
 

 

 

 
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2021 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে 21 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ উন্নয়র্ 
বর্মনাম্বের ঘ াষো কম্বরম্বের্ 

  
হািাডন  বরিংস অোপার্ন ম্বমিগুবল বিবল েহম্বরর পবরিারগুবলর জর্ে 72-টি েবি-দক্ষ এিিং সাশ্রয়়ী 

মূম্বলের গৃহ প্রদার্ করম্বি  
  

প্রকল্পটি "বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন "-ঘক অগ্রসর কম্বর এিিং গভর্নম্বরর অভূেপিূন 20 বিবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলাম্বরর পাাঁি িেম্বরর সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ পবরকল্পর্ার অিংে 

  
গভর্নর কুওম ো  র্মরো কোউন্টির ন্টিন্টি শহমর 21 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোমরর আবোসর্ উন্নয়মর্র 
ন্টর্ নোণকোজ শুরু করোর কথো ঘ োষণো কমরমের্ আজ। হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িস (Hubbard 
Springs Apartments) 72-টি শন্টি-দক্ষ গৃহ প্রদোর্ করমব পন্টরবোরস ূমহর জর্য, যোর  মযয 11টি 
অ্যোপোর্ন ম ি শোরীন্টরক প্রন্টিবন্ধী বযন্টিমদর জর্য বো যোরো  ন্টিমের আ োি ঘথমক ঘসমর উঠমের্ 
িোমদর জর্য সিংরন্টক্ষি থোকমব।  
  
"স ি ন্টর্উ ইয়কন বোসীর একটি ন্টর্রোপদ, ন্টিন্টিশীি গহৃ পোওয়োর ঘযোগয এবিং ন্টর্উ ইয়মকন র অ্ভূিপূবন 
20 ন্টবন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোমরর সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ পন্টরকল্পর্ো প্রন্টিবন্ধী সম্প্রদোয় বো  ন্টিমের 
আ োি ঘথমক আমরোগযিোভ করমের্ এ র্ দবূনি ন্টর্উ ইয়কন বোসীমদর বসবোমসর জোয়গো ন্টর্ন্টিি করোর 
জর্য অ্পন্টরহোযন বমি প্র োন্টণি হময়মে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িমসর 
 মিো সহোয়ক আবোসর্ উন্নয়র্ এই প্রমিষ্টোয় একটি গুরুত্বপূণন ভূন্ট কো পোির্ কমর কোরণ িোরো 
 োর্ুমষর  োথোর উপর একটি েোদ থোকোই ন্টর্ন্টিি কমর র্ো, িোর সোমথ এও ন্টর্ন্টিি কমর ঘয িোরো 
িোমদর সম্প্রদোয়গুন্টিমি স দৃ্ধশীি হময় ওঠোর জর্য প্রময়োজর্ীয় সিংিোর্গুন্টির দ্বোরো পন্টরমবন্টষ্টি থোমকর্। 
আ রো যখর্  হো োরীর পরবিী ন্টবমে এন্টগময় যোন্টি, িখর্ রোজয ন্টর্উ ইয়কন মক পুর্গনঠর্ ও 
পুর্রুজ্জীন্টবি করোর জর্য আ োমদর কোমজর অ্িংশ ন্টহমসমব এই যরমর্র ন্টবন্টর্ময়োগ অ্বযোহি রোখমব।" 
  
"প্রমিযমকর  োথোর উপর েোদ এবিং জীবর্যোত্রোর  োমর্র উন্নয়মর্ সোহোযয করোর জর্য প্রময়োজর্ীয় 
সহোয়য়ক পন্টরমষবোগুন্টি প্রোপয।" ঘলম্বের্োি গভর্নর কোবি ঘহািুল িম্বলর্। "ন্টিঙ্গোর ঘিকস অ্ঞ্চি 
 হো োরীর পরবিী অ্থননর্ন্টিক পুর্রুদ্ধোমরর জর্য প্রস্তুি হওয়োর সোমথ সোমথ, হোববোডন  ন্টরিংস 



