
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা প্রিীণম্বের ও প্রবিিন্ধীম্বের জর্ে েটুি সাশ্রযী আিাসর্ উন্নযম্বর্র প্রভূি সংস্কার 

ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

25 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বরভারবভউ মোর্র অোপাম্বমন ন্টস (Riverview Manor Apartments) 
এিং বপওির স্ট্োডবর্টবস্ক গাম্বডন ম্বের (Piotr Stadnitski Gardens) পরু্ঃবিকাে  

  
এই বিবর্ম্বযাগ িম্বযাম্বজষ্ঠ্েম্বের জর্ে সাশ্রযী মূম্বলের গৃহ সংরক্ষম্বণর মাধ্েম্বম 'সি র্ীবি ও িযস-
অর্ুকূল রাজে জমু্ব়ে স্বাস্থ্ে' (Health across All Policies and Age-Friendly State) উম্বেোগম্বক 

সমর্নর্ কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বাফাম ার ররভাররভউ মযার্র অ্যাপার্ন মমন্ট ও রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি 
গামডন মর্র 25 রমর য়র্ মারকন র্ ড ামরর সংিার ও সংরক্ষমের কাজ শেষ করার কথা শ াষো 
কমরর্। একসামথ, উন্নয়র্গুর  প্রবীেমের এবং প্ররতবন্ধীমের জর্য 210টি সাশ্রয়ী মূম যর গৃহ প্রোর্ 
কমর এবং সামারজক পররমষবা সহায়তা শপ্রাগ্রাম প্রোর্ কমর।  
  
"বাফাম া যখর্ শবমে চ া অ্বযাহত শরমখমে, আমামের হাউরজং স্ট্ক উন্নত করা গুরুত্বপূেন এবং 
সব বারসন্দামের েহমরর পরু্রুজ্জীবমর্র ভাগ শর্ওয়া সম্ভব কমর শতা া, রবমেষ কমর প্রবীেমের এবং 
রর্রেনষ্ট আময়র উপর বসবাসকারী বয়ি ও প্ররতবন্ধীমের জর্য", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"ররভাররভউ মযার্র অ্যাপার্ন মমন্ট এবং রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন ন্স সাশ্রয়ী মূম যর গৃহ প্রোর্ কমর 
যা বাফাম ার প্রবীেমের জর্য স্বাস্থ্য, রর্রাপত্তা এবং মমর্র োরির শক্ষমে এক পাথনকয রর্ময় আসমত 
পামর।"  
  
"সবারই একটি ভা  গৃমহর মযনাো প্রাপয, এবং রর্উ ইয়কন  জমুে প্রবীেমের এবং প্ররতবন্ধীমের জর্য 
এটি রবমেষ গুরুত্বপূেন", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "ররভাররভউ মযার্র 
অ্যাপার্ন মমন্ট এবং রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্সর সংিার ও সংরক্ষে, বাফাম ামত আমরা হাউরজং 
রবকল্প রর্রিত করমত সাহাযয করমব, এবং তার সামথ প্রময়াজর্ীয় পররমষবাসমহূ সহজ ভয কমর 
প্রবীেমের স্বাধীর্ভামব বসবামসর সুমযাগ কমর শেমব। আমরা রর্রিত করা অ্রবরত রাখমবা শয 
বয়ি রর্উ ইয়কন বাসীমের জীবর্যাোর মার্ সবনমশ্রষ্ঠ হমব সাশ্রয়ী মূম যর এবং সহায়ক হাউরজং এ 
 ক্ষযরভরত্তক রবরর্ময়ামগর মাধযমম।"  
  



 

 

