
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/29/2021  গভর্ নর অোন্্ডরু এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্ নর অোন্্ডরু এম. কুওম্বমা ট্রম্বে $18 বমবলেম্বর্র অোম্ব াম্বডনিল অোন্ড সাম্ব ার্টনভ 

হাউবসিং ডডম্বভল ম্বমম্বের বর্ম নার্কাম্বয নর ড াষণা কম্বরম্বের্  

  

বহলসাইড বভউস ডর্িারহুড বরভাইটালাইম্বেের্ প্রম্বেক্ট ট্রম্বের উত্তর মধ্েভাগ অঞ্চল 

েুম্বে 17র্ট খাবল, বর্রম্ব ক্ষ অথিা ক্ষবিগ্রস্থ অিংম্বের  ুর্বি নকাে করম্বি   

  

এই বিকাম্বে  ূম্বি নর গৃহহীর্ম্বের ের্ে 51বিেেুৎ-কায নক্ষম, সাশ্রেী এিিং 

সহােক িাসস্থার্ তিবর হম্বি   

  

গভর্ নর অ্যান্্ডরু এম. কুওমমা আজ ট্রমে এই $18 মমমিেমর্র অ্যাম ামডনবি অ্যান্ড সাম ার্টনভ 

হাউমসিং ডডমভি মমমের মর্ম নার্কার্ ন শুরুর কথা ড াষণা কমরমের্। এই মহিসাইড মভউস 

ডর্বারহুড মরভাইটািাইমজশর্ প্রমজক্ট র্গমরর উত্তর মধ্যভাগ অ্ঞ্চমির আটর্ট  াাঁকা অ্থবা 

মর্রম ক্ষ সম্পমত্তর মবকামশর সামথ সামথ 51 মবদ্ুযৎ- কার্ নক্ষম সাশ্রেী বাসস্থার্ সহ  ূমব নর 

গৃহহীর্মদ্র জর্য সহােক  মরমষবার জর্য 26র্ট ইউমর্টও তৈমর করমব।  

   

“বাসস্থার্ একর্ট ডমৌমিক অ্মধ্কার এবিং প্রমৈযক মর্উ ইেকনবাসী সুরমক্ষৈ, সাশ্রেী বাসস্থামর্র 

দ্ামবদ্ার," িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা। “মহিসাইড মভউমসর মমৈা প্রমজক্ট আরও-দ্রকারী 

সাহামর্যর জর্য এবিং আমামদ্র সব ডথমক অ্ভাবগ্রস্ত বামসন্দামদ্র আশ্বাস মদ্মৈ  ামর, মবমশষ 

কমর এই মহামারীর কর্ির্ সমমে, এর  াশা ামশ ডর্মহৈু আমরা সবার জর্য শক্তিশািী মর্উ 

ইেকন তৈমরর প্রমেষ্টাে আমে এর্ট ডসমক্ষমে আমামদ্র সমস্ত অ্ঞ্চমির অ্থ নর্ীমৈর কিযামণর 

সহােক হমব।”  

  

ডল ম্বটর্োে গভর্ নর কোবথ ডহাচুল বমির্, "প্রমৈমক ৈামদ্র মাথার উ র একর্ট োদ্  াওোর 

এবিং ৈামদ্র আরও একটু ভামিা জীবর্র্া মর্র জর্য সহােৈাকারী  মরমষবা  াওোর দ্ামবদ্ার। 

ডর্মহৈু রাজধ্ার্ীর এই অ্ঞ্চি মহামারীর  মর অ্থ ননর্মৈকভামব  ুমর দ্া াঁড়ামর্ার ডেষ্টা করমে, এই 

মহিসাইড মভউস ডর্বারহুড মরভাইটািাইমজশর্ প্রমজক্ট ট্রে কমমউমর্র্টর সবাইমক সুরমক্ষৈ, 

ডর্াগয মামর্র এবিং সাশ্রেী বাসস্থার্ মদ্মৈ সক্ষম হমব।”  

  

দ্য মহিসাইড মভউজ ডর্বারহুড মরভাইটািাইমজশর্ ডপ্রামজক্টর্ট গভর্ নর কুওমমার অ্ভূৈ ূব ন 20 

মবমিের্ মামকনর্ ডিার বযমের, াাঁে বেমরর সাশ্রেী মূমিযর আবাসর্  মরকল্পর্ার অ্িংশ। গভর্ নমরর 

এই প্ল্যার্ অ্র্ুর্ােী 100,000 সাশ্রেী হাউমসিংমের ইউমর্ট এবিং 6,000  মরমষবামূিক হাউমসিং 