 

 

অ্যোপোর্ন ম িগুন্টি ন্টিন্টি সম্প্রদোময়র সকিমক ন্টর্রোপদ, গুণ োর্ এবিং সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ সরবরোহ 
করমি সহোয়িো করমব।" 
  
হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িমসর প্রকল্প গভর্নর কুওম োর অ্ভূিপূবন 20 ন্টবন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোমরর 
 ূমিযর, পোাঁি বের ঘ য়োদী সোশ্রয়ী হোউন্টজিং পন্টরকল্পর্োর অ্িংশ। গভর্নর কুওম োর পন্টরকল্পর্ো সকি 
ন্টর্উ ইয়কন বোসীমদর জর্য ন্টর্রোপদ এবিং সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসমর্র অ্যোমেস প্রদোর্ করমব 100,000 
ইউন্টর্মর্রও ঘবন্টশ সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ ও 6,000 ইউন্টর্মর্র সহোয়ক আবোসমর্র ন্টর্ নোণ কমর 
এবিং ঘসগুন্টি সিংরক্ষণ করোর  োযযম । 
  
প্রকল্পটি "ন্টিঙ্গোর ঘিকস িমরোয়োডন " (Finger Lakes Forward) সহ রোজয জমু়ে সম্প্রদোয়গুন্টিমক 
পুর্রুজ্জীন্টবি করমি এবিং অ্থনর্ীন্টিমক গম়ে িুিমি গভর্নমরর সো ন্টিক ঘকৌশমির উপমর ন্টভন্টি কমর 
গম়ে ঘিোমি, যো শন্টিশোিী অ্থননর্ন্টিক প্রবৃন্টদ্ধ ও কন্ট উন্টর্টি ন্টবকোমশর জর্য এই অ্ঞ্চমির স ন্টিি 
রূপমরখো। 2011 সোি ঘথমক, ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহো স অ্যোন্ড কন্ট উন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়োি (New York 
State Homes and Community Renewal) ন্টিঙ্গোর ঘিক অ্ঞ্চমি প্রোয় 8,000 সোশ্রয়ী  ূমিযর 
বোন্ট়ে তিন্টর করমি বো িো সিংরক্ষমণর জর্য 688 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোর ন্টবন্টর্ময়োগ কমরমে।  
  
হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িগুন্টির উন্নয়র্ দটুি পৃথক সোইমর্ ঘ োর্ সোিটি ভবর্ ন্টর্ময় গঠিি হমব। 
প্রন্টিটিমি আর্টি অ্যোপোর্ন ম ি সহ, েয়টি ভবর্, 165 ইউন্টর্য়র্ ঘকোয়োর বুমিভোমডন  অ্বন্টিি হমব। 
24টি অ্যোপোর্ন ম ি সহ একটি ঘদোিিো ভবর্ 154 ইউন্টর্য়র্ ঘকোয়োর বুমিভোমডন  অ্বন্টিি হমব।  
  
সব কটি অ্যোপোর্ন ম ি সোশ্রয়ী  ূমিযর হমব এিোকোর গ়ে আময়র 30 এবিং 80 শিোিংশ বো িোর ক  
আয় করো পন্টরবোরগুমিোর জর্য। এগোমরোটি অ্যোপোর্ন ম মি অ্র্সোইর্ সহোয়ক পন্টরমষবোস ূহ থোকমব এবিং 
শোরীন্টরক অ্ক্ষ িো বো একটি আ োিজন্টর্ি  ন্টিমের আ োিযুি বযন্টিমদর জর্য সিংরন্টক্ষি থোকমব। 
প্রকল্পটি রমিেোমরর কর্নোরমেোর্ গ্রুপ, ন্টিন্ট মর্ড (Rochester's Cornerstone Group, Ltd.) এবিং 
ন্টবশপ ন্টশর্ ইকুম ন্টর্কোি হোউন্টজিং িোউমন্ডশর্, ইর্কমপনোমরমর্ড (Bishop Sheen Ecumenical 
Housing Foundation, Inc.) দ্বোরো তিন্টর করো হমি।  
  
