
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ইস্ট ফ্ল্োটিুম্বে 1.4 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভাইটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর 
অংে বিম্বেম্বি র্তুর্ োশ্রয়ী আিাের্ উন্নয়ম্বর্র পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
322-অোপাটন ম্বমন্ট বমক্সড-ইর্কাম কমম্বেক্সটি অর্-োইট েিায়ক ঘেিা প্রম্বয়াজর্ এমর্ পবরিার, 

বেবর্য়র এিং িেবিম্বের জর্ে আিােস্থল িম্বি  
  

এই উন্নয়র্ ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ োশ্রয়ী মূম্বলের আিােম্বর্ 4,000 ইউবর্ট ততবরর গভর্নম্বরর 
প্রবতশ্রুবতর একটি অংে  

  
ঘরন্ডাবর পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলিমর্র ভাইটাি ব্রুকলির্ ইলর্লিমেটিভ (Vital Brooklyn 
initiative), ইউটিকা লিমেন্ট (Utica Crescent)-এর অ্ধীমর্ ের্নমিষ লর্জেী প্রস্তামর্র কথা 
ঘ াষণা কমরমের্ যা ঘেন্ট্রাি ব্রুকলিমর্ 322টি োশ্রেী ও েহােক অ্যাপাটন মমন্ট লর্মনাণ করমর্। 1.4 
লর্লিের্ মালকন র্ ডিামরর ভাইটাি ব্রুকলির্ ইলর্লিমেটিভটি স্বাস্থ্যমের্া ঘথমক শুরু কমর আর্াের্ পযনন্ত 
আটটি েমলিত অ্ঞ্চমি িক্ষ্য লস্থ্র ও লর্লর্মোগ কমরমে যা ব্রুকলিমর্র উচ্চ চালহদােম্পন্ন 
কলমউলর্টিগুমিার দী নস্থ্ােী অ্থননর্লতক ও র্ণনগত বর্ষময ঘমাকামর্িাে একটি র্তুর্ মার্ প্রলতষ্ঠা 
কমরমে।  
  
"এই মহামারী আমামদর অ্মর্ক কলমউলর্টির মমধয লর্দযমার্ বর্ষমযমক আমরা র্ালিমে তুমিমে এর্ং 
একই োমথ এটি ঘদলিমেমে ঘয লর্উ ইেকন র্ােীমদর লর্রাপদ ও োশ্রেী মূমিযর আর্ােমর্র েুমযাগ 
পাওো পাওো কতটা গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা অ্ভূতপূর্ন চযামিমের েম্মুিীর্ 
হলি লকন্তু তারপমরও আমরা একোমথ আলে - আর এজর্যই ঘেট ইউটিকা লিমেমন্টর মমতা 
প্রকমের মাধযমম এলগমে যামি এর্ং যামদর ের্মচমে ঘর্লি প্রমোজর্ তামদর োহাযয করমে, যা িত 
িত লর্উ ইেকন র্ােীর জর্য োশ্রেী মূমিযর আর্ােমর্র েুমযাগ র্ািামর্।"  
  
এই ভর্মর্ ঘমাট 322টি অ্যাপাটন মমন্ট থাকমর্ যা ঘর্ি কমেকটি পলরর্ামরর আমের পলরমাণ অ্র্ুযােী 
োশ্রেী হমর্। ঘচৌলিিটি ইউলর্ট পূমর্ন গৃহহীর্ র্যলি এর্ং পলরর্ামরর জর্য েংরলক্ষ্ত থাকমর্ এর্ং 
96টি ইউলর্ট লেলর্েরমদর জর্য আিাদা করা হমর্। ইউটিকা লিমেন্ট ঘমার্াডর্ক ঘডমভিপমমন্ট LLC 
(Monadnock Development LLC) এর্ং CB-ইমার্ুমেি লরমেলিটি LLC (CB-Emmanuel Realty 
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LLC)-এর ঘযৌথ উমদযাগ। কযাথলিক দাতর্য েংস্থ্াগুলি র্ালেন্দামদর পািাপালি র্ৃহত্তর কলমউলর্টিমক 
অ্র্-োইট েহােক ঘের্া প্রদার্ করমর্।  
  