ররভাররভউ মযার্র আপার্ন মমন্টস এবং রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্সর পুর্রবনকাে সক  রর্উ 
ইয়কন বাসীর জর্য অ্ভূতপূবন 20 রবর য়র্ মারকন র্ ড ার মূম যর পাাঁচ-বের শময়ােী আবাসর্ 
পররকল্পর্ার মাধযমম রর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসমর্র বযবস্থ্া করার জর্য গভর্নমরর অ্ঙ্গীকামরর একটি 
অ্ংে। এই পররকল্পর্া হমে শস্ট্র্জমুে আবাসর্ সমসযা সমাধামর্র জর্য একটি বযাপক পদ্ধরত যা 
100,000-টিরও শবরে সাশ্রয়ী মূম যর বারে ও সহায়তা শসবাসহ 6,000-টি বারের রর্মনাে ও 
সংরক্ষমের মাধযমম আবাসর্মক ক্রয়মযাগয আর গৃহহীর্তা সমসযা শমাকামব া করার বহু-পররবার 
আর একক-পররবামর আবাসর্ এবং করমউরর্টি উন্নয়মর্র একটি প্রমচষ্টা। 2011 সা  শথমক রর্উ 
ইয়কন  শস্ট্র্ শহামস্ এবং করমউরর্টি রররর্উয়া  (Homes and Community Renewal, HCR) 
763 মারকন র্ ড ামরর শবরে রবরর্ময়াগ কমরমে, যা রামজযর পরিমাঞ্চম  4,400টি সাশ্রয়ী গৃহ ততরর 
করমত ও সংরক্ষে করমত 763 রমর য়র্ মারকন র্ ড ার রবরর্ময়াগ কমরমে, যার মমধয প্রায় 224 
রমর য়র্ মারকন র্ ড ার রবরর্ময়াগ করা হময়মে বাফাম া েহমর আর্ুমারর্ক 5,800 জর্ মার্ুষমক 
বাসস্থ্ার্ প্রোর্ করার জর্য।  
  
মূ ত 1978 সাম  ততরর, রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন ন্স একটি 11 ত া বারে, 100টি এক-
েয়র্কমক্ষর অ্যাপার্ন মমন্ট সহ। 1979 সাম  রর্রমনত ররভাররভউ মযার্র অ্যাপার্ন মমন্ট, একটি 12 ত া 
ভবর্ যামত 110টি এক-েয়র্কমক্ষর অ্যাপার্ন মমন্ট আমে। উভয় ভবর্মকই প্রবীে ও প্ররতবন্ধী 
পররবামরর জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ রহমসমব মমর্ার্ীত করা হয় শফডামর  শসকের্ 202 (federal 
Section 202) শপ্রাগ্রামমর আওতায়। েী নমময়ামে এটিমক সাশ্রয়ী ও ভা  অ্বস্থ্ায় রাখমত সাত ত া 
ভবমর্র অ্রধগ্রহে ও সংিামরর উমেমেয অ্মথনর জর্য রামজযর রবরর্ময়াগ বযবহার করা হময়রে ।  
  
বতন মার্ ও ভরবষযত ভাোমর্মের জর্য ভাো যামত সামধযর মমধয থামক, তার জর্য শফডামর  
রডপার্ন মমন্ট অ্ব হাউরজং এন্ড আরবার্ শডমভ পমমন্ট (Department of Housing and Urban 
Development) এর সমঙ্গ প্রকল্পরভরত্তক শসকের্ 8 হাউরজং অ্যারসস্ট্যান্স শপমমন্ট (Section 8 
Housing Assistance Payments) চুরির আওতাযভুি থাকমব এই অ্যাপার্ন মমন্টগুম া। সব ইউরর্র্ 
55 বা তার শবেী বয়ি বা অ্ক্ষমতা সহ শয শকামর্া বয়মসর অ্িত একজর্ সেমসযর সহ 
পররবামরর জর্য শরমখ শেওয়া হয়, যামের আয় অ্ঞ্চম র গে আময়র 60 েতাংে বাাঃ তার রর্মচ 
হয়।  
  
ভবমর্র সংিামরর মমধয রময়মে োে প্ররতস্থ্াপর্, হা র্াগাে করা র ফর্ পররমষবা, ভূপ্রাকৃরতক 
উন্নরত, রর্রাপত্তা বযবস্থ্া বৃরদ্ধ, এবং র্তুর্  রব এবং করমউরর্টি রুমমর রফরর্ে। একক 
অ্যাপার্ন মমন্ট আপমডমর্র মমধয রময়মে র্তুর্ শমমে এবং আম া, হা র্াগাে করা রান্না র এবং 
বাথরুমমর সরঞ্জাম, এবং তাজা রং। সমস্ত সংিার সমূ্পেন করা হময়মে শকামর্া ভাোমর্মক স্থ্ার্চূযত 
র্া কমর।  
  