সুন্টবযোগুন্টির  মযয থোকমব একটি 24/7 িন্টি এবিং ন্টির্মর্স এিোকো, ভো়েোমর্মদর বযবহোমরর জর্য 
উপিব্ধ রোন্নো র সহ একটি কন্ট উন্টর্টি রু , একটি কন্টিউর্োর রু , এবিং সহোয়ক পন্টরমষবো 
প্রদোর্কোরী, ঘসিোর ির ন্টডমসন্টবন্টিটি রোইর্স, ইর্মকর (Center for Disability Rights, Inc.) 
জর্য অ্ন্টিস ঘেস, প্রন্টিটি ভো়েোমর্মক ব়ে আকোমরর সঞ্চয়িোর্ও প্রদোর্ করো হমব।  
  
দটুি উন্নয়র্ সোইর্ ক্রসওয়োক এবিং িুর্পোথ দ্বোরো সিংযুি করো হমব। বন্টহরঙ্গর্ সুন্টবযোগুন্টির  মযয 
থোকমব ন্টশশুমদর জর্য একটি পন্টরমবন্টষ্টি ন্টবমর্োদমর্র এিোকো। ভো়েোমর্, ক নিোরী এবিং দশনর্োথীমদর 
জর্য 145-টি পোন্টকন িং ঘেস থোকমব।  
  
ন্টিন্টি শহর এবিং র্থন ন্টিন্টির জর্পদমক একটি উচ্চ-ক নক্ষ িো সিন্ন কুি ঘজিোয় প্রমবশোন্টযকোর এবিং 
দোন্টরমযযর হোর ক  হওয়ো ও অ্র্যোর্য কোরমণ উচ্চির সুমযোমগর এিোকো ন্টহসোমব ন্টবমবির্ো করো হয়। 



 

 

িো নোন্টস, একটি ঘপোে অ্ন্টিস,  ুন্টদর ঘদোকোর্, গযোস ঘেশর্ এবিং অ্র্যোর্য খিুরো ঘকর্োকোর্োর িোর্ 
সহ র্থন ন্টিন্টির িোম র ঘকমের প্রোয় আযো  োইি দমূর এই উন্নয়র্টি অ্বন্টিি, যোর ঘথমক হোবোডন  
পোকন   োত্র এক িিুথনোিংশ  োইি দমূর অ্বন্টিি।  
  
হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িমসর জর্য রোমজযর সহোয়িোর  মযয আমে ঘিডোরোি স্বল্প আময়র আবোসর্ 
র্যোমের ঘক্রন্টডর্ (Low-Income Housing Tax Credits) যো আর্ু োন্টর্ক 10.9  োন্টকন র্ ডিোর 
উৎপন্ন করমব ইকুইটিমি এবিং 6.4 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোর উৎপন্ন করমব HCR ঘথমক। প্রকল্পটিমক 
ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ এর্োন্টজন  ন্টরসোিন  অ্যোন্ড ঘডমভিপম ি অ্মথোন্টরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority) আর্ু োন্টর্ক 60,000  োন্টকন র্ ডিোর প্রদোর্ করমে 
অ্র্ুদোর্ অ্থনোয়র্ বোবদ। িোেো়েোও, কন্ট উন্টর্টি ন্টপ্রজোরমভশর্ কমপনোমরশর্ (Community 
Preservation Corporation, CPC), ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ ক র্ ন্টরর্োয়োরম ি িোমন্ডর (New York 
State Common Retirement Fund) সোমথ একটি অ্িংন্টশদোন্টরমত্ব 2.8 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোমরর 
িোয়ী ঋণ ন্টদমি।  
  
