
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন  ভগ্নদো দরূ করম্বে র্েুর্ 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 
বলগোবি বিটিজ উম্বদোম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
র্েুর্ উম্বদোগ খাবল এিং কম িেিহৃে িম্পবিগুবলম্বক প্রথমিাম্বরর মম্বো িাব়ির ঘেোম্বদর জর্ে 

িুম্ব াম্বগ রূপান্তবরে করম্বি  
  

এই কমনিূবি িংখোল ু গৃহমাবলকার্ার হার িা়িাম্বর্ার জর্ে রাম্বজের প্রম্বিষ্টাম্বক আম্বরা িবলষ্ঠ করম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ 25 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মিগযামি মিটিজ উম্যামগর 
(Legacy Cities initiative) কথা ঘ াষণা কমরমের্, যা আপমেট মর্উ ইয়কন  জমু়ে  র্ীভূত 
এিাকায় খামি িম্পমিগুমি মর্মূনি করার এবং ভগ্ন্শাপ্রাপ্ত কাঠামমাগুমিমক র্তুর্ িংস্কার করা, প্রস্তুত 
করা বািমযাগয গৃমে রূপান্তমরত করার একটি িক্ষ্যযকু্ত প্রমেষ্টা। িংস্কার করা বাম়েগুমি মর্ম্ন এবং 
মাঝামর আময়র বামিন্দাম্র জর্য িাশ্রয়ী মূমিযর গৃেমামিকার্ার িুমযাগ িম্প্রিারণ করমত িোয়তা 
করমব, মবমশষত প্রথমবামরর ঘেতা এবং কৃষ্ণাঙ্গ পমরবারগুমির জর্য।  
  
"রাজয জমু়ে শেরগুমিমত খামি িম্পমি মর্মূনি করার জর্য কাজ কমর, আমরা বতন মামর্ অ্মর্ক স্বল্প 
পমরমষবাপ্রাপ্ত এিাকায় েিমার্ পুর্রুজ্জীবমর্র প্রমেষ্টামক িেজতর এবং প্রিামরত করমত পামর, মবমশষ 
কমর যারা আমগর ঘ ারমলাজার িংকমটর দ্বারা প্রভামবত েময়মেি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
র্তুর্ কমনিেূী বতন মার্ বাম়ের মামিকম্র জর্য িম্পমির মার্ বা়োমত, আমশপামশর এিাকাগুমির 
জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করমত এবং অ্মগ্ন ও পুমিশ িে ঘপৌর িংস্থামর্র উপর োপ হ্রাি করমত 
িোয়তা করমব, ভগ্ন্শাপ্রাপ্ত ভবর্গুমির িামথ িম্পমকন ত স্বাস্থয এবং িুরক্ষ্ার ঝুুঁ মক হ্রাি কমর। 
আমরা যখর্ মোমারী ঘথমক ঘবমরময় আিমে, তখর্ এটা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ঘয আমরা আমাম্র 
িম্প্র্ায়মক মস্থমতশীি করমত এবং মর্উ ইয়কন বািীম্র জর্য িাশ্রয়ী মূমিযর আবাির্ বা়োমর্ার জর্য 
এই জাতীয় িক্ষ্যযুক্ত মবমর্ময়াগ োমিময় যাই।"  
  
র্তুর্ উম্যামগর আওতায়, মর্উ ইয়কন  ঘেট ঘোমি অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়াি (New York 
State Homes and Community Renewal) একটি আমব্র্ প্রমেয়ার মাধ্যমম রামজযর ভতুন মকমত 
25 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার পযনন্ত বরাদ্দ করমব যা আপমেট শেরগুমিমত িমেয় এবং ঘোট, স্থার্ীয় 
ঘডমভিপারম্র িামথ অ্ংশী্ামরমত্ব কাজ করমে এমর্ িযান্ড বযাংকগুমির জর্য উন্মুক্ত। ঘপ্রাগ্রামটি 
বযমক্তগত মর্মনাণ অ্থনায়মর্ িক্ষ্ িক্ষ্ মামকন র্ ডিারও কামজ িাগামব। প্রাথমমকভামব, এই ঘপ্রাগ্রামটি 
কযামপটাি মরমজয়র্, ঘিন্ট্রাি মর্উ ইয়কন , ম ঙ্গার ঘিকি, মমড-োডির্, ঘমােক ভযামি, র্থন কামন্ট্র, 



