
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 17 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী গবরষ্ঠম্বের উন্নয়র্ এিং প্রাপ্তিয়স্কম্বের 
বেিসকালীর্ পবরচর্নার বিম্বে কাটার ঘ াষণা কম্বরম্বের্ আইরর্বডবকম্বট  

 
সমাজগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্নর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে ঘকৌেল - 

"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  
  

ডুরান্ড বসবর্য়র অোপাটন ম্বমন্টস (Durand Senior Apartments) বর্উ ইইয়ম্বকন র "সি র্ীবে ও 
িয়স-অর্ুকূলরাজে জমু্বড় স্বাস্থ্ে" (Health across All Policies and Age-Friendly State) প্রম্বচষ্টা 

সমর্নর্ কম্বর গবরষ্ঠম্বের জর্ে 70টি সাশ্রয়ী মমূ্বলের গহৃ প্রোর্ কম্বর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইরর্ডিডিমে গডরষ্ঠমের জর্য র্তুর্ ডর্ডমনত 17 ডমডিয়র্ মাডিন র্ 
িিামরর সাশ্রয়়ী মূমিযর হাউডজিং ডিমভিপমমমের ডিমত িাোর িথা ড াষণা িমরমের্। িুরান্ড 
ডসডর্য়র অ্যাপােন মমে 70টি সাশ্রয়়ী মূমিযর অ্যাপােন মমে এবিং এিটি প্রাপ্তবয়স্কমের ডেবসিাি়ীর্ 
পডরচর্নার স্থার্ ডেময় েটুি পডরতযক্ত ডগজন া প্রডতস্থাডপত িমরমে। িুরামন্ডর ডসে অ্যার্স অ্যািাল্ট ডি 
সাডভন স (St. Ann's Adult Day Service) এই সমামজর বাডসন্দামের ডচডিৎসাগত ও সামাডজি 
প্রাপ্তবয়স্কমের ডেবসিাি়ীর্পডরচর্নার পডরমষবা প্রোর্ িমর।  
  
"িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমমের মমতা উন্নয়র্গুডি সারা রামজযর বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য র্তুর্ 
সাশ্রয়়ী মূমিযর বাসস্থামর্র সুমর্াগ িমর ডেয় র্ামত তারা র্ামি ডর্মজর গৃহ বমি জামর্র্, ডসই 
সিামজ স্বাডির্ভামব বসবাস িরমত পামরর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আইরর্ডিডিমের গডরষ্ঠমের 
স্বাচ্ছমন্দ এবিং সাশ্রয়়ীভামব বসবামসর অ্ডিিার আমে এবিং জ়ীবর্র্াত্রার মার্ উন্নত িরার 
পডরমষবাগুডির সামথ ক্ষডয়ষু্ণ ভবর্গুডি আবাসর্গুডিমত আবাসমর্ রূপান্তডরত িমর আমরা পুমরা 
ডিঙ্গার ডিিস অ্ঞ্চিমি অ্গ্রসর িরডে।"  
  
"আমরা সব ডর্উ ইয়িন বাস়ীমের বাস িরার জর্য এিটি ডর্রাপে এবিং সাশ্রয়়ী মূমিযর জায়গা 
ডর্ডিত িরার জর্য ডর্মবডেত", িম্বলর্ ঘলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল, বর্বর্ আজম্বকর বিম্বে 
কাটায় উপবস্থ্ে বেম্বলর্। "ডর্উ ইয়িন  সারা রাজয জমু়ে সাশ্রয়়ী ও সহায়ি আবাসর্ উন্নয়মর্র 
এবিং পুর্বনাসমর্র জর্য বহু ডবডিয়র্ মাডিন র্ িিার ডবডর্ময়াগ িরমে। এই গডরষ্ঠমের আবাসর্ 
প্রিল্পটি আইরর্ডিডিমের বয়স্ক বাডসন্দামের জর্য এিটি অ্ন্তভুন ডক্তমূিি জ়ীবর্িারমণর ডবিল্প প্রোর্ 
িমর এবিং ডিঙ্গার ডিি িমরায়ামিন র (Finger Lakes Forward) অ্িংশ ডহসামব অ্ঞ্চমির অ্থননর্ডতি 
পুর্রুত্থার্মিঅ্গ্রসর িমর।"  
  