HCR কবমের্ার রুি অোর্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "আ রো রমিেোমরর কর্নোরমেোর্ গ্রুপ 
(Rochester's Cornerstone Group) এবিং ন্টবশপ ন্টশর্ ইকুম ন্টর্কোি হোউন্টজিং িোউমন্ডশমর্র 
(Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation) সোমথ এই 21 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোমরর 
উন্নয়মর্ অ্িংশীদোন্টরত্ব করমি ঘপমর গন্টবনি যো ন্টকেু প্রন্টিবন্ধী সহ, 72-টি পন্টরবোরমক , অ্িযন্ত 
প্রময়োজর্ীয় সোশ্রয়ী  ূমিযর বোন্ট়ে প্রদোর্ করমব। একটি উচ্চির সুমযোমগর এিোকোয় অ্বন্টিি, হোবোডন  
ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িস পন্টরবোরগুন্টিমক ভোি কুি, ক নসিংিোর্ এবিং সুমযোগসুন্টবযোস ূমহর অ্যোমেস প্রদোর্ 
করমব। ন্টিন্টি শহমরর পন্টরবোরগুন্টির জর্য একটি উজ্জ্বি ভন্টবষযৎ গম়ে ঘিোিোর  োযযম  আ রো 
ন্টিঙ্গোর ঘিকসমক এন্টগময় ন্টর্ময় ঘযমি সহোয়িো করব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ এর্াবজন  বরসািন  অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমি অিবরটির (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্িনাহ়ী 
কমনকেন া ঘডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "NYSERDA হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িস প্রকমল্পর জর্য 
সহোয়িো প্রদোর্ করমি ঘপমর আর্ন্টিি যো শন্টি-দক্ষিো এবিং ন্টর্ নোণ ঘকৌশি বযবহোর কমর 
আবোন্টসকমদর জর্য ভোিভোমব-অ্ন্তন্টরি, ঘর্কসই বোসিোর্ প্রদোর্ কমর যোরো ক  জ্বোিোন্টর্র খরমির 
ঘবোঝো বহর্ করমবর্ এবিং বন্টযনি স্বোিিয এবিং সুরক্ষো উপমভোগ করমব। ন্টর্ম্ন আময়র ন্টর্উ 
ইয়কন বোসীমদর জর্য স্বোিযকর এবিং সোশ্রয়ী  ূমিযর বোসিোর্ প্রদোর্ করো রোমজযর িক্ষযমক স থনর্ কমর 
যোমি আ োমদর পন্টরিন্ন শন্টিমি রূপোন্তমরর ঘক্ষমত্র ঘকউ ন্টপন্টেময় র্ো থোমক, ঘয র্টি জিবোয়ু ঘর্িৃত্ব 
এবিং সম্প্রদোয় সুরক্ষো আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) দ্বোরো 
ন্টর্মদন ন্টশি হময়মে।"  
  
ঘের্ কম্পম্বরালার র্মাস বপ. বডর্াম্বপাবল িম্বলর্, "হোবোডন  ন্টরিংস উন্নয়র্ রমিেোর সম্প্রদোময়র জর্য 
একটি দদুন োন্ত সিংমযোজর্, এ র্ এক স ময় যখর্ আ োমদর রোজয জমু়ে সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ একটি 
জরুন্টর প্রময়োজর্। হোবোডন  ন্টরিংমস ন্টবন্টর্ময়োগ ঘকবি িোর সদসযমদর জর্য স্মোর্ন  ন্টবন্টর্ময়োগ করোর জর্য 
রোমজযর ঘপর্শর্ িহন্টবমির প্রন্টিশ্রুন্টি ন্টর্ন্টিি কমর র্ো, বরিং এটি রমিেোর সম্প্রদোময়র জর্য 



 

 

