
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 1.4 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভাইটাল ব্রুকবলর্ (VITAL BROOKLYN) 
ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে বিম্বেম্বি র্তুর্ 266-ইউবর্ট োশ্রয়ী আিাের্ উন্নয়ম্বর্র পবরকল্পর্া ঘ াষণা 

করম্বের্  
  

বকংেব্রুক ঘ াবয়ে ঘমবডম্বকল ঘেন্টার র্র্ন কোম্পােম্বক (Kingsbrook Jewish Medical Center 
North Campus) স্বাস্থ্ে, েুস্থ্তা, কমনেংস্থ্ার্ এিং েিায়তা পবরম্বষিাবিেি অোপাটন ম্বমন্ট বিবডংম্বয় 

রূপান্তর করার প্রকল্প  
  

ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ 4,000 ইউবর্ট োশ্রয়ী আিাের্ ততবরর  র্ে গভর্নম্বরর 578 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বরর প্রবতশ্রুবত উন্নয়ম্বর্র একটি অংে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ককিংসব্রুক এমেমের জর্য পকরকল্পর্া ঘ াষণা কমরমের্, এটি একটি 
কিজয়ী প্রস্তাি যা ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্র ককিংসব্রুক ঘজাকয়শ ঘমকিমকল ঘসন্টার র্র্ন কযাম্পাসমক  
266-ইউকর্মের সাশ্রয়ী আিাসর্ উন্নয়মর্ রূপান্তকরত করমি। ককিংসব্রুক এমেেগুকল িাকসন্দামের জর্য 
এিিং কিসৃ্তত ককমউকর্টির জর্য সাশ্রয়ী আিাসর্ এিিং স্বাস্থ্য, সুস্থ্তা, কমনসিংস্থ্ার্ ও সহায়তা 
পকরমষিাগুকল িযাপক পকরসমর সরিরাহ করমি। আিাসর্ উন্নয়র্ গভন র্মরর 1.4 কিকলয়র্ মাককন র্ 
িলামরর ভাইোল ব্রুককলর্ ইকর্কশময়টিমভর মাধ্যমম 4,000 ইউকর্ে সাশ্রয়ী আিাসর্ ততকরর 578 
কমকলয়র্ মাককন র্ িলামরর প্রকতশ্রুকতর একটি অ্িংশ।  
  
"ককিংসব্রুক ঘজাকয়শ ঘমকিমকল ঘসন্টার র্র্ন কযাম্পাস-এর রূপান্তরটি সাশ্রয়ী আিাসর্ িযিস্থ্ায় 578 
কমকলয়র্ মাককন র্ িলার কিকর্ময়ামগর মাধ্যমম ঘসন্ট্রাল ব্রুককলর্মক পুর্রুজ্জীকিত করমত আমামের 
প্রমেষ্টার সিনমশষ পেমেপ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তুর্ ককিংসব্রুক এমেেগুকলর একটি অ্সামার্য 
উন্নয়র্ হমি যা ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্র অ্কধ্িাসীমের জর্য উন্নতমামর্র সাশ্রয়ী আিাসর্ এিিং অ্মর্ক 
প্রময়াজর্ীয় স্বাস্থ্য ও সমাজমসিা প্রোর্ করমি।"  
  
প্রস্তামির অ্িংশ কহমসমি, 102,000 িগন ফুমের ককিংসব্রুক ঘজাকয়শ ঘমকিমকল ঘসন্টার র্র্ন কযাম্পামসর 
কতর্টি কিেযমার্ ভির্ ঘভমে র্তুর্ েইুটি র্িকর্কমনত ভির্ কেময় প্রকতস্থ্াকপত করা হমি। েয ঘলকভের্ 
কিকডিং (Leviton Building), কযাম্পামসর অ্র্য একটি কিকডিং, হাসপাতাল ঘর্মক হাউকজিং 
ইউকর্েগুকলমত িযিহামরর জর্য পুর্রায় কর্মাণন করা হমি।  
  



 

 

