
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আলিাবর্ম্বে 70টি ঐবেহাবিক িাবর িাবর িাবির 56 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
পরু্িনািম্বর্র ঘ াষণা কম্বরর্  

  
প্রবেম্বিেী বিবেষ্ট্ে িংরক্ষম্বণর িময় বির্টর্ অোবভবর্উ ঐবেহাবিক অোপাটন ম্বমম্বেগুবলর িোপক 

িংস্কার করা হম্বয়ম্বে  
  

70টি িাবর িাবর িাবি এখর্ পবরিাম্বরর জর্ে 210টি বিদ্েুৎ িাশ্রয়ী, িাশ্রয়ী মূম্বলের এিং িহায়ক 
িাবি অফার কম্বর  

  
যারা পমূ্বিন গৃহহীর্ িা গৃহহীর্োর ঝুুঁ বকম্বে আম্বের্ এমর্ িাবিন্দাম্বদ্র জর্ে ও মার্বিক অিুস্থো 
যুক্ত িাবিন্দাম্বদ্র জর্ে যারা অর্-িাইট পবরম্বষিা পাম্বির্ োম্বদ্র জর্ে 40টি অোপাটন ম্বমে আলাদ্া 

রাখা হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আলবানর্র ঐনিহানিক নির্টর্ অ্যানভনর্উ ও টটর্ টরামেক 
নিমটর পামে 70 টি ঝুুঁ নকপুর্ন িানর িানর বানির 56 নমনলের্ মানকন র্ ডলার পুর্বনািমর্র কাজ টেষ 
করার ট াষর্া নিমেমের্। নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্ট এখর্ 40টি অ্যাপাটন মমন্টিহ 
পনরবারগুনলর জর্য ও যারা পূমবন গৃহহীর্ বা গৃহহীর্িার ঝুুঁ নকমি থাকা এবং মার্নিক টরামগ আক্রান্ত 
যারা অ্র্ িাইটটিমি িহােক পনরমষবা পামব িামির জর্য 210টি নর্রাপি ও িাশ্রেী মূমলযর বানি 
আলািা কমর টিওো হমেমে।  
  
"টযমকামর্া েহুমর অ্ঞ্চমলর অ্থননর্নিক স্বামযযর জর্য টলামকরা বাি করমি চাে টযখামর্ আকষনর্ীে ও 
প্রার্বন্ত েহমরর টকন্দ্রনবন্দ ুগমি টিালা অ্পনরহাযন এবং নর্উ ইেকন  টেমটর রাজধার্ী েহমর টিই 
িনৃিভনি পূরমর্র জর্য পিমেপ নর্মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নির্টর্ অ্যানভনর্উ বরাবর এই 
িব ঐনিহানিক বানি িংস্কামরর মাধযমম আমরা পনরবার ও িবুনল বানিন্দামির জর্য িাশ্রেী মূমলযর 
বানি িরবরাহ করনে, যখর্ আলবানর্র আবনার নহল এলাকার জর্য িংস্কামরর এক র্িুর্ যুমগর 
িূচর্া করনে। এটাও টিমখ আর্নন্দি টয এই প্রকল্পটি পূমবন গৃহহীর্ নর্উ ইেকন বািীগর্ ও মার্নিক 
টরামগ আক্রান্ত বযনিমির জর্য অ্যাপাটন মমন্ট িরবরাহ কমর কনমউনর্টিমক িহােিা করমব।"  
  
িকল নর্উ ইেকন বািীর জর্য নর্রাপি, িাশ্রেী আবাির্ বযবযা করার জর্য গভর্নমরর টয অ্িীকার 
িা টেমটর এই অ্ভূিপূবন 20 নবনলের্ মানকন র্ ডলার মূমলযর পাুঁচ-বের টমোিী আবাির্ ও 
গৃহহীর্ পনরকল্পর্াে প্রনিফনলি হমেমে। এই পনরকল্পর্া 100,000টি িাশ্রেী আবাির্ ও 6,000টি 



