
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবিম্বে র্েুর্ 53 বমবল়ের্ সাশ্র়ে়ী মূম্বলের আিাসর্ উন্ন়েম্বর্র 
বর্মনাণ কাজ শুরু করার ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
62 ঘমইর্ ট্োবরট্াউর্ গ্রাম্বমর ঐবেহাবসক YMCA ঘেবসবলটিম্বক 109-টি সাশ্র়ে়ী মূম্বলের গৃম্বহ 

রূপান্তবরে করম্বি মূলে 55 এিং োর ঘিবে ি়েস়ী বর্উ ই়েকন িাস়ীম্বের জর্ে  
  

েবি-েক্ষ উন্ন়ের্টি ঘকন্দ্র়ী়েভাম্বি, ঘোকার্, ঘরম্ব্াোঁরা এিং গণ পবরিহম্বণর কাোকাবে গ্রাম্বমর 
ঘকন্দ্রস্থম্বল অিবস্থে  

  
গভর্নর কুওম ো আজ ওমেস্টমেস্টোর কোউন্টির ট্যোন্টরট্োউর্ গ্রোম  53 ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর  ূমিযর 
62 ম ইমর্ সোশ্রেী  ূমিযর আবোসর্ উন্নেমর্র ন্টর্ নোণ কোজ শুরু করোর ম োষণো কমরমের্। এই 
উন্নেমর্ ঐন্টিহোন্টসক ইেং ম ন্স ন্টিশ্চোর্ অ্যোমসোন্টসমেশর্ (Young Men's Christian Association, 
YMCA) মেন্টসন্টিটির অ্ন্টভম োন্টজি পুর্বনযবহোর এবং 55 বেমরর মবন্টশ বেসী পন্টরবোরগুন্টির জর্য 
109-টি সোশ্রেী  ূমিযর এবং অ্িযন্ত শন্টি-দক্ষ গৃহ তিন্টর করোর জর্য একটি অ্ন্টিন্টরি ভবর্ ন্টর্ নোণ 
এর সোমে জন্ট়িি।  
  
"স স্ত ন্টর্উ ইেকন বোসীমদর িোমদর পেমের সম্প্রদোেগুন্টিমি ন্টর্রোপদ এবং সোশ্রেী  ূমিযর আবোসমর্র 
অ্যোমেস পোওেোর অ্ন্টিকোর আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "62 ম ইমর্র উন্নের্ রোজয জমু়ি 
সোশ্রেী  ূমিযর আবোসর্ ন্টবকল্প সম্প্রসোরমণর প্রন্টি আ োমদর অ্ট্ি অ্ঙ্গীকোরবদ্ধিোমক প্রদশনর্ কমর, 
 োর  মিয রমেমে এ র্ অ্ঞ্চি ম খোমর্ ন্টর্ন্টদনষ্ট আমের উপর ন্টর্ভন র বেষ্ক ন্টর্উ ইেকন বোসীরো িোমদর 
সো মেনর  মিয উপ িু আবোসর্ খুুঁমজ মপমি অ্সুন্টবিোর সম্মুখীর্ হমের্।"  
  
2011 সোি মেমক, ন্টর্উ ইেকন  মস্টট্ মহো স এন্ড কন্ট উন্টর্টি ন্টরন্টর্উেোি (New York State Homes 
and Community Renewal) ওমেস্টমেস্টোর কোউন্টিমি আর্ু োন্টর্ক 6,600-টি সোশ্রেী  ূমির গৃহ ও 
অ্যোপোট্ন ম ি তিন্টর বো সংরক্ষণ করমি 1 ন্টবন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোমররও মবন্টশ ন্টবন্টর্মেোগ কমরমে।  
  