গির্ এবিং সিংরক্ষমণর মাধ্মম প্রমৈযক মর্উ ইেকনবাসীমক সুরমক্ষৈ, সাশ্রেী বাসস্থার্ প্রদ্ার্ 

করমব। 2011 সাি ডথমক, মর্উ ইেকন ডেট ডহাম এবিং প্রাে 5,600 সাশ্রেী বাসস্থার্ গির্ অ্থবা 

সিংরক্ষমণর জর্য কমমউমর্র্ট মরমর্উি রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমি $490 মমমিের্ মবমর্মোগ কমরমে।  



   

মহিসাইড মভউস 28 র্ট অ্যা াটনমমে সহ একর্ট োরৈিা মবক্তডিং এবিং সাৈর্ট মবমভন্ন অ্ঞ্চমি 

েমড়মে মের্টমে থাকা টাউর্হাউস-োইমির মবক্তডিংমের সমন্বমে তৈমর। এই প্রমজক্টর্ট ট্রে শহমরর 

আমগ ডথমক  াওো 17 র্ট স্বৈন্ত্র অ্িংশ, ট্রমের কমমউমর্র্ট িযান্ড বযাঙ্ক এবিং মবমভন্ন ডবসরকারী 

মামিকমদ্র দ্বারা মবকাশ িাভ কমরমে। এই প্রমজক্টর্ট ট্রে শহমরর আমগ ডথমক  াওো 17 র্ট 

স্বৈন্ত্র অ্িংশ, ট্রমের কমমউমর্র্ট িযান্ড বযাঙ্ক এবিং মবমভন্ন ডবসরকারী মামিকমদ্র দ্বারা মবকাশ িাভ 

কমরমে। এই প্রমজমক্টর অ্ন্তগ নৈ, োরর্ট ক্ষমৈগ্রস্ত মবক্তডিংমক ডভমে ড িা হমব এবিং 

অ্মর্কগুমিমক একসামথ কমর ইর্্গািস অ্যামভমর্উ (উত্তর), ইমিমভন্থ মিট ( ূব ন), 5th 

অ্যামভমর্উ ( ক্তিম) এবিং হুমসক ডরাড (দ্মক্ষর্) এই অ্ঞ্চিগুমির আটর্ট সাইমট স্থা র্ করা 

হমব।  

  

সমস্ত অ্যা াটনমমেগুমি  মরবামরর উ াজনমর্র অ্র্ুর্ােী এমরো মমমডোর্ এর 60 শৈািংশ বা ৈার 

কমম সাশ্রেী হমব। োক্তিশর্ট অ্যা াটনমমে, র্ামদ্র বামড় ডর্ই এমর্ মার্ুষমদ্র জর্য সিংরমক্ষৈ 

রমেমে র্ামদ্র ইউমর্র্ট হাউমসর মাধ্যমম অ্র্সাইট সাম াটন সামভনমস অ্যামেস থাকমব। এই 

 মরমষবাগুমির ডক্ষমে গভর্ নমরর এম্পাোর ডেট সহােক আবাসর্ ইমর্মশমের্টভ ডথমক অ্থ ন 

প্রদ্ার্ করা হমব এবিং এর্ট এর্ওইএস এর ডমোি ডহিথ অ্ম স দ্বারা  মরোমিৈ হমব।  

  

েের্ট অ্যা াটনমমে  ুমরা ুমর তৈমর এবিং ডর্ সব মার্ুষমদ্র েিাম রা করমৈ অ্সুমবমধ্ ৈামদ্র 

ডসখামর্ এমস থাকার জর্য তৈমর এবিং মৈর্র্ট  ুমরা ুমর তৈমর এবিং র্ামদ্র কামর্ শুর্মৈ বা ডদ্খমৈ 

 াওোে অ্ক্ষমৈা আমে ৈামদ্র ডসখামর্ এমস থাকার জর্য তৈমর।   

  

এই প্রমজমক্টর ডডমভি ার হি ট্রে মরহামবমিমটশর্ অ্যান্ড ইম্পু্রভমমে ডপ্রাগ্রাম।  

  

এই মামি যামমমি মবক্তডিংর্টর মবদ্ুযৎ-কার্ নক্ষম তবমশষ্টযগুমির সামথ গরম করা এবিং িান্ডা করার 

জর্য উচ্চ-কার্ নকরী  ামর্ নস র্ুি থাকমব প্রমৈর্ট অ্যা াটনমমে এবিং কমর্ এমরোর জর্য। প্রমৈ 