ন্টিন্টিশীি এবিং সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসমর্র একটি গুরুত্বপূণন সিংিোর্ও তিন্টর কমর। আজমকর 
ন্টর্ নোণকোজ শুরু হওয়ো এই উন্নয়র্টি এন্টগময় যোওয়োর সোমথ একটি ইন্টিবোিক পদমক্ষপ। এই 
ন্টবন্টর্ময়োমগ কন্ট উন্টর্টি ন্টপ্রজোরমভশর্ কমপনোমরশর্ (Community Preservation Corporation) এবিং 
অ্র্যোর্যমদর সোমথ অ্িংশীদোন্টরত্ব করমি ঘপমর আন্ট  আর্ন্টিি।" 
  
বসম্বর্র্র এডওয়াডন  এ রাি III িম্বলর্, "আ োমদর আপমের্ সম্প্রদোয়গুন্টিমি ন্টবন্টর্ময়োগ করো হমি 
ঘদমখ আন্ট  সব স য় আর্ন্টিি। শহমর এই প্রকমল্পর ঘকেীকরণ খুব উমিজর্োপূণন, আন্ট  এর স োন্টি 
ঘদখোর জর্য অ্মপক্ষোয় আন্টে।" 
  
অোম্বসেবল সদসে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "আন্ট  রমিেোর কর্নোরমেোর্ গ্রুপ এবিং ন্টবশপ ন্টশর্ 
ইকুম ন্টর্কোি হোউন্টজিং িোউমন্ডশর্মক িোমদর দনৃ্টষ্টভন্টঙ্গ এবিং এই অ্র্র্য হোউন্টজিংময়র সম্প্রদোময়র 
ন্টবকোমশর জর্য সোযুবোদ জোর্োই। হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িস িোর বোন্টসিোমদর  ুন্টদর ঘদোকোর্, 
িো নোন্টস, ঘরমিোাঁরো এবিং অ্র্যোর্য পন্টরমষবোর  মিো অ্যোমেসমযোগয সুন্টবযো সরবরোহ করমব যো 
বোন্টসিোমদর এই সম্প্রদোময় স ৃন্টদ্ধিোভ করমি ঘদমব। আন্ট  ন্টর্উ ইয়কন  রোমজযর ঘহো স অ্যোন্ড 
কন্ট উন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়োিমক যর্যবোদ জোর্োমি িোই হোবোডন  ন্টরিংমস িোমদর ন্টবন্টর্ময়োমগর জর্য এবিং ন্টিন্টির 
পন্টরবোরগুন্টির প্রন্টি িোমদর অ্বযোহি স থনমর্র জর্য। আ োমদর পন্টরবোরগুন্টি ি়েোই করমে, যোমদর 
আয় ক  এবিং শোরীন্টরক অ্ক্ষ িো এবিং ট্র যোটিক  ন্টিমের আ োিপ্রোি বযন্টিমদর বোসিোমর্র ন্টদমক 
 মর্োন্টর্মবশ করো সহ, হোবোডন  ন্টরিংস এখর্ িোমদর এ র্ একটি ন্টর্রোপদ িোর্ প্রদোর্ করমব যোমক 
িোরো গৃহ বিমি পোরমবর্।" 
  
বিবলর সুপারভাইজার ঘডবভড ডাবর্িং িম্বলর্, "আ োমদর শহরিন্টির সম্প্রদোয়গুন্টিমি প্রকৃি 
অ্ন্টঙ্গকোর করোর স য় এখর্ এমসমে। সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ ন্টর্ নোণ করো এ র্ একটি প্রন্টিশ্রুন্টি যো 
আ োমদর অ্বশযই করমি হমব যোমি ন্টিন্টির  মিো  হোর্ সম্প্রদোয়গুন্টিমি বসবোমসর সুমযোগ সকমির 
জর্য প্রদোর্ করো যোয়। আন্ট  হোবোডন  ন্টরিংস হোউন্টজিংময়র ঘডমভিপম ি এবিং যোরো ঘশষ পযনন্ত 
এখোমর্ বোস কমরর্ িোমদর স্বোগি  জোর্োই, িোরো একসোমথ আ োমদর সম্প্রদোয়মক শন্টিশোিী করোর 
জর্য কোজ করমবর্।"  
  
