক (অ্র্সাইর্) সহায়তামূেক পবরমষিা পামির্। খািয সহমযাবগতা
কমনসূবচর জর্য বর্মচর তোর স্থার্ িযিহার করা হমি। সামাবজক কমী, ঘকস মযামর্জার এিাং র্াসনও
স্থাবর্কভামি (অ্র্ সাইর্) কাজ করমির্। বদ্বতীয় তোয় একটি োমি িসার িযিস্থা োকমি এিাং
িরীরচচনার ক্লামসর সুমযাগ ঘিমি এিাং সাত তোয় অ্র্য একটি োমি িহমরর খামামরর উপর ঘজার
ঘিমি। ভির্টি পযাবসভ হাউজ েযাোমডন বর্বমনত হমি এিাং এমত ঘসাোর ঘিড এিাং বের্ রুফ োকমি।
বিতীয় সাশ্রয়ী আিাসর্ RFP
কবমউবর্টি অ্যাডভাইজবর কাউবন্সমের সামে পরামিন ও সমন্বময়, বর্উ ইয়কন ঘের্ ঘহামস অ্যাে কবমউবর্টি
বরবর্উয়াে (Homes and Community Renewal, HCR) ঘসন্ট্রাে ব্রুকবের্ সাশ্রয়ী আিাসর্ উমিযামগর
বদ্বতীয় িফায় সাতটি অ্বতবরি ভাইর্াে ব্রুকবের্ সাইর্গুবের জর্য, সাশ্রয়ী আিাসমর্র 4,000 টি ইউবর্র্
ততবরর েমক্ষয উমিযামগর 578 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোরমক সিুমখ ঘরমখ একটি প্রস্তামির আমিির্ জারী করমে।
আজ ঘ াবষত RFP এর আওতাভু ি আিাসর্ ইউবর্র্গুবে ব্রুকবের্ ফাউমেিমর্র ঘহেে সাময়ন্স ঘসন্টার
(Health Science Center at Brooklyn Foundation) দ্বারা অ্র্ুমমাবিত এিাং - ওয়ার্ ব্রুকবের্ ঘহেমের
জবমমত েয়টি এিাং সাবর্ ডাউর্মের্ ঘমবডমকে ঘসন্টার (SUNY Downstate Medical Center)- এর
মাবেকার্াধীর্) জবমমত অ্পরটি সমমত ঘের্ এিাং হাসপাতাে বর্য়বিত স্থামর্ গঠিত হমি। অ্মর্কগুবে স্থার্
একটি র্তু র্ ভ্রামযমাণ স্বাস্থযমসিা ঘকমন্দ্রর িযিস্থা করমি, ঘযগুবে পূমিনর িবণনত ঘেমর্র দ্বারা 664 বমবেয়র্
মাবকন র্ ডোমরর স্বাস্থযমসিা রূপান্তর বিবর্ময়ামগর মাধযমম উন্নত হময় ওঠা 32 টির মমধয প়িমে।
HCR িেমে ঘয প্রস্তািগুবে অ্র্যার্য উপািার্গুবেমক অ্ন্তভুন ি করমি যা আিপামির কবমউবর্টির সুবিধা করমি
যার অ্ন্তগনত বরমর্ে এিাং/অ্েিা কবমউবর্টি িযিস্থা, বের্ বিবল্ডাং রীবত, এিাং জর্সাধারমণর স্বাস্থয ও সুস্থতা
বভবিক সুবিধা ঘযমর্ ঘখাো স্থার্ এিাং রাস্তার িৃিযগুবে সহ এোকার পুর্রুজ্জীবিত করমত সহায়তা করমি।

সাইর্ E, F, G, H, এিাং I - এর জর্য প্রস্তািগুবের সময়সীমা 28 ঘফব্রুয়াবর, 2019 সামের মমধয এিাং
সাইর্গুবে J, K, এিাং L এর - এর জর্য প্রস্তািগুবের সময়সীমা 30 এবপ্রে 2019 সামের মমধয।
লাম্বর ব্রাউর্, বসইও এিাং ঘপ্রবসম্বডন্ট, ইন্টারম্বফইথ ঘমবডম্বকল ঘসন্টার ইর্কম্বপনাম্বরের্,
িম্বলম্বের্, “সাশ্রয়ী এিাং সুেভ আিাসর্ এিাং স্বাস্থয অ্ন্তবর্নবহতভামি সাংযুি। ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযামগর অ্াংি
বহমসমি আিাসর্ বিকামির জর্য বর্িনাবচত প্রবতষ্ঠার্গুবের সামে ওয়ার্ ব্রুকবের্ ঘহেে বসমেম ইর্কমপনামরির্
বর্ষ্ঠভামি কাজ করার অ্মপক্ষায় রময়মে।”
কাংম্বেসওমোর্ ইম্বয়ম্বভটি বড. ক্লাকন িম্বলম্বের্, “আমামির িাবসন্দামির জর্য আরও ভামো ব্রুকবের্ ততবরর
করমত এই সাশ্রয়ী মূমেযর হাউবজাং RFP গুবে আমামির অ্র্যতম তাৎপযনপূণন মাইেফেক। প্রবতটি বর্উ