ডিঙ্গার ডিিস সমাজমি শডক্তশাি়ী এবিং অ্থনর়্ীডতমি ডজারামিা িরার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমার অ্ডঙ্গিারবদ্ধতা প্রডতিডিত হয় ডিঙ্গার ডিিস িরওয়ািন  প্রমচষ্টায়, র্া এই এিািার বডিষ্ঠ 
অ্থননর্ডতি উন্নডত এবিং সমামজর উন্নয়মর্র জর্য এিটি ডবসৃ্তত ব্লুডপ্রে। িুরান্ড ডসডর্য়র 
অ্যাপােন মমেমস রামজযর ডবডর্ময়াগ ঝুুঁ ডি প্রবণ জর্সিংখ্যার জর্য সাশ্রয়়ী মূমিযর বাসস্থামর্র সুমর্াগ 
ততডর িমর ডিঙ্গার ডিি িমরায়ািন  উমেযামগর সমূ্পরমির িাজ িমর। 2011 সাি ডথমি, ডহামস 
অ্যান্ড িডমউডর্টি ডরডর্উয়াি (Homes And Community Renewal, HCR) ডিঙ্গার ডিিস 
অ্ঞ্চমি 6,645টি সাশ্রয়়ী মূমিযর বহু-পাডরবাডরি গৃমহর ডর্মনাণ বা সিংরক্ষণ িরার জর্য অ্থন প্রোর্ 
িমরমে।  
  
িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেমস েটুি ভবর্ জমু়ে 70টি অ্যাপােন মমে এবিং এিটি অ্ডতডরক্ত এি-তিা 
ভবর্ রময়মে র্ামত রময়মে িুরামন্ডর ডসে অ্যার্স অ্যািাল্ট ডি সাডভন স। েইুটি খ্াডি ডগজন া, প্রাক্তর্ 
ডসে সামিাম চাচন  (St. Salome Church) এবিং খ্র়ীমষ্টর প্রাক্তর্ িুরান্ড ইউর্াইমেি চাচন  অ্ি 
খ্রাইস্ট (Durand United Church of Christ), র্তুর্ উন্নয়মর্র জর্য পথ ততডর িরার উমেমশয 
ধ্বিংস িরা হয়।  
  
সুডবিাগুডির মমিয রময়মে এর্াডজন  স্টার সহ সরঞ্জাম, সঙ্কেিাি়ীর্িি ডসমস্টম, ইোরিম এডি, 
প্রডতটি তিায় িডন্ড্রর সুডবিা এবিং ডিিমের সুডবিা। এিটি িডমউডর্টি রুম এবিং এিটি বডহরঙ্গর্ 
উম ার্ আমে।  
  
েবুনি বয়স্ক পডরবামরর জর্য এগামরা অ্যাপােন মমে সিংরডক্ষত আমে। সাতটি অ্যাপােন মমে সমূ্পণনরূমপ 
হুইিমচয়ার অ্যামেসমর্াগয এবিং ডতর্টি অ্যাপােন মমে শ্রবণ বা েডৃষ্টশডক্ত বযাহত বযডক্তমের জর্য ততডর 
িরা হময়মে। সব অ্যাপােন মমমের ভা়ো এই অ্ঞ্চমির মিযম আময়র ডচময় 60 শতািংমশর বা তার 
িম আময়র পডরবারগুমিার জর্য উপিভয থািমব।  
  
িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেস গভর্নর কুওমমার সমস্ত র়্ীডত জমু়ে স্বাস্থয উমেযামগর অ্িংশ, র্া স্বাস্থয 
এবিং িডমউডর্টি পডরমষবার সহ সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসমর্ ডবডর্ময়াগ িমর র্া এিািামি শডক্তশাি়ী 
িমর এবিং গডরষ্ঠমের সসু্থ, স্বাি়ীর্ জ়ীবর্র্াপর্ িরমত ডেয়।  
  
িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেমসর জর্য রামজযর অ্থনায়মর্র মমিয রময়মে 12.5 ডমডিয়র্ মাডিন র্ 
িিামরর, ডিিামরি এবিং রামজযর ডর্ম্ন আময়র আবাসর্ িমরর ডেডিে (Low-Income Housing 
Tax Credits) র্া ইকুইটিমত 12.5 ডমডিয়র্ মাডিন র্ িিার ততডর িমর এবিং 3.1 ডমডিয়র্ মাডিন র্ 
িিামরর ভতুন ডি র্া ডর্উ ইয়িন  ডস্টে ডহামস অ্যান্ড িডমউডর্টি ডরডর্উয়াি ডথমি প্রাপ্ত হয়। ডর্উ 
ইয়িন  ডস্টে এর্াডজন  ডরসাচন  অ্যান্ড ডিমভিপমমে অ্থডরটি (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) 63,000 মাডিন র্ িিার প্রোর্ িমর। মর্মরা িাউডে 
ডহাম তহডবমি 350,000 মাডিন র্ িিার িমর। ডিমভিপাররা হমির্ প্রডভমিন্স হাউডজিং ডিমভিপমমে 
িমপনামরশর্ (Providence Housing Development Corporation) এবিং ডসে অ্যার্স িডমউডর্টি 
(St. Ann's Community)।  
  



সিি ডর্উ ইয়িন বাস়ীর জর্য ডর্রাপে, সাশ্রয়়ী আবাসর্ বযবস্থা িরার জর্য গভর্নমরর ডর্ অ্ঙ্গ়ীিার 
তা ডস্টমের এই অ্ভূতপূবন 20 ডবডিয়র্ মাডিন র্ িিার মূমিযর পাুঁচ-বের ডময়াে়ী আবাসর্ 
পডরিল্পর্ায় (Housing Plan) প্রডতিডিত হয়। এই পডরিল্পর্া 100,000টি সাশ্রয়়ী আবাসর্ ও 
6,000টি সহায়ি পডরমষবা ততডর িরার বা সিংরক্ষণ িরার মািযমম আবাসর্ সহজিভয িমর এবিং 
গৃহহ়ীর্তার সামথ ি়োই িমর। এই পডরিল্পর্াটি পুমরা প্রমেমশর আবাসমর্র সমসযা সমািামর্র জর্য 
এিটি পূণনাঙ্গ পদ্ধডত, র্ামত এিি ও ডর্ৌথ পডরবামরর আবাসর্ এবিং িডমউডর্টির উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ক্ত 
রময়মে।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "িুরান্ড ডসডর্য়র 
অ্যাপােন মমেস 70টি সাশ্রয়়ী মূমিযর বাড়ে উপিব্ধ িমর এবিং আইরর্ডিডিমের গডরষ্ঠমের সমামজর 
গুরুত্বপূণন স্বাস্থয, সসু্থতা এবিং সামাডজি পডরমষবা অ্যামেস িরার এিটি ডিন্দ্র়ীয় স্থার্ প্রডতষ্ঠা িমর। 
রাজয জমু়ে, গভর্নর কুওমমা স্বাস্থযমসবা সহ সাশ্রয়়ী আবাসর্ ততডর িরমে র্ামত ডর্উ ইয়িন বাস়ীরা 
স্বাি়ীর্ এবিং সিি জ়ীবর্র্াপর্ িরমত পামর। িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেমস আমামের ডবডর্ময়াগ 
আইরর্ডিডিমের সমগ্র সমামজর উপিার িরমবএবিং ডিঙ্গার ডিিসমি অ্গ্রসর িরমত থািমব।"  
  
