
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ব্রঙ্কম্বে 52 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের োশ্রয়ী ও েহায়ক আিাের্ উন্নয়র্ কাজ 

উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  
111 ইস্ট 172nd বিট অোপাটন ম্বমন্ট (111 East 172nd Street Apartments) 126টি োশ্রয়ী মূম্বলের 
এিং েহায়ক অোপাটন ম্বমন্ট প্রিার্ করম্বি এিং ব্রঙ্কে এর পরু্রুজ্জীবিতকরর্ প্রম্বেষ্টা আরও এবগম্বয় 

ঘর্ম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রঙ্কমের মাউন্ট ইমের্ এলাকার 111 ইস্ট 172nd স্ট্রিমে র্তুর্ 52 
স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলামরর অ্তযাধুস্ট্রর্ক োশ্রয়়ী মূমলযর ও েহায়ক হাউস্ট্রজিং কমমেক্স খ ালার খ াষণা 
খের্। 126টি অ্যাপােন মমন্ট স্ট্রর্ময় এই উন্নয়র্ স্ট্রর্ম্ন আময়র স্ট্রর্উ ইয়কন বাে়ী খেমর্ পূমবন গৃহহ়ীর্ 
বযস্ট্রিমের জর্য অ্গ্রাস্ট্রধকারমূলক আবাের্ চাস্ট্রহো পূরণ করমব এবিং ব্রঙ্কমের চলমার্ কস্ট্রমউস্ট্রর্টি 
পুর্রুজ্জ়ীস্ট্রবতকরর্মক এস্ট্রগময় খর্মব। এই ভবমর্ মার্স্ট্রেক অ্েুস্থতা স্ট্রর্ময় বেবােকার়ী 60 জমর্র জর্য 
অ্র্-োইে েহায়তা খেবা রময়মে, ো তামের উন্নত স্বাস্থয ফলাফমলর োমে স্বাধ়ীর্ভামব বেবাে 
করমত এবিং বযয়বহুল জরুর়ী স্ট্রবভাগ এবিং ভস্ট্রতন  হওয়া খরাগ়ীর পস্ট্ররমষবার প্রময়াজর়্ীয়তা হ্রাে করার 
েুমোগ কমর খেয়।  
  
"এই প্রকল্প উমবাধর্ খস্টে জমু়ে আমামের োশ্রয়়ী আবাের্ বৃস্ট্রি প্রমচষ্টায় একটি ব়ে পেমেপ এবিং 
স্ট্রবমেষ কমর ব্রঙ্কমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি স্ট্রর্স্ট্রিত করমত োহােয করমব খে 
আমামের েবমচময় ঝুুঁ স্ট্রকপণূন স্ট্রকেু স্ট্রর্উ ইয়কন বাে়ীর তামের কস্ট্রমউস্ট্রর্টিমত স্বাধ়ীর্ভামব বেবাে করমত 
েহায়ক হমব এমর্ খেবাগুমলার অ্যামক্সে আমে। এই কমমেক্সটির মাধযমম আমরা েবার জর্য আরও 
েস্ট্রিোল়ী, উত্তম স্ট্রর্উ ইয়মকন র স্ট্রেমক আমরক ধাপ এমগাই।"  
  
র্বস্ট্রর্স্ট্রমনত 14-তলা ভবর্টি ব্রঙ্কে-এ গ্রযান্ড কর্মকােন খেমক মাত্র একটি হাফ ব্লক েমূর এবিং 
কস্ট্রমউস্ট্রর্টি অ্যাকমেে, ইর্করমপামরের্ (Community Access, Inc.) -এর মাধযমম গম়ে খতালা 
হময়মে, ো েম্পস্ট্রত্ত পস্ট্ররচালর্া করমব এবিং ভবমর্র 60 েহায়ক হাউস্ট্রজিং ইউস্ট্রর্মের জর্য অ্র্-োইে 
োমপাটিন ভ োস্ট্রভন েও খেমব। েব অ্যাপােন মমন্ট এই অ্ঞ্চমলর মধযম আময়র 60 েতািংে বা তার কম 
আময়র পস্ট্ররবারগুমলার জর্য উপলব্ধ োকমব।  
  
এই ভবমর্ বাস্ট্রণস্ট্রজযক রান্না র, এক্সারোইজ রুম, কস্ট্রম্পউোর রুম/লাইমব্রস্ট্রর ও লস্ট্রন্ড্র রুমমর েমে 
একটি কস্ট্রমউস্ট্রর্টি রুম-েহ প্রচুর আবাস্ট্রেক েুমোগ-েুস্ট্রবধা রময়মে এবিং এর েমে খোলার পযামর্ল, 
বযাক-আপ খজর্ামরেমরর েমে েহ-প্রজমের বযবস্থা-েহ "েবুজ" ববস্ট্রেষ্টযও রময়মে। এই ভবমর্ একটি 