 

 

িাউ্ার্ন টিয়ার এবং ওময়োর্ন মর্উ ইয়কন  িে ঘবশ কময়কটি অ্ঞ্চমি মর্উ ইয়কন  ঘেট িযান্ড বযাংক 
(New York State Land Bank) দ্বারা পমরমবমশত একটি আপমেট কমমউমর্টিমত অ্বমস্থত 
প্রকল্পগুমিমক তার িক্ষ্য করমব।  
  
এই ঘপ্রাগ্রামটি ঘোমি অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) 
এবং কমমউমর্টি মপ্রজারমভশর্ কমপনামরশমর্র (Community Preservation Corporation) মমধ্য একটি 
অ্ংশী্ামরত্ব, যা একটি অ্িাভজর্ক কমমউমর্টি ঘডমভিপমমন্ট আমথনক প্রমতষ্ঠার্ যা মর্উ ইয়কন  জমু়ে 
িাশ্রয়ী মূমিযর এবং বহু-পামরবামরক কমীবমির আবাির্ িংরক্ষ্ণ এবং িমৃষ্টর উপর মমর্ামর্মবশ 
কমর। কমমউমর্টি মপ্রজামভন শর্ কমপনামরশর্ (Community Preservation Corporation, CPC) তার 
ACCESS উম্যামগর মাধ্যমম ঘপ্রাগ্রামটির জর্য তেমবি িরবরাে করমব যা 2020 িামি ঘডমভিপার 
এবং কৃষ্ণাঙ্গ মরময়ি এমেট উম্যাক্তাম্র মূিধ্র্ এবং প্রাক-উন্নয়র্ িোয়তা প্র্ামর্র জর্য োি ুকরা 
েময়মেি, এবং যা স্বল্প পমরমষবাপ্রাপ্ত িম্প্র্ায়গুমিমত উচ্চ মামর্র আবাির্ প্রকল্পগুমিমক তার িক্ষ্য 
কমর।  
  
মর্বনামেত িযান্ড বযাংকগুমি স্থার্ীয় ঘডমভিপারম্র কামে 10-টি একক পমরবামরর িম্পমির িমামবশ 
স্থার্ান্তর করমব, ঘযখামর্ অ্গ্রামধ্কার পামব িংখযাি  ুএবং মমেিাম্র মামিকার্াধ্ীর্ বযবিাগুমি। CPC 
মর্মনাণ অ্থনায়র্ প্র্ার্ করমব এবং প্রমতটি প্রকল্প HCR ভতুন মকমত ইউমর্ট প্রমত 75,000 মামকন র্ 
ডিার পযনন্ত পাওয়ার ঘযাগয েমব, ইউমর্ট প্রমত 95,000 মামকন র্ ডিার এর িম্ভাবর্া িে যম্ 
মর্ম ন্ষ্ট শমক্ত ্ক্ষ্তার উন্নমত প্রকমল্পর পমরমধ্মত অ্ন্তভুন ক্ত করা েয়। একবার িমূ্পণন েময় ঘগমি, 
প্রমতটি িম্পমি প্রথমবামরর গৃে ঘেতাম্র কামে পুর্রায় মবমে করা েমব, ঘযখামর্ কৃষ্ণাঙ্গ 
পমরবারগুমিমক এবং আঞ্চমিক মধ্যম আময়র 80 শতাংমশর কম উপাজন র্কারী পমরবারগুমিমক 
অ্গ্রামধ্কার ঘ্ওয়া েমব।  
  
আমব্র্কারীম্র কমমউমর্টি মভমিক োউমজং কাউমেমিং এমজমের িামথ কাজ করমত েমব যামত 
বামিন্দাম্র HCR এর "মগভ আি ঘেমডট" ঘপ্রাগ্রামমর (Give Us Credit) িামথ িংযুক্ত করা যায় 
- একটি রাজযবযাপী উম্যাগ যা গৃেমামিকার্ার বাজামর কম পমরমষবাপ্রাপ্ত আমব্র্কারীম্র জর্য 
গৃেমামিকার্া বা়োমর্ার জর্য মবকল্প ঋণ মবমেষণ বযবোর কমর, মবমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ 
আমব্র্কারীম্র জর্য। HCR এই িম্ভাবয গৃেমেতাম্র অ্মধ্গ্রেণ এবং িমামপ্ত বযয় কভার করার 
জর্য অ্থন প্র্ামর্র িোয়তা প্র্ার্ করমব।  
  