আময়র মাত্রার একটি ক্রমকির্যাস করমত েূড়ান্ত উন্নয়র্ হমি কতর্টি ভিমর্ 266 অ্যাপােন মমন্ট সাশ্রয়ী 
ইউকর্ে সমূমহর সামর্। িাকসন্দামের মমধ্য িয়স্ক প্রাপ্তিয়স্ক ও প্রকতিন্ধী প্রিীণমেরমক অ্ন্তভুন ক্ত করা 
হমি। ঘহলর্ অ্যান্ড ওময়লমর্স ক্লাস, ঘভামকশর্াল ঘেকর্িং ও এমপ্লয়মমন্ট কস্কল ঘিমভলপমমন্ট, 
কফকজকযাল অ্যাকিকভটি ঘপ্রাগ্রাম এিিং ইকন্টমগ্রমেি ঘকয়ামর অ্যামেস র্াকমি। অ্র্-সাইে সুমযাগ-সুকিধ্া 
একটি ঘর্রাকপউটিক গামিন র্, আউেমিার িযায়ামমর সরঞ্জাম, ওয়াকওময়, কশশুমের ঘেলার এলাকা, 
আউেমিার রান্না র এিিং কগ্রলস ঘসইসামর্ একটি ইর্মিার কশেণ রান্না র অ্ন্তভুন ক্ত করমি।  
  
এোড়াও, উন্নয়র্টি অ্র্-সাইে পকরমষিা সহ একটি র্াসন ঘেশর্ এিিং কাউমেকলিং স্থ্ার্, সুস্থ্তা, 
কাযনকলাপ এিিং ককমউকর্টি রুম, লাউঞ্জ, লকন্ড্র রুম এিিং িাইক ঘোমরজ প্রোর্ করমি। এোড়াও 
আিাকসক ইউকর্ে এিিং কযাম্পামসর সিনত্র কি ওয়াই-ফাই প্রোর্ করা হমি, যা ঘসন্ট্রাল ব্রুককলর্ 
জমুড় ইন্টারমর্ে অ্যামেস িাড়ামর্ার জর্য ভাইোল ব্রুককলমর্র অ্ঙ্গীকামরর একটি হলমাকন । একটি 
ব্রুককলর্ ঘহলর্ কসমেম ও ককিংসব্রুক এমেে, 7,000 ঘস্কায়ার ফুমের PACE ঘসন্টামরর উন্নয়মর্ 
িয়স্কমের জর্য সিনাত্মক যত্নও প্রোর্ করমি। এই পকরমষিাগুকল উন্নয়র্ ও পার্শ্নিতী ককমউকর্টির 
িাকসন্দামের জর্য উপলভয।  
  
উন্নয়র্টির মমধ্য এন্টারপ্রাইজ কগ্রর্ ককমউকর্টিস সাটিন কফমকশর্, ঘযমর্- শকক্ত সাশ্রময়র প্রময়াজর্ীয়তার 
ঘেময় কতর্গুণ ঘিকশ ঘমাকামিলা করার মমতা একাকধ্ক শকক্ত েেতা ঘকৌশল অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমি। এই 
প্রকমল্প জলিায় ুিন্ড উমেযামগর প্রময়াজর্ীয়তা পূরণ করার জর্য এর্াকজন  োর (ENERGY STAR) 
মাকিফযাকমকল হাই-রাইজ ঘপ্রাগ্রামমর মার্ পূরণ করা হমি এিিং এই ভির্গুকলমত ঘসালার ঘফামো 
ঘভালোইক পযামর্ল এিিং গ্রীর্ রুফ কসমেম অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমি।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা-এর ভাইোল ব্রুককলর্ ইকর্কশময়টিভ 
একটি পকরিতন র্শীল কিকর্ময়াগ যা কময়ক েশক ধ্মর ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্ জীির্যাত্রার মার্ িৃকি 
করমি। সমূ্পণন হমল, ককিংসব্রুক এমেমের 266 সাশ্রয়ী ও জ্বালাকর্-সাশ্রয়ী িাকড় র্াকমি যা একটি 
সুস্থ্, সকক্রয় জীির্ধ্ারা এিিং পকরমষিা িকৃি করমি ঘযটি সুস্থ্তা, কশো এিিং কমনজীির্ উন্নত 
করমি। অ্মর্ক সময়, উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য পকরমষিা এিিং আিাসর্ কর্ম্ন আয় িা কিমশষ োকহো 
সম্পন্ন পকরিামরর জর্য র্াগামলর িাইমর র্ামক। এই সামকগ্রক পিকতর মাধ্যমম আমশপামশর এলাকামত 
আমরা এই িাধ্াগুমলা ঘপকরময়কে এিিং সিার জর্য একটি শকক্তশালী, স্বাস্থ্যসম্মত ঘসন্ট্রাল ব্রুককলর্ 
কর্মনাণ করকে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর অবিে ির িে এব ং (New York State Office for the Aging) এর ভারপ্রাপ্ত 
পবরচালক ঘেগ ওলম্বের্ িম্বলর্, "কর্রাপে, সাশ্রয়ী, সহায়তামূলক হাউকজিংময় অ্যামেস েিুনল িয়স্কমের 
সাহাযয করার জর্য গুরুত্বপূণন হমলা ভাইোল ককমউকর্টি করমসাসন এর সামর্ যকু্ত ঘর্মক তামের সসু্থ্ 
এিিং কর্ময়াকজত র্াকা প্রময়াজর্। ভাইোল ব্রুককলর্ ইকর্কশময়টিভ হমলা প্রর্ম সময়-িান্ধি ঘেে 
কহমসমি আমামের প্রমেষ্টা োকলময় যাওয়ার ঘগাড েযান্ডািন , ককিংসব্রুক এমেমের এই কিকর্ময়াগ কর্উ 
ইয়মকন  ঘেমশর সিমেময় স্বাস্থ্যকর ঘেে ততকর করা ও িড় কমর ঘতালা এিিং সমৃকি কমর এক 
গুরুত্বপূণন স্থ্ার্ ততকরমত গভর্নমরর েলমার্ প্রকতশ্রুকতর আমরকটি উোহরণ।"  