সাইমট উচ্চ-কার্ নকরী ওোটার মহটার দ্বারা গরম জি  াওো র্ামব এবিং  াইম র মাধ্যমম সমস্ত 

মবক্তডিং ডথমক কমর্ এমরো এবিং অ্যা াটনমমমে সরবরাহ করা হমব।  

  

সমস্ত প্রমজক্ট সাইমটর অ্বস্থার্ ইউমর্র্ট হাউস ফ্রে ডডামরর কামেই হমব। বামসন্দামদ্র ইউমর্র্ট 

হাউমসর কমমউমর্র্টর  মরমষবাগুমিমৈ অ্যামেস থাকমব, প্রমৈ সপ্তামহর উইকমড ডৈ ডদ্ওো 

কমমউমর্র্ট মমি,মর-োইি বুর্টক,  েন্দসই খাবামরর  যামি এবিং ডকস মযামর্জমমে  মরমষবা 

সহ.ভাড়ামটর জর্য সরকামর  মরবহর্ থাকমব র্া কযাম টাি মডমিক্ট ট্রার্মসট কৈৃ মক্ষর দ্বারা 

মর্েমন্ত্রৈ হমব। একামধ্ক রুটগুমি র্া সমস্ত উন্নৈ জােগাগুমিমক ডর্াগ কমর ৈা ডহমট র্াওো র্াে 

এমর্ দ্রূমের মমধ্য অ্বমস্থৈ। সমস্ত সম্পমত্তর মদ্মক হা াঁটা মথর অ্মর্ক রুট আমে র্া তৈমর করা 

হমে। ডসে ডমমর হাস াৈাি মযাসােুমসটস অ্যামভমর্উমের কাোকামে অ্বমস্থৈ অ্বমস্থৈ।  

  

মহিসাইড মভউমসর ডেট সাম ামটনর সহােৈাে ড ডামরি স্বল্প-আমের হাউমসিং টযাে ডেমডমটর 

অ্ন্তগ নৈ র্া HCR ডথমক $9.1 মমমিের্ ইকুইর্ট এবিং $6.3 মমমিের্ ভৈুনমক উৎ াদ্র্ করমব। 

OMH রাজধ্ার্ীমৈ $221,000 এবিং ESSHI এর মাধ্যমম বামষ নক $650,000 অ্ ামরর্টিং  ামন্ড 

প্রদ্ার্ করমব। মর্উইেকন ডেট এর্াক্তজন মরসােন অ্যান্ড ডডমভি মমে অ্থমরর্ট ৈার ডিা-রাইস মর্উ 



কর্িাকশর্ ডপ্রাগ্রযামমর মাধ্যমম $57,000 এর ডথমকও ডবমশ গ্রাে  াক্তন্ডিং প্রদ্ার্ করমে। এোড়া 

ডিমভর্টকাস  ান্ড ডথমক 1.5 মমমিের্ ডিার ডদ্ওো হমব।    

   

এইচবসআর কবমের্ার রুথঅোর্ বভসম্বর্ৌস্কা োবর্ম্বেম্বের্, “আমরা র্টআরআইম  এবিং 

ইউমর্র্ট হাউমসর কামে কৃৈজ্ঞৈা জার্াক্তে ডর্ ট্রমের উত্তর মধ্যভামগর প্রমৈমবশী অ্ঞ্চি জমুড় 

$18 মমমিেমর্র হাউমসিং কমমউমর্র্টর মবকাশ  টামর্ার জর্য। এই মহিসাইড মভউস ডর্ইবারহুড 

মরভাইটািাইমজশর্ প্রমজক্ট মর্রম ক্ষ সম্পমত্তগুমিমক খুব-দ্রকারী আধ্ুমর্ক হাউমসিংমর্ 

রু ান্তমরৈ কমরমে এবিং ডগৌরবমে ইমৈহামসর সমদৃ্ধ র্গরী মহমসমব ট্রেমক আবার ৈুমি ধ্মরমে। 

51 সাশ্রেী এবিং মবদ্ুযৎ-কার্ নক্ষম বাসস্থার্, 26র্ট সহােক  মরমষবার সামথ আমরা ট্রমে সবার জর্য 

একর্ট স্বাস্থযকর এবিং আকষ নক সমন্নমহৈ অ্ঞ্চি গমড় ৈুিমৈ োই ডর্র্টমক ৈারা ৈামদ্র বাসস্থার্ 

বমি  মরেে মদ্মৈ  ামর।"   

  