ইয়কন িাসী বর্রাপি, মার্সিত আিাসর্ পাওয়ার ঘযাগয, এিাং এই RFP বিজয়ীরী িহু প্রময়াজর্ীয় আিাসর্
সরিরাহ করমি যা ঘসন্ট্রাে ব্রুকবেমর্র অ্রবক্ষত জর্মগাষ্ঠীমক সাহাযয করমি। এটি সম্ভি কমর তু েমত সাহাযয
করার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা এিাং আমামির ঘের্ এিাং স্থার্ীয় ঘর্তামির ধর্যিাি জার্াই।”
বসম্বর্টর ঘরাক্সার্ পারম্বসাড িম্বলম্বের্, “গভর্নর কুওমমার ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযাগ আমামির িামরামত
অ্বভর্ি পবরিতন র্ এমর্মে। আজমকর ঘ াষণার সামে সামে হাজার হাজার ব্রুকবের্ িাবসন্দার জর্য বর্রাপি,
আরামিায়ক িাব়ি পাওয়া বর্বিত করা হমি। আমামির কবমউবর্টি জুম়ি ক্রমাগত সমেনমর্র জর্য গভর্নরমক
ধর্যিাি জার্াই।”
বসম্বর্টর মাটিনর্ মালাম্বভ বডলার্ িম্বলম্বের্, “গভর্নর কুওমমা তাাঁর প্রিাসমর্র প্রেম বির্ ঘেমক আমামির
মমধয সিমচময় অ্রবক্ষতমির জর্য ে়িাই করমের্, এিাং আজমকর ঘ াষণাটি বভন্ন র্য়। ব্রুকবেমর্ যাাঁমির
প্রময়াজর্ তাাঁমির জর্য উপযুি আিাসস্থে সুমযাগ প্রিার্ আমামির কবমউবর্টিগুবের জর্য অ্েননর্বতক পািা
পবরিতন র্কারী হিেী। আমামির ঘের্মক আরও সুন্দর কমর ঘতাোর ে়িাই করার জর্য গভর্নর কুওমমা,
আপর্ার ঘর্তৃ ে এিাং অ্ঙ্গীকামরর জর্য আপর্ামক ধর্যিাি।”
অোম্বসেবল সেসে ওয়াল্টার টি. ঘমাজবল িম্বলম্বের্, “গভর্নর কুওমমার ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযামগর
মাধযমম, আমরা ব্রুকবেমর্র মার্ুষমির বর্রাপি, সাশ্রয়ী মূমেযর িাসস্থামর্র সমার্ প্রমিিাবধকার বর্বিত করার
বিমক প্রগবত অ্িযাহত রাখবে। আমামির কবমউবর্টি গুণমার্বিবিষ্ট সাশ্রয়ী মূমেযর আিাসর্ বিকেগুবে
পাওয়ার ঘযাগয যা যাাঁমির িরকার ঘসই অ্মর্ক িাবসন্দামির জীিমর্ প্রকৃ ত পােনকয ততবর করমত পামর। আবম
প্রিাসর্ এিাং আমার সহকমীমির সুস্থ, সমৃদ্ধ ব্রুকবের্ ততবরর করার িাবয়ে েহমণর জর্য প্রিাংসা কবর।”
অোম্বসেবল সেসে বিম্বমর্ রাইট িম্বলম্বের্, “প্রমতযক বর্উ ইয়কন িাবসন্দা, বিমিষ কমর িময়ািৃদ্ধরা একটি
বর্রাপি, সাশ্রয়ী ও স্বাস্থযকর পবরমিি পাওয়ার ঘযাগয। গভর্নর কুওমমার ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযাগ ব্রুকবের্
জুম়ি কবমউবর্টির িৃবদ্ধ এিাং সমৃবদ্ধর জর্য গুরুেপূণন হময় উমঠমে এিাং এই র্তু র্ সাশ্রয়ী মূমেযর প্রিীণ
অ্যাপার্নমমন্টগুবে আমামির অ্বধিাসীমির িাব়ি র্ামক বর্রাপি জায়গাটি বর্বিত করমি। আবম গভর্নর
কুওমমামক কবমউবর্টি-বভবিক অ্েননর্বতক উন্নয়মর্র জর্য এিাং ব্রুকবেমর্র প্রবত তাাঁর অ্বিরাম কতন মিযর জর্য
প্রিাংসা কবর।”
অোম্বসেবল সেসে লোবিস ওয়াকার িম্বলম্বের্, “যাাঁরা তাাঁমির ঘিম়ি ওঠার পা়িায় িসিাস করমত চার্
তাাঁমির জর্য ঘসন্ট্রাে় ব্রুকবেমর্র অ্সাধারণ রূপান্তমর অ্াংি ঘর্ওয়ায় গভর্নর কুওমমার অ্াংিীিার হওয়ার জর্য

আবম গবিনত। ঘখোর মাঠ এিাং ভ্রামমাণ স্বাস্থয ঘসিা (অ্যামিুমের্বর ঘকয়ার- এর জর্য সিুজ ামসর মাঠ এিাং