 

 

  
অোম্বেেবল েিেে ডায়ার্া বরচাডন ের্ িম্বলর্, "আমরা েঢৃ়ভামি ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্র িাকসন্দামের 
জীির্ প্রকৃত সাশ্রয়ী আিাসর্, স্বাস্থ্য ঘসিা এিিং োককরর প্রকশেণসহ রূপান্তকরত করার জর্য 
প্রকতশ্রুকতিি। ককিংসব্রুক এমেে আমার এলাকার জর্য 266 অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী এিিং সহায়ক 
 রিাকড় প্রোর্ করমি এিিং আগামী িেরগুকলমত ককমউকর্টির কামে একটি সম্পে হমি। এই উন্নয়র্ 
100% সাশ্রয়ী আিাসর্ অ্ন্তভুন ক্ত কমর যা এর অ্কধ্িাসীমের জর্য কস্থ্কতশীলতা এিিং অ্র্ননর্কতক 
সুমযাগ প্রোর্ কমর। আকম সফল উন্নয়র্কারীমের সামর্ কাজ করমত আগ্রহী এিিং ককমশর্ার 
কভসর্উস্কাস ও HCR-এর টিমমক ধ্র্যিাে জার্ামত োই যারা এই প্রকমল্পর ককমউকর্টির 
অ্গ্রাকধ্কামরর প্রকতফলর্ কর্কিত করার জর্য কর্রলসভামি কাজ কমরকেল।"  
  
বেম্বর্টর ঘ লর্র বমবর িম্বলর্, "প্রমতযমকই মার্সন্মত আিাসর্ এিিং স্বাস্থ্যমসিা পাওয়ার ঘযাগয তিওু 
প্রকতকের্, মার্ুষ আমার অ্কফমস আমস যারা এই ঘমৌকলক োকহোর জর্য মকরয়া। সাশ্রয়ী আিাসমর্র 
জর্য ককিংসব্রুক ঘজাকয়শ হাসপাতামলর পুর্কর্নমনাণ স্বাস্থ্য সম্পককন ত পকরমষিার একটি ঘকমের পাশাপাকশ 
আমামের কিস্ট্রমি এটি একটি সমােতৃ সিংমযাজর্ এিিং আকম এর সমাকপ্তর অ্মপোয় রময়কে। আকম 
সরকামরর কামে ককমউকর্টি এিিং আমার সহকমীমের প্রশিংসা ককর যারা এটিমক িাস্তিায়মর্র জর্য 
অ্ক্লান্ত পকরশ্রম কমরকেমলর্।"  
  
ককিংসব্রুক এমেেগুকল ঘমার্াির্ক ঘিমভলপমমন্ট/কর্স্ট্রাকশর্ (Monadnock 
Development/Construction), CB-ইমার্ুময়ল করময়লটি, LLC (CB-Emmanuel Realty, LLC) 
ও ব্রুককলর্ ককমউকর্টি হাউকজিং অ্যান্ড সাকভন মসস, ইর্কমপনামরমেমির (Brooklyn Community 
Housing and Services, Inc.) ঘযৌর্ উমেযামগ গমড় ঘতালা হমি।  
  
