
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে প্রিীণম্বের জর্ে 29 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী মূম্বলের 

আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র বর্মনাণ কাজ শুরুর ঘ াষণা কম্বরর্  
  

প্রাপ্তিয়স্কম্বের জর্ে সাশ্রয়ী 114টি অোপার্ন ম্বমি তেবর করম্বে ঘপর্বিল্ড স্কয়ার, কবমউবর্টি 
ইম্বভম্বির জর্ে পািবলক বির্ ঘেস  

  
কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্নর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে ঘকৌেল - 

"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মর্মরা কাউন্টির পের্ন্টিমে 29 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার সাশ্রয়ী 
মূমিযর কমনজীবী মার্ুমের বযবহামরর আবাসর্ উন্নয়মর্র ন্টর্মনাণ কাজ শুরুর প ােণা কমরমের্। 
পের্ন্টিে স্কয়ার 114টি সাশ্রয়ী মূমিযর অ্যাোর্ন মমিসহ 45টি অ্যাোর্ন মমি েথৃক েৃথক প্রাপ্তবয়স্কমের 
জর্য স্বাধীর্ভামব পবেঁমে থাকার জর্য সহায়তা করমব।  
  
"পের্ জমুে, পের্ন্টিে স্কয়ামরর মমতা সাশ্রয়ী উন্নয়র্ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের ন্টর্মজর সম্প্রোময়র মমধয 
বসবাস করা সম্ভব কমর পতামি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের 20 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার 
মূমিযর, োেঁে বেমরর হাউন্টজিং প্ল্যার্ প াগ এবিং  রবান্টে সিংরক্ষণ  ামত বয়স বা আয় ন্টর্ন্টবনমেমে, 
ন্টর্উ ইয়মকন র সকি অ্ন্টধবাসী স্বাধীর্, সুস্থ জীবর্  াের্ করমত োমর।"  
  
"এই উন্নয়র্ প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর অ্যাোর্ন মমি তামের সাশ্রয়ী মূমিযর, মামর্র হাউন্টজিং 
অ্েের্ আমে ন্টর্ন্টিত করমত সাহা য কমর," ঘলিম্বর্র্োি গভর্নর কোবর্ ঘ াচুল িম্বলর্। 
"পের্ন্টিে স্কয়ার, প্রবীণমের স্বাধীর্ভামব এবিং ন্টর্রােমে বসবাস ন্টর্ন্টিত করমত সহায়ক  ত্ন পসবার 
োোোন্টে মর্মরা কাউন্টিমত 100টির পবন্টে সাশ্রয়ী ইউন্টর্র্ প্রোর্ কমর। এই ন্টবন্টর্ময়াগ আমামের 
েিমার্ প্রমেষ্টার একটি অ্িংে,  া গৃহহীর্তা পমাকামবিা, জীবর্ াত্রার মার্ বৃন্টি এবিং অ্থনর্ীন্টতমক 
েন্টিোিী করার প্রমেষ্টায় েুমরা পের্ জমুে সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্  িু করমে।"  
  
গভর্নমরর সম্প্রোয়গুন্টিমক েন্টিোিী করার এবিং ন্টিঙ্গার পিকমসর অ্থনর্ীন্টত বনৃ্টি করার 
অ্ঙ্গীকারবিতা "ন্টিঙ্গার পিকস িমরায়াডন "এ প্রন্টতিন্টিত হয়,  া েন্টিোিী অ্থননর্ন্টতক প্রবৃন্টি ও 
কন্টমউন্টর্টি ন্টবকামের জর্য এই অ্ঞ্চমির সমন্টিত রূেমরখা।  
  



 

 

পের্ন্টিে স্কয়ামর পেমর্র ন্টবন্টর্ময়াগ েন্টরবামরর জর্য র্তুর্ সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ ততন্টর কমর 
ন্টিঙ্গার পিকস িমরায়াডন  উমেযাগমক েন্টরেূরক কমর। 2011 সাি পথমক, ন্টর্উ ইয়কন  পের্ পহামস 
অ্যান্ড কন্টমউন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) ন্টিঙ্গার পিকস 
অ্ঞ্চমি প্রায় 6,700টি সাশ্রয়ী মূমিযর বহু েন্টরবার থাকার মমতা আবাসর্ ন্টর্মনাণ বা সিংরক্ষমণর 
জর্য অ্থনায়র্ কমরমে।  
  