ররভাররভউ মযার্র অ্যাপার্ন মমন্ট 8 হামর্ন   অ্যারভরর্উময় র্ায়াগ্রা র্েীর পারর্ সরন্নরহত অ্ঞ্চম  
অ্বরস্থ্ত, শর্া পাথ পাকন  সং গ্ন, র্ায়াগ্রা থ্রুওময় (ইন্টারমস্ট্র্ 190) তার পবূন রেমক। শবে রকেু 
সরকারর বাস রুর্ চ াচ  কমর সম্পরত্তটির কাোকারে। 100 শবক রিমর্ অ্বরস্থ্ত রপওতর 



 

 

স্ট্যাডরর্র্রি গামডন র্স, বাফাম ার েহরত ীর পূমবন ব্রডওময়/রফ মমার এ াকায়। শবে রকেু সরকারর 
বাস রুমর্র স্থ্ার্ীয় স্ট্প রময়মে ভবমর্র ঠিক পরিম ও েরক্ষে রেমক।  
  
শডমভ পাররা হমে MDG রডজাইর্ + কর্িাকের্, LLC (MDG), রিথ অ্যান্ড শহরঞ্জ 
অ্যাডভাইজরর গ্রুপ, ইর্কমপনামরমর্ড (Smith & Henzy Advisory Group, Inc.) এবং KMX গ্রুপ 
(KMX Group)। রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্সর ভাোমর্মের জর্য সামারজক শসবা সহায়তা প্রোর্ 
কমর রপপ  ইঙ্কমপনামরমর্ড, যারা আবারসকমের আরথনক রস্থ্রতেী তা, সামারজক সংমযাগ, স্বাস্থ্য ও 
সুস্থ্তার কমনসূচী এবং করমউরর্টি রভরত্তক সহায়তা শসবাসমূমহ প্রমবমের জর্য সহায়তা কমর। অ্র্-
সাইর্ পররমষবার মমধয রময়মে সুরবধা এবং প্রামপযর প্রারির শক্ষমে সাহাযয, করমউরর্টি সামপার্ন  
শপ্রাগ্রামমর, রেক্ষার এবং প্রময়াজমর্র পযনমবক্ষে এবং ফম া-আমপর শরফারা । ররভাররভউ মযার্র 
অ্যাপার্ন মমন্ট বারসন্দারা তামের সরকারী সুরবধার জর্য সাটিন রফমকের্ রর্ময় সাহাযয পার্ এবং উপযুি 
এমজরন্সর কামে শরফারাম র জর্য সাহাযয পার্ যামত তামের রর্রেনষ্ট প্রময়াজর্গুর  পূরে হয় আমরা 
ভাম াভামব।  
  
রর্উ ইয়কন  শস্ট্র্ শহামস অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উয়া  (New York State Homes and 
Community Renewal) পামনামর্ন্ট র্যাক্স একমজম্পর্ বমন্ড 7.5 রমর য়র্ মারকন র্ ড ার, শফডামর  
এবং রামজযর রর্ম্ন আয় হাউরজং র্যাক্স শক্ররডর্গুর র মাধযমম 7.8 রমর য়র্ মারকন র্ ড ার প্রোর্ 
কমর ইরকউইটিমত এবং অ্রতররি 7.6 রমর য়র্ মারকন র্ ড ার প্রোর্ কমর ভতুন রক রহমসমব।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উযাল কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "ররভাররভউ 
মযার্র অ্যাপার্ন মমন্ট এবং রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্সর 210 জর্ শজযষ্ঠ ও প্ররতবন্ধী বারসন্দারা 
এখর্ রর্রাপমে, সুররক্ষতভামব তামের সামধযর মমধয বাস করমত পামরর্ র্তুর্ সংিার করা 
ভবর্গুর মত সমাজমসবার অ্যামক্সস সহ। গভর্নর কুওমমার এইহাউরজং পররকল্পর্া শেষ করার 
অ্রঙ্গকারবদ্ধতা এবং তার সামথ তার রর্উ ইয়কন মক প্রথম বয়স-বনু্ধ রাজয বার্াবার অ্ঙ্গীকামরর 
ফম , প্রবীেমের জর্য রাজয জমুে সুমযাগ ততরর করমে এবং এর্া রর্রিত করমে শয আমরা যখর্ 
বাফাম ার মত েহমর রবরর্ময়াগ কররে, কাউমক অ্বমহ া করা হমব র্া।"  
  