 

 

স্ট্রগ্রর্হাউে ও উুঁচুমত উঠামর্া েযাস্ট্রন্টিং খবেেহ একটি "আরবার্ ফামন" ও বতস্ট্রর করা হমব। ভবর্টি 
স্ট্রলোরস্ট্রেপ ইর্ এর্াস্ট্রজন  এন্ড এর্ভায়রর্মমন্টাল স্ট্রেজাইর্ (Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED) কতৃন ক োটিন স্ট্রফমকে প্রাপ্ত এবিং এন্টারপ্রাইজ গ্র়ীর্ কস্ট্রমউস্ট্রর্টি 
স্টযান্ডােন  খমমর্ চমল।  
  
কস্ট্রমউস্ট্রর্টি অ্যামক্সে এর আওতায় 60 েহায়ক হাউস্ট্রজিং ভা়োমেমের পস্ট্ররমষবা প্রোর্ করমত েয়জর্ 
পূণন েময় অ্র্-োইে খপ্রাগ্রাম স্টাফ োকমব। ভবমর্ 24  ণ্টা ফ্রন্ট খেস্ক পস্ট্ররমষবা োকমব, 
পাোপাস্ট্রে কর্োস্ট্রটিং োইমকালস্ট্রজস্ট োকমবর্, োরা এই ভবমর্ েপ্তামহ 4  ণ্টা োকমবর্।  
  
পস্ট্ররমষবাগুস্ট্রলর মমধয োকমব স্বতন্ত্র কাউমেস্ট্রলিং, স্ব-েহায়ক গ্রুপ, িাকচারে গ্রুপ কােনক্রম, েস্ট্রত 
হ্রাে পস্ট্ররমষবা, কস্ট্রমউস্ট্রর্টি খমন্টাল খহলে অ্যান্ড খহলে খকয়ার খপ্রাভাইোমরর েমে েুি হওয়া, ঔষধ 
বযবস্থাপর্া েহায়তা, ক্রাইস্ট্রেে হস্তমেপ ও বযবস্থাপর্া, বামজে এবিং অ্েন বযবস্থাপর্া েহায়তা, 
খেইোমে স্ট্রেোগত, কাস্ট্ররগস্ট্রর এবিং কমনেিংস্থার্ খরফামরল এবিং েমেনর্।  
  
52 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলামরর এই উন্নয়মর্র  রচ েরকাস্ট্রর ও খবেরকাস্ট্রর েম্পমের মাধযমম েম্পন্ন 
করা হয়। স্ট্রর্উ ইয়কন  খস্টে খহামে অ্যান্ড কস্ট্রমউস্ট্রর্টি স্ট্ররস্ট্রর্উয়াল (Homes and Community 
Renewal, HCR) পামনামর্ন্ট েযাক্স-একমজম্পে বমন্ড 20 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলার, খফোমরল  
স্ট্রর্ম্ন-আয় হাউস্ট্রজিং েযাক্স খক্রস্ট্রেেগুস্ট্রলর মাধযমম 22 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলার প্রোর্ কমর এবিং 
অ্স্ট্রতস্ট্ররি 1.2 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলার প্রোর্ কমর ভতুন স্ট্রক স্ট্রহমেমব। স্ট্রর্উ ইয়কন  খস্টে অ্স্ট্রফে অ্ফ 
খমন্টাল খহলে স্ট্রর্মনার্কামজর জর্য 13.5 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলার মূলধর্ েরবরাহ কমর, অ্স্ট্রতস্ট্ররি 
250,000 মাস্ট্রকন র্ েলার মূলধর্ েরবরাহ কমর আেবাবপত্র, খমরামত ও েন্ত্রপাস্ট্রত, খেইোমে অ্র্-
োইে েমাজমেবার জর্য অ্েনায়র্ স্ট্রহমেমব। এই উন্নয়র্ এো়ো স্ট্রর্উ ইয়কন  খস্টে এর্াস্ট্রজন  স্ট্ররোচন  অ্যান্ড 
খেমভলপমমন্ট অ্েস্ট্ররটি ফামন্ড (New York State Energy Research and Development 
Authority Funds) 150,000 মাস্ট্রকন র্ েলার খপময়মে।  
  