পের্ন্টিে স্কয়ার একটি একক োরতিা ভবর্ ন্টর্ন্টমনত হমব প খামর্ কন্টমউন্টর্টি রুম, প্রন্টতটি তিায় 
সুিভ সরঞ্জাম এবিং িন্টন্ড্র সুন্টবধার সমঙ্গ ন্টির্মর্স পসিার অ্ন্তভুন ি হমব। প্রন্টতটি ইউন্টর্মর্ বযন্টিগত 
বারান্দা বা পবিকন্টর্ থাকমব। আউর্মডার সুম াগ-সনু্টবধাগুন্টির মমধয অ্ন্তভুন ি থাকমব কন্টমউন্টর্টি 
বাগার্, হােঁর্া/সাইমকমির পির্ এবিং বান্টসন্দা ও অ্ন্টতন্টথমের জর্য োন্টকন িং। এই উন্নয়মর্র মমধয থাকমব 
কন্টমউন্টর্টি ইমভিস এর জর্য োবন্টিক ন্টির্ পেস প মর্ পোর্ কর্সার্ন , কৃেকমের বাজার এবিং 
খাবামরর ট্রাক।  
  
এিাকার গে আময়র (Area Median Income) 60 েতািংে বা তার ন্টর্মে আয় করা 
েন্টরবারগুমিার জর্য সবগুমিা অ্যাোর্ন মমি সাশ্রয়ী মূমিযর হমব। পতামরাটি অ্যাোর্ন মমি অ্র্ায়ামস 
অ্যামেসম াগয হমব। েেঁয়তান্টিেটি অ্যাোর্ন মমি প গুন্টি ভঙ্গরু বয়স্ক বযন্টিমের জর্য সিংরন্টক্ষত  ারা 
গভর্নর এম্পায়ার পের্ সামোটিন ভ হাউন্টজিং ইন্টর্ন্টেময়টিভ (Empire State Supportive Housing 
Initiative) এর মাধযমম ন্টর্উ ইয়কন  পের্ পহিথ ন্টডোর্ন মমি দ্বারা েন্টরোন্টিত সহায়ক পসবা োমবর্। 
সহায়ক পসবা প্রোর্কারী প্রন্টতষ্ঠার্ হমে এন্টেসমকাোি ন্টসন্টর্য়রিাইি কন্টমউন্টর্টি (Episcopal 
SeniorLife Communities)।  
  
এন্টেসমকাোি ন্টসন্টর্য়রিাইি কন্টমউন্টর্টির পসবাসমূমহর মমধয থাকমব স্বতন্ত্র েন্টরে না সমিয়, একটি 
স্বাস্থযকর বাধনকয েন্টরকল্পর্ার উন্নয়র্, মার্ন্টসক স্বাস্থয ন্টিন্টর্িং, গৃহ স্বাস্থয পসবা, েন্টরবহর্, োমে 
খাবার ও মুন্টে পকর্াকার্ায় সহায়তা, খাবার েন্টরকল্পর্া ও খাবামরর প্রস্তুন্টত।  
  
পিয়ারমোর্ন  র্াইর্ মাইি েময়ি পরামড অ্বন্টস্থত পের্ন্টিে স্কয়ারটি ইেসাইড YMCA িযান্টসন্টিটি 
সিংিগ্ন অ্বস্থামর্ অ্বন্টস্থত,  া প্রবীণমের জর্য পপ্রািান্টমিংময়র েুমরা সময়সনূ্টে প্রোর্ কমর। সাইর্টির 
কামেই রময়মে বৃহৎ বান্টণন্টজযক েন্টরমেবা, পকর্াকার্া, পমন্টডকযাি অ্ন্টিসও।  
  
পের্ন্টিে স্কয়ামর পহাম ও কন্টমউন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়াি ন্টবন্টর্ময়ামগর স্থায়ী কর-মুি বমন্ডর মমধয রময়মে 
4.8 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার,  া পিডামরি পিা-ইর্কান্টমিং হাউন্টজিং র্যাে পেন্টডমর্ 7.9 ন্টমন্টিয়র্ 
মান্টকন র্ ডিার এবিং ভতুন ন্টকমত 14.2 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিার উৎেন্ন করমব। সহায়ক 45টি 
ইউন্টর্র্গুন্টির জর্য অ্র্সাইর্ সমাজমসবার জর্য স্বাস্থয অ্ন্টধেপ্তর ভাো ভতুন ন্টক ও অ্থন সাহা য পেমব। 
ন্টর্উ ইয়কন  পের্ এর্ান্টজন  ন্টরসােন  অ্যান্ড পডমভিেমমি অ্থন্টরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) 87,800 মান্টকন র্ ডিার প্রোর্ করমব 
বমি আো করা হমে। প্রমজক্ট পডমভিোর হমে পহাম ন্টিন্টজিং।  
  