এই স্থ্াপর্াটি র্তন মামর্ ওোর্ ব্রুকলির্ ঘহিথ লেমেম (One Brooklyn Health System, OBHS)-
এর মালিকার্াধীর্ একটি পালকন ংমে লর্লমনত হমর্ যা লকংেব্রুক লজউইে ঘমলডমকি ঘেন্টার 
(Kingsbrook Jewish Medical Center) েংিগ্ন। লর্জেী প্রস্তামর্র মমধয রমেমে লকংেব্রুক লজউইে 
কযাম্পামে তামদর র্তন মার্ ঘোট ডাোলিলেে ঘেন্টার প্রলতস্থ্াপমর্র জর্য OBHS দ্বারা পলরচালিত 
একটি র্তুর্ ডাোলিলেে ঘেন্টার র্াস্তর্ােমর্র পলরকের্া। এই ভর্মর্ লর্রাপদ র্ালণলজযক ভািামট 
লহমেমর্ একটি র্ৃহৎ পূণন-ঘের্া মুলদমদাকার্ এর্ং ঘোট গ্রাউন্ড ঘলার ঘোরফ্রন্ট অ্ন্তভুন ি করা হমর্ যা 
স্থ্ার্ীে র্যর্োর জর্য উপযুি হমর্। এোিাও, লকংেব্রুক লজউইে ইহুলদ ঘমলডমকি ঘেন্টামরর 
কমনচারীমদর জর্য র্তন মামর্ 300টি পালকন ং ঘেেেহ একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পালকন ং গযামরজ প্রলতষ্ঠা করা 
হমর্ যারা র্তন মামর্ উন্নের্ োইমট পালকন ং কমর তামদর জর্য।  
  
র্ালেন্দামদর জর্য অ্র্-োইট েুলর্ধার মমধয থাকমর্ িলন্ড্র রুম, র্যাোম এর্ং কাযনিম পলরচাির্া 
কক্ষ্, োইমকি ঘোমরজ এর্ং মালিপারপাে কলমউলর্টি রুম। কলমউলর্টি েমলথনত কৃলষ ঘের্া অ্র্-
োইমট লর্দযমার্ থাকমর্।  
  
উপরন্তু, উন্নের্ পলরকাঠামমামত ঘর্ি এর্ালজন  কাযনকরী ঘকৌিি প্রণের্ করা হমর্ যা কলমউলর্টি এর্ং 
র্যলিগত স্বামস্থ্যর জর্য অ্র্দার্ রািমর্, যার মমধয রমেমে ের্ুজ োদ, একটি এন্টারপ্রাইজ গ্রীর্ 
কলমউলর্টি োটিন লিমকির্ (Enterprise Green Communities Certification) এর্ং জির্াে ুর্ন্ড 
উমদযামগর প্রমোজর্ীেতা পরূমণর জর্য এর্ালজন  োর মালিিযালমলি হাই-রাইজ ঘপ্রাগ্রাম (ENERGY 
STAR multifamily high-rise program)-এর মার্ পূরণ। র্ালেন্দা ও দিনর্াথীমদর লর্র্ামূমিয Wi-
Fi েুলর্ধা প্রদার্ করা হমর্ যা ঘেন্ট্রাি ব্রুকলির্জমুি ইন্টারমর্মটর অ্যামেে র্ািামর্ার জর্য ভাইটাি 
ব্রুকলির্ ইলর্লিমেটিমভর প্রলতশ্রুলতর একটি হিমাকন ।  
  
ইউটিকা লিমেন্ট প্রাে 30,000 র্গন িুট ঘিািা জােগা রািমর্ যা আর্ালেক র্াগার্, কামঠর লিচার, 
হাাঁটার পথ এর্ং ঘর্ি লকেু র্াইমরর কাযনকিাপ এিাকার েমে একটি র্ৃহৎ অ্ভযন্তরীণ উঠার্ অ্ন্তভুন ি 
করমর্। আর্ুষ্ঠালর্ক এর্ং অ্র্ার্ুষ্ঠালর্ক উভে লর্মর্াদর্ ঘযমর্- ঘিিা, হাাঁটা, র্ো এর্ং লপকলর্মকর 
স্থ্ার্, লর্লভন্ন আর্ালেক জর্গণমক একই জােগা উপমভাগ করমত অ্র্ুমলত প্রদার্ করমর্। রাস্তার স্তর 
র্রার্র িযান্ডমেলপং এর মমধয গামের োলর, র্োর জােগা, োইমকি রয্ামরকেমূহ এর্ং মুলদ 
ঘদাকামর্র গ্রাহকমদর জর্য আউটমডার োইমকি ঘোমরজ অ্ন্তভুন ি করা হমর্।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "অ্থননর্লতক এর্ং স্বাস্থ্য েংিান্ত বর্ষময যা এই ের্ 
এিাকাে আ াত কমরমে এর্ং COVID-19-এর কারমণ ক্ষ্লতগ্রস্ত হমেমে তা ঘর্াধগময র্ে, লকন্তু 
আমরা একটি গুরুত্বপূণন এর্ং র্র্াের্কৃত ঘেন্ট্রাি ব্রুকলিমর্র জর্য একটি িলিিািী দলৃিভলে লর্মে 
এলগমে যাওোর মাধযমম এই বর্ষমমযর ঘমাকামর্িা করর্। গভর্নর কুওমমার ভাইটাি ব্রুকলির্ 
ইলর্লিমেটিভ েুদঢৃ় েমাধার্ প্রদার্ কমর, ঘযমর্- ইউটিকা লিমেন্ট যা আমরা জালর্ ইমতামমধয উন্নত 