ডমোল ডহলথ কবমের্ার অোর্ মোবর র্ট.সাবলভার্ এর অব স, এমবড োবর্ম্বেম্বের্, 

"“মহিসাইড মভউস অ্যা াটনমমেগুমিা  ামর ামশ নক  মরমবশমক সুন্দর কমর ৈুিমব এবিং 

গুরুে ূণ ন মবষে হমিা এর্ট গৃহহীর্ মার্ুষমদ্র র্ারা  ূমব ন মার্মসক ডরামগ আোন্ত মেমির্ ৈামদ্র 

মর্রা দ্ এবিং মস্থমৈশীি আবাসর্ও হমে উিমব। ৈারা এখর্ র্িক ৈামদ্র বামড়র মমৈাই সব 

প্রমোজর্ীে সহােৈা  মরমষবাগুমি ড মৈ সক্ষম হমবর্,এর্ট ৈামদ্র সহােৈা করমব ৈামদ্র 

সম্প্রদ্ামের মমধ্য স্বৈন্ত্র,উৎ াদ্র্শীি এবিং স ি সদ্সয হমে উিমৈ। আমম খুব গমব নৈ ডর্ আমম 

একজর্ গভর্ নর কুওমমার এম্পাোর ডেট সাম ার্টনভ হাউক্তজিং ইমর্মশমের্টমভর বাস্তবাের্কারী 

র্টমমর অ্িংশ,র্া হাজার হাজার বযক্তি এবিং  মরবামরর জর্য র্ৈুর্ সুমর্াগ এমর্ মদ্মেমে।"  

  

ডডাম্বরর্ এম হোবরস, এর্ওোইএসআরবডএর সভা বি এিিং বসইও োবর্ম্বেম্বের্, 

"এর্ওইএসইআরমডএ আর্ক্তন্দৈ মহিসাইড মভউস ডর্বারহুড মরভাইটািাইমসশর্ প্রমজমক্ট 

সহােৈা করমৈ ড মর র্া একর্ট সুরমক্ষৈ এবিং সহােক আবাসর্ তৈমর করমব। বযবহৃৈ শক্তিগুমি 

বামসন্দামদ্র সােন্দ এবিং স্বামস্থযর মদ্মক র্জর রাখমব এবিং ডদ্মখমে ডদ্মব ডর্ এই র্ৈুর্ মর্ম নার্র্ট 

অ্মর্ক কম কাব নর্  ুটমপ্রমের সামথ সুন্দর এবিং সাশ্রেী হওোর  াশা ামশ বসবামসর ডর্াগয।"  

  

অোম্বসেবলর সেসে ের্ র্ট মোকম্বডার্াল্ড III োবর্ম্বেম্বের্, “মহিসাইড মভউস ডর্বারহুড 

মরমভটািাইমজশর্ প্রমজমক্ট ট্রমের র্থ ন ডসিাি ডর্বারহুড এর ডক্ষমে ট্রান্স ম নার্টভ হমব কারণ এই 

প্রমজমক্ট র্ৈুর্ কমর তৈমর করমব ডর্ বামড়গুমিা খামি অ্থবা বযবহার হেমর্ এবিং ক্ষমৈগ্রস্থ 

বামড়গুমি সমরমে ডদ্মব। ইউমর্র্ট হাউস ফ্রে ডডামরর কামে অ্বমস্থৈ এই প্রকমল্পর অ্িংশ হওো 

সহােক ইউমর্টগুমি এই  মরবারগুমিমক এমর্ মরমসাস ন সরবরাহ করমব ডর্গুমি ৈামদ্র 

অ্ন্তমর্ নমহৈ আবাসমর্র মস্থমৈশীিৈার সমসযার ডক্ষমে সহােৈা করমব। মহিসাইড মভউমসর মমৈা 

সহােক আবাসর্ প্রমজক্ট আমরা ডবমশ বযক্তিমদ্র আবাসমর্র অ্মস্থমৈশীিৈা েে ভাঙার সুমর্াগ 

কমর ডদ্মব এবিং ৈামদ্র মর্জস্ব সম্প্রদ্ামের মমধ্য সা িয অ্জনমর্র সুমর্াগ কমর ডদ্মব।"  

  

ডমের  োর্ট্রক মোম্বডর্ োবর্ম্বেম্বের্, “সাশ্রেী মূমিযর আবাসমর্র সুমর্াগগুমি  াওোর ডক্ষে 

