অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/28/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন জুম্বে 1,000টিরও বিবে সাশ্রয়ী মূম্বলের িাবের তহবিম্বলর জর্ে 98
বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ব াষণা কম্বরর্

িরােগুবল গভর্ন ম্বরর অভূ তপূিন 20 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বলর গৃহহীর্তার বিরুম্বে লোইম্বয়র
পবরকল্পর্া অিোহত রাম্বে এিং সকল বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসর্ ততবর কম্বর
প্রকল্পগুবল বর্ম্ন আম্বয়র পবরিারগুবলম্বত সাশ্রয়ী মূম্বলের ব্রডিোন্ড ইন্টারম্বর্ট অোম্বেস সরিরাহ
করম্বি এিং জলিায়ু বর্তৃ ত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষা আইম্বর্ িবণন ত সিুজ বিবডং মার্গুবলর লক্ষেসমূহ
পূরণ করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন জুমে 20টি পৃথক উন্নয়মর্
1,054টি সাশ্রয়ী মূমযযর বানে তৈনর করমৈ 98 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযামররও ঘবনি অ্থন প্রদার্ করা
হময়মে। এই ৈহনবয সম্প্রদায়গুনযমক পুর্রুজ্জীনবৈ করমৈ, গৃহহীর্ৈার নবরুমে যোই করমৈ ও
নবদুযৎ-সাশ্রয়ী, কম খরমে আবাসমর্র সুমোগগুনযমৈ অ্যামেস প্রসানরৈ করমৈ সহায়ৈা করমব।
"আমরা েখর্ মহামারী ঘথমক পুর্নর্নমনাণ করনে, এই বরাদ্দগুনয সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমদর বসবামসর
জর্য একটি নর্রাপদ, নিনৈিীয ও সাশ্রয়ী মূমযযর জায়গা নর্নিৈ করার জর্য আমামদর অ্টয
প্রনৈশ্রুনৈর আরও প্রমাণ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমট জুমে সাশ্রয়ী মূমযযর ও সহায়ক আবাসমর্
এই গুরুত্বপূণন নবনর্ময়াগ অ্নবরৈ করমৈ নগময় আমরা আরও িনিিাযী, আরও তবনেত্র্যময় ও আরও
র্যায়সঙ্গৈ সম্প্রদায় গমে ঘৈাযার সময় পনরবারগুনযর জীবর্ উন্নৈ করমৈ পানর।"
আজ ঘ ানষৈ বরাদ্দগুনয গভর্নমরর ঐনৈহানসক 20 নবনযয়র্ মানকন র্ ডযামরর আবাসর্ ও গৃহহীর্ৈা
পনরকল্পর্ার অ্ংি, ো ঘিষ পেনন্ত 100,000 ইউনর্ট সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ ও 6,000 সহায়ক
ইউনর্ট তৈনর করমব। নর্উ ইয়কন ঘেট ঘহামস এন্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়ামযর মানিফ্যানমনয ফ্াইর্যান্স
(New York State Homes and Community Renewal's Multifamily Finance) RFP-এর
মাধ্যমম ৈহনবযগুনয সরবরাহ করা হয়, একটি প্রনৈমোনগৈামূযক প্রনিয়া ো ঘফ্ডামরয ঘযা-ইর্কাম
হাউনজং টযাে ঘিনডট ও সাশ্রয়ী মূমযযর এবং সহায়ক মানিফ্যানমনয হাউনজং ঘডমভযপমমমের জর্য