 

 

িহােক পনরমষবা তিনর করার বা িংরের্ করার মাধযমম আবাির্ িহজলভয কমর এবং গৃহহীর্িার 
িামথ লিাই কমর। 2011 িাল টথমক, নর্উ ইেকন  টেট টহামি অ্যান্ড কনমউনর্টি নরনর্উোল (New 
York State Homes and Community Renewal) কযানপটাল অ্ঞ্চমল প্রাে 490 নমনলের্ মানকন র্ 
ডলার নবনর্মোগ কমরমে যা 5,600টি িাশ্রেী মূমলযর বানি তিনর বা িংরের্ কমরমে।  
  
64 টথমক 321 নির্টর্ অ্যানভনর্উ এবং 20 ও 85 টটর্ টরামেক নিমটর মমধয িত্তরটি িানর িানর 
বানিগুনল বানিন্দামির জীবর্যাত্রার মার্ উন্নি করার িমে ভবর্ এবং আমেপামের ঐনিহানিক 
তবনেিয িংরেমর্র জর্য পনরকল্পর্া করা বযাপক িংস্কামরর মাধযমম করা হমেনেল। কামজর পনরনধর 
মমধয র্িুর্ োি ও জার্ালার মমিা উন্ননি; র্িুর্ বেলার; র্িুর্ গযাি, জল ও র্িনমা লাইর্; 
রান্না র ও বাথরুম আপমেড; র্িুর্ টিোল ও টমমঝ; নবিযুৎ িাশ্রেী বৃনি আধুনর্ক তবিযুনিক ও 
আমলাকিজ্জার বযবযা; বনহরির্ রাজনমনি ও িামমর্র প্রমবমের উপাে পুর্রুিার; লযান্ডমস্কনপং ও 
র্িুর্ ফুটপাথ নেল। িংস্কারগুনল LED ও এর্ানজন  োর লাইটিং, এর্ানজন  োর অ্যাপ্লামেন্স, কম 
প্রবাহ প্লানবং নফক্সচার ও অ্িযন্ত িে গরম জল নহটার অ্ন্তভুন ি কমর।  
  
টবনেরভাগ অ্যাপাটন মমন্টগুনল এলাকা নভনত্তক মধযম আে (Area Median Income, AMI)-এর 90 
েিাংে পযনন্ত উপাজন র্কারী পনরবারগুনলর জর্য িাশ্রেী মূমলযর 32টি অ্যাপাটন মমন্টিহ এলাকা নভনত্তক 
মধযম আে-এর 60 েিাংে পযনন্ত উপাজন র্কারী পনরবারগুনলর জর্য িাশ্রেী। িহােক পনরমষবা 
গভর্নমরর এম্পাোর টেট িহােক আবাির্ উমিযাগ (Empire State Supportive Housing 
Initiative) এর মাধযমম চনিেটি পনরবার িহােক পনরমষবা ও ভািার ভিুন নক প্রাপ্ত হমব যা নর্উ 
ইেকন  টেট মার্নিক স্বাযয কাযনালে (Office of Mental Health) কিৃন ক পনরচানলি হে। অ্র্-
িাইট িহােিা নডপল কনমউনর্টি িানভন মিি, ইর্কমপনামরমটড (DePaul Community Services, 
Inc.) কিৃন ক িরবরাহ করা হে যা স্বাযয টিবা, কমনিংযার্, নেোগি, বৃনত্তমূলক পুর্বনাির্ ও 
নিনর্কাল পনরমষবাগুনলর িমন্বে করমব। প্রকল্পটি টহাম নলনজং, LLC (Home Leasing, LLC) 
কিৃন ক উন্ননি করা হমেনেল।  
  
নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্টগুনলর জর্য অ্থনােমর্র টেমত্র কর োি-বমন্ডর মমধয 3.6 
নমনলের্ মানকন র্ ডলার, টফডামরল ও টেমটর নর্ম্ন-আে আবাির্ কমরর টক্রনডট (Low-Income 
Housing Tax Credits) রমেমে যা নর্রমপেিাে 20.2 নমনলের্ মানকন র্ ডলার এবং HCR টথমক 
19 নমনলের্ মানকন র্ ডলার ভিুন নক অ্জন র্ কমর। প্রকল্পটি নর্উ ইেকন  টেট অ্নফি অ্ব পাকন ি, 
নরনক্রমেের্ অ্যান্ড নহমোনরক নপ্রজারমভের্ (New York State Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation)-এর মাধযমম প্রিার্ করা টফডামরল ও টেট ঐনিহানিক টযাক্স 
টক্রনডট টপমেমে যা নর্রমপেিাে 12.4 নমনলের্ মানকন র্ অ্জন র্ কমরমে। OMH অ্পামরটিং খরমচর 
জর্য বানষনক 1 নমনলের্ মানকন র্ ডলার ও আিবাবপত্র ও কমী নর্মোগ এবং প্রনেের্িহ টযাগয 
োটন -আপ বযমের জর্য 340,000 মানকন র্ ডলার কমনিূনচ উন্নের্ অ্র্ুিার্ (Program 
Development Grant) িরবরাহ করমব।  
  
নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্টগুনল (Clinton Avenue Historic Apartments) 
গভর্নমরর েহমরর টকন্দ্রনবন্দু িংস্কার উমিযাগ (Downtown Revitalization Initiative, DRI) এর 



 

 

পনরপূরক। DRI আলবানর্র নির্টর্ টস্কাোর এলাকাে 10 নমনলের্ মানকন র্ ডলার নবনর্মোগ করমে, 
যা নির্টর্ অ্যানভনর্উ ও টটর্ টরাক ঐনিহানিক নডনিমের নকেু অ্ংে জমুি রমেমে। নডনিেগুনল 
অ্থননর্নিক িুমযাগ আর্া ও িম্প্রিামের ঐনিহানিক িম্পি িংরেমর্র লেয নর্মে ঐনিহানিক 
যার্গুনলর টেট ও জািীে টরনজোর (State and National Register of Historic Places) এ 
িানলকাভুি করা হমেমে। প্রকল্পটি 2012 িামল চাল ুহওো আলবানর্র বযাপক পনরকল্পর্ার েহমরর 
লেযগুনলর িামথও িামঞ্জিযপূর্ন, যা নবনভন্ন ধরমর্র, িাশ্রেী মূমলযর আবাির্ পেন্দ ও গৃহমানলকার্ার 
িুমযাগ িরবরাহ এবং মার্িম্পন্ন িাশ্রেী মূমলযর আবািমর্র িরবরাহ বজাে রাখার টকৌেলগুনল 
ের্াি কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভির্াউিকাি 
িম্বলর্, "নির্টর্ অ্যানভনর্উ ও টটর্ টরাক নিট বরাবর এই িানর িানর বানিগুনলর 56 নমনলের্ 
মানকন র্ ডলামরর িংস্কার একটি উচ্চানভলাষী উমিযাগ নেল এবং এর ফলাফল আলবানর্র টকন্দ্রযমল 
একটি িনিযকামরর রূপান্তনরি ও বিবািমযাগয এলাকা নহমিমব পনরর্ি হমেমে। টহাম নলনজং ও 
আমামির টেট িংযার অ্ংেীিারমির ধর্যবাি, নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্টগুনল এখর্ 
স্বাধীর্ভামব বিবামির জর্য যামির িাহামযযর প্রমোজর্ িামির জর্য িহােক পনরমষবািহ 210টি 
িাশ্রেী মূমলযর, আধনুর্ক ও নবিযুৎ-িাশ্রেী বানি িরবরাহ কমর। র্িুর্ আবাির্ িুমযাগ ও 
অ্থননর্নিক উন্নেমর্ গভর্নর কুওমমার চলমার্ নবনর্মোগ আবনার নহল এলাকাে র্িুর্ প্রার্ িঞ্চার 
করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট অবফি অি ঘমোল ঘহলথ এর কবমের্ার, ডা. অোর্ িাবলভার্ িম্বলর্, "নির্টর্ 
অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্টগুনলমি িহােিা আবাির্ ইউনর্টগুমলা মার্নিক টরামগ আক্রান্ত 
বযনিমিরমক িামির নর্জ বানি ও কনমউনর্টির মমধয বাুঁচমি ও উন্ননি করমি িহােিা করমব। 
আবারও, গভর্নর কুওমমার িাশ্রেী মূমলযর ও িহােক আবািমর্র প্রনিশ্রুনি িবুনল নর্উ ইেকন বািীমির 
নর্রাপি ও নযনিেীল বানি িরবরাহ করমে এবং িামির িম্প্রিামের মূলযবার্ অ্বিার্কারী হওোর 
জর্য প্রমোজর্ীে পনরমষবাগুনল িরবরাহ করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট অবফি অি পাকন ি, বরবিম্বয়ের্ এন্ড বহম্বোবরক বপ্রজারম্বভেম্বর্র কবমের্ার 
এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "একটি ঐনিহানিক িম্প্রিামের 70টি ভবমর্র পুর্বনাির্ অ্িাধারর্। এি 
বি আকামর ঐনিহানিক টযাক্স টক্রনডমটর প্রভাব টিমখ আমরা উচ্ছ্বনিি। ঐনিহানিক ভবর্গুনল 
কনমউনর্টির বনৃির িুমযাগ তিনর কমর। ভবর্গুনলর োরীনরক পুর্রুিামরর টচমে িংরের্ টবনে। 
এই বানিগুনলর পুর্বনাির্ িম্প্রিাে িংরের্ এবং প্রনিমবেী তবনেমিযর ধারর্া বজাে রাখার নবষমে।"  
  