সকি ন্টর্উ ইেকন বোসীর জর্য ন্টর্রোপদ, সোশ্রেী আবোসর্ বযবস্থো করোর জর্য গভর্নমরর ম  অ্ঙ্গীকোর 
িো মস্টমট্র এই অ্ভূিপূবন 20 ন্টবন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর  ূমিযর পোুঁে-বের ম েোদী আবোসর্ 
পন্টরকল্পর্োে প্রন্টিেন্টিি হমেমে। এই পন্টরকল্পর্ো 100,000-টি সোশ্রেী আবোসর্ ও 6,000-টি সহোেক 
পন্টরমষবো তিন্টর করোর বো সংরক্ষণ করোর  োিযম  আবোসর্ সহজিভয কমর এবং গৃহহীর্িোর সোমে 



 

 

ি়িোই কমর।  
 
ম ইর্ ন্টিট্ এবং উইন্ডি পোকন  উভেমিই ফ্রমিজ সহ গ্রোম  এক একর জন্ট র অ্ংমশর উপর 62 
ম ইর্ ন্টর্ নোণ করো হমব। েোর িিো ম ইর্ ন্টিট্ ভবর্টি,  ো  ূিি 1911 সোমি ন্টর্ন্ট নি, মবশ 
কমেকটি সোিোরণ এিোকো সহ আিুন্টর্ক অ্যোপোট্ন ম মি রূপোন্তন্টরি হমব। সম্পন্টির ন্টপেমর্র দটুি 
অ্ন্টিন্টরি YMCA ভবর্ মভমে একটি র্বন্টর্ন্ট নি েোরিিো ভবর্ ন্টদমে প্রন্টিস্থোর্ করো হমব। 
ঐন্টিহোন্টসক ম ইর্ ন্টিমট্র সম্মুখভোগ অ্ক্ষি েোকমব। এর মডমভিপোর হি ওেোইল্ডোর বোল্টোর 
পোট্ন র্োসন, ইর্ক. (Wilder Balter Partners, Inc.)  
  
ম  বযন্টিবমগনর এবং পন্টরবোরগুন্টির আে এিোকোর ন্ট ন্টডেোর্ আমের 30 মেমক 70 শিোংশ বো িোর 
ক , িোমদর কোমে সব কটি অ্যোপোট্ন ম ি সো মেনর  মিয হমব।  
  
ন্টবন্টল্ডং এর সুন্টবিোগুন্টির  মিয রোন্নো র সহ কন্ট উন্টর্টি রু , ন্টেট্মর্স মসিোর, মকন্দ্রীে িন্টি রু , 
সবুজ েোমদর উম োর্, একটি অ্র্সোইট্  যোমর্জম ি অ্ন্টেস এবং একটি সুপোন্টরমিমন্ডি ইউন্টর্ট্ 
েোকমব। এই উন্নেমর্ বোন্টসেোমদর জর্য ভূগভন স্থ পোন্টকন ংমের দটুি স্তর এবং একটি গ্রোউন্ড মিমভি 
ন্ট উন্টর্ন্টসপযোি পোন্টকন ং গযোমরজ অ্ন্তভুন ি েোকমব।  
  
উন্নেমর্র অ্বস্থোর্ গ্রোম র বহু মদোকোর্, মরমস্তোুঁরো, ন্টগজন ো, সু্কি এবং অ্র্যোর্য পন্টরমষবোর মহুঁমট্  োওেোর 
দরূমের  মিয হমব। ভবর্টি ম মরো র্েন মরর্ মস্টশমর্র এবং মবশ কমেকটি ওমেস্টমেস্টোর কোউন্টি 
ন্টব-িোইর্ রুমট্র জর্য বোস স্টমপর কোেোকোন্টে হমব।  
  