অ্েনায়মর্র আরও 3.3 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলার এমেমে স্ট্রর্উ ইয়কন  স্ট্রেটির আবাের্ েিংরেণ ও 
উন্নয়র্ স্ট্রবভামগর (Department of Housing Preservation and Development) েহায়ক হাউস্ট্রজিং 
খলার্ খপ্রাগ্রাম (Supportive Housing Loan Program) খেমক। স্ট্রর্উ ইয়কন  স্ট্রেটি অ্যাকুইস্ট্রজের্ ফান্ড 
(NYC Acquisition Fund), কমপনামরের্ ফর োমপাটিন ভ হাউস্ট্রজিং (Corporation for Supportive 
Housing) এই স্ট্রর্মনাণস্থল অ্স্ট্রধগ্রহমণর অ্েন খেয়। অ্স্ট্রতস্ট্ররি অ্েনায়র্ করা হয় স্ট্রেটি এন্ড স্ট্ররচমযার্ 
হাউস্ট্রজিং স্ট্ররমোমেনে (Citi and Richman Housing Resources) খেমক।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট অবিে অি ঘমন্টাল ঘহলথ কবমের্ার, ডা. অোর্ োবলভার্ িম্বলর্, "মার্স্ট্রেক 
স্বাস্থয েপ্তর (Office of Mental Health) এই েুন্দর র্তুর্ অ্যাপােন মমন্ট গম়ে খতালার খেমত্র ভূস্ট্রমকা 
পালর্ করমত খপমর গস্ট্রবনত। গভর্নর কুওমমার োমপাটিন িং হাউস্ট্রজিং এর প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রত মার্স্ট্রেক অ্েুস্থতা েমে 
বেবােকার়ী কময়ক হাজার মার্ুষমক তামের বাস্ট্র়েমত বমেই প্রময়াজর়্ীয় খেবা পাওয়ার জর্য েুমোগ 
কমর স্ট্রেময়মে। মাউন্ট ইমের্ এর মমতা উন্নয়র্ ঝুুঁ স্ট্রকপূণন বযস্ট্রি ও পস্ট্ররবারমক তামের েমামজ 
স্বাধ়ীর্ভামব ও েফলভামব বেবামের েুমোগ কমর খেয়।"  



 

 

  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে 
িম্বলর্, "111 ইস্ট 172nd স্ট্রিে অ্যাপােন মমন্টগুমলা ব্রঙ্কে এর মমধয োশ্রয়়ী মূমলযর হাউস্ট্রজিং বসৃ্ট্রি এবিং 
ঝুুঁ স্ট্রকপূণন স্ট্রর্উ ইয়কন বাে়ীমের স্ট্রর্মজমের েম্প্রোময়র মমধয েফলভামব এবিং ফলপ্রেূভামব বেবাে করমত 
হমব খে খেবা প্রময়াজর্ তা খপমত োহােয করার গভর্নমরর অ্ে়ীকামরর প্রমাণ। এই অ্যাপােন মমন্টগুমলা 
126টি পস্ট্ররবামরর জ়ীবর্ পস্ট্ররবতন র্ করমব োরা এ র্ এই ভবর্মক বাস্ট্র়ে মমর্ কমর। 2011-এর পর 
খেমক বাস্ট্র়ে ও কস্ট্রমউস্ট্রর্টি র্বায়র্ (HCR) ব্রঙ্কমের আমেপামের অ্ঞ্চল পুর্রুজ্জ়ীস্ট্রবত করার উমেমেয 
10 স্ট্রবস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলামরর খবস্ট্রে স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ কমরমে, োর মমধয রময়মে োশ্রয়়ী মূমলযর, েহায়ক, 
েস্ট্রি োশ্রয়়ী  রবাস্ট্র়ে ো বমরা এর জর্য উন্নত ভস্ট্রবষযত গম়ে তুলমে।"  
  
বেম্বর্টর ঘজাে ঘেরাম্বর্া িম্বলর্, "আমরা ে র্ গৃহহ়ীর্মের এবিং স্থার্চুযত হার ক্রমবধনমার্ হামরর 
েম্মু ়ীর্, এো জরুর়ী খে স্ট্রর্ম্ন আময়র স্ট্রর্উ ইয়কন বাে়ীমের স্ট্রস্থস্ট্রতে়ীল, োশ্রয়়ী মূমলযর হাউস্ট্রজিং এবিং 
েুস্থ জ়ীবর্ োপমর্র প্রময়াজর়্ীয় খেবার অ্যামক্সে োমক। এই উন্নয়র্ স্ট্রর্স্ট্রিত কমর খে আমামের 
েবমচময় ঝুুঁ স্ট্রকপূণন মার্ুমষরা একটি স্ট্রর্রাপে এবিং েুরস্ট্রেত পস্ট্ররমবমে বেবাে করমত পামর এবিং 
পস্ট্ররমবেগত খেকেই এবিং েবুজ জ়ীবর্োত্রার স্ট্রেমক র্জর রাম । গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাে তার 
োশ্রয়়ী হাউস্ট্রজিং এবিং ব্রঙ্কে-এর পুর্রুজ্জ়ীস্ট্রবত করার প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতর জর্য।"  
  