ঘহাম বলবজং (Home Leasing) এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘেট গারউড িম্বলর্ "নিন্টর্ 
অ্যানভনর্উ অ্যাপাটন মমমন্টর পুর্নর্নমনার্ এই ঐনিহানিক ভবর্গুনলমি র্িুর্ জীবর্ িঞ্চার কমর, যা 
আলবানর্র বানিন্দামির জর্য িাশ্রেী মূমলযর বানি িরবরাহ করমব এবং আবনার নহল এলাকাে 
জীবর্যাত্রার মার্ উন্নি করমি িহােিা করমব। নর্উ ইেকন  টেট টহামি অ্যান্ড কনমউনর্টি 
নরনর্উোল, নিটি অ্ব আলবানর্, কযানপটালাইজ আলবানর্ ও আমামির িকল অ্ংেীিারগর্ যারা এই 
ভবর্গুনল বাুঁচামর্ার িম্ভাবর্া টিমখমের্ িবাইমক ধর্যবাি।"  



 

 

  
HCR র্থন পালন নিট ও আরবার নহমলর লাকন  ড্রাইমভ Ida ইোরমরা টহামগুনলর বহু-পযনামের 
পুর্নর্নমনার্মকও িহােিা করমে। এটি আলবানর্র েহমরর টকন্দ্রনবন্দু িম্প্রিামের একটি মূল অ্বযার্ 
পুর্রাে আনবষ্কার করার এবং নর্ম্ন ও মাঝানর আমের পনরবারগুনলর জর্য র্িুর্ বানি উন্নেমর্র 
একটি প্রমচিা। আলবানর্ হাউনজং অ্থনরটি (Albany Housing Authority, AHA) কিৃন ক নবকনেি, 
Ida ইোরমরা টহামি আবনার নহল টর্বারহুড পনরকল্পর্া (Arbor Hill Neighborhood Plan) এর 
অ্ংে যামি আবনার নহল এলাকাে আবাির্, অ্থননর্নিক, িাংসৃ্কনিক ও জীবর্যাত্রার মার্ উন্নি করা 
যাে।  
  
