
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্ নর কুওম্বমা িরুকবলম্বর্র(BROOKLYN) স্টাম্বরট বিটট(STARRETT CITY)-তে িাশ্রয় 

প্রিাবরে করম্বে 2069 িাল পর্ নন্ত চুক্তির ত াষণা কম্বরম্বের্  

    

পুর্রর্ নায়র্ পবরকল্পর্া 5,881-ইউবর্ম্বটর বিকােম্বক িাশ্রয়ী রাম্বে এিং মূলধর্ী উন্নবে ও 

তমরামবের জর্ে $140 বমবলয়র্ প্রদার্ কম্বর   

  

বমম্বচল-লামা আিাির্(Mitchell-Lama Housing)-তক মধেবিত্তম্বদর জর্ে িংরবিে রাোর 

িোপাম্বর গভর্ নম্বরর প্রয়ািম্বক েক্তিোলী কম্বর   

     

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্প্রিং ক্রিক টাওয়ার্ ন(Spring Creek Towers) র্ামমও পরররিত 

স্টামরট রর্টটর র্মে 46টট ইমারমতর, 5,881টট অ্যাপাটনমমমের ব্রুকরিমর্র রমমিি-িামা 

আব্ার্র্ করমউরর্টট 2069 র্াি পর্ নন্ত র্াশ্রয়ী থাকা রর্ক্রিত করমত একটট িুক্রি করার কথা 

ঘ াষণা কমরমের্। এই পররকল্পর্ার মমযয পমে ভাোটটয়ামের জর্য েী নমময়ােী র্ুরক্ষা এব্িং 

মারিকমের উন্নরতর ও ঘমরামরতর জর্য আর্ুমারর্ক $140 রমরিয়র্ খরি করার প্রময়াজর্ীয়তা। 
এই িুক্রিটট, র্া রর্উ ইয়কন ঘস্টট ঘ ামর্ অ্যান্ড্ করমউরর্টট রররর্উয়াি(New York State Homes 

and Community Renewal) এর ঘর্তৃমে করা  ময়মে, আব্ারর্কমের জীব্মর্র মামর্ান্নয়র্ করমব্ 

এব্িং 50 ব্েমররও ঘব্রি র্ময় যমর  াজার  াজার মাঝারর আময়র রর্উ ইয়কনব্ার্ীমের রর্ভনর কমর 

থাকা আব্ার্মর্র গুুেপূণ ন উৎর্মক র