ঘপ্রাগ্রামমর আমব্র্গুমি ঘরামিং মভমিমত গ্রেণ করা েমব এবং ঘপ্রাগ্রামমর তেমবি বরাদ্দ করা র্া েময় 
যাওয়া পযনন্ত আমব্মর্র জার্িা ঘখািা থাকমব। আমব্র্ এবং টামন মশট িে মিগযামি মিটিজ উম্যাগ 
িম্পমকন  আরও তমথযর জর্য, HCR ওময়বিাইট ঘ্খরু্: https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-
program।  
  
ঘহামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভির্িকাি িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমা 
ঘবামঝর্ ঘয আমাম্র িম্প্র্াময়র জরাজীণন এবং ভগ্ন্শাপ্রাপ্ত িম্পমিগুমি িরকারী িংস্থা এবং 
ঘবিরকারী মবমর্ময়াগকারীম্র দ্বারা করা মবমর্ময়াগগুমির কাজগুমি র্িযাৎ কমর ঘ্ওয়ার ঝুুঁ মকমত 
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ঘ মি, মর্উ ইয়কন  জমু়ে শেরগুমির েিমার্ উন্নয়মর্র জর্য গুরুত্বপূণন িম্পমির মূিয এবং কমরর 
মভমি হ্রাি কমর। এই ধ্রমর্র িক্ষ্যযুক্ত েস্তমক্ষ্মপর মাধ্যমম, আমরা আমাম্র েিমার্ পুর্রুজ্জীবমর্র 
প্রমেষ্টামক শমক্তশািী করমত পামর এবং রাজয জমু়ে িংখযাি ু গৃেমামিকার্ার োর বা়োমর্ার িমক্ষ্যর 
উমদ্দমশযও অ্বযােত থাকমত পামর। আমরা স্থার্ীয় িরকার এবং উন্নয়র্ িম্প্র্াময়র অ্ংশী্ারম্র 
িামথ কাজ কমর র্তুর্ আবািমর্র িুমযাগ ততমর করার জর্য এবং বতন মার্ বামিন্দাম্র জর্য তাম্র 
এিাকাগুমির উন্নমত করার জর্য িাগ্রমে অ্মপক্ষ্া করমে।"  
  
কবমউবর্টি বপ্রজারম্বভের্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র িভাপবে এিং বিইও রাফাম্বয়ল ই. ঘিম্বেম্বরা 
িম্বলর্, "কমমউমর্টি মপ্রজারমভশর্ কমপনামরশর্ M/WBE-গুমির বযবিা বা়োমর্ার জর্য র্তুর্ িুমযাগ 
প্র্ামর্র জর্য রামজযর িামথ অ্ংশী্ামরত্ব করমত ঘপমর গমবনত এবং স্বল্প পমরমষবাপ্রাপ্ত িম্প্র্ায়গুমির 
জর্য র্তুর্ আবাির্, োকমর এবং মবমর্ময়াগ মর্ময় এমিমে। গুরুত্বপূণনভামব, মিগযামি মিটিগুমি 
প্রথমবামরর কৃষ্ণাঙ্গ ঘেতাম্র প্রমত একটি অ্গ্রামধ্কার প্র্ার্ কমর, জামতগত গৃেমামিকার্ার বযবধ্ার্ 
এবং গৃেমামিকার্ার মাধ্যমম প্রজন্মগত ইকুযইটি এবং িম্প্ মর্মনামণর মবষয়গুমির ঘমাকামবিা করমত 
িোয়তা কমর। গভর্নর কুওমমা এবং HCR কমমশর্ার মভির্াউস্কািমক এই যগুান্তকারী কমনিূমে প্রমতষ্ঠা 
করার জর্য তাম্র অ্ংশী্ামরত্ব এবং মর্ষ্ঠার জর্য আমাম্র ধ্র্যবা্ জার্াই।"  
  