ভৈুন নক অ্থনায়র্ প্রদামর্র জর্য বযবহৃৈ হয়। ঘবসরকানর নবনর্ময়ামগর জর্য অ্নৈনরি 311 নমনযয়র্
মানকন র্ ডযামরর সামথ, 20টি র্ৈু র্ উন্নয়র্সহ িার্ীয় অ্থনর্ীনৈমৈ ঘমাট উন্নয়র্ বযময় 409 নমনযয়র্
মানকন র্ ডযার প্রদার্ করমব।

এই প্রকল্পগুনয নর্ম্ন আময়র পনরবারগুনযমক সাশ্রয়ী মূমযযর ইোরমর্ট সরবরামহর পািাপানি জযবায়ু
ঘর্ৈৃ ত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষা আইমর্র যক্ষযগুনযমক আরও এনগময় নর্ময় োওয়ার জর্য গভর্নমরর
উমদ্দিযগুনযমকও এনগময় নর্ময় োয়। এই উন্নয়র্গুনয ভাোমটমদর নবর্ামূমযয বা কম খরমের ব্রডবযান্ড
পনরমষবা সরবরাহ করমব এবং কাবনর্ নর্িঃসরণ হ্রাস ও জীবাশ্ম জ্বাযার্ীর উপর নর্ভন রৈা হ্রাস কমর
উচ্চ নবদুযৎ সাশ্রয়ী মার্ নহমসমব উন্নৈ করা হমব।
আজমকর বরাদ্দগুনযর মমধ্য রময়মে:
কযানপটায অ্ঞ্চয
·
আযবানর্ কাউনের ঘকামহাস িহমরর ইনর পময়মের জর্য 4.7 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। উন্নয়র্টি
আটটি নবনক্ষপ্ত িার্ জুমে 40টি অ্যাপাটনমমে ও একটি পমকট পাকন তৈনর করমব। অ্যাপাটনমমেগুনযর
অ্মধ্নকটিমৈ গৃহহীর্ৈার নিকার পনরবারগুনযর জর্য জর্য সহায়ক পনরমষবা েুি করা হমব। HCR
ঘসকির্ 8 প্রকল্পনভনিক ভাউোমরর বরাদ্দ প্রদার্ কমরমে ো আটটি পনরবামরর জর্য ভাো সহায়ৈা
প্রদার্ করমব।
·
সারামটাগা কাউনের বযের্ িহমরর ডনমনর্ক ঘহামযা অ্যাপাটনমমমের জর্য 5.6 নমনযয়র্ মানকন র্
ডযার। ভবর্টি সহায়ক পনরমষবাগুনযর প্রময়াজমর্ বযনিমদর জর্য সংরনক্ষৈ 30টি বানে সহ 60টি
সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমে সরবরাহ করমব।
ঘসন্ট্রায নর্উ ইয়কন
·
অ্র্র্ন্ডাগা কাউনের নসমসমরা িহমর ঘমার্াকন কমমন্সর জর্য 3.8 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। এই
প্রকমল্প খানয ও স্বল্প বযবহৃৈ কাঠামমা ধ্বংস এবং 55 বের বা ৈার ঘবনি বয়সী প্রবীণমদর জর্য
একটি 50 ইউনর্ট ভবর্ নর্মনামণর র্ৈু র্ নর্মনাণ জনেৈ। পমর্রটি বানে প্রবীণমদর জর্য সংরনক্ষৈ
থাকমব।
·
কায়ুগা কাউনের ঘসর্মর্ট িহমর ঘসর্মর্ট ঘমমডাজ নসনর্য়র হাউনজংময়র জর্য 4.9 নমনযয়র্
মানকন র্ ডযার। এই উন্নয়মর্ 55 বের বা ৈার ঘবনি বয়সী প্রবীণমদর জর্য 60টি অ্যাপাটনমমে
অ্ন্তভুন ি থাকমব ঘেখামর্ সহায়ক পনরমষবার প্রময়াজমর্ বময়ামজাষ্ঠ ও প্রবীণমদর জর্য 18টি অ্যাপাটনমমে
আযাদা রাখা হমব।
নফ্ঙ্গার ঘযকস
·
ঘসমর্কা কাউনের ওয়াটারযু গ্রামম যাফ্াময়ৈ অ্যাপাটনমমমের জর্য 6.1 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার।
প্রকল্পটি একটি খানয ঐনৈহানসক স্কু য ভবর্মক 62 বের বা ৈার ঘবনি বয়সীমদর জর্য 33টি সাশ্রয়ী