"সুস্থ বয়ঃবডৃদ্ধ এিটি সাশ্রয়়ী মূমিযর বাড়ের সামথ শুরু হয় এবিং আইরর্ডিডিমের গডরষ্ঠ র্াগডরিরা 
ডর্ সামাডজি সহায়তা পামবর্ িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেমস ডসই িরমণর সহায়তার সামথ অ্ডবরত 
রাখ্া হয়", বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বজের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন  জকুার 
িম্বলর্। "সরিার়ী িমনিামের জর্য গভর্নমরর সিি পডিডস জমু়ে স্বাস্থযবয়স অ্র্ুকূি ডর্উইয়িন  পন্থা 
অ্থননর্ডতি ও স্বাস্থয সিংোন্ত সুডবিা স্পষ্টভামব প্রেশনর্ িমর, এই সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ উন্নয়র্ 
অ্ডিবাস়ীমের আিৃষ্ট িরমব, বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের তামের সম্প্রোময়র মমিয থািমত সক্ষম িরমব এবিং 
গুরুত্বপূণন পডরমষবাগুডির জর্য ডিন্দ্র়ীয় অ্বস্থার্ স্থাপর্ িরমব এিািার পুমরামর্া বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক 
সম্প্রোময়র জর্য, সমগ্র সম্প্রোয়মি অ্সিংখ্য সুডবিা প্রোর্ িমর।"  
  
ঘেগ ওলম্বসর্, বর্উ ইয়কন  ঘেট অবিস (New York State Office for the Aging) এর িম্বয়ািৃবির 
ভারপ্রাপ্ত পবরচালক, িম্বলর্, "আডম গভর্নর কুওমমামি তার ডর্তৃমত্বর জর্য প্রশিংসা িডর এবিং 
স্ব়ীিৃডত ডেই ডর্ বয়মসর অ্র্ুকূি, সাশ্রয়়ী মূমিযর বাসস্থামর্র সুমর্াগগুডি সম্প্রোময় স্বডর্ভন রতার সামথ 
বাস িরার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই সাম্প্রডতি ডবডর্ময়াগগুডি বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের স্বাস্থযির এবিং 
জড়েত থািমত প্রময়াজর়্ীয় গুরুত্বপূণন সম্প্রোময়র সিংস্থার্গুডির সামথ সিংর্কু্ত থািমত সাহার্য িরমব 
এবিং ডর্উ ইয়মিন র জাডতর মমিয প্রথম বয়স অ্র্ুকূি রাজয ডহমসমব অ্ডঙ্গিারবদ্ধতামি অ্গ্রসর 
িরমব।"  
  
কংম্বেসমোর্ ঘজা মম্বরল িম্বলম্বের্, "িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেস আমরা ডবডশ প্রমাণ ডর্ 
আইরর্ডিডিে তার র়্ীডতবািয 'সমূ্পণন জ়ীমবরর্ জর্য এিটি শহর' ডমমর্ চিমে। এই র্তুর্ 
অ্যাপােন মমেগুডি বাডসন্দামের এিটি সাশ্রয়়ী মূমিযর, অ্যামেসমর্াগয, ডর্রাপে জায়গা প্রোর্ িমর র্া 
তারা বাড়ে বমি জামর্র্ তারা ডর্ সমাজমি ভামিাবামসর্, ডসখ্ামর্ থািার সামথ সামথ। আডম 
গভর্নর কুওমমা এবিং আমার সরিার়ী অ্িংশ়ীোরমের িামে িৃতজ্ঞ সাশ্রয়়ী মূমিযর বাসস্থামর্র  ােডতর 
ডমািামবিার িরার উমেমশয তামের প্রমচষ্টার এবিং আমামের সম্প্রোময়র সব ডচময় েবুনিমের জর্য 
প্রময়াজর়্ীয় আশা এবিং ডর্রাপত্তা প্রোর্ িরার জর্য।"  
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বসম্বর্টর বরচ িাম্বে িম্বলর্, "আমামের সম্প্রোময়র জর্য আমরা সাশ্রয়়ী মূমিযর হাউডজিং সবসময় 
প্রময়াজর্, ডবমশষ িমর আমামের গডরষ্ঠমের জর্য। আডম আইরর্ডিডিমে িুরান্ড ডসডর্য়র 
অ্যাপােন মমমেমসর উমবাির্মি স্বাগত জার্াই এবিং রাজয ও র্ুক্তরাষ্ট্র়ীয় সরিার, উভময়র ডবডর্ময়ামগর 
িের িডর, র্া এটি বাস্তবায়মর্ সহায়তা িমরমে।"  
  