বর্উইযকন  ঘস্ট্ট বডপাটন ম্বমন্ট অি ঘহলর্ (New York State Department of Health) কবমের্ার ডঃ 
হাওযাডন  জকুার িম্বলর্, "এই ভবর্গুম ামক সংিার কমর শসগুর  বাফাম ার স্বল্প আময়র বয়িমের 
জর্য সাশ্রয়ী করায় তা বারসন্দামের জীবর্যাোর মার্ উন্নত করমব, তামের বাসস্থ্ামর্র খরচ র্া 
বারেময়। গভর্নর কুওমমার বয়স-অ্র্ুকূ  রাজয এবং স্বাস্থ্য সব ধরমর্র র্ীরত জমুে উমেযাগগুর  
বয়ি রর্উ ইয়কন বাসীমের সাহাযয করমে তামের সম্প্রোময় থাকার জর্য, বনু্ধ, পররবার ও 
পররমষবার কাোকারে, তামের স্বাস্থ্য এবং জীবর্যাোর মার্ উন্নত কমর।"  
  
বর্উ ইযকন  ঘস্ট্ট প্রিীণ বিষযক েপ্তম্বরর (New York State Office for the Aging) ভারপ্রাপ্ত 
পবরচালক ঘেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "রর্রাপে, সাশ্রয়ী মূম যর আবাসমর্র অ্যামক্সস সমামজ স্বায়ত্তোসমর্র 
সামথ বসবাস করার জর্য গুরুত্বপূেন। এই সাম্প্ররতক রবরর্ময়াগগুর  বাফাম ার ররভাররভউ মযার্র 
এবং রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্সর বয়ি প্রািবয়িমের গুরুত্বপূেন সম্প্রোময়র সংস্থ্ার্গুর র সামথ 



 

 

সংযুি থাকমত সাহাযয করমব যা তামের প্রময়াজর্ স্বাস্থ্যবার্ এবং জরেত থাকার জর্য, এবং রর্উ 
ইয়মকন র শেমের মমধয প্রথম বয়স অ্র্ুকূ  শস্ট্র্ রহমসমব অ্রঙ্গকারবদ্ধতামক অ্গ্রসর করমব।"  
  
বসম্বর্টর টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "এই েটুি সংিার প্রকল্প সমাজ এবং বনু্ধত্বপূেনতার একটি ধারর্া 
বজায় রাখার জর্য, রর্রাপে, সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ রবকল্প বাফাম া েহমরর প্রবীেমের প্রোর্ করা 
অ্বযাহত রাখমব। আরম আর্রন্দত শয রর্উ ইয়কন  শস্ট্র্ এমর্ সম্পে উত্সগন করমে যা বয়িমের 
জীবর্যাপর্মক অ্গ্রারধকার শেয় এবং জামর্ শয এই অ্যাপার্ন মমন্টগুর , যারা এমত বাস কমরর্, তামের 
এক র্তুর্ রর্রাপত্তা ও স্বােমন্দর অ্র্ুভূরত এমর্ শেমব।"  
  
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ্ ঘর্িা বিস্ট্াল বপপলস-ঘস্ট্াকস িম্বলর্, "রর্ম্ন আময়র বয়ি ও প্ররতবন্ধী 
র্াগররকমের জর্য সাশ্রয়ী বাসস্থ্ার্ একটি েয়া ু ও যত্নেী  সম্প্রোময়র রভরত্ত। এই 25 মারকন র্ 
ড ামরর ররভাররভউ মযার্র এবং রপওতর স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্সর সংিার এই েহমরর অ্রধবাসীমের 
জর্য মার্সম্পন্ন আবাসর্ এবং সামারজক পররমষবা রর্রিত করমত সাহাযয করমব ভরবষযমত বহু 
বের ধমর।"  
  