আিাসমর্র মমধয ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযাগ এটির িাবসন্দামির চাবহিা পূরণ করমে এিাং জীির্ মামর্র উন্নবত
করমত সাহাযয করমে। যাাঁরা কঠির্ সমময়র মমধয বিময় যামির্ তাাঁমির বর্মজমির পাময় িাাঁ়িামত এিাং ঘয
কবমউবর্টিমক তাাঁরা জামর্র্ এিাং ভামোিামসর্ ঘসখামর্ প্রবতবষ্ঠত করমত সাহাযয কমর এই আিাসর্ ইউবর্র্
ব্রুকবের্ জর্য আমরকটি জয় এমর্ বিময়মে।”
অোম্বসেবল সেসে ডায়ার্া বরচাডনসর্ িম্বলম্বের্, “ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযমগর পমক্ষ িবিিােী সমেনক
বহসামি, আবম বিশ্বাস কবর ঘয বর্উ ইয়মকন র প্রমতযক িাবসন্দা তামির কবমউবর্টিমত উপযুি আিাসস্থে পাওয়ার
ঘযাগয। ব্রুকবেমর্র সরিরাহ ক্ষমতামক িজায় রাখার জর্য সহায়কমূেক আিাসর্ গুরুেপূণ।
ন ভাইর্াে
ব্রুকবের্ উমিযাগ ব্রুকবের্ িাবসন্দা যামির এটি সিনাবধক প্রময়াজর্ তামির জর্য আিাসর্ প্রিার্ কমর। গভর্নর
কুওমমার অ্াংিীিার হওয়ার জর্য আবম গবিনত, এিাং আবম ঘকন্দ্রীয় ব্রুকবের্ কবমউবর্টির জর্য তাাঁর চেমত
োকা সমেনর্মক প্রিাংসা কবর।”
অোম্বসেবল সেসে এর্. বর্ক ঘপবর িম্বলম্বের্, “সাশ্রয়ী মূমেযর িাসস্থার্ প্রসঙ্গ যখর্ আমস তখর্ অ্মর্ক বর্উ
ইয়কন িাবসন্দামির ঘসটি প্রময়াজর্ হয়, বকন্তু ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযাগমক ধর্যিাি এিাং এই সাশ্রয়ী মূমেযর
আিাসর্ RFP সমূমহ আমরা বর্রাপি, সাশ্রয়ী মূমেযর িাব়ি প্রিার্ করবে যা ইবতিাচক সুস্থ জীির্যাপর্
অ্র্ুভিমক প্রবতপাের্ করমত সহায়ক। গভর্নর কুওমমার অ্ক্লান্ত ও অ্র্ুমপ্ররণামূেক প্রমচষ্টামক ধর্যিাি,
ব্রুকবেমর্র িৃবদ্ধ এিাং সমৃবদ্ধ অ্িযাহত োকমি।”
বর্উ ইয়কন বসটি কাউবিম্বলর সেসে আবলকা আবি-সোমুম্বয়ল িম্বলম্বের্, “গৃহহীর্তা ঘকন্দ্রীয় ব্রুকবের্
কবমউবর্টির ওপর িী ন সময় ধমর ক্ষবতকারক প্রভাি সৃবষ্ট কমরমে। আমামির সি ঘেমক অ্রবক্ষত িাবসন্দামির
আিাসস্থে সুমযাগ প্রিার্ করার মাধযমম আমামির ঘের্ ঘেমক গৃহহীর্তামক বচরকামের জর্য সমূমে উৎপার্র্
করার বিমক এক ধাপ এবগময় ঘগেিী। বর্উ ইয়মকন র সকমের িাব়ি র্ামক বর্রাপি জায়গাটি আমে তা বর্বিত
করার জর্য কমমন বর্মিবিত োকার জর্য আবম গভর্নর কুওমমার প্রিাংসা কবর।”
বর্উ ইয়কন বসটি কাউবিম্বলর সেসে রিাটন কম্বর্ন বগ জুবর্য়র িম্বলম্বের্, “আমামির িমরামত অ্ভূ তপূিন
পবরিতন র্ আর্মত ভাইর্াে ব্রুকবের্ উমিযাগ অ্িযাহত রময়মে, এিাং সিার পমক্ষ আরও ভামো ব্রুকবের্ গম়ি
তু েমত এই সহায়কমূেক আিাসর্ ইউবর্র্গুবে আমরকটি পিমক্ষপ। এই আিাসর্ সমাধার্গুবের প্রভাি এই
কবমউবর্টির হাজার হাজার পবরিামরর জীির্মক প্রভাবিত করমি, তামির জীিমর্র মার্ উন্নত করমি এিাং
তামির বর্মজমির পাময় িাাঁ়িামর্ার জর্য তামিরমক সহায়তা করমি। িামরা জুম়ি ব্রুকবের্াইর্মির কামে িৃহির
সুমযাগ আর্ার জর্য গভর্নর কুওমমামক আবম ধর্যিাি জার্াই।”
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