
 
 
অিবলে� �কােশর উে�েশয্: 6/20/2019  গভনর্র অয্া�ু এম. কুওেমা 
 
 

গভনর্র কুওেমা ওসওেয়েগােত 72 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার মূেলয্র িম� বয্বহােরর সা�য়ী 
আবাসন পিরক�নার (MIXED-USE AFFORDABLE HOUSING DEVELOPMENT) িনমর্াণকাজ 

শরর েঘাষণা করেলন  
  

েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েম� ডাউনটাউন �কিলেন 129িট বাসেযাগয্ ঘর উপহার িদেয়েছ ;  
এর মেধয্ আেছ 78িট সহায়তা েসবা আলয় েযখােন মানিসক িবকার�� বয্ি�েক েসবা েদওয়া 

হয়  
  
  
গভনর্র কুওেমা আজ, েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েম� আবাসন �কে�র েঘাষণা িদেয়েছ, এিট 
ডাউনটাউন �কিলেন 72 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলােরর �ক� যা বহিবদ কােজ বয্বহার উপেযাগী ও 
আবাসন উ�য়ন সহায়তা িদেত পারেব। এই উ�য়ন �াপনার মেধয্ অ�ভুর্ � হল শতবেষর্র পরুেনা 
�াপনা পুনরায় েমরামত করা ও এর পােশ আর একিট দশ তলা ভবন িনমর্াণ করা। েনিভনস 
ি�ট অয্াপাটর্ েম� 129িট সহজলভয্ ঘর উপহার িদেব। এর মেধয্ আেছ 78িট সহায়তা েসবা আলয় 
েযখােন মানিসক িবকার�� বয্ি�েক েসবা েদওয়া হেব এবং 3,100 বগর্ ফুেটর বািণিজয্ক �ান 
থাকেব। এই অংেশর পনুঃসং�ার িনি�ত করেব েযন ডাউনটাউন �কিলেনর সহজলভয্ আবাসন 
সুিবধা িদেত পাের এবং আধুিনক মান আনু্যায়ী আেগর বািড়গেলা িনমর্াণ করেত পাের।  
  
"বহিবধ বয্বহার ও সহয়তা পূণর্ আবাসন হেলা আমােদর েচ�ার গর�পূণর্ িবষয় যােত আমরা 
রাজয্ জেুড় সহজ�াপয্ আবাসন বাড়ােত পাির এবং কিমউিনিটর মেধয্ গৃহহীনতা দরূ করেত পাির," 
গভনর্র কুওেমা বেলন। "েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েম� িনরাপদ, সহজলভয্ আবাসন ও েসবার 
�াপয্তা বাড়ােব যােত িনউ ইয়েকর্ র খুব অসহায় বািস�াও ৈবিচ�য্ময় ও �া�য্ স�ত �কিলন 
উপশহর পায়।"  
  
"এই নতুন আবাসন উ�য়ন �কিলেনর বািস�ােদর জনয্ সহজ�াপয্ আবাসন অবয্াহত ভােব বৃি� 
করেত থাকেব, িবেশষকের েয সকল েগা�ী আবাসন সংকট �বণতার অ�ভুর্ �," েলফেটনয্া� 
গভনর্র কয্ািথ েহাচুল বেলন। "েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েম� বয্ি�েক সহজলভয্, মানস�� ঘর 
িদেব েযখােন সমথর্নেযাগয্ পিরেষবা েস পােব। উডহাল েরিসেড� আবাসন ও �া�য্েসবার বাঁধাসমূহ 
দরূ করার গর�পূণর্ �কিলন উেদয্ােগর পিরপূরক এবং �ানীয় অথর্নীিতেক শি�শালী কের েতালার 
এবং �কিলন ও তার বাইেরর িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জীবনমান বৃি� করার জনয্ আমােদর �েচ�া 
অবয্াহত আেছ।"  
  



