
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্োবর্উম্বেম্বে (NANUET) িেস্কম্বের জর্ে 42 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের 
অভূতপিূন সাশ্রেী আিাসর্ বর্মনাম্বের ঘ াষো ঘের্  

  
বভর্ম্বসন্টস বভম্বলজ (Vincent's Village) িেস্কম্বের স্বাধীর্ জীির্যাপম্বর্ সাহাযে করার জর্ে অর্-

সাইে স্বাস্থ্ে ও সসু্থ্তা ঘসিাসহ িেস্কম্বের জর্ে 93 টি সাশ্রেী গৃহ প্রোর্ করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ভভর্মেন্টে ভভমেমজ ভর্মনাণকাজ শুরু করার ঘ াষণা ঘের্, ঘেটি 
র্যাভর্উমেট ভভমেমজ বেস্কমের জর্য 42 ভমভেের্ মাভকন র্ ডোর মূেযমামর্র একটি র্তুর্ োশ্রেী ও 
েহােক আবাের্ ভর্মনাণ প্রকল্প। এই উন্নের্ প্রকল্প অ্রভিত বেস্কমের স্বাধীর্ভামব জীবর্োপর্ এবং 
কভমউভর্টিমত েফেকাম হওোে োহােয করার জর্য অ্র্-োইট স্বাস্থ্য ও েুস্থ্তা ঘেবােহ 93 টি 
োশ্রেী গৃহ ভর্মনাণ করমব।  
  
"বেস্কমের জর্য োশ্রেী ও েহােক আবাোর্ ঘেেবযাপী কভমউভর্টিগুমোর গৃহহীর্তা কভমমে আর্মত 
গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বেস্কমের জর্য এই আবাের্ বাভেন্দামের অ্র্-োইট ঘেবা 
প্রোর্ করমব, ো ভর্রাপে ও স্বাস্থ্যকর গৃহ ভর্ভিত করমব এবং আমামের েবমেমে ঘবভি অ্রভিত 
ভর্উ ইেকন বােীমের ভকছু অ্ংমির জীবর্োত্রার মার্ উন্নত করমব।"  
  
"এই প্রকল্প বেস্কমের জর্য োশ্রেী, মার্েম্মত আবােমর্র োমে োমে তামের প্রমোজর্ীে স্বাস্থ্য ও 
েহােতা ঘেবামক একত্র করমব", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "ভভর্মেন্টে ভভমেজ 
র্যাভর্উমেমট প্রাে 100 টি অ্যাপাটন মমন্ট ইউভর্ট প্রোর্ করমব ো বেস্কমের জর্য স্বাধীর্ জীবর্োপর্ 
ও তামের কভমউভর্টিমত েফেকাম হওোর জর্য প্রমোজর্ীে েব উপকরমণর ভর্িেতা ঘেমব। এই 
উন্নের্ প্রকল্প েব ভর্উ ইেকন বােীর জর্য ঘেটজমুে োশ্রেী ও েহােক আবাের্ েৃভি ও বজাে 
রাখাে আমামের প্রমেিা অ্বযাহত রামখ।"  
  
েকে ভর্উ ইেকন বােীর জর্য ভর্রাপে, োশ্রেী আবাের্ বযবস্থ্া করার জর্য গভর্নমরর ঘে অ্ঙ্গীকার 
তা ঘেমটর এই অ্ভূতপূবন 20 ভবভেের্ মাভকন র্ ডোর মূমেযর পাাঁে-বছর ঘমোেী আবাের্ 
পভরকল্পর্াে (Housing Plan) প্রভতফভেত হে। এই পভরকল্পর্া 100,000 টির ঘবভি োশ্রেী গৃহ ও 
6,000 টি েহােক পভরমষবা ততভর করার বা েংরিণ করার মাধযমম আবাের্ েহজেভয কমর এবং 
গৃহহীর্তার োমে েোই কমর। এই প্ল্যার্টি পুমরা ঘেমটর আবােমর্র েমেযা েমাধামর্র জর্য একটি 
পূণনাঙ্গ পদ্ধভত এবং এমত একক ও ঘেৌে পভরবামরর আবাের্ এবং কভমউভর্টির উন্নের্ অ্ন্তভুন ক্ত 
রমেমছ। 2011 োে ঘেমক, ঘহামে অ্যান্ড কভমউভর্টি ভরভর্উোে (Homes and Community 



 

 