মূমযযর অ্যাপাটনমমমে রূপান্তনরৈ করমব এবং নসনর্য়র পনরবারগুনযর জর্য েয়টি সহায়ক বানে রময়মে
োমদর স্বাধ্ীর্ভামব বসবামসর জর্য সহায়ৈা প্রময়াজর্।
·
ঘসমর্কা কাউনের ঘসমর্কা ফ্যস িহমরর হানেংটর্ অ্যাপাটনমমমের জর্য 5.1 নমনযয়র্ মানকন র্
ডযার। িহমরর ঘকন্দ্রনবন্দু নডনিমে অ্বনিৈ, সামঞ্জসযমোগয পুর্রায় বযবহামরর প্রকল্পটি একটি
ঐনৈহানসক খানয কারখার্ামক 53টি অ্যাপাটনমমমে রূপান্তনরৈ করমব ঘেখামর্ 27টি ইউনর্ট গৃহহীর্ৈার
সম্মুখীর্ প্রবীণমদর জর্য সংরনক্ষৈ থাকমব।

যং আইযযান্ড
·
সামফ্াক কাউনের ইে হযাম্পটর্ িহমর নি মাইয হারবামরর জর্য 5.6 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার।
উন্নয়র্টি 50টি সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমমের সমঙ্গ পাাঁেটি টাউর্হাউস তিযী ভবর্ ও উচ্চ কমনক্ষমৈা
সম্পন্ন স্কু য অ্যামেমসর সমঙ্গ একটি এযাকায় একটি কনমউনর্টি নবনডং তৈনর করমব। HCR ঘসকির্
8 প্রকল্পনভনিক ভাউোমরর বরাদ্দ প্রদার্ কমরমে ো আটটি পনরবামরর জর্য ভাো সহায়ৈা প্রদার্
করমব।
নমড-হাডসর্
·
রকযযান্ড কাউনের অ্মরঞ্জটাউর্ িহমর নহমরাস ঘভটামরন্স অ্যাপাটনমমমের জর্য 1.5 নমনযয়র্
মানকন র্ ডযার। প্রকল্পটি প্রাির্ ঘসর্া বযারাকগুনযমক গৃহহীর্ৈার সম্মুখীর্ প্রবীণমদর জর্য 14টি
সহায়ক বানেমৈ রূপান্তনরৈ করমব।
·
ডামেস কাউনের পাওনযং িহমরর পাওনযং-এ উডমসর জর্য 4.9 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। এই
উন্নয়মর্ একটি উচ্চ-কমনক্ষমৈাসম্পন্ন স্কু য নডনিমের একটি এযাকায় পনরবারগুনযর জর্য 80টি নমশ্র
আময়র সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমে অ্ন্তভুন ি করমব।
ঘমাহক ভযানয
·
মেমগামানর কাউনের আমোরডাম িহমর হযযান্ড সামকন য অ্যাপাটনমমমের জর্য 3.2 নমনযয়র্
মানকন র্ ডযার। এই উন্নয়মর্ মার্নসক অ্সুিৈায় বসবাসকারী 27 জর্ প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য সহায়ক
পনরমষবাসহ 48টি সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমে থাকমব।
·
ওনর্ডা কাউনের ঘরাম িহমরর কপার নসটি যফ্টমসর জর্য 4.6 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। নমশ্র
আয়, নমশ্র বযবহামরর উন্নয়র্ 64টি অ্যাপাটনমমে ও একৈযা বানণনজযক িার্ তবনিষ্ট্যমনিৈ করমব।
এই উন্নয়র্টি িহমরর আরও হাাঁটার ঘোগয ও প্রাণবন্ত িহমরর ঘকন্দ্রনবন্দু তৈনর করমৈ গভর্নমরর
ডাউর্টাউর্ নরভাইটাযাইমজির্ ইনর্নিময়টিভ (Downtown Revitalization Initiative) কৈৃন ক
সমনথনৈ।
·
ওনর্ডা কাউনের উটিকা িহমরর জর্সর্ পাকন অ্যাপাটনমমমের জর্য 4.4 নমনযয়র্ মানকন র্