ব্রঙ্কে িম্বরা (Bronx Borough) ঘপ্রবেম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "শুধু ব্রঙ্কে র্য়, স্ট্রর্উ 
ইয়কন  েহর জমু়ে, স্ট্রবমেষ চাস্ট্রহোর োমে বেবােকার়ী বযস্ট্রিমের জর্য োশ্রয়়ী মমূলযর হাউস্ট্রজিং এবিং 
েম্প্রোস্ট্ররত েুমোগ বতস্ট্রর করা  ুবই গুরুত্বপূণন। আস্ট্রম  ুব আর্মন্দর োমে এই েম্পস্ট্রত্তর উন্নয়মর্ 
কস্ট্রমউস্ট্রর্টি অ্যাকমেে খক েমেনর্ করস্ট্রে, ো স্বল্প আময়র পস্ট্ররবারমক তামের প্রময়াজর্মমতা অ্স্ট্রতস্ট্ররি 
োশ্রয়়ী আবাের্ প্রোর্ করমব, খেইোমে আমামের প্রস্ট্রতমবে়ীমের মার্স্ট্রেক স্বাস্থয েহায়তা প্রোর্ কমর, 
োমত তারা েমামজ উন্নস্ট্রতলাভ করমত পামরর্। এই প্রকল্পটি আমামের অ্মর্ক ঝুুঁ স্ট্রকপূণন বাস্ট্রেন্দামের 
জ়ীবমর্র উন্নস্ট্রতমত োহােয করমব।"  
  
কবমউবর্টি অোকম্বেে এর বেইও কাল ঘহবডগার্ িম্বলর্, "1990-এর েেমকর প্রেম স্ট্রেমক 
কস্ট্রমউস্ট্রর্টি অ্যাকমেে এর প্রবস্ট্রতন ত েমস্ট্রিত হাউস্ট্রজিং খে ামর্ মার্স্ট্রেক স্বাস্থয স্ট্রর্ময় বাে করা 
মার্ুষমের তামের োমে পস্ট্ররবার বেবাে কমর, এমর্ েহায়ক হাউস্ট্রজিং মমেমলর আমরকটি েুন্দর 
উোহরণ আমরা চালু করমত খপমর আর্স্ট্রন্দত। স্ট্রস্থস্ট্রতে়ীল হাউস্ট্রজিং অ্যামক্সে মার্ুষমক তামের োর়ীস্ট্ররক 
এবিং মার্স্ট্রেক স্বাস্থয এবিং েুস্থতার উন্নস্ট্রতমত োহােয করার একক েবমচময় ব়ে ভূস্ট্রমকা পালর্কার়ী 
এবিং এই র্তুর্ ভবমর্ কস্ট্রমউস্ট্রর্টি অ্যাকমেে হাউস্ট্রজিং এর েব হলমাকন  আমে - একটি জায়গা 
খে ামর্ মার্ুষ মেনাোর েমে বেবাে করমত পামরর্, বতস্ট্রর েম্প্রোয় এবিং তামের জ়ীবর্ স্ট্রর্ময় এস্ট্রগময় 
োর্।"  
  
গভর্নমরর অ্ে়ীকার র্স্ট্রজরস্ট্রবহ়ীর্ 20 স্ট্রবস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলামরর পঞ্চবাস্ট্রষনক়ী আবাের্ পস্ট্ররকল্পর্ায় 
প্রস্ট্রতফস্ট্রলত হময়মে, োর লেয হমে 100,000 োশ্রয়়ী আবাের্ ও 6,000 েহায়ক খেবা বতস্ট্রর ও 
েিংরেমণর মাধযমম আবাের্মক েুলভ করা এবিং গৃহহ়ীর্ পস্ট্ররস্ট্রস্থস্ট্রত খমাকামবলা করা। 2011 োল 
খেমক, স্ট্রর্উ ইয়কন  খস্টে খহামে অ্যান্ড কস্ট্রমউস্ট্রর্টি স্ট্ররস্ট্রর্উয়াল ব্রঙ্কমে 1 স্ট্রবস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ েলামররও 



 

 

অ্স্ট্রধক স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ কমরমে ো 39,000 জমর্রও অ্স্ট্রধক মার্ুমষর জর্য োশ্রয়়ী আবাের্ েুস্ট্রবধা স্ট্রর্স্ট্রিত 
বা েিংরেণ কমরমে।  
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