ওয়ার্ ব্রুকবলর্ ঘিলর্ বেম্বেম, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটম্বডর (One Brooklyn Health System, Inc., OBHS) 
প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া লাম্বরই ব্রাউর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার অ্সাধ্ারণ সমর্নমর্র জর্য ধ্র্যিাে, 
ওয়ার্ ব্রুককলর্ ঘহলর্ কসমেম ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্ উচ্চ মার্ সম্পন্ন স্বাস্থ্যমসিা সুকিধ্া কর্কিত করার 
কেমক গুরুত্বপূণন পেমেপ কর্ময়মে। ককিংসব্রুক এমেেস ঘিমভলপমমন্ট OBHS-এর স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য 
পকরমষিা ততকরর লেযমক আরও একগময় কর্ময়মে যা অ্িংশীোকরমত্বর মাধ্যমম স্বামস্থ্যর সামাকজক কর্ধ্নারক 
কহমসমি কাজ কমর। সাশ্রয়ীর পাশাপাকশ সহায়ক আিাসর্ ততকরর মাধ্যমম এই আকষনণীয় উন্নয়র্ সমগ্র 
ককমউকর্টির জর্য জীির্ যাপমর্র মার্ উন্নয়র্ করমি। আকম গভর্নর, ব্রুককলমর্র আইর্ প্রমণতা, 
ঘেে এমজকে এিিং ককিংসব্রুক এমেমের পৃষ্ঠমপাষকমের সামর্ অ্কিরতভামি কাজ োকলময় ঘযমত োই 
যামত ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্র িাকসন্দারা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকরভামি জীির্ যাপর্ করমত পামর।"  
  
ঘমার্াডর্ক ঘডম্বভলপম্বমন্ট অোন্ড ঘমার্াডর্ক কর্স্ট্রাকেম্বর্র ঘচয়ারমোর্ বর্ম্বকালাে ঘলম্বো 
িম্বলর্, "ঘমার্াির্ক ভাইোল ব্রুককলর্ সাইে E,F,G অ্যান্ড H ককিংসব্রুক এমেে এর পরুস্কার 
পাওয়ায় ঘরামাকিত এিিং আমরা ব্রুককলমর্র পূিন ফ্ল্যােিুশ, উচ্চ মার্ সম্পন্ন, সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসর্ 
কিকামশর জর্য NYS HCR এিিং সমগ্র ওয়ার্ ব্রুককলর্ ঘহলর্ কসমেমমর ঘর্তৃমত্বর সামর্ কাজ করার 
জর্য অ্মপোয় রময়কে। আমরা গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এিিং NYS HCR-এর ককমশর্ার রুর্অ্যার্ 



 

 

কভসর্উস্কাসমক তামের ঘর্তৃমত্বর জর্য এিিং সিমেময় ঝুুঁ ককপূণন কর্উ ইয়কন িাসীর েলমার্ হাউকজিং 
প্রকতজ্ঞার জর্য ধ্র্যিাে জার্ামত োই। "  
  
CB ইমারু্ম্বয়ল বরম্বয়লটির ঘপ্রবেম্বডন্ট বিম্বোিার ব্রামওম্বয়ল িম্বলর্, "CB ইমার্ুময়ল এই সুমযামগর 
জর্য গভর্নর কুওমমা এিিং কর্উ ইয়কন  ঘেে HCR-ঘক ধ্র্যিাে জার্ামত োর্। ঘেে-অ্র্নাকয়ত 
উন্নয়মর্ MWBE-এর অ্িংশগ্রহণমক অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য ঘেমের প্রকতশ্রুকত রোমর্ন আমরা গভর্নমরর 
কামে কৃতজ্ঞ। আমরা আমামের অ্িংশীোর ঘমার্াির্ক ঘিভলপমমমন্টর সামর্ এই কাযনকর প্রকল্পটি 
কর্ময় কাজ শুরু করমত ঘপমর ঘরামাকিত যা ককমউকর্টির জর্য সাশ্রয়ী সিংেযক আিাসর্ ইউকর্ে 
ততকর করমি।"  
  