 

 

ঔেন্টর্মবন্টেক অ্যাোর্ন মমমি পেমর্র ন্টবন্টর্ময়াগ প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ সিংরক্ষমণর 
মাধযমম গভর্নমরর "পহিথ অ্যামোস অ্ি েন্টিন্টস এবিং বয়স-বান্ধব পের্" উমেযাগমক সমথনর্ কমর। 
এই উমেযাগটি একটি সহম ান্টগতামিূক প্রমেষ্টা  া কন্টমউন্টর্টির স্বাস্থয এবিং সুস্থতা উন্নয়মর্র জর্য 
সমস্ত পক্ষমত্র র্ীন্টত গঠমর্র সময় স্বামস্থযর ন্টবমবের্ামক একীভূত করামক সব পথমক পবন্টে গুরুত্ব পেয়।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘ ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "এই আকেনর্ীয় র্তুর্ উন্নয়র্ বযােক সুম াগ এবিং সহায়ক পসবা প্রোর্ কমর এটি ন্টর্ন্টিত 
করমত প  114 জর্ ন্টর্উ ইয়মকন র বয়স্ক অ্ন্টধবাসী একটি ন্টর্রােে, সসু্থ এবিং সন্টেয় সম্প্রোময়র 
মমধয স্থার্ পেমত োমর। কন্টমউন্টর্টি ইমভমির জর্য হােঁর্ার গন্টতেথ এবিং জর্সাধারমণর সবুজ স্থামর্র 
সামথ, পের্ন্টিে স্কয়ামরর বান্টসন্দারা প্রন্টতমবেীমের সামথ সিং ুি থাকমত োরমবর্ এবিং েন্টরবার ও 
বনু্ধমের সামথ সময় উেমভাগ করমত োরমব । প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর হাউন্টজিং সুম াগ ততন্টর 
কমর, আমরা পের্ন্টিেমক েন্টরবারগুন্টির বসবামসর জর্য আরও আকেনণীয় স্থার্ ততন্টর করন্টে একটি 
েন্টিোিী স্থার্ীয় অ্থনর্ীন্টত ন্টর্মনাণ এবিং ন্টিঙ্গার পিকগুন্টি এন্টগময় ন্টর্ময়  ান্টে।"  
  
বর্উইয়কন  ঘের্ বডপার্ন ম্বমি অি ঘ লর্ কবমের্ার ড.  াওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "পের্ন্টিে স্কয়ার 
100 পবেী প্রবীণমের জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর  রবান্টে প্রোর্ করমব  া বনু্ধ ও েন্টরবারমক ন্ট মর 
তামের সমামজ থাকার সুম াগ কমর পেয়। গভর্নর কুওমমার অ্ধীমর্ ন্টর্উ ইয়কন  পেমর্  ামের 
প্রময়াজর্ তামের সকমির জর্য সহায়ক বাসস্থামর্র সুম াগ প্রসান্টরত কমর েমিমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বর্র অবিস ির েে এবজং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচালক ঘিগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "ন্টর্রােে, 
সাশ্রয়ী মূমিযর, সহায়তামিূক হাউন্টজিং অ্যামেস গুরুত্বেূণন কন্টমউন্টর্টি ন্টরমসাসন তামের সুস্থ এবিং 
ন্টর্ময়ান্টজত থাকা প্রময়াজর্ সমঙ্গ সিং ুি থাকমত বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের সাহা য করার জর্য গুরুত্বেূণন। 
পের্ন্টিে স্কয়ার প্রথম  ুমগর বান্ধব রাষ্ট্র ন্টহমসমব আমামের প্রমেষ্টা এবিং মর্মরা কাউন্টির এই 
ন্টবন্টর্ময়াগ গভর্নমরর েিমার্ প্রন্টতশ্রুন্টতর আমরকটি উোহরণ, ন্টর্উ ইয়মকন  পেমের সবমেময় স্বাস্থযকর 
পের্ ততন্টর করা এবিং বে কমর পতািা ও সমৃন্টি করার এক গুরুত্বেূণন স্থার্।"  
  