সকল িনউ ইয়কর্ বাসীর জনয্ িনরাপদ, সা�য়ী আবাসন বয্ব�া করার জনয্ গভনর্েরর েয অ�ীকার 
তা ে�েটর এই অভূতপূবর্ 20 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার মূেলয্র পাচঁ-বছর েময়াদী আবাসন 
পিরক�নায় (Housing Plan) �িতফিলত হয়। এই পিরক�না 100,000িট সা�য়ী আবাসন ও 
6,000িট সহায়ক পিরেষবা ৈতির করার বা সংর�ণ করার মাধয্েম আবাসন সহজলভয্ কের এবং 
গৃহহীনতার সােথ লড়াই কের। এই পিরক�নািট পুেরা �েদেশর আবাসেনর সমসয্া সমাধােনর জনয্ 
একিট পূণর্া� প�িত, যােত একক ও েযৗথ পিরবােরর আবাসন এবং কিমউিনিটর উ�য়ন অ�ভুর্ � 
রেয়েছ। 2011 সাল েথেক, িনউ ইয়কর্  ে�ট েহামস এ� কিমউিনিট িরিনউয়াল (New York 
State Homes and Community Renewal) �কিলেন �ায় 15,000 িট সা�য়ী বািড় ও 
অয্াপাটর্ েম� ৈতির বা সংর�ণ করেত 2 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলােররও েবিশ িবিনেয়াগ কেরেছ।  
  
েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েমে�র মূলত সং�ােরর মেধয্ আেছ 1912-13 সােল (Young Women's 
Christian Association, YWCA) �ারা িনিমর্ত একজন নারীর্ জনয্ একক ইউিনট িভিত্তক বািড় 
সমূেহর পুনঃ সং�ার। �ায় 30 বছর ধের, ইনি�িটউট ফর কিমউিনিট িলিভং (Institute for 
Community Living, ICL) এই িবি�ংিট মানিসক �া�য্ (Mental Health) অিফেসর অ�ায়ী 
আবাসন সুিবধা িহেসেব বয্বহার কেরেছ। এই পুনঃ সং�ার কাযর্�ম এখনকার এক রম িবিশ� 
ইউিনটগেলােক �য়ংস�ূণর্ ইউিনেট পিরণত করেব।  
  
সদয্ িনিমর্ত 10 তলা ভবনিট একিট পািকর্ ং লেটর পােশ অবি�ত হেব। িনমর্াণ েকৗশেল দিুট 
ভবনেক এমন ভােব সংয�ু করা হেয়েছ েযন তারা একিট গ� মেন হয়। ভবেনর সুিবধার মেধয্ 
থাকেব লি� সুিবধা, 24/7 ঘ�া স�ুেখর িনরাপত্তা, একিট সমােবশ ক�, িজম ও েযাগ বয্য়াম 
ক� এবং ে�িণক�।  
  
সব অয্াপাটর্ েম� এই অ�েলর মধয্ম আেয়র েচেয় 60 শতাংশ কম আেয়র পিরবারগেলার জনয্ 
উপলভয্ থাকেব। পিরচারেকর জনয্ একিট রম বরা� থাকেব। 129িট অয্াপাটর্ েমে�র েথেক 78িট 
পূেবর্র বা�হীন বয্াি�র জনয্ সংরি�ত থাকেব যার অ�ভুর্ � মানিসক িবকার��, িনযর্াতেনর ফেল 
িবকার��তা ও যুবক। তারা এখােন কিমউিনিট িলিভং ইনি�িটউেটর �ারা িনে�া� েসবা েপেয় 
থাকেব, েযমন- পরামশর্, িনরাপদ পিরক�না, জন কলয্াণ বয্ব�াপনা ও সমথর্ন, মা-বাবার 
�িশ�ণ ও জীবন দ�তা, পিরবার পুনগর্ঠন ও ি�িতকরণ, �া�য্ িশ�া, সামািজক ও িবেনাদনমূলক 
পিরেষবা ও কিমউিনিটর েসবার সংেযাগ সহ পূণর্া� অনসাইট সহায়তা েসবা।  
  