বিধ্ার্সভা সেসে রবির্ বস্কবমঙ্গার িম্বলর্, "140তম অ্যামসম্বর  শজ ার অ্ংে রহসামব, আরম 
আর্রন্দত শয, হামর্ন   অ্যারভরর্উময়র পােমেমে ররভাররভউ মযার্র অ্যাপার্ন মমন্টটিমক, যা বাফাম া 
েহমরর র্ায়াগ্রা র্েীর পামে, অ্বরস্থ্ত, েী নরের্ ধমর তার কাযনকরতা টিরকময় রাখার জর্য সংিার 
করা হময়মে। বয়ি এবং অ্ক্ষম অ্রধবাসীমের জর্য মূ যবার্ বসবামসর জায়গা প্রোর্ করার সামথ, 
যারা শসখামর্ বাস কমরর্ তামের জীবর্ সমৃদ্ধ করার জর্য তারা মূ যবার্ শপ্রাগ্রামও প্রোর্ কমর। 
আরম রবমেষভামব আর্রন্দত হময়রে াম শয, এই প্রকমল্পর কাজ ভাোমর্মের কাউমক স্থ্ার্চূযত র্া 
কমরই করা হময়মে।"  
  
এবর কাউবন্টর কার্নবর্িনাহী আবধ্কাবরক মাকন  পলর্কাজন  িম্বলর্, "সাশ্রয়ী আবাসর্ আমামের 
স্থ্ার্ীয় প্রবীে জর্সংখযার জর্য একটি বে উমেমগর কারে। ররভাররভউ মযার্র এবং স্ট্যাডরর্র্রি 
গামডন মর্ এই রবরর্ময়াগ স্বল্প আময়র প্রবীেমের মমর্ারম এবং আপমগ্রমডড সাশ্রয়ী মূম যর অ্যাপার্ন মমন্ট 
সরবরাহ কমর এবং ভবর্ এবং জরমমত সংিার কমর। এটি 200-এর শবরে প্রবীেমের জর্য একটি 
অ্সাধারে সাফ য, যামের সম্প্রোময়র পররমষবার বহৃত্তর প্রমবোরধকার থাকমব যাতায়ামতর অ্যামক্সস 
সহ। এই প্রকল্পটি এই প্রবীেমের োরিমত থাকা সহজ কমর শতাম  সম্প্রোময় সরক্রয় থাকার সামথ 
সামথ।"  
  
িাম্বফম্বলার ঘমযর িাযরর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "একটি AARP-মমর্ার্ীত 'বয়স-অ্র্ুকূ  েহমরর 
শময়র রহমসমব', আরম খবুই সমচতর্ বাফাম ার ক্রমবধনমার্ সাশ্রয়ী মূম যর রসরর্য়র হাউরজং এর 
প্রময়াজর্ সম্পমকন । আমামের জর্সংখযার সাতাে েতাংমের বয়স 55 এবং তার শবরে, এটি এমর্ 
একটি সংখযা যার বরৃদ্ধ অ্বযাহত থাকমব, তাই এর্া বাধযতামূ ক শয আমরা আমামের বয়ি 
বারসন্দামের বতন মার্ এবং ভরবষযত হাউরজং-এর চারহোগুর র সমাধার্ করর। এই 210-টি 
সমূ্পেনভামব সংিার করা অ্যাপার্ন মমন্টগুর  আপমডর্ করা, সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ রবকল্প প্রোর্ 
করমব যা আমামের অ্মর্ক প্রবীেমের প্রময়াজর্।"  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world


 

 

  
MDG বডজাইর্ + বর্মনাম্বণর বপ্রবেপোল মাইম্বকল টি. রুবর্, জবুর্যর িম্বলর্, "আমরা আজ 
ররভাররভউ মযার্র এবং রপওর্র স্ট্যাডরর্র্রি গামডন মন্স সমারি উেযাপর্ করমত শপমর উৎফুল্ল, েটুি 
উন্নয়র্ যা বামফম া সম্প্রোময়র জর্য গুরুত্বপূেন সাশ্রয়ী বাসস্থ্ার্ প্রোর্ কমর। আপমস্ট্র্ অ্ঞ্চম  
আমামের প্রথম প্রকল্প রহমসমব হাউরজং অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উয়া , রিথ অ্যান্ড শহরঞ্জ এবং 
KMX-এ আমামের অ্ভাবর্ীয় সহমযাগীমের প্ররত কৃতজ্ঞতা জার্াই, যারা আমামের আমবগ শেয়ার 
কমর আমামের অ্রভজ্ঞতা ও সম্পেমক বামফম ার কামে আর্মত সক্ষম হয়। অ্যাপার্ন মমন্ট এবং শেয়ার 
করা শেমসর সংিার রর্রিত করমব যামত বারসন্দামের রর্রাপে এবং মার্ সম্পন্ন  রবারে থাকমব 
শযখামর্ তারা বসবাস করমত গরবনত হমবর্।"  
  