বিম্বর্টর ঘজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "আপমেট শেরগুমির পুর্রুজ্জীবমর্ মবমর্ময়াগ করা COVID19 ঘথমক 
পুর্রুদ্ধামরর একটি গুরুত্বপূণন পরবতী প্মক্ষ্প। এই আইর্ আমাম্র আবািমর্র ঘক্ষ্মত্র 
মর্রাপিােীর্ম্র তা িমথনর্ করমব, র্তুর্ কমনিংস্থার্ িৃমষ্ট করমব এবং স্থার্ীয় অ্থনর্ীমতর জর্য এক 
উদ্দীপর্ার কাজ করমব। রমেোমরর মমতা শেরগুমি এই ঘপ্রাগ্রামমর ্ী নমময়া্ী প্রভাব ঘথমক উপকৃত 
েমব যা আমাম্র স্বল্প পমরমষবাপ্রাপ্ত িম্প্র্ায়গুমিমক উন্নমত করমত িোয়তা করমব।"  
  
অোম্বিেবল িংখোগবরষ্ঠ ঘর্ো বেোল বপপলি-ঘোকি িম্বলর্, "ঘেট অ্  মর্উ ইয়কন  মটন মগজ 
এমজমের (State of New York Mortgage Agency, SONYMA) "মগভ আি ঘেমডট" (Give 
Us Credit) ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম ভগ্ন্শা ্রূ করার, আমশপামশর এিাকাগুমি মস্থমতশীি করার এবং 
িংখযাি ুম্র গৃেমামিকার্া বা়োমর্ার জর্য এটি একটি মর্খুুঁত িুমযাগ। বাম মিার ইেিাইড কমরমডার 
ইমর্মশময়টিভ (Eastside Corridor Initiative) একটি ি ি িংখযাি ু ঘডমভিপার এবং মরময়ি 
এমেট ঘপ্রাগ্রাম (Minority Developer & Real Estate Program) ততমর কমরমে, যা র্তুর্ বাম়ের 
মামিকম্র জর্য িংস্কার করা বাম়ে িরবরাে করার জর্য র্তুর্ ঘডমভিপারম্র জর্য োমত-কিমম 
অ্মভজ্ঞতা প্র্ার্ করমত পামর। এটি র্তুর্ বাম়ের মামিক, িম্প্র্ায় এবং কৃষ্ণাঙ্গ ি্য শুরু করা 
ঘডমভিপারম্র জর্য একটি িব ম্ক ম্ময় উপকৃত েওয়ার পমরমস্থমত। মিগযামি মিটিজ ইমর্মশময়টিভ 
ততমরর জর্য আমম গভর্নর কুওমমা, মর্উ ইয়কন  ঘোমি অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়াি এবং কমমউমর্টি 
মপ্রজারমভশর্ কমপনামরশর্মক িাধ্ুবা্ জার্াই।"  
  
অোম্বিেবলর আিাির্ কবমটির (Assembly Housing Committee) ঘিয়ারমোর্, অোম্বিেবল িদিে 
বেম্বভর্ বিম্বরাম্বয়টি িম্বলর্, "মিগযামি মিটিজ ভগ্ন্শাপ্রাপ্ত িম্পমি পুর্রুজ্জীমবত করমত, 
িম্প্র্ায়গুমিমক মস্থমতশীি করমত এবং প্রথমবার গৃেমেতাম্র, মবমশষ কমর িংখযাি  ুপমরবারগুমির 
জর্য তাম্র ্ী ন-আকামিত গৃেমামিকার্ার িুমযাগ প্র্ার্ করমত িোয়তা করমব, যারা কখর্ও 



 

 

ভামবমর্ ঘয তারা একটি বাম়ে মকর্মত পারমবর্ এবং ভমবষযমতর জর্য ইকুযইটি ততমর করমত িক্ষ্ম 
েমবর্। আমরা যখর্ আমাম্র রাজয জমু়ে আরও িাশ্রয়ী মূমিযর আবাির্ ইউমর্ট ততমর করার 
উদ্ভাবর্ী উপায় িন্ধার্ োমিময় যাব, আমম আশাবা্ী ঘয এই ঘপ্রাগ্রামটি একটি িরকারী-ঘবিরকারী 
অ্ংশী্ামরমত্বর একটি মমডি মেিামব কাজ করমব যা স্থার্ীয় িংখযাি  ুএবং মমেিাম্র মামিকার্াধ্ীর্ 
মবকাশকারীম্র জর্য র্তুর্ িুমযাগ প্র্ার্ করমব এবং আমাম্র ঘযাগয পমরবার এবং িম্প্র্ায়গুমির 
জর্য এক ্ী নমময়া্ী িুমবধ্া মর্ময় আিমব।"  
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