62 ম ইর্ মগোল্ড শংসোপমের জর্য ন্টিডোরন্টশপ ইর্ এর্োন্টজন  অ্যোন্ড এর্ভোেরর্ম িোি ন্টডজোইর্ 
(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) মহো স পূরণ করোর জর্য 
ন্টডজোইর্ করো হমেমে। শন্টি-দক্ষিো বযবস্থোে অ্ন্তভুন ি হমব ভূিোপীে িোপ এবং শীিন্টিকরণ ন্টসমস্ট , 
ক  প্রবোমহর প্লোন্টবং ন্টেেেোর, এর্োন্টজন  স্টোর আমিো এবং  ন্ত্রপোন্টি, এবং েোমদর মসৌর পযোমর্ি  ো 
ন্টবন্টল্ডং এর তবদযুন্টিক সরবরোমহর সমূ্পরক ন্টহমসমব ন্টবদযুৎ উৎপন্ন করমব ।  
  
YMCA মেন্টসন্টিটি বিন  োমর্ মহো স অ্যোন্ড কন্ট উন্টর্টি ন্টরন্টর্উেোমির (Homes and Community 
Renewal, HCR)সোমে ন্টবদয োর্ ন্টর্েন্ত্রক েুন্টির অ্িীমর্ 48-টি একক কমক্ষর দখিদোরীর ইউন্টর্ট্ 
প্রদোর্ কমর। স স্ত 29-টি ন্টবদয োর্ SRO ভো়িোমট্মদর র্িুর্ উন্নেমর্ েোকোর অ্ন্টিকোর রমেমে এবং 
ন্টর্ নোমণর স ে িোরো বোস্তুেুযি হমবর্ র্ো। হোউন্টজং অ্যোকশর্ কোউন্টন্সি (Housing Action 
Council), ট্যোন্টরট্োউমর্ ন্টস্থি একটি অ্িোভজর্ক সংস্থো,  ো স্থোর্োন্তমরর পন্টরকল্পর্ো পন্টরেোির্ো করমব।  
  
HCR এর এই 53 ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর উন্নেমর্ ন্টবন্টর্মেোগ স্থোেী ও ন্টর্ নোণ কর-অ্বযোহি জিবোেু 
বমন্ড 8.5 ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর, মেডোমরি ন্টর্ম্ন-আে আবোসর্ কর মেন্টডট্ ইকুযইটিমি 16.5 
ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর এবং ভিুন ন্টকমি 11.4 ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর অ্ন্তভুন ি কমর। অ্র্যোর্য মস্টমট্র 
অ্েনোেমর্র  মিয আমে ন্টর্উ ইেকন  মস্টট্ এর্োন্টজন  ন্টরসোেন  অ্যোন্ড মডমভিপম ি অ্েন্টরটির (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA)  োন্টল্টেযোন্ট ন্টি ন্টর্উ 



 

 

কর্িোকশর্ মপ্রোগ্রোম r (Multifamily New Construction Program)  োিযম  85,400  োন্টকন র্ 
ডিোর। ওমেস্টমেস্টোর কোউন্টি 5 ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোর প্রদোর্ কমরমে। অ্ন্টিন্টরি অ্েনোেমর্র  মিয 
রমেমে স্থোর্ীে হোউন্টজং মডমভিপম ি েোন্ড মকোম্পোন্টর্র (Housing Development Fund 
Company) মেমক 9 ন্ট ন্টিের্  োন্টকন র্ ডিোমরর অ্িস্তর্ ঋণ এবং মসৌর এবং ন্টজওেো নোি ট্যোে 
মেন্টডট্।  
  