সংসে সেসে জোবম ঘরাবমও িম্বলম্বের্, "আডম আইরর্ডিডিমে আমামের সমামজ িুরান্ড ডসডর্য়র 
অ্যাপােন মমেসমি স্বাগত জার্ামত ডপমর আর্ডন্দত। চািডরর সুমর্ামগর পাশাপাডশ, এই প্রিল্পটি আমরা 
ডবডশ গডরষ্ঠমের সুমর্াগ িমর ডেমব আইরর্ডিডিেমি 'সমূ্পণন জ়ীবমর্র জর্য এিটি শহর' ততডর 
িরমত, আমরা ভামিা মামর্র, সাশ্রয়়ী আবাসর্ ডবিল্প প্রোর্ িমর। আডম তার েডৃষ্টভডঙ্গ এবিং এই 
সম্পডত্তটির উদ্ভাবর়্ীমূিি পুর্ঃবযবহামরর জর্য সুপারভাইজার ডসডির প্রশিংসা িরমত চাই, র্া সমগ্র 
আইরর্ডিডিেমি উপিৃত িরমব।"  
  
"িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেমসর জর্য আজমির ডিমত িাো স্থার়্ীয় গডরষ্ঠমের জর্য আমরিটি 
সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ ডবিল্প প্রেশনর্ িমর", মর্ম্বরা কাউবন্ট এবিবকউটিভ ঘেবরল বডর্ম্বফা 
িম্বলর্। "আমামের স্থার়্ীয় অ্থনর়্ীডত ও িমীবমি ডবডর্ময়াগ িরার জর্য প্রডভমিন্স হাউডজিং 
ডিমভিপমমে িমপনামরশর্ এবিং ডসে অ্যার্স অ্যািাল্ট ডি ডপ্রাগ্রামমর (St. Ann's Adult Day) 
প্রডত আডম িৃতজ্ঞ, এবিং তার সামথ আমামের গডরষ্ঠমের চাডহোগুডি পূরণ িমর এবিং ডর্ সম্প্রোয়মি 
তারা গম়ে তুিমত সাহার্য িমরমের্, ডসখ্ামর্ থািার জর্য তামের প্রময়াজর্গুডিও পূরণ িমর সাহার্য 
িরার জর্য ির্যবাে।"  
  
আয়রর্বডম্বকাম্বয়ট টাউম্বর্র েত্ত্বািধায়ক ঘডভ বসবল িম্বলর্, "আইরর্ডিডিে শহর আমামের সমামজ 
িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমেসমি স্বাগত জার্ামত ডপমর খ্ুডশ। এইরিম হাউডজিং ডিমভিপমমেগুডি 
গুরুত্বপূণন র্খ্র্ আমরা ডর্ডিত িরমত চাই ডর্ আমামের বাডসন্দারা তারা ডর্ সমামজ েশমির পর 
েশি বাস িমরমের্ ডসখ্ামর্ই সমময়র সামথ বৃদ্ধ হমত পামরর্। খ্ুব িম অ্র্নু্নত সম্পডত্ত সহ এিটি 
শহমরর জর্য, এটি মামঝ মামঝ িঠির্ হমত পামর এবিং আডম এই প্রিমল্পর সিিতা অ্জন মর্র জর্য 
জড়েত সিি ডস্টিমহাল্ডারমের প্রশিংসা িডর।"  
  