ঘরাম্বিোম্বরর কর্নারম্বোর্ গ্রুম্বপর সভাপবে রজার ব্রোন্ডর্ িম্বলর্, "ঘরোমিেোমরর কর্নোরমেোর্ গ্রুপ, 
ন্টবশপ ন্টশর্ ইকুম ন্টর্কোি হোউন্টজিং িোউমন্ডশর্, ইর্কমপনোমরমর্মডর সোমথ হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িস 
তিন্টর করোর সুমযোগ ঘপময় আর্ন্টিি। উচ্চ  োমর্র কুি ঘজিোর সোমথ এই সম্প্রদোময়র ক ীমদর জর্য 
 োর্সিন্ন, ক  খরমির আবোসর্ প্রদোর্ করো আগো ী অ্মর্ক বের যমর িোমভর কোরণ হমব। ন্টর্উ 
ইয়কন  ঘের্ ঘহো স অ্যোন্ড কন্ট উন্টর্টি ন্টরন্টর্উয়োি এবিং ঘর ন্ড ঘজ স র্যোে ঘক্রন্টডর্ িোন্ডস 
(Raymond James Tax Credit Funds) সহ আ োমদর আন্টথনক অ্িংশীদোররো আবোর ন্টিন্টি শহমর 
এই ব়ে ন্টবন্টর্ময়োমগর জর্য প্রময়োজর্ীয় িহন্টবি সরবরোহ কমরমে।"  
  
বিেপ বের্ ইকুম্বমবর্কাল হাউবজিং িাউম্বন্ডেম্বর্র ঘিাম্বডন র সদসে পোবরক এল. কাসাম্বো 
িম্বলম্বের্, "ন্টশর্ হোউন্টজিং হোবোডন  ন্টরিংমসর উন্নয়মর্ ঘরোমিেোমরর কর্নোরমেোর্ গ্রুমপর সোমথ 
অ্িংশীদোন্টরত্ব করমি ঘপমর আর্ন্টিি। ন্টশর্ হোউন্টজিং-এ, আ রো আ োমদর সম্প্রদোময় যোমদর ঘসবো কন্টর 



 

 

িোমদর আত্ম- ূিযর এবিং  যনোদোর প্রিোর করমি িোই। হোবোডন  ন্টরিংস ন্টিন্টির পন্টরবোরগুন্টির জর্য 
গুরুত্বপূণন, ন্টর্রোপদ এবিং সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ সরবরোহ কমর এই ন্ট শর্টি পূরণ করমব।"  
  
কবমউবর্টি বপ্রজারম্বভের্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র মর্ন ম্বগজ অবিসার বমবরয়াম বজিার িম্বলর্, "গুণগি 
সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসর্ হি শন্টিশোিী, স ৃদ্ধশোিী সম্প্রদোময়র ন্টভন্টি। এটি বোন্টসিোমদর  োর্ন্টসক শোন্টন্ত 
প্রদোর্ কমর, এবিং িোমদর প্রোপয  যনোদো ন্টর্ময় জীবর্ যোপর্ করমি ঘদয়। রমিেোমরর কর্নোরমেোর্ 
গ্রুপ এবিং ন্টবশপ ন্টশর্ ইকুম ন্টর্কোি হোউন্টজিংময়র িোউমন্ডশমর্ আ োমদর অ্িংশীদোরমদর সোমথ একটি 
প্রকমল্প আবোর কোজ করোর সুমযোগ পোওয়ো সম্মোমর্র ন্টবষয় যো পন্টরশ্র ী রমিেোমরর পন্টরবোরগুন্টিমক 
72-টি র্িুর্ সোশ্রয়ী  ূমিযর অ্যোপোর্ন ম ি প্রদোর্ করমব। CPC-ঘি, যখর্ আ রো আবোসমর্ 
ন্টবন্টর্ময়োগ কন্টর, এটি আ োমদর অ্িংশীদোরমদর উপর ন্টবন্টর্ময়োগ, সম্প্রদোময় এবিং ঘসই  োর্ুষমদর  মযয 
ন্টবন্টর্ময়োগ, যোরো শীঘ্রই এটিমক ন্টর্মজমদর গৃহ বিমবর্। রমিেোমরর কর্নোরমেোর্ গ্রুপ, ঘসিোর ির 
ন্টডমসন্টবন্টিটি রোইর্স (Center for Disability Rights) এবিং কিমট্রোিোর ন্টডর্োমপোন্টি এবিং রোমজযর 
ঘপর্শর্ িোমন্ড (State Pension Fund) আ োমদর অ্িংশীদোরমদর আ োর যর্যবোদ জোর্োই।"  
  