ব্রুকবলর্ কবমউবর্টি িাউব ং অোন্ড োবভন ম্বেে, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটম্বডর বর্িনািী পবরচালক ঘ ি 
বর্ম্বমটবি িম্বলর্, "ব্রুককলর্ ককমউকর্টি হাউকজিং অ্যান্ড সাকভন মসস, ইর্কমপনামরমেি, ভাইোল ব্রুককলর্ 
সাইে E,F,G অ্যান্ড H RFP পুরস্কামরর জর্য কিজয়ী েমলর অ্িংশ হমত ঘপমর আর্কন্দত। এই 
প্রকল্পটি আমামের ককমউকর্টির মমধ্য সিমেময় ঝুুঁ ককপণূন ককেু মার্ুমষর জর্য গুরুত্বপূণন সহায়তা প্রোর্ 
করমি যার মমধ্য রময়মে হােন মশয়ার কহউমযার্ সাকভন মসমসর সামর্ অ্িংশীোকরত্ব: প্রকতিন্ধী িযকক্ত, প্রিীণ 
ও কমকলোকর ঘভমেরাে। প্রমতযক িাকসন্দাই একটি প্রাণিন্ত, কমশ্র-আময়র, আন্তঃজাগরণমূলক 
ককমউকর্টিমত িসিাস করমি।"  
  
ঘেন্ট্রাল ব্রুকবলর্ম্বক পরু্রুজ্জীবিতকরণ  
  
ঘসন্ট্রাল ব্রুককলর্ কর্উ ইয়কন  ঘেমের সি ঘর্মক ঘিকশ ঝুুঁ ককপূণন এলাকার একটি। িাকসন্দামের স্বাস্থ্য 
সমসযার তুলর্ামূলকভামি উচ্চতর হামরর অ্কভজ্ঞতা; স্বাস্থ্যকর োিার িা শারীকরক কাযনকলামপর 
সুমযাগগুকলমত সীকমত অ্যামেস এিিং কহিংসা ও অ্পরামধ্র উচ্চ মাত্রা। এোড়াও ঘসন্ট্রাল ব্রুককলর্ 
ঘিকারত্ব, উচ্চ োকরদ্র্য হার এিিং উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য পকরমষিায় অ্পযনাপ্ত সুমযামগর কারমণ িৃহৎ 
আকামরর অ্র্ননর্কতক তিষময দ্বারা আক্রান্ত।  
  
গভর্নর গত র্মভম্বমর ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্ 2,700টিরও ঘিকশ সাশ্রয়ী  রিাকড় ততকরর ঘয ঘ াষণা ঘের্ 
তামত আজমকর ঘ াষণা অ্র্ুযায়ী োরটি কিজয়ী প্রস্তাি যুক্ত হয়। প্রকমল্পর মমধ্য রময়মে- 
কিকাশগতভামি প্রকতিন্ধী, ঘফাোর ঘকয়ামরর িাইমরর িয়স্ক িযকক্ত এিিং অ্তযন্ত গৃহহীর্ পকরিামরর 
জর্য অ্যাপােন মমন্ট ও সহায়ক ঘসিা।  
  
বভটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর পবরবচবত  
  
গভর্নর ব্রুককলমর্র িাকসন্দামের উপর প্রভাি কিস্তার কমর এমর্ তিষমমযর কিষয়টিমক সমাধ্ার্ করার 
জর্য এিিং ব্রুককলমর্র সিমেময় ঝুুঁ ককপণূন ককমউকর্টির উন্নয়র্ এিিং সসু্থ্তার জর্য একটি র্তুর্ মমিল 
ততকর করমত 2017 সামলর িসমন্ত কভোল ব্রুককলর্ ইকর্কশময়টিভ োল ুকমরকেমলর্।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-vital-brooklyns-100-percent-affordable-housing-rfp-winners-releases


 

 

এরপর গভর্নর ঘসন্ট্রাল ব্রুককলমর্র প্রকতটি অ্যামসম্বকল সেসযমক এই কিকল্পগুকল মূলযায়র্ করার জর্য 
এিিং তামের কিকস্ট্রমির কর্জস্ব োকহো এিিং সুমযাগ সুকিধ্া কিমিের্া করার জর্য- ককমউকর্টি 
ঘর্তৃিৃন্দ, স্থ্ার্ীয় কিমশষজ্ঞ, আইর্জীিী এিিং অ্র্যার্য ঘেকমহাডারমের কর্ময় গঠিত একটি ককমউকর্টি 
অ্যািভাইজকর কাউকেল (Community Advisory Council) গঠমর্র োকয়ত্ব প্রোর্ কমরর্। ঘসন্ট্রাল 
ব্রুককলমর্র অ্িংশগুকলর প্রকতকর্কধ্ত্বকারী ঘেে কসমর্েরগণও প্রকক্রয়াটিমত সকক্রয়ভামি যকু্ত কেমলর্। 
ঘমাে 25টি ককমউকর্টি কমটিিং প্রায় 100টি মূল ককমউকর্টির ঘেকমহাডারমের একমত্র কমরকেল।  
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