বির্ অোন্ড ঘহর্বজ অোডভাইজবর গ্রুম্বপর বপ্রবেপোল ও মাবলক টিম ঘহর্বজ িম্বলর্, "রিথ অ্যান্ড 
শহর্রজ বামফম ার অ্সামার্য পুর্রবনকামের অ্ংে হমত শপমর গরবনত। আমরা বামফম া েহর ও 
(NYSHCR) উভময়র শথমক পাওয়া অ্বোর্মক সাধবুাে জার্াই। আমরা আমামের প্রকমল্পর সমঙ্গ 
সহায়তার জর্য উভয় সত্তাগুর র কমীমের প্ররত কৃতজ্ঞতা জার্ারে।"  
  
বপপল ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (People Inc.) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধ্ার্ বর্িনাহী আবধ্কাবরক রন্ডা ঘেডবরক 
িম্বলর্, "বয়ি প্রািবয়িমের জর্য আমামের সহায়ক শসবার েী ন ইরতহাস রপওর্র স্ট্ারডরর্রি 
'পররবামরর' কামে রর্ময় আসার জর্য রপপ  ইর্কমপনামরমর্ড গরবনত। যখর্ RM অ্যান্ড PSG 
শডমভ পার LLC (RM & PSG Developer LLC) এই উমত্তজর্াপূেন সম্প্রোময়র অ্ংে হওয়ার 
বযাপামর আমামের কামে এমসরে , আমরা তখর্ শসই সুমযামগর সেবযবহার করমত োাঁরপময় পরে। 
এই একটি গ্রুপ যারা সরতযই তামের ভাোমর্মের বযপামর যত্নেী  এবং বযরতক্রমী মামর্র হাউরজং 
এবং সমথনর্ শসবার জর্য শচষ্টা কমর। তারা অ্বেযই শসই  মক্ষয সফ  হময়মে। অ্রভর্ন্দর্ জার্াই!"  
  
সমস্ত র্ীবি ও িযস-অর্ুকূল স্বাস্থ্ে রাম্বজের উম্বেোগ  
শহ থ অ্যাক্রে অ্  পর রসস একটি সহমযারগতামু ক উমেযাগ যা সম্প্রোময়র বযরিবমগনর স্বাস্থ্য ও 
সুস্থ্তা উন্নত করমত সমস্ত শসক্টর জমুে পর রস ততরর করার সময় একটি সহমযারগতামূ ক মমর্াভাব 
যা স্বামস্থ্যর রবষয়গুর মক একীভূত কমর, এই রবষয়মক স্বীকৃরত রেময় শয একটি সম্প্রোময়র স্বামস্থ্যর 
সবনারধক প্ররতবন্ধকতাগুর  জটি  ও প্রায়ই অ্র্যার্য সামারজক সমসযাগুর  বৃরদ্ধ করার সামথ সংযিু 
যা স্বাস্থ্য পররচযনা এবং রচরাচররত সবনজর্ীর্ স্বাস্থ্য সংক্রাি কাযনক াপগুর র বাইমরও প্রসাররত। 
সফ ভামব সক  সম্প্রোময়র স্বামস্থ্যর উন্নরতর জর্য, স্বামস্থ্যর উন্নরতর শকৌে গুর র  ক্ষয হওয়া 
উরচত স্বামস্থ্যর সামারজক রর্র্নায়কগুর  এবং অ্র্যার্য জটি  রবষয়গুর  যা প্রায়ই অ্-স্বাস্থ্য সংক্রাি 
অ্ংেীোরমেরোরয়ত্ব শযমর্ আবাসর্, পররবহর্, রেক্ষা, পররমবে, পাকন  এবং অ্থননর্রতক উন্নয়র্।  
  