এই আবািসক ভবনিট 50 Nevins Street এ অবি�ত যা েশরমারেহান ও ডাউনটাউন �কিলেনর 
মেধয্। েখালা স্হানিট েশরমারেহান ি�েটর মুেখামিুখ েযিট বড় একিট বািণিজয্ক �েবশ�ার। 
বািস�ারা পােশ অবি�ত �ানিজেটর সহজগমন সুিবধা ছাড়াও আরও অনয্ানয্ সুিবধা েযমন 
েকনাকাটা, �য্াস্হয্ েসবা ও অনয্ানয্ জনেসবা।  
  
ে�েটর অথর্ায়েনর মেধয্ রেয়েছ 13.5 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলােরর �ায়ী কর-মু� ব�, েফডােরল 
িন� আেয়র আবাসন কর ঋণ (Low-Income Housing Tax Credits) যা ইকুইিটেত 27.3 
িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার ৈতির করেব এবং 9 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলােরর ভতুর্ িক যা িনউ ইয়কর্  ে�ট 
েহামস অয্া� কিমউিনিট িরিনউয়াল (New York State Homes and Community Renewal) 



েথেক �া�। িনউ ইয়কর্  ে�েটর মানিসক �া�য্ অিফস ভাড়ািটয়ােদর সহায়তা ও েসবা �দানকারী 
ইউিনেটর জনয্ �িত বছর 1.9 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার �দান করেব গভনর্েরর 'এ�ায়ার ে�ট 
সােপািটর্ ভ হাউিজং ইিনিশেয়িটভ (Empire State Supportive Housing Initiative)' নামক এই 
আবাসন উেদয্ােগর মাধয্েম। িনউ ইয়কর্  িসিট গৃহ সংর�ণ ও উ�য়ন িবভাগ (New York City 
Department of Housing Preservation and Development) িসিটর মলূধন তহিবেল 9.6 
িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার �দান কেরেছ। িনউ ইয়কর্  রােজয্র অয্াটিনর্ েজনােরল 'স�েদর মািলকানা 
িন�িত্ত' শীষর্ক ফা� েথেক এই উেদয্াগিটেত 1 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার �দান করেছ। ইনি�িটউট 
ফর কিমউিনিট িলিভং এই �কে�র উ�য়নকারী িহেসেব কাজ করেছ। অিতির� আিথর্ক সহায়তা 
পাওয়া যাে� িরচময্ান হাউিসং িরেসােসর্স (Richman Housing Resources), HSBC এবং TD 
Bank েথেক।  
  
েহামস অয্া� কিমউিনিট িরিনউয়াল কিমশনার রথঅয্ান িভসনাউসকাস বেলন, "েনিভনস 
ি�ট অয্াপাটর্ েম�স ডাউনটাউন �কিলেন গেড় ওঠা 129িট সহজলভয্ ও উপেযাগী অয্াপাটর্ েম�েক 
আেরা িনিব� ও বহধা গণাি�ত আবাস�ল িহেসেব ৈতির করেত সহায়তা িদেব। গভনর্র কুওেমা 
িব�াস কের েয, সকল িনউ ইয়কর্ বাসী, তাের আিথর্ক ��লতা যা থাক না েকন, তােদর ভাল 
চাকির, গমনাগমন পথ ও েসবাসমূেহর পােশ একিট উপেযাগী বাসা পােব। এই উ�য়ন সকেল 
সুিবধা িদেব যারা ডাউনটাউন �কিলনেক ঘর বেল ডাকেব।"  
  
মানিসক �া�য্ অিফেসর (Office of Mental Health) কিমশনার ডা. অয্ান সািলভান বেলেছন, 
"গভনর্র কুওেমার এ�ায়ার ে�ট সােপািটর্ ভ হাউিসং ইিনিশেয়িটভিট একিট বড় সাফলয্ যা হাজার 
হাজার মানুষ ও পিরবারেক িনরাপদ ও �ায়ী গৃেহ �াধীনভােব বসবােস সাহাযয্ করেব। 78 
ESSHI সমিথর্ত �কিলেনর েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েম� গভনর্েরর �তয্য়, েযমন - গৃহহীনতা দরূ 
করা, কম�েদর সমথর্ন করা এবং অসহায় িনউ ইয়কর্ বাসীেক তােদর �েয়াজনীয় েসবা �দান করা 
যা তােদর সফলভােব ও উপেযাগীভােব সমােজ বাচঁেত সহায়তা করেব।"  
  