HCR কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "62 ম ইর্ মসই িরমণর সোশ্রেী  ূমিযর আবোসর্ প্রদোর্ 
করমব  ো বেস্ক ন্টর্উ ইেকন বোসীমদর প্রমেোজর্ এবং প্রোপয। শিোব্দীর প্রোেীর্ YMCA ভবমর্র 
ঐন্টিহোন্টসক স্থোপিয সংরক্ষণ করোর ন্টবষেটি ন্টবমবের্ো কমর এই উন্নের্টি  ত্ন সহকোমর ন্টডজোইর্ করো 
হমেমে এবং িোর সোমে আিুন্টর্ক এবং শন্টি-দক্ষ তবন্টশষ্টযগুন্টিও প্রদোর্ কমরমে  ো ন্টর্উ ইেকন মক 
কোবনর্ ন্টর্রমপক্ষ ভন্টবষযমির ন্টদমক ন্টর্মে  োওেোর জর্য আ োমদর প্রমেষ্টোমক আরও অ্গ্রসর কমর। 
ট্যোন্টরট্োউমর্র মকন্দ্রস্থমি অ্বন্টস্থি, এই 109-টি পন্টরবোর  োরো এই উন্নের্মক ন্টর্মজর বোন্ট়ি বিমবর্, 
িোরো মকর্োকোট্ো, পন্টরমষবো, মরমস্তোুঁরো এবং গণ পন্টরবহমণর সহজ অ্যোমেস পোমব,। গভর্নর কুওম োর 
আবোসর্ পন্টরকল্পর্োমক ির্যবোদ, এই িরমর্র প্রকল্পগুন্টি সবোর জর্য আরও ভোি এবং সোশ্রেী  ূমিযর 
ন্টর্উ ইেকন  তিন্টর করমে।"  
  
বর্উ ই়েকন  রাজে েবি গম্বিষণা ও উন্ন়ের্ কেৃন পক্ষ (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এর ঘপ্রবসম্বেি এিং প্রধার্ বর্িনাহ়ী কমনকেন া ঘোবরর্ এম. 
হোবরস িম্বলর্, "62 ম ইর্ ন্টিট্ প্রকমল্পর ন্টর্ নোণ িোর অ্ন্টিবোসীমদর জর্য শন্টি-দক্ষ, সোশ্রেী  ূমিযর 
আবোসর্ প্রদোর্ করমব  ো একটি পন্টরষ্কোর, আরও ন্টস্থন্টিস্থোপক ভবমর্র জর্য মসৌর পযোমর্ি আকোমর 
অ্িযোিুন্টর্ক ন্টবন্টল্ডং এর অ্র্ুশীির্ এবং পন্টরষ্কোর শন্টি সহ র্িুর্ ন্টর্ নোণ পদ্ধন্টি প্রদশনর্ কমর। এই 
িরমর্র প্রকল্পগুন্টি বোন্টসেোমদর  োন্টসক জ্বোিোন্টর্ বযে হ্রোস করমি সহোেিো কমর এবং িোর সোমে 
2050 সোমির  মিয ন্টর্গন র্ 85 শিোংশ হ্রোস করোর জর্য রোমজযর িমক্ষযর স েনমর্ ন্টবদয োর্ 
ভবর্গুন্টি মেমক ন্টর্গন র্ ম োকোমবিো করোর উমেমশয আ োমদর প্রমেষ্টোমক অ্গ্রসর কমর।"  
 
ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবির বর্িনাহ়ী জজন  লোটিমার িম্বলর্, "আ রো মরো োন্টঞ্চি ম  ওেোইল্ডোর বোল্টোর 
পোট্ন র্োসন ট্যোন্টরট্োউমর্র 62 ম ইমর্ কোজ শুরু করমে,  ো হি একটি ভবর্  ো 1900 দশমকর প্রে  
ন্টদমকর ইন্টিহোমস স ৃদ্ধ। এই েোর িিো সম্পন্টির অ্ন্টভম োন্টজি পুর্বনযবহোর,  ো মশষ প নন্ত 109-টি 
সোশ্রেী  ূমিযর আবোসর্ ইউন্টর্মট্ পন্টরণি হমব, আ োমদর কোউন্টির গন্টরষ্ঠমদর আরোম  েোকোর জর্য 
আরও একটি স্থোর্ প্রদোর্ করমব, এবং এ র্ একটি জোেগোে  ো িোমদর কোমে ন্টর্মজর বোন্ট়ির বমি 
 মর্ হমব। আ োমদর প্রবীণমদর র্যো য এবং সোশ্রেী  মূিযর আবোসমর্র সুম োগ প্রদোর্ করো সব স ে 
আ োর শীষন অ্গ্রোন্টিকোরগুন্টির  মিয একটি েোকমব, আজমকর ন্টর্ নোণ কোজ শুরু করোর অ্র্ুষ্ঠোর্টি 
মসই িক্ষয পরূমণর ন্টদমক আরও একটি পদমক্ষপ।"  
  