বসম্বর্র্র বরচ িাম্বে িম্বলর্, "সাশ্রয়ী মূমিযর হাউন্টজিং অ্যামেস আমামের এিাকা জমুে একটি উমদ্বগ 
ন্টকন্তু ন্টবমেেত আমামের প্রবীণমের এবিং তরুণ েন্টরবামরর জর্য একটি উমদ্বগ। পের্ন্টিে পস্কায়ার 
প্রমজক্ট এন্টগময় ন্টর্ময় প মত পেমখ আন্টম খুন্টে। এটি একটি গুরুত্বেুণন জর্মগাষ্ঠীমক অ্িান্টধকার প্রোর্ 
করার জর্য এন্টেসমকাোি ন্টসন্টর্য়র িাইি-এর মত একটি বৃহৎ স্থার্ীয় সিংগঠমর্র সামথ রাষ্ট্রীয় 
অ্িংন্টেোন্টরমত্বর একটি ন্টর্খুেঁত উোহরণ।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর মাকন  বস. জর্স িম্বলর্, "আন্টম পের্ন্টিে স্কয়ারমক সমথনর্ করমত পেমর গন্টবনত, 
 ামত ন্টসন্টর্য়ররা সাশ্রয়ী মমূিযর আবাসর্ পেমত োমর এবিং তারা প  সম্প্রোয়মক েেন্দ কমর তামের 
মমধয থাকমত োমর। ন্টর্উ ইয়কন  পের্, োোোন্টি এন্টেসমকাোি ন্টসন্টর্য়র কন্টমউন্টর্টির ন্টবন্টর্ময়াগ এটি 
সম্ভব কমর তুিমে।"  
  



 

 

মর্ম্বরা কাউবি এবিবকউটিভ ঘেবরল বডর্ম্বফা িম্বলর্, "প  বান্টসন্দারা জীবর্ অ্ন্টতবান্টহত 
কমরমের্ আমামের অ্ন্টবশ্বাসয মর্মরা কাউন্টি কন্টমউন্টর্টির মমধয তারা সাশ্রয়ী মূমিযর এবিং 
অ্যামেসম াগয আবাসর্ সন্ধামর্র সময় প্রায়েই কঠির্ ন্টসিান্তগুন্টির মুমখামুন্টখ হর্। ন্টসন্টর্য়ররা প খামর্ 
তারা বাস কমর পসখামর্ সহমজ প্রমবে করার সময় প্রায়ই তামের সন্তার্ এবিং র্ান্টত-র্াতর্ীমের 
কামে অ্বসর উেমভাগ করমত োয় এবিং পের্ন্টিে স্কয়ারটি িাউন্ড আে পথমক এই প্রময়াজর্গুন্টি 
পমর্ামত ততন্টর করা হময়মে। মর্মরা কাউন্টি ন্টসন্টর্য়র এবিং তামের েন্টরবামরর জর্য র্তুর্ সুম ামগর 
ন্টেমক আজমকর  ুগান্তকারী আরও একটি েেমক্ষে।"  
  
ঘপর্াবিল্ড ে ম্বরর সুপারভাইজার র্বর্ লািাউম্বির্ িম্বলম্বের্, "পের্ন্টিে স্কয়ার প্রবীণমের জর্য 
অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী মূমিযর হাউন্টজিং ন্টর্ময় আসমব  া উেমভাগ করার জর্য সবুজ স্থামর্র 
সামথ একটি সুন্দর পসটিিং করমত হমব। আমরা ন্টর্মনাণাধীর্ কাজটি পেমখ আর্ন্টন্দত এবিং বান্টসন্দামের 
তামের র্তুর্ বান্টেমত স্বাগত জার্ামত উন্মুখ হময় আন্টে। পহাম ন্টিন্টজিং, এন্টেসমকাোি ন্টসন্টর্য়রিাইি 
কন্টমউন্টর্টি, HCR এবিং  ারা এই প্রকল্পটি সম্ভব কমরমে সবাইমক ধর্যবাে।"  
  