 

 

মামর্র োশ্রেী মূমিযর আর্ােমর্র র্াধা ঘভমে ঘিিমত এর্ং আগামী প্রজমের জর্য আমরা িলিিািী, 
আমরা ঘটকেই কলমউলর্টি গমি তুিমত োহাযয করমে। এভামর্ই লর্উ ইেকন  েমতা, স্বাস্থ্য, উপযুি 
আর্াের্ এর্ং েুমযামগর জর্য িিামে ঘর্তৃত্ব প্রদার্ কমর যামি।"  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "আমগর তুির্াে লর্উ 
ইেকন  মহামারীর আলথনক পলরণলত ঘথমক আরও িলিিািী এর্ং আরও লস্থ্লতিীি হমে উমঠমে তা 
লর্লিত করার জর্য প্রাণর্ন্ত, বর্লচিযমে এিাকা অ্পলরহাযন। এই উন্নের্ শুধুমাি অ্মর্ক প্রমোজর্ীে 
র্তুর্ র্ালি বতলর করমর্ র্া র্রং আমিপামির র্ালেন্দামদর জর্য িুচমরা, স্বাস্থ্য ঘের্া এর্ং চাকলরর 
েুমযাগ বতলর করমর্। গভর্নর কুওমমা যির্ র্মির্ ঘয আমরা আরও উন্নত এর্ং আরও 
র্যােেেতভামর্ লর্মনাণ করলে, এই প্রকেটি তার র্ির্য ঘক প্রমাণ কমর।"  
  
বেম্বর্টর ঘজলর্র বমবর িম্বলর্, "োশ্রেী মূমিযর আর্াের্ ও েহমজই অ্যামেেমযাগয স্বাস্থ্যমের্ার 
প্রমোজর্ীেতা ব্রুকলিমর্র ের্মচমে দরু্নি কলমউলর্টির র্ালেন্দামদর কামে ঘগাপর্ লর্ষে র্ে। ইউটিকা 
লিমেন্ট প্রকে একটি েৃজর্িীি, আধুলর্ক, এর্ালজন -কাযনকরী এর্ং স্বাস্থ্যমিুী উন্নের্ যা প্রজমের পর 
প্রজে ধমর র্ালেন্দামদর আর্াের্ এর্ং কলমউলর্টি ঘের্া প্রদার্ করমর্ যার মারাত্মক অ্ভার্ এই 
এিাকাে অ্মর্ক লদর্ ধমরই রমেমে। গভর্নর কুওমমা, HCR-এর কমী এর্ং উন্নের্ দিমক তামদর 
অ্ংিীদালরমত্বর জর্য আমার পক্ষ্ ঘথমক ধর্যর্াদ জার্াই।"  
  