Renewal, HCR) ভমড-হাডের্ অ্ঞ্চমে 10,800 টিরও ঘবভি োশ্রেী বহু-পাভরবাভরক গৃহ ভর্মনাণ 
কমরমছ বা েংরিণ কমরমছ।  
  
ভভর্মেন্টে ভভমেজ ভতর্টি আবাভেক ভবমর্ 93 টি অ্যাপাটন মমন্ট অ্ন্তভুন ক্ত করমব। ঘেখামর্ এক 
ঘবডরুমমর অ্যাপাটন মমন্ট োকমব 81 টি এবং েইু ঘবডরুমমর অ্যাপাটন মমন্ট োকমব 12 টি। পাঁেভত্রিটি 
অ্যাপাটন মমন্ট অ্ভত প্রবীণ পভরবারগুমোর জর্য েংরভিত োকমব। উক্ত অ্ঞ্চমের মধযম আমের 60 
িতাংি বা তার ভর্মের আেভবভিি বেস্ক পভরবারগুমোর জর্য ভাো োশ্রেী হমব।  
  
কর্মভন্ট ঘরামডর (Convent Road) এই উন্নের্ কমমপ্ল্মে আরও োকমব েইুটি অ্ভতভরক্ত ভবর্ 
ঘেখামর্ কভমউভর্টির ভবভভন্ন েুভবধাভে োকমব োর মমধয োকমব একটি ভফটমর্ে রুম, কভিউটার 
রুম এবং ভেোেন অ্ব েযাভরটি হাউভজং ঘডমভেপমমন্ট কমপনামরির্ (Sisters of Charity Housing 
Development Corporation) প্রেত্ত েহােতা পভরমষবা। েব বাভেন্দার জর্য েহােতা পভরমষবার 
মমধয োকমব স্বাস্থ্য ভর্রীিণ, পভরেেনার েমন্বে ও ঘকে বযবস্থ্াপর্া, কাউমেভেং ও োমাভজক 
কমনকাণ্ড।  
  
ভভর্মেন্টে ভভমেমজ োকমব উচ্চ েিতার োমনাে এর্মলাজার এবং এোর ভেভেং; উচ্চ েিতার 
ভহটিং, কুভেং ও ঘভভন্টমেির্ েরঞ্জাম; এর্াভজন  োর-ঘরটেুক্ত েন্ত্রপাভত ও োইটিং; এবং ভর্ম্ন প্রবামহর 
প্ল্াভবং ভফোর েহ অ্েংখয িভক্ত-োশ্রেী েুভবধা।  
  
এই উন্নের্ প্রকল্পটি রুট 59 বরাবর ঘকর্াকাটা ও অ্র্যার্য পভরমষবার অ্ধন মাইে েরূমত্বর মমধয 
এবং NJ ট্রার্ভজমটর পােকযাক ভযাভে োইর্ (NJ Transit's Pascack Valley Line) েহ গণ 
পভরবহমর্র ভর্কমট। রকেযান্ড কাউভন্টর ভমভর্ ট্রাে (Rockland County Mini Trans) ও 
কাউভন্টর পযারাট্রার্ভজট ঘেবা "ভট্রপে (TRIPS)" এর মাধযমম অ্ভধবােীমের জর্য স্থ্ার্ীে পভরবহর্ 
উপেব্ধ োকমব।  
  
ভভর্মেন্টে ভভমেমজর জর্য ভর্উ ইেকন  ঘেট ঘহামে এন্ড কভমউভর্টি ভরভর্উোমের অ্েনােমর্র মমধয 
োকমছ 7.5 ভমভেের্ মাভকন র্ ডোমরর কর-মওকুফ বন্ড (tax-exempt bonds), ঘফডামরে ভর্ম্ন-
আে আবাের্ কর ঘেভডট (Federal Low Income Housing Tax Credits) ো োমপাটিন ভ 
হাউভজং অ্পরেুভর্টি ঘপ্রাগ্রামমর (Supportive Housing Opportunity Program) মাধযমম ইকুযইটিমত 
14.7 ভমভেের্ মাভকন র্ ডোর এবং ভতুন ভকমত 14.4 ভমভেের্ মাভকন র্ ডোর উৎপাের্ করমব। ভর্উ 
ইেকন  ঘেমটর স্বাস্থ্য ভবভাগ (Department of Health) ভাো েহােতা প্রোর্ করমব এবং 
এিাোর ঘেট োমপাটিন ভ হাউভজং ইভর্ভিমেটিমভর (Empire State Supportive Housing 
Initiative) মাধযমম েহােক পভরমষবার জর্য অ্েনাের্ করমব। এই প্রকমল্পর েহ-ঘডমভেপার হমো 
ভেোেন অ্ব েযাভরটি হাউভজং ঘডমভেপমমন্ট কমপনামরির্ এবং রকাভবে ঘডমভেপমমন্ট, LLC 
(Rockabill Development, LLC)।  
  