ঘিজ কবমউবর্টি ঘডম্বভলপম্বমম্বির িোিংবকিংম্বয়র (Chase Community Development Banking) 
বর্িনাহ়ী পবরিালক েবমন ঘসািহার্ িম্বলর্, "হোবোডন  ন্টরিংস অ্যোপোর্ন ম িস ন্টিন্টির বোন্টসিোমদর ন্টর্রোপদ 
এবিং সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসমর্র ন্টবকল্প প্রদোর্ করোর জর্য গুরুত্বপূণন। আ োমদর িোর্ীয় 
সম্প্রদোয়গুন্টিমি সোশ্রয়ী  ূমিযর আবোসমর্র প্রময়োজর্ অ্বযোহি রময়মে এবিং আ রো রমিেোমরর 
কর্নোরমেোর্ গ্রুপ এবিং ন্টবশপ ন্টশর্ ইকুম ন্টর্কোি হোউন্টজিং িোউমন্ডশর্, ইর্কমপনোমরমর্মডর  মিো িোর্ীয় 
ঘর্িোমদর সোমথ কোজ করমি ঘপমর গন্টবনি, যোরো সম্প্রদোময়র উন্নয়মর্র প্রন্টি অ্ন্টঙ্গকোরবদ্ধ।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিে করা  
 
আজমকর ঘ োষণো "ন্টিঙ্গোর ঘিকস িরওয়োডন " এর সিূরক, যো শন্টিশোিী অ্থননর্ন্টিক প্রবৃন্টদ্ধ ও 
কন্ট উন্টর্টি ন্টবকোমশর জর্য এই অ্ঞ্চমির স ন্টিি রূপমরখো। 2012 সোি ঘথমক রোজয ইন্টি মযয 
পন্টরকল্পর্োটির ন্টভন্টি তিন্টরর জর্য এই অ্ঞ্চমি 8 ন্টবন্টিয়র্  োন্টকন র্ ডিোমররও ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়োগ কমরমে 
- ঘিোমর্োন্টর্কস, কৃন্টষ ও খোদয উৎপোদর্, এবিং উন্নি উৎপোদর্ সহ  খুয ন্টশল্পগুন্টিমি ন্টবন্টর্ময়োগ 
করোর  োযযম । 2015 সোমির ন্টডমসম্বমর গভর্নর কুওম ো কিৃন ক ঘ োন্টষি আপমের্ ন্টরভোইর্োিোইমজশর্ 
ইন্টর্ন্টশময়টিমভর  োযযম  বিন  োর্ অ্ঞ্চিটি 500 ন্ট ন্টিয়র্  োন্টকন র্ ন্টবন্টর্ময়োমগর  োযযম  ন্টিঙ্গোর ঘিকস 
িরওয়োডন মক ত্বরোন্টিি করমে। এই িহন্টবি বযন্টিগি বযবসোন্টয়ক উমদযোমগ 2.5 ন্টবন্টিয়র্  োন্টকন র্ 
ডিোমররও ঘবন্টশ ন্টবন্টর্ময়োগ করমি উৎসোন্টহি কমরমে, যো এই অ্ঞ্চমি 8,000-এর ঘবন্টশ ক নসিংিোর্ 
সৃন্টষ্টর প্রিযোশো কমর। আমরো িথয পোওয়ো যোমব এখোমর্।  
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