তৈমরর জর্য প্রমোজর্ আমরা শক্তিশািী, আমরা মস্থমৈস্থা ক সমন্নমহৈ অ্ঞ্চি এবিং কমমউমর্র্ট। 

ডর্বারহুড মরমভটািাইমজশর্ প্রমজক্ট  মরৈযাি বামড়গুমি সমরমে ৈার  মরবমৈন স্থার্ীে 

 মরবারগুমির জর্য ভামিা মামর্র বামড়র মবকল্প এমর্ ডদ্মব র্া ডসিাি ট্রমে েিমৈ থাকা র্থ ন 

মরমভটািাইমজশর্মক সহােৈা করমব। আমরা এই গুরুে ূণ ন আবাসর্ মর্ম নাণ প্রমজমক্ট সমথ নর্ 



করমৈ ড মর উৎসামহৈ এবিং গভর্ নর কুওমমা, মর্উইেকন ডেট ডহামস এবিং কমমউমর্র্ট 

মরমর্উোি,ডমোি ডহিমথর অ্ম স,এর্ওোইরমডমডএ, ট্রে মরহযামবমিমটশর্ এবিং ইমপ্রুভমমে 

ডপ্রাগ্রাম (র্টআরআইম ) এবিং ইউমর্র্ট হাউজ এর কামে ধ্র্যবাদ্ জার্াই ৈামদ্র আমামদ্র 

কামজর ও র সমথ নর্ কমর ডভাট ডদ্ওোর জর্য ট্রমের ভমবষযৎ ডভমব।"  

  

ট্রে বরহোবিবলম্বটের্ এিিং ইমপ্রুভম্বমে ডপ্রাগ্রাম্বমর ডপ্রবসম্বডে / বসইও, ক্রিবির্ ডর্লর্ 

োবর্ম্বেম্বের্, "র্খর্ র্থ ন ট্রমের মহিসাইমডর প্রমৈমবশীরা কথা বমিমেমির্ ৈখর্ র্টআরআইম  

এবিং ইউমর্র্ট হাউজ ৈামদ্র প্রমৈক্তেো জামর্মেমেমির্! এর্ওোই এস ডহাম এবিং কমমউমর্র্ট 

মরমর্উোি,ডমোি ডহিথ এর অ্ম স,এর্ওোইমসমডমডএ এবিং ডরডমোর্ ইকুযইর্ট  াটনর্ারমদ্র 

মবমর্মোমগর  মি আটর্ট র্ৈুর্ বামড় তৈমর হমেমেি খামি এবিং ক্ষমৈগ্রস্ত মকেু বামড় র্া মেি 

ৈামদ্র  মরবমৈন। শক্তিশািী কমমউমর্র্ট তৈমর হমেমে আমামদ্র প্রমৈমবশীমদ্র সামথ 

অ্িংশীদ্ামরমের জর্য এবিং আমামদ্র র্যােসেৈ মবমর্মোমগর  মি। আমরা গমব নৈ ডর্ আমরা এই 

প্রমজমক্টমৈ সহ-মবকাশ করমৈ ড মরমে এবিং আমরা একর্ট শক্তিশািী উত্তর মহিসাইড এবিং উত্তর 

মধ্যভামগর কমমউমর্র্টর মাধ্যমম আমরা শক্তিশািী মবমর্মোমগর প্রৈযাশা রামখ।”  

  

ট্রে অ  ইউবর্র্টর বচ  এক্রিবকউর্টভ অব সার, ক্রিস িাকন িম্বলম্বের্, “50 বেমরর ডবমশ 

সমে ধ্মর ইউমর্র্ট হাউজ প্রমেষ্টা কমরমে সিংগ্রাম কমর আমে এমর্ মার্ষুমদ্র জীবমর্র মকেু 

উন্নমৈর জর্য--খাবার, সুরক্ষা, মশশু সুরক্ষা এবিং আমরা এটা মবশ্বাস কমর ডর্ মস্থমৈশীিৈা তৈমরর 

মূি োমবকার্ি হমিা মর্রা দ্ ও মস্থমৈশীি আবাসর্। আমামদ্র এই প্রমজক্টর্ট হমিা এই িমক্ষয 

আর আমামদ্র মমশর্ বাস্তবােমর্র ডক্ষমে একর্ট বমড়া  দ্মক্ষ । আমরা র্টআরআইম র 

অ্িংশীদ্ামরমের জর্য এবিং বামকরা র্ারা আমামদ্র সহােৈা করমের্ এর্টমক বাস্তবামেৈ করমৈ 

ৈামদ্র সকমির কামে আমরা কৃৈজ্ঞ।"  
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