ডযার। উটিকার কর্ন নহয এযাকায় নবনক্ষপ্ত সাইমটর উন্নয়র্ সহায়ক পনরমষবার প্রময়াজমর্ প্রবীণ ও
প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য 33টি সহ 62টি অ্যাপাটনমমে সরবরাহ করমব।
নর্উ ইয়কন নসটি
·
ব্রুকনযমর্র ঘবডমফ্াডন-েু ময়মভসযাে এযাকায় হামটনর জর্য 8.4 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার।
গভর্নমরর ভাইটায ব্রুকনযর্ ইনর্নিময়টিমভর অ্ংি, হাটন এর হাসপাৈামযর কম বযবহৃৈ সম্পনির
উপর নর্নমনৈ হমব এবং এমৈ একটি অ্যাম্বুমযটনর ঘকয়ার ঘসোর, একটি মার্নসক স্বািয বনহনবনভাগ
কমনসূনে ও ওয়ার্ ব্রুকনযর্ ঘহযথ নসমেম (One Brooklyn Health System) কৈৃন ক পনরোনযৈ
একটি সহ-অ্বনিৈ প্রাথনমক ঘকয়ার ঘসোর থাকমব। ভবর্টি মার্নসক অ্সুিৈায় বসবাসকারী প্রবীণ
ও প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য 38টি সহায়ক বানেসহ 57টি সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমেও সরবরাহ করমব।
·
ব্রঙ্কমসর মাউে ঘহাপ এযাকার মাউে ঘহাপ ওয়াযটর্ অ্যাপাটনমমমের জর্য 7.3 নমনযয়র্ মানকন র্
ডযার। মাউে ঘহাপ কনমউনর্টি ঘসোমরর পামি অ্বনিৈ এই ভবমর্ 103টি ওয়াকন মফ্াসন অ্যাপাটনমমে
অ্ন্তভুন ি করা হমব ঘেখামর্ 16টি বানে গৃহহীর্ৈার সম্মুখীর্ বযনি ও পনরবামরর জর্য সংরনক্ষৈ

থাকমব।
·
ব্রুকনযমর্র ফ্লাটবুি এযাকার ঘবথানর্ নসনর্য়র ঘটমরমসর জর্য 9.1 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। এই
উন্নয়মর্ 62 বের বা ৈার ঘবনি বয়সী প্রবীণমদর জর্য 58টি অ্যাপাটনমমে অ্ন্তভুন ি থাকমব ঘেখামর্
18টি অ্যাপাটনমমে স্বাধ্ীর্ভামব বসবামসর জর্য সহায়ৈার প্রময়াজর্ নসনর্য়র পনরবারগুনযর জর্য
সংরনক্ষৈ থাকমব।
র্থন কাউনে
·
এমসে কাউনের র্থন এযবা িহমর মযামকনঞ্জ ওভারযুমকর জর্য 3.9 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। এই
60-ইউনর্ট সাশ্রয়ী মূমযযর হাউনজং উন্নয়র্ আঞ্চনযক অ্থননর্নৈক কাউনন্সয ঘকৌিযগৈ পনরকল্পর্ার
একটি অ্গ্রানধ্কার এবং প্রাথনমকভামব িায়ী ভাো আবাসমর্ রূপান্তমরর আমগ 2023 সাময িীৈকাযীর্
ইউনর্ভানসনয়াড ঘগমমস অ্ংিগ্রহণকারী কমযজ িীোনবদমদর অ্িায়ীভামব রাখার জর্য বযবহার করা
হমব।
সাউদার্ন টায়ার
·
টম্পনকর্স কাউনের ইথাকা িহমরর কামপনোর পাকন অ্যাপাটনমমমের জর্য 3.3 নমনযয়র্ মানকন র্
ডযার। 42-ইউনর্ট নমশ্র আময়র উন্নয়র্ কৃ ষকমদর বাজার সংযগ্ন স্বল্প বযবহৃৈ জনমমৈ নর্নমনৈ হমব
এবং কয়ুগা ওয়াটারফ্রে ঘেইময অ্যামেস পামব।
·
ব্রুম কাউনের নবংহামটর্ নসটিমৈ র্থন অ্ব ঘমইর্ নরনভটাযাইমজিমর্র জর্য 3 নমনযয়র্ মানকন র্