মাকন  বেসিাগনার, প্রবভম্বডন্স হাউবজং ঘডভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক িম্বলর্, 
"এিটি েমবিনমার্ গডরষ্ঠ জর্সিংখ্যা ডর্রাপে এবিং সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ ডবিল্প খ্ুুঁজমের্। বহু 
অ্িংশ়ীোর এবিং এই সম্প্রোয়মি ির্যবাে, আমরা িুরান্ড ডসডর্য়র অ্যাপােন মমমে এিটি চমৎিার 
পডরমবমশ এিটি র্তুর্ বাড়েমত 70 জমর্রও ডবডশ গডরষ্ঠমের বাসস্থার্ প্রোর্ িরমত সক্ষম হমত 
ডপমর আর্ডন্দত। এটি এিটি অ্ডতডরক্ত সডুবিা র্া ডসে অ্যার্স অ্যািাল্ট ডি পডরমষবাডে পামশই 
রময়মে, এবিং আইরর্ডিডিে শহমর গডরষ্ঠমের জর্য আরও অ্মর্ি েেুন ান্ত ডপ্রাগ্রাম রময়মে।"  
  
ঘসন্ট অোর্'স কবমউবর্টির সভাপবে ও প্রধার্ বর্িনাহী মাইম্বকল ই. মোকরাই, িম্বলর্, "ডসে 
অ্যার্স অ্যািাল্ট ডি সাডভন মসস গডরষ্ঠমের জর্য ডর্রাপে তত্তাবিায়মর্র অ্ি়ীমর্ পডরচর্না এবিং 
সামাডজি সুমর্াগ প্রোর্ িমর র্খ্র্ তামের পডরচর্নািার়ী িামজ থামির্ বা অ্র্যার্য োডয়ত্ব পাির্ 



িমরর্। িুরামন্ড এিটি ডপ্রাগ্রাম থািমি ডসটি এিটি ডবশাি সুডবিা এবিং সমূ্পণন সমাজমি উপিৃত 
িরমব।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিে করা  
  
আজমির ড াষণা "ডিঙ্গার ডিিস িমরায়ািন " এর সমূ্পরি, র্া শডক্তশাি়ী অ্থননর্ডতি প্রবৃডদ্ধ ও 
িডমউডর্টি ডবিামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমডিত রূপমরখ্া। ডস্টে এই অ্ঞ্চমি 2012 সাি ডথমি এই 
পডরিল্পর্ার জর্য বুডর্য়াে়ী িামজর ডপেমর্ ইমতামমিযই 6.1 ডবডিয়মর্র ডবডশ মাডিন র্ িিার ডবডর্ময়াগ 
িমরমে - িমোডর্ে, িৃডষ ও খ্ােয উৎপাের্ এবিং উন্নত ডর্মনাণ িামর্নর মমতা মূি ডশল্পগুডি এই 
ডবডর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ক্ত। বতন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) পর ডথমি ডবিারত্ব সবমচময় িম 
হময়মে; বযডক্তগত ও িমপনামরে আয়ির িমমমে এবিং বযবসা প্রডতষ্ঠার্গুডি উন্নডত ও ডবডর্ময়াগ িরার 
জর্য ডরামচস্টার, বাোডভয়া এবিং িার্ার্িাইগুয়ার মমতা জায়গা ডবমে ডর্মচ্ছ।  
  
বতন মামর্, আপমস্টে ডরভাইমেিাইমজশর্ ইডর্ডশময়টিমভর (Upstate Revitalization Initiative) মািযমম 
অ্ঞ্চিটি 500 ডমডিয়র্ মাডিন র্ িিামরর ডস্টে ডবডর্ময়াগসহ ডিঙ্গার ডিিস িমরায়ািন মি ত্বরাডিত 
িরমে র্া গভর্নর কুওমমা ডিমসম্বর 2015-এ ড াষণা িমরমের্। ডস্টমের এই 500 ডমডিয়র্ মাডিন র্ 
িিামরর ডবডর্ময়াগ 2.5 ডবডিয়র্ মাডিন র্ িিামররও ডবডশ ডবডর্ময়াগ িরার জর্য বযডক্তগত 
বযবসায়়ীমের উে়ীপর্া ডেমব - এবিং অ্ঞ্চমির জমািৃত পডরিল্পর্া অ্র্ুর্ায়়ী আশা িরা হমচ্ছ ডর্ 
8,200-টিরও ডবডশ র্তুর্ িমনসিংস্থার্ সৃডষ্ট হমব। আরও তথয এখ্ামর্ রময়মে।  
  