বিম্বর্টর বর্ল ঘেজবলর্ িম্বলর্, "নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমমন্টর িমানপ্ত আলবানর্র 
নিন্টর্ টস্কাোর এলাকা ও এর বানিন্দামির আগামী বেমরর জর্য উপকৃি করমব। 70টি িংস্কার 
করা িানর িানর  রগুনল িাশ্রেী মূমলযর মামর্র আবািমর্র অ্যামক্সি তিনরমি টেট ও টফডামরল 
এমজনন্সগুনলর লেযযুি নবনর্মোমগর িাফলয নচনিি কমর। আনম নর্উ ইেকন  টেট টহামি অ্যান্ড 
কনমউনর্টি নরনর্উোল, কযানপটালাইজ আলবানর্ ও টহাম নলনজং LLC (Capitalize Albany and 
Home Leasing LLC) টক িামির অ্িাধারর্ কামজর জর্য প্রেংিা কনর।"  
  
অোম্বিেবলম্বমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্ট 
িাশ্রেী ভািা আবাির্ প্রিার্ করমব যা একটি অ্ঞ্চমলর জর্য একটি টটকিই কমীমির চানবকাঠি ও 
আমামির অ্থনর্ীনিমি একটি গুরুত্বপূর্ন ভূনমকা পালর্ কমর। এই ধরমর্র প্রকল্পগুনল আমামির 
িম্প্রিামের িাশ্রেী মূমলযর আবািমর্র  াটনি টমাকামবলাে কাজ কমর এবং মার্নিক অ্িুযিা ও 
গৃহহীর্িার উমিখমযাগয এবং যােী পনরর্নির মুমখামনুখ বযনিমির িহােিা করার জর্য িংযামর্র 
িরািনর অ্যামক্সি িরবরাহ কমর। এই প্রকল্পটি বাস্তবানেি করার জর্য NYSHCR, কনমউনর্টি 
নপ্রজারমভের্ কমপনামরের্ (Community Preservation Corporation) ও আলবানর্ নির্টর্ 
নরমডমভলপমমন্ট (Albany Clinton Redevelopment)-টক ধর্যবাি।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবে এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোকয় িম্বলম্বের্। "আমরা িী নমমোিী 
নবনর্মোমগর মাধযমম অ্মর্ক বাধা অ্নিক্রম করমি পানর যা আমামির আমেপামের এলাকাগুনলমক 
বিবািমযাগয এবং একটি পনরবার প্রনিপালমর্র জর্য আরও ভাল জােগা কমর টিামল। আমামির 
িাশ্রেী মূমলযর বানি তিনর করমি হমব যা নর্মে বানিন্দারা গনবনি হমি পামরর্, এবং এই র্িুর্ 
অ্যাপাটন মমন্টগুনল িঠিক নিমক একটি পিমেপ। িানরদ্র্য ও মার্নিক স্বাযয িমিযা নর্মে কাজ করা 
বযনিমির জর্য িমিামক অ্োনধকার টিওোর জর্য আনম িংস্কার আবাির্ ও িম্প্রিাে পুর্নর্নমনামর্র 
প্রেংিা কনর, পাোপানে অ্িযাধুনর্ক যন্ত্রপানি ও তবিযুনিক পনরকাঠামমাে নবনর্মোগ কমর নবিযুৎ 
িাশ্রমেরও প্রেংিা কনর।"  
  
আলিাবর্র ঘময়র কোবথ বেহার্ িম্বলর্, "ভবর্ ও আেপামের ঐনিহানিক তবনেিয বজাে টরমখ এই 
ধরমর্র র্যােিিি আবানিক অ্ঞ্চলটি ফলপ্রিূ হমি টিমখ এটা প্রার্বন্ত হে। নির্টর্ অ্যানভনর্উ 
ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্ট পরু্বনািমর্র জর্য ধর্যবাি, পনরবারগুনল উন্নি মামর্র জীবর্ িমি িাশ্রেী 
মূমলযর বানি উপমভাগ করমি পামরর্ যা র্িুর্ োি, যার মমধয জার্ালা, ইউটিনলটি লাইর্ এবং 