ডযার। নবনক্ষপ্ত সাইট প্রকল্পটি েয়টি সম্পনি পুর্বনাসর্ করমব এবং 23টি সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমে
তৈনরর জর্য খানয জনমমৈ একটি র্ৈু র্ ভবর্ নর্মনাণ করমব।
ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন
·
বামফ্মযা িহমরর ওময়ে সাইড ঘহামমসর জর্য 4.7 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। নবনক্ষপ্ত সাইট
উন্নয়র্ দুটি নবদযমার্ সম্পনি পুর্বনাসর্ এবং ঘমাট 49টি অ্যাপাটনমমে তৈনরর জর্য 12টি র্ৈু র্ ভবর্
নর্মনাণ করমব। সহায়ক পনরমষবার প্রময়াজমর্ প্রাপ্ত বয়স্ক বযনিমদর জর্য ঘষাযটি অ্যাপাটনমমে আযাদা
করা হময়মে।
·
বামফ্মযা িহমর অ্নযনম্পক এনভনর্উ অ্যাপাটনমমমের জর্য 4.2 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযার। এই
প্রকল্পটি একটি খানয ঐনৈহানসক স্কু যমক 46টি সাশ্রয়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমমে রূপান্তনরৈ করমব।
ঘেটবযাপী প্রদার্ করা অ্থনায়মর্র একটি সম্পূণন ৈানযকা এখামর্ পাওয়া োমব।
HCR কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "এই 20টি র্ৈু র্ উন্নয়র্ উচ্চ মামর্র, নবদুযৎ সাশ্রয়ী,
সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসমর্র সুমোগ ও ঘেটজুমে আমিপামির এযাকায় আরও িার্ীয় পুর্রুজ্জীবমর্র
প্রমেষ্ট্ার অ্যামেসমক প্রসানরৈ করমব। আমামদর 98 নমনযয়র্ মানকন র্ ডযামরর নবনর্ময়াগ 1,000টিরও
ঘবনি বানে তৈনর করমব, োর মমধ্য রময়মে বময়ামজাষ্ঠ, প্রবীণ, নবমিষ োনহদাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ও
গৃহহীর্ৈা বা আবাসর্ নর্রাপিাহীর্ৈার সম্মুখীর্ পনরবারগুনয। মহামারী ঘথমক ঘবনরময় আসার সামথ
সামথ আমরা জানর্ এটি আমগর ঘেময় আরও ঘবনি গুরুত্বপূণন ঘে আমরা স্বািযকর, অ্থননর্নৈকভামব

সমৃে ও সবনবযাপী সম্প্রদায় তৈনর কমর েমযনে এবং নর্নিৈ কমরনে ঘে সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমদর
বানেমৈ বসবাস করার জর্য নর্রাপদ জায়গা আমে।"
অোম্বসেবলর আিাসর্ কবমটির বেয়ারমোর্, অোম্বসেবল-মোর্ বিম্বভর্ বসম্বরাম্বয়টস িম্বলর্, "এই
অ্র্ুদার্গুনয ঘেট জুমে হাজার হাজার বযনি ও পনরবার োরা গৃহহীর্ৈার হুমনকর সম্মুখীর্ হয়
ৈামদর নর্রাপদ, সাশ্রয়ী মূমযযর ও সহায়ক আবাসর্ সরবরাহ করমৈ সহায়ৈা করমব এবং ঘসইসামথ
োরা অ্র্-সাইট সহায়ৈা পনরমষবা ও সম্পদ ঘথমক উপকৃ ৈ হমব। সাশ্রয়ী মূমযযর আবাসর্ তৈনর
এবং সংরক্ষমণর জর্য আমামদর কাজ অ্বযাহৈ রময়মে, নকন্তু আমরা ঘে ইউনর্ট তৈনর কনর ৈার
অ্থন নিনৈিীযৈা এবং আমামদর সম্প্রদাময়র অ্র্য একজর্ গুরুত্বপূণন সদমসযর প্রৈযািা।"
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