বর্উ ইেকন  ঘেে ঘহামস এন্ড কবমউবর্টি বরবর্উোম্বলর কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "আমরা এই উন্নের্ প্রকমল্পর ভভভত্তপ্রস্তর স্থ্াপর্ কমর বেস্ক ভর্উ ইেকন বােীমের জর্য 
আবাের্ েুভবধা বৃভদ্ধমত গভর্নর কুওমমার ঘে প্রভতশ্রুভত তামতই অ্গ্রের হভি। ভভর্মেন্টে ভভমেজ 



 

 

100 জমর্রও ঘবভি বেস্ক ঘোকমক একটি োশ্রেী, েহােক ও আরামোেক কভমউভর্টি প্রোর্ করমব 
োমত তারা েম্মামর্র োমে ঘবাঁমে োকমত পামরর্।"  
  
স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ডা. হাওোডন  জকুার িম্বলর্, "এই আবাের্ উন্নের্ ঘহেে অ্যােে অ্ে 
পভেভেে (Health Across All Policies) পদ্ধভতর প্রভত এবং ভর্উ ইেকন  ঘেটমক ঘেমির মমধয 
েবমেমে ঘবভি বেে-বান্ধব ঘেট করার প্রভতশ্রুভতর আমরকটি উোহরণ। উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য পভরেেনা 
ঘেবা েহ কভমউভর্টি ভভভত্তক েহােক আবােমর্র একীভবর্ অ্ভধবােীমের তামের োমভগ্রক স্বামস্থ্যর 
উন্নেমর্ োহােয করমব আর পািাপাভি তামেরমক কভমউভর্টিমত োকার ও েিৃক্ত হওোর েুমোগ 
ঘেমব।"  
  
ঘসম্বর্ের ঘডবভড কালুনবচ িম্বলর্, "আমামের রকেযান্ড কাউভন্টমত এবং ভর্উ ইেকন  ঘেটজমুে আরও 
োশ্রেী আবাের্ েরকার। এই ঘেৌে প্রমেিা েবমেমে ঘবভি প্রমোজর্ এমর্ পভরবার ও বেস্কমের 
ভর্রাপে ও খরে োশ্রেী আবাের্ প্রোর্ করমব। আভম ভেোেন অ্ব েযাভরটি হাউভজং ঘডমভেপমমন্ট 
কমপনামরির্ (Sisters of Charity Housing Development Corporation) এবং রকাভবে 
ঘডমভেপমমন্টমক ভভর্মেন্টে ভভমেমজ তামের প্রমেিার জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর ঘকম্বর্ি ঘজম্বরাবস্ক িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি এভগমে োমি ঘেমখ আভম অ্তযন্ত 
আর্ভন্দত। ভভর্মেন্টে ভভমেজ রকেযান্ড কাউভন্টমক বেস্কমের অ্তযন্ত প্রমোজর্ োশ্রেী আবাের্ প্রোর্ 
করমব। বতন মার্ কভমউভর্টিমত রকেযান্ড ভবভর্মনামণ োহােযকারী আমামের বেস্ক র্াগভরকমের এখামর্ 
বেবাে কমর োওো উভেত এবং ভভর্মেন্টে ভভমেজ ঘেই েুমোগ প্রোর্ কমর োহােয করমব।"  
  
কাউবন্ট এবিবকউটিভ এড ঘড িম্বলর্, "োশ্রেী আবােমর্র েুমোগ বৃভদ্ধ আমামের বেস্ক 
র্াগভরকমেরমক তামের বাভের মমতা এই ভপ্রে কাউভন্টমত বেবাে করার েিমতা ভর্ভিত করার 
জর্য গুরুত্বপূণন। ভভর্মেন্টে ভভমেমজর উন্নেমর্ েংভিি েকেমক আভম ধর্যবাে জার্াই এবং এই 
র্তুর্ ভবর্গুমো েখর্ উমবাধর্ করা হমব তখর্ এখামর্ পভরেিনর্ করার অ্মপিাে আভছ। আমার 
প্রিাের্ োশ্রেী আবােমর্ েহােতা ঘেোর ভবভভন্ন উপাে অ্র্েুন্ধার্ কমর োমব োমত রকেযামন্ডর 
উন্নের্ অ্বযাহত োমক এবং আমামের র্াগভরকমের োভহো পূরণ করমত পামর।"  
  