ট্োবরট্াউম্বর্র ঘম়ের ট্মাস িাট্লার িম্বলম্বের্, "মেোবনস  যোগোন্টজর্ আম ন্টরকোর মসরো 10-টি সুের 
শহমরর  মিয ট্যোন্টরট্োউর্মক স্থোর্ ন্টদমেমে। ইন্টিহোমস স ৃদ্ধ, ট্যোন্টরট্োউর্ গ্রো  62 ম ইর্ ন্টিমট্র 
YMCA ভবমর্র ঐন্টিহোন্টসক সম্পন্টির পরু্ন্টবনকোশমক স্বোগি জোর্োে। ওেোইল্ডোর বোল্টোর পোট্ন র্োসন দ্বোরো 
ন্টবকন্টশি এই সম্পন্টিটি এিইন্টড মগোল্ড ন্টবন্টল্ডং মের (LEED Gold Building)  োর্দণ্ড পূরণ করমব 



 

 

এবং ট্যোন্টরট্োউমর্র ঐন্টিহোন্টসক েন্টরে সংরক্ষণ করমব। এই প্রকমল্পর  ূি ন্টদকগুন্টি  ো ন্টবমশষভোমব 
ট্যোন্টরট্োউর্ গ্রো মক উপকৃি কমর িো হি এটি প্রবীণমদর জর্য 109-টি ইউন্টর্ট্ সোশ্রেী  ূমিযর 
আবোসর্ প্রদোর্ কমর, এটি ম ইর্ ন্টিমট্র  ুমখো ুন্টখ YMCA ভবমর্র ঐন্টিহোন্টসক সম্মুখভোগ সংরক্ষণ 
এবং পুর্রুদ্ধোর কমর, এবং এটি আ োমদর বোন্টসেোমদর এবং ডোউর্ট্োউর্ ন্টবজমর্স ন্টডন্টিমের জর্য 
65টি অ্িযন্ত প্রমেোজর্ীে মপৌর পোন্টকন ং মেস ম োগ কমর।"  
  
ও়োইল্ডার িাল্টার পাট্ন র্াসন ইর্কম্বপনাম্বরম্বট্ম্বের (Wilder Balter Partners, Inc) ঘপ্রবসম্বেি, 
উইবল়োম িাল্টার িম্বলর্, "ঐন্টিহোন্টসক ট্যোন্টরট্োউর্ গ্রোম র মকন্দ্রস্থমি YMCA এর পুর্ন্টর্ন নোণ অ্মর্ক 
মস্টকমহোল্ডোরমদর ইর্পটু্ এবং সহোেিোর দ্বোরো গঠিি হমেমে,  োর  মিয রমেমে: স্থোর্ীে বন্টণক, 
স্থোর্ীে বোন্টসেো, মপৌর ক ী, মপৌর ন্টর্বনোন্টেি ক নকিন ো এবং স্থোর্ীে অ্িোভজর্ক সংস্থো। আ রো 
পুর্ন্টবনকোশ পন্টরকল্পর্ো এবং এই অ্যোপোট্ন ম িগুন্টি ন্টবদয োর্ SRO অ্ন্টিবোসী এবং ভন্টবষযমির প্রবীণ 
বোন্টসেোমদর জর্য ম  সুম োগগুন্টি প্রদোর্ করমব িো ন্টর্মে এর মেমে মবন্টশ উচ্ছ্বোন্টসি হমি পোন্টর র্ো।"  
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