ঘ াম বলবজং-এর বসইও ঘের্ গাউনড িম্বলর্,"পের্ন্টিে পস্কায়ার পেন্টিে েহমরর সমঙ্গ েমৎকার 
সিংম াজর্ হমব। এই কন্টমউন্টর্টি প্রবীণমের কামে আবাসর্ ন্টবকমল্পর বযােক সম্ভার প্রোর্ করমব। 
আমামের অ্িংেীোরমের এন্টেসমকাোি ন্টসন্টর্য়রিাইি কন্টমউন্টর্টি, ন্টর্উইয়কন  পের্ পহামস্ এবিং 
কন্টমউন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়াি, েয র্াউর্ অ্ি পের্ন্টিে এবিং আমরা অ্মর্কমক ধর্যবাে,  ারা এই প্রকল্পমক 
বাস্তমব েন্টরণত করমত সাহা য কমরমে।"  
  
এবপসম্বকাপাল বসবর্য়রলাইি কবমউবর্টি ঘপ্রবসম্বডি এিং বসইও ঘলাম্বরর্ রার্াম্বলট্টা িম্বলম্বের্, 
"আমরা প্রবীণমের োন্টহো েূরমণর জর্য আমামের েেন্টেহ্ন প্রসান্টরত করমত থান্টক, আমরা এই 
উদ্ভাবর্ী প্রকমল্প পহাম ন্টিন্টজিং এর সামথ অ্িংেীোর করমত এবিং একটি র্তুর্ এিাকায় প্রসান্টরত 
করমত পেমর খুন্টে। উন্নয়র্টি আমামের িমক্ষযর সামথ প্রবীণমের জর্য হাউন্টজিং এবিং আমেোমের 
পসবা-ন্টভন্টিক েন্টরমেবা ন্টর্ময় সুন্দরভামব মান্টর্ময় পর্য়।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিে করা  
আজমকর প ােণা "ন্টিঙ্গার পিকস এর অ্িগন্টত ত্বরান্টিতকরণ" এর সমূ্পরক,  া েন্টিোিী 
অ্থননর্ন্টতক প্রবৃন্টি ও কন্টমউন্টর্টি ন্টবকামের জর্য এই অ্ঞ্চমির সমন্টিত রূেমরখা। পের্ এ অ্ঞ্চমি 
2012 সাি পথমক এই েন্টরকল্পর্ার জর্য বনু্টর্য়ােী কামজর ন্টেেমর্ ইমতামমধযই 6.1 ন্টবন্টিয়মর্র পবন্টে 
মান্টকন র্ ডিার ন্টবন্টর্ময়াগ কমরমে - িমর্ান্টর্ে, কৃন্টে ও খােয উৎোের্ এবিং আধুন্টর্ক ন্টর্মনাণ কাম নর 
মমতা মূি ন্টেল্প এই ন্টবন্টর্ময়ামগ অ্ন্তভুন ি। বতন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) ের পথমক 
পবকারত্ব কমম সবমেময় ন্টর্ম্ন ে নাময় রময়মে; বযন্টিগত ও কমেনামরর্ আয়কর কমমমে এবিং বযবসা 
প্রন্টতষ্ঠার্গুন্টি ন্টবকাে ও ন্টবন্টর্ময়ামগর জর্য পরামেোর, বার্ান্টভয়া এবিং কার্ার্ডাইগুয়ার মমতা জায়গা 
পবমে ন্টর্মে।  
  
বতন মামর্, উিরাঞ্চমির েুর্রুজ্জীন্টবন্টতকরণ উমেযামগর মাধযমম অ্ঞ্চিটি 500 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামরর 
অ্ঙ্গরামজযর ন্টবন্টর্ময়াগসহ ন্টিঙ্গার পিকস এর অ্িগন্টত ত্বরান্টিত করমে  া গভর্নর কুওমমা ন্টডমসম্বর 



 

 

2015-এ প ােণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 ন্টমন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামরর ন্টবন্টর্ময়াগ পবসরকান্টর 
খামতর বযবসায়ীমের 2.5 ন্টবন্টিয়র্ মান্টকন র্ ডিামররও পবন্টে ন্টবন্টর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীের্া পেমব - 
এবিং অ্ঞ্চমির োন্টখিকৃত েন্টরকল্পর্া অ্র্ ুায়ী আো করা হমে প  8,200 এর পবন্টে র্তুর্ 
কমনসিংস্থার্ সৃন্টষ্ট হমব। আরও তথয এখামর্ রময়মে।  
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