ক্লাকন সোউম্বর্র সপুারভাইজার জজন  ঘহাম্বেমোর্ িম্বলর্, "বেস্কমের আবাের্ বযবস্থ্া েবেমে 
আমার িীষন অ্গ্রাভধকামর রমেমছ। ভেোেন অ্ব েযাভরটি ও রকাভবে ঘডমভেপমমন্ট লাকন োউর্ 
িহমরর ভভর্মেন্টে ভভমেমজ ভর্মনাণকামজর অ্ংিীোর হওোে আভম আর্ভন্দত। এই র্তুর্ উন্নের্ 
প্রকল্প আমামের বেস্কমের লাকন োউমর্ ভর্রাপে, েহজোধয, োশ্রেী মূমেযর আবাের্ েুমোগ প্রোর্ 
করমব পািাপাভি তামের প্রমোজর্ীে েহােতা ঘেবাও প্রোর্ করমব। এছাোও, এই প্রকমল্পর অ্েনােমর্ 
েহােতা করার জর্য ভর্উইেকন  ঘেট ঘহামে এন্ড কভমউভর্টি ভরভর্উোে অ্ভফেমক ধর্যবাে 
জার্াই।"  
  
বসোসন অি চোবরটি হাউবজিং ঘডভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র বসোর ঘডার্া ডজ িম্বলর্, "ভেোেন 
অ্ব েযাভরটি হাউভজং ঘডভেপমমন্ট কমপনামরির্ 1986 োে ঘেমক ভর্উ ইেকন বােীমের কামছ োশ্রেী 
মূমেযর আবাের্ প্রোমর্র জর্য মন্ত্রণােমে ভর্মবভেত হমে আেমছ। ভভর্মেন্টে ভভমেমজর োইমট 



 

 

আবাের্ উন্নেমর্র েমিয আমামের েী নভেমর্র োোভেত স্বপ্ন বাস্তবােমর্ আমরা আর্ভন্দত। োইটটি 
ঘেটর্ ভভমেমজর পামি অ্বভস্থ্ত এবং এটি একেমে ঘেন্ট অ্যাগাোে ঘহাম ফর ভেেমের্ (St. 
Agatha's Home for Children) কযািামের অ্ংি ভছে। 1884 োমে ভিশুমের োের্পাের্ ও 
পভরেেনার জর্য ঘেন্ট অ্যাগাোে প্রভতষ্ঠা করা হমেভছে এবং এই একই স্থ্ামর্ বেস্কমের জর্য একটি 
মমর্ারম বােস্থ্ার্ প্রোর্ করমত ঘপমর আমরা েম্মাভর্ত। HCR ও রকাভবে ঘডমভেপমমমন্টর োমে 
কাজ করা আর্ন্দােক ভছে এবং ভর্উ ইেকন বােীমের োভহো ঘমটামত আমরা ভভবষযমতও 
অ্ংিীোভরমত্বর প্রতযািা করভছ।"  
  
রকাবিল ঘডম্বভলপম্বমন্ট, LLC, এর মোম্বর্বজিং বপ্রবিপাল বর্োল মুম্বর িম্বলর্, "রকাভবে এমর্ 
একটি বযবোর জর্য প্রভতশ্রুভতবদ্ধ ো েকে ভর্উ ইেকন বােীর জর্য োশ্রেী আবােমর্র েুমোগ েৃভি 
কমর ও েংরিণ কমর। এই ভবিাে ভর্মনাণ কামজ ফেপ্রেূ েভৃি আকষনমণর জর্য ভেোেন অ্ব েযাভরটি 
হাউভজং ঘডমভেপমমন্ট কমপনামরিমর্র  ভর্ষ্ঠ েহমোভগতাে কাজ করা একটি েম্মার্জর্ক ভবষে। 
েমবধনমার্ বেস্ক জর্েংখযার োমে োমে, ভভর্মেন্টে ভভমেমজর অ্র্োইট পভরমষবা েবভেত স্বাধীর্ 
জীবর্োত্রার মমডে বেস্কমেরমক বেবামের জর্য ও মেনাোর োমে ঘবাঁমে োকার জর্য জােগাটি 
একটি োশ্রেী মূমেযর তবত েুভবধা ঘেমব।"  
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