গভর্নমরর রর্মেনে অ্র্ুযায়ী, এই উমেযাগটি প্রাথরমকভামব বয়স-অ্র্ুকূ  সমাজ এবং র্ীরতগুর  ততররর 
প্রমচষ্টায় মমর্ারর্মবে করমে। স্বাস্থ্যকর বয়াঃবরৃদ্ধ রবকরেত কমর শয র্ীরতগুর , শসগুর  অ্িভুন ি 
করমত রর্উ ইয়কন  শস্ট্মর্র এমজরন্সগুর মক র্তুর্ কমনসূচী ততরর ও বাস্তবায়র্ করার সময় সক  
জর্মগাষ্ঠী এবং পররমবেগুর র চারহো রবমবচর্া করা উরচৎ। েী নমময়ােী  ক্ষয হ  সমস্ত রর্উ ইয়কন  
শস্ট্র্ এমজরন্সগুর র মমধয রসদ্ধাি গ্রহমের শফাকাস রহসামব স্বাস্থ্য উন্নরত এবং সসু্থ্ বয়াঃবরৃদ্ধর 



 

 

র্ীরতগুর  এমম্বড করার জর্য সমস্ত রর্উ ইয়কন  শস্ট্র্ এমজরন্সগুর মক সহমযারগতামূ ক পদ্ধরতমত 
জরেত করা। এখামর্ আমরা জার্ুর্।  
  
MDG বডজাইর্ + কেট্রাকের্, LLC সম্পম্বকন   
MDG রডজাইর্ + কর্িাকের্ (MDG) একটি শর্তৃস্থ্ার্ীয় ররময়  এমস্ট্র্ ফামন যা উন্নয়র্ কমর, 
রর্মনাে কমর, এবং মার্ সম্পন্ন সাশ্রয়ী আবাসর্ পররচা র্া কমর। MDG রর্উ ইয়কন , রর্উ জারসন 
এবং শলাররডামত আবারসক অ্যাপার্ন মমন্ট ভবর্গুর র মধযপন্থী পুর্বনাসর্ এবং র্তুর্ আবারসক 
আপার্ন মমন্ট রর্মনামে রবমেষজ্ঞ, এবং অ্রধকৃত পুর্বনাসমর্ এই রেমল্পর শর্তৃস্থ্ার্ীয়। প্রায় 30 বের ধমর 
আমামের হামত-ক মম কাজ করার পন্থা ও প্রথমম-মার্ুষ েেনমর্র ফম  শডমভ পার, ভাোমর্ 
সংগঠর্, করমউরর্টি গ্রুপ এবং কমীমের সমঙ্গ কাযনকর সহমযারগতা সম্পন্ন করা সম্ভব হময়মে যামত 
উন্নতমামর্র বারে ততরর করা যায় যামত বাস করমত শপমর বারসন্দারা গরবনত হমবর্। এখর্ অ্বরধ, 
MDG 17,500টি সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ ইউরর্র্ ততরর কমরমে বা সংরক্ষে কমরমে এবং রর্মনাে 
এবং উন্নয়মর্ 1.7 রবর য়র্ মারকন র্ ড ামরর জর্য তারা োয়ী। আরও জার্ুর্  
www.nysba.ny.gov-শত।  
  
বির্ অোন্ড ঘহর্বজ অোডভাইজবর গ্রুপ, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড সম্পম্বকন   
রিথ ও শহর্রজ প্ররতষ্ঠা কমরর্ ডযামরর্ রিথ এবং টিম শহর্রজ একটি বুটিক পরামেনোতা প্ররতষ্ঠার্ 
রহমসমব যার একমাে উমেেয অ্ াভজর্ক প্ররতষ্ঠার্গুর মক সহায়তা প্রোর্ করা এবং  ামভর উমেমেয 
কাজ করা শডমভ পারমের তামের সাশ্রয়ী উন্নয়র্ প্রকল্প পররকল্পর্া, বাস্তবায়র্, এবং সমূ্পেন করার 
জর্য সহায়তা প্রোর্ করা। সরির তভামব, তাাঁমের 30 বেমরর অ্রভজ্ঞতা আমে সাশ্রয়ী আবাসর্ ও 
অ্থন রেমল্প কাজ করার। গত আর্ বের ধমর এই ফামমনর প্রাথরমক শফাকাস হমে, রর্উ ইয়কন , রর্উ 
জারসন, শলাররডা, শর্ক্সাস, রেকামগা, কযার মফারর্নয়া এবং ওয়ারেংর্র্ DC-শত সাশ্রয়ী মূম যর আবাসর্ 
গমে শতা ার পরামেন শেওয়া, অ্থনায়র্ করা এবং তা গমে শতা া।  
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