গহৃায়ন উ�য়ন কিমশনার লুইস কয্ােরাল বেলন, "শতবষ� এই সকল পুরােনা �াপনাসমূেহর 
সং�ার শধ ুএই অংেশর ঐিতহািসক চির� িফিরেয় আানা ও সংর�ণই করেব না, বরং এিট 
129িট �ায়ীভােব বয্বহার উপেযাগী বািড় এবং িনউ ইয়েকর্ র অসহায় বয্ি�েদর েথেক িকছু সংখয্ক 
বয্ি�েক গর�পূণর্ সহায়তা েসবা িদেত পারেব। েনিভনস ি�ট অয্াপাটর্ েম� যগুা�কারী উদাহরণ 
সৃি� কের েদিখেয়ছ েয আমরা িচি�ত পিরক�না ও অথর্পূণর্ িবিনেয়ােগর মাধয্েম কী অজর্ ন করেত 
পাির যা অনাগত ভিবষয্েত আমােদর সমাজেক উপকার করেব। আিম আমােদর উ�য়েন অংশীদার 
ও সরকাের িনেয়ািজত সহকম�েদর ধনয্বাদ িদই সহজ�াপয্ গৃহায়ন সুেযাগ সৃি�েত তােদর এই 
আত্মতয্ােগর জনয্।"  
  
েসেনটর েভলময্ােনট ম�েগােমির বেলন, "আিম খুব খুিশ এবং আমার শহের এরপ শতভাগ 
কম খরেচর আবাসন �ক�েক সাধুবাদ জানায়। আমরা �ায়ই এই শহের যারা বাস কের ও কাজ 
কের তােদর কথা েভেব িনমর্াণ কির না, িবেশষ কের �কিলন আমােদর অেনেকর নাগােলর 
বাইের। এিট েসই আবাসন যা বা�িবকই আমার িনবর্াচনী এলাকার অেনেকরই �েয়াজন েমটােব 



এবং তােদরেক �েয়াজনীয় েসবা িদেব যােত তারা �াধীনভােব বাঁচেত পাের ও সমােজ অবদান 
রাখেত পাের।"  
  
অয্ােস�িল সদসয্ েজা অয্ান িসেমান বেলন, "িনউ ইয়কর্  িসিটেত আবাসন সংকট রেয়েছ, এবং 
আমােদর দরকার সহায়তাকারী এমন আবাসন �ক�, েয আবাসন সুিবধা আেছ তা সংর�ণ করা 
এবং একিবংশ শতাি�র জয়গাঁথা রচনা করা। আিম আনি�ত এ কারেণ েয েনিভনস ি�ট 
অয্াপাটর্ েম� আেরা আধুিনক এবং আমেদর সমােজ �েয়াজনীয় বয্ি�েদর �েয়াজন েমটােত আরও 
উপেযাগী হেব। আিম িসিট ও রােজয্র পিরেবশকেদরেক ধনয্বাদ িদই যারা �েয়াজনীয় এই �কে� 
অথর্ সহায়তা িদে� এবং তােদর সােথ ও েসবা �দানকারী েযমন ইনি�িটউট ফর কিমউিনিট 
িলিভং এর সােথ কাজ করেত চাই এই �ক�িট এিগেয় িনেত।"  
  
ময্াথু �য্াজ, ভাইস ে�িসেড�, কমািসর্য়াল িরয়াল এে�ট, বেলন, "আমরা গবর্ েবাধ করিছ েয 
িনউ ইয়কর্  িসিট ও রােজয্র েয �তয্য় তার একিট অংশ হেয় �� আেয়র িনউ ইয়কর্ বাসীেদরেক 
সহায়ক বাসস্হােনর সুিবধা িদেত পারিছ। এই �ক�িট দিুট গর�পূণর্ িবষয়েক সমথর্ণ কের েযমন, 
উপেযাগী বাসস্হােনর দারণ �েয়াজনীয়তা এবং �কিলন বাসীেদর সামািজক সহায়তা �দান যা এই 
উপশহেরর মানুষেদর �েয়াজন। TD Bank েক িভ� মা�া িদেয়েছ এই জনয্ েয TD Bank 
ইিতবাচক �ভাবক িহসােব িবিনেয়াগ করেত পারেছ।"  
  