সমস্ত র্ীবে ও িয়স-অর্ুকূল স্বাস্থ্ে রাম্বজের উম্বেোগ  
  
 ডহিথ অ্যােশ অ্ি পডিডসস এিটি সহমর্াডগতামুিি উমেযাগ র্া সম্প্রোময়র বযডক্তবমগনর স্বাস্থয ও 
সুস্থতা উন্নত িরমত সমস্ত ডসক্টর জমু়ে পডিডস ততডর িরার সময় এিটি সহমর্াডগতামূিি মমর্াভাব 
র্া স্বামস্থযর ডবষয়গুডিমি এি়ীভূত িমর, এই ডবষয়মি স্ব়ীিৃডত ডেময় ডর্ এিটি সম্প্রোময়র স্বামস্থযর 
সবনাডিি প্রডতবন্ধিতাগুডি জটিি ও প্রায়ই অ্র্যার্য সামাডজি সমসযাগুডি বৃডদ্ধ িরার সামথ সিংর্কু্ত 
র্া স্বাস্থয পডরচর্না এবিং ডচরাচডরত সবনজর়্ীর্ স্বাস্থয সিংোন্ত িার্নিিাপগুডির বাইমরও প্রসাডরত। 
সিিভামব সিি সম্প্রোময়র স্বামস্থযর উন্নডতর জর্য, স্বামস্থযর উন্নডতর ডিৌশিগুডির িক্ষয হওয়া 
উডচত স্বামস্থযর সামাডজি ডর্র্নায়িগুডি এবিং অ্র্যার্য জটিি ডবষয়গুডি র্া প্রায়ই অ্-স্বাস্থয সিংোন্ত 
অ্িংশ়ীোরমেরোডয়ত্ব ডর্মর্ আবাসর্, পডরবহর্, ডশক্ষা, পডরমবশ, পািন  এবিং অ্থননর্ডতি উন্নয়র্।  
  
গভর্নমরর ডর্মেনশ অ্র্ুর্ায়়ী, এই উমেযাগটি প্রাথডমিভামব বয়স-অ্র্ুকূি সমাজ এবিং র়্ীডতগুডি ততডরর 
প্রমচষ্টায় মমর্াডর্মবশ িরমে। স্বাস্থযির বয়ঃবডৃদ্ধ ডবিডশত িমর ডর্ র়্ীডতগুডি, ডসগুডি অ্ন্তভুন ক্ত 
িরমত ডর্উ ইয়িন  ডস্টমের এমজডন্সগুডিমি র্তুর্ িমনসূচ়ী ততডর িরার সময় সিি জর্মগাষ্ঠ়ী এবিং 
পডরমবশগুডির চাডহো ডবমবচর্া িরা উডচৎ। ে়ী নমময়াে়ী িক্ষয হি সমস্ত ডর্উ ইয়িন  ডস্টে 
এমজডন্সগুডির মমিয ডসদ্ধান্ত গ্রহমণর ডিািাস ডহসামব স্বাস্থয উন্নডত এবিং সুস্থ বয়ঃবৃডদ্ধর র়্ীডতগুডি 
এমম্বি িরার জর্য সমস্ত ডর্উ ইয়িন  ডস্টে এমজডন্সগুডিমি সহমর্াডগতামূিি পদ্ধডতমত জড়েত 
িরা। এখ্ামর্ আমরা জার্রু্।  
  

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/health_across_all_policies/
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