 

 

আপমেড রান্না র ও বাথরুম অ্ন্তভুন ি রমেমে। নির্টর্ অ্যানভনর্উ ঐনিহানিক অ্যাপাটন মমন্টগুনল 
মার্িম্পন্ন, িাশ্রেী মূমলযর আবাির্ ও বানির মানলকার্ার িুমযাগ িরবরাহ কমর এবং আলবানর্র 
নির্টর্ টস্কাোর এলাকাে ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজের্ উমিযাগ (Downtown Revitalization 
Initiative) এর মাধযমম যার্ীে নবনর্মোমগর প্রনি নর্উ ইেকন  টেমটর প্রনিশ্রুনির প্রেংিা কমর। এই 
উদ্ভাবর্ী িংস্কার পূমবন গৃহহীর্ বা গৃহহীর্িার ঝুুঁ নকমি থাকা এবং টয িমস্ত বযনি মার্নিক 
অ্িুযিাে যারা িাইমট িহােিামূলক পনরমষবাগুনল পামব িামির আবািমর্র িুমযাগও িরবরাহ 
করমব।"  
  
কোবপটালাইজ আলিাবর্ কম্বপনাম্বরের্ (Capitalize Albany Corporation) এর ঘপ্রবিম্বডে ও বিটি 
অি আলিাবর্ ইন্ডাবিয়াল ঘডম্বভলপম্বমে এম্বজবি (City of Albany Industrial Development 
Agency) এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া িারাহ ঘরবগম্বর্বল িম্বলর্, "যনিও আবনার নহল এলাকাে টহাম 
নলনজং এর কাজ অ্বযাহি রমেমে - এই প্রাথনমক নবনর্মোগ িম্পন্ন হমেমে এবং েহমরর টকন্দ্রযমলর 
চারপামে টকৌেলগি প্রনিমবেী িংমযাগ গমি িুলমি িহােিা করা উমত্তজর্াপরূ্ন। আমামির 
িম্প্রিােগুনল িামির িাশ্রেী মূলয বজাে রাখার জর্য, এই জািীে িাশ্রেী মূমলযর আবাির্ প্রকল্পগুনল 
আলবানর্ IDA েহমরর জর্য অ্োনধকার নহিামব অ্বযাহি থাকমব। এই পুর্বনাির্ শুধুমাত্র গি পাুঁচ 
বেমর ইমিামমধয িহােিা করা 1,600টিরও টবনে িাশ্রেী মূমলযর আবাির্ ইউনর্টমক যুি কমর।"  
  
িাবি ইজারা িম্পম্বকন   
রমচোমর নযি টহাম নলনজং উন্নি মামর্র অ্যাপাটন মমন্ট িম্প্রিামের উন্নের্, নর্মনার্ এবং বযবযাপর্াে 
নবমেষজ্ঞ। 1967 িামল প্রবীর্ নরমেল এমেট টডমভলপার ও টহাম প্রপাটিন মজর (Home Properties) 
প্রাির্ িহ-প্রধার্ নর্বনাহী কমনকিন া ও িহ-টচোরমযার্ টর্লির্ নলর্হাউটি কিৃন ক প্রনিনিি, 
টকাম্পানর্টি নলর্হাউটি পনরবামরর মানলকার্াধীর্ এবং নলর্হাউটি পনরবামরর নির্ প্রজমের দ্বারা 
পনরচানলি। বিন মামর্, িংযাটি 200 জমর্রও টবনে টলাকমক নর্মোগ কমর যারা িবাই "আমামির 
বানিন্দামির জীবর্ উন্নি করার" নমেমর্ নর্মবনিি এবং নর্উ ইেকন , টপর্নিলভানর্ো ও টমনরলযান্ড 
জমুি 2,500টিরও টবনে অ্যাপাটন মমন্ট পনরচালর্া কমর।  
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