পবরষে েেেে বর্ক ঘপবর িম্বলর্, "ভাইটাি ব্রুকলির্ ইলর্লিমেটিভ অ্র্যাহতভামর্ আমামদর 
কলমউলর্টির জর্য এমর্ এক েমমে আিার আমিা লহমেমর্ দাাঁলিমেমে যির্ এটির ের্মচমে ঘর্লি 
প্রমোজর্। COVID-এর প্রভার্ ব্রুকলিমর্ দী নলদর্ ধমর চিমত থাকা আর্াের্ এর্ং স্বাস্থ্য ঘের্ার 
বর্ষমমযর দী নমমোদী েমাধামর্র প্রমোজর্ীেতা তুমি ধমর। গভর্নর কুওমমা ঘদলিমেমের্ ঘয লতলর্ 
েমাধার্গুলি র্াস্তর্ােমর্ আমামদর র্ালেন্দা এর্ং অ্র্যার্য ঘেকমহাল্ডারমদর কথা শুর্মত ইিকু যা 
আমরা আমামদর অ্মর্ক উমদ্বমগর েমাধার্ করমত পামর। ঘেন্ট্রাি ব্রুকলিমর্ যারা আমের্ তামদর পক্ষ্ 
ঘথমক, আলম গভর্নর এর্ং কলমির্ার লভের্াউেকােমক ধর্যর্াদ জার্ামত চাই এই প্রমোজর্ীে 
উন্নের্মক র্াস্তুর্ জীর্মর্ আর্মত োহাযয করার জর্য।"  
  
CB ইমারু্ম্বয়ম্বলরয় জবুর্র মোম্বর্বজং পাটন র্ার আর. বিে ব্রামওম্বয়ল িম্বলর্, "CB ইমার্ুমেি 
ইউটিকা লিমেন্ট দমির অ্ংি লহমেমর্ োইট K পুরেৃত কমর আর্লন্দত। আমরা োশ্রেী মূমিযর 
আর্াের্ উন্নেমর্ MBE-এর অ্ংিগ্রহণ ঘজারদার করার ঘক্ষ্মি গভর্নমরর ধারার্ালহকতা স্বীকার করলে 
এর্ং আমরা এই ঐলতহালেকভামর্ প্রাণর্ন্ত ও বর্লচিযমে কলমউলর্টি এর্ং ব্রুকলির্ র্মরার জর্য একটি 
প্রকে েরর্রাহ ও ঘের্া প্রদামর্র অ্মপক্ষ্াে রমেলে।"  
  
ঘমার্াডর্ক ঘডম্বভলপম্বমন্ট অোন্ড ঘমার্াডর্ক কর্স্ট্রাকেম্বর্র ঘেয়ারমোর্ বর্ম্বকালাে ঘলম্বো 
িম্বলর্, "েম্মালর্ত লকংেব্রুক লজউইে ঘমলডমকি ঘেন্টার েংিগ্ন এই ঘেন্ট্রাি ব্রুকলির্ োইমট োশ্রেী 
মূমিযর আর্াের্ উন্নেমর্র জর্য লর্র্নালচত দমির অ্ংি হমত ঘপমর ঘমার্াডর্ক অ্তযন্ত অ্র্লন্দত। 
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, NYS HCR কলমির্ার রুথঅ্যার্ লভের্াউেকাে এর্ং ওোর্ ব্রুকলির্ ঘহিথ 



 

 

লেমেমমর প্রধার্ লর্র্নাহী কমনকতন া িারাই ব্রাউর্মক যামদর ের্মচমে ঘর্লি প্রমোজর্ তামদর জর্য উচ্চ 
মামর্র র্ালি েরর্রাহ করার েক্ষ্মতার প্রলত তামদর আস্থ্ার জর্য ধর্যর্াদ।"  
  
কোথবলক েোবরটিে ব্রুকবলর্, কুইন্স ও অর্ুম্বমাবেত েংস্থা এম্বজবন্সর ঘপ্রবেম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া মর্বেগর্ার আলম্বেড ঘলাবপম্বন্টা িম্বলর্, "কযাথলিক চযালরটিে ব্রুকলির্ এর্ং কুইন্স এই 
ঘরামাঞ্চকর েুমযামগ CB ইমার্ুমেি, ঘমার্াডর্ক (Monadnock) এর্ং তামদর দমির োমথ কাজ 
করমত ঘপমর আর্লন্দত। কযাথলিক চযালরটিে ব্রুকলির্ এর্ং কুইমন্স োশ্রেী মূমিযর আর্ােমর্র 
ঘর্তৃস্থ্ার্ীে ঘডমভিপার এর্ং আমরা ব্রুকলিমর্র ইে লযাটর্ুি কলমউলর্টির জর্য র্ৃহত্তর ঘের্া প্রালির 
প্রতযািাে রমেলে।"  
  
ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলর্ম্বক পরু্রুজ্জীবিতকরণ  
  
ঘেন্ট্রাি ব্রুকলির্ লর্উ ইেকন  ঘেমটর ের্ ঘথমক ঘর্লি অ্র্ুন্নত এিাকার একটি। র্ালেন্দামদর স্বাস্থ্য 
েমেযার তুির্ামূিকভামর্ উচ্চতর হামরর অ্লভজ্ঞতা; স্বাস্থ্যকর িার্ার র্া িারীলরক কাযনকিামপর 
েুমযাগগুলিমত েীলমত অ্যামেে এর্ং লহংো ও অ্পরামধর উচ্চ মািা। এোিাও ঘেন্ট্রাি ব্রুকলির্ 
ঘর্কারত্ব, উচ্চ দালরদ্র্য হার এর্ং উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য পলরমষর্াে অ্পযনাি অ্যামেমের কারমণ র্ৃহৎ 
আকামরর অ্থননর্লতক বর্ষমমযর লিকার।  
  
আজমকর ঘ াষণাটি 2018 োমির র্মভম্বমর, 2019 োমির লডমেম্বর এর্ং 2020 োমির জার্ুোলরমত 
গভর্নর কতৃন ক ঘ ালষত েেটি লর্জেী প্রস্তার্গুলিমত যুি কমর। একোমথ, এই উন্নের্ ঘেন্ট্রাি 
ব্রুকলিমর্ 4,000টি োশ্রেী মূমিযর র্ালি বতলরর জর্য ভাইটাি ব্রুকলির্ ইলর্লিমেটিমভর প্রলতশ্রুলতমক 
এলগমে লর্মে যামর্। প্রলতটি লর্জেী প্রস্তার্ োমালজক, লচলকৎো ও কলমউলর্টি ঘের্া; লর্মর্াদর্মূিক ও 
লিক্ষ্ামূিক েুমযাগ এর্ং উন্নের্মূিক প্রলতর্ন্ধীমদর জর্য েহােক পলরমষর্াগুলি, ঘদিামিার্া যমের 
র্াইমর র্েে র্যলি ও দী নলদর্ ধমর গৃহহীর্ পলরর্ামরর জর্য অ্যাপাটন মমন্ট ও েহােক ঘের্া 
পলরমষর্াগুলি অ্ন্তভুন ি কমর।  
  
বভটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর পবরবেবত  
  
গভর্নর ব্রুকলিমর্র র্ালেন্দামদর উপর প্রভার্ লর্স্তার কমর এমর্ বর্ষমমযর লর্ষেটিমক েমাধার্ করার 
জর্য এর্ং ব্রুকলিমর্র ের্মচমে ঝুাঁ লকপণূন কলমউলর্টির উন্নের্ এর্ং েসু্থ্তার জর্য একটি র্তুর্ মমডি 
বতলর করমত 2017 োমির র্েমন্ত ভাইটাি ব্রুকলির্ ইলর্লিমেটিমভ চািু কমরলেমির্।  
  
এরপর গভর্নর ঘেন্ট্রাি ব্রুকলিমর্র প্রলতটি অ্যামেম্বলি েদেযমক এই লর্কেগুলি মূিযাের্ করার জর্য 
এর্ং তামদর লডলিমের লর্জস্ব চালহদা এর্ং েুমযাগ েুলর্ধা লর্মর্চর্া করার জর্য- কলমউলর্টি 
ঘর্তৃর্ৃন্দ, স্থ্ার্ীে লর্মিষজ্ঞ, আইর্জীর্ী এর্ং অ্র্যার্য ঘেকমহাল্ডারমদর লর্মে গঠিত একটি কলমউলর্টি 
অ্যাডভাইজলর কাউলন্সি (Community Advisory Council) গঠমর্র দালেত্ব প্রদার্ কমরর্। ঘেন্ট্রাি 
ব্রুকলিমর্র অ্ংিগুলির প্রলতলর্লধত্বকারী ঘেট লেমর্টরগণও প্রলিোটিমত েলিেভামর্ যিু লেমির্। 
ঘমাট 25টি কলমউলর্টি লমটিং প্রাে 100টি মূি কলমউলর্টির ঘেকমহাল্ডারমদর একমি কমরলেি।  
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আর্োর্স্ক্রাইর্ করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=404b4bde-1c73ed63-4049b2eb-000babd9fa3f-640c891e81b324ac&q=1&e=71027d02-bc9c-46d6-b997-65c80684c18d&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7E96D12AB3F8ACE1852585A700789FD100000000000000000000000000000000