ICL ে�িসেড� ও িসইও েডিভড উডলক বেলন, "ICL এই �কে�র অংশীদার হেত েপের গিবর্ত 
েযটা সমাজেক উ�য়েনর অংশীদারী �তয্য়েক �িতফিলত কের এবং মানুেষর উপেযাগী বাসস্হান ও 
েসবা িনি�ত কের যা তােক জীবনধারেণ সহায়তা িদেয় থােক। আমরা ধনয্বাদ জানাই গভনর্র 
কুওেমা, েলফেটনয্া� গভনর্র েহাচুল, কিমশনার িবসনাউসকাস, কিমশনার কয্ারল, এবং িরচময্ান 
হাউিসং িরেসােসর্সেক কারণ তােদর সহায়তায় এই �ক�িট বা�বািয়ত হে� েযিট শত শত িনউ 
ইয়কর্ বাসীেক উপেযাগী আবাসন সিুবধা িদেব এবং কিতপয় বয্ি�েক সুেযাগ কের িদেব যারা ভােলা 
িকছু করেত এতটুকু সুেযাগ চায়।"  
  
িরচময্ান হাউিজং িরেসােসর্স এর ে�িসেড� েকিভন হফময্ান বেলন, "িরচময্ান হাউিসং িরেসােসর্স 
50 Nevins Street এ ICL এর সােথ অংশীদার হেত েপের গিবর্ত। এই উ�য়ন একিট �ধান 
উদাহরণ কীভােব সরকার- বয্ি�ক অংশীদারী�, রা�ীয় �� আেয়র কর ে�িডট �ক� বয্বহার 
কের, িনউ ইয়কর্  িসিট ও রােজয্র সমথর্েন, উপেযাগী বাসস্হল সৃি� করেত পাের। এই উেদয্ােগর 
েনতৃ�শালী অংশীদার, েযমন- HSBC Bank, িপপলস ইউনাইেটড বয্াংক (People's United 
Bank), TD Bank এবং িনমর্াণ সহায়তাকারীেক যারা তেদর �িতেবশীর ভিবষয্েতর জনয্ তােদর 
�তয্য় ও ল�য্েক সামেন েরেখই িবিনেয়াগ কেরেছ। �হণেযাগয্তা, অ�ভুর্ ি�তা এবং আশা, েযগেলাই 
�কৃতপে� 50 Nevins Street অজর্ ন করেব েসগেলা লালন করা মাধয্েম িরচময্ান ICL এর 
কিমউিনিট উ�য়ন স�িকর্ ত মূলয্েবাধসমূহ ভাগাভািগ কেরন।"  
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ইনি�িটউট অফ কিমউিনিট িলিভং স�েকর্   
  
ICL অলাভজনক �া�য্ েসবা �দানকারী সং�া যারা মানিসক আঘাত, িনরাময় িনভর্ র, একীভূত 
এবং বয্ি� েকি�ক েসবা িদেয় থােক যারা সমথর্ন েযাগয্ ও পিরবতর্ নশীল আবাসন, পরামশর্, এবং 
িশশ, যুবক ও পিরবারেক েসবা দােনর �ারা তােদর সহায়তা িনি�ত কের। এই সং�া �িতবছর 
10,000 বয্ি�েক সাহাযয্ কের থােক এবং �িত রােত 2,500 জন িনউ ইয়কর্ বাসী বািড়েত েডেক 
থােক। ICL িবেশষভােব �তয্য়ী েয তারা তােদর সমথর্কেদর জীবন গঠেন সাহাযয্ করেব এবং 
তােদর ল�য্ এই েয ঐ বয্ি�রা েযন সু� ও সু�র েথেক জীবনেক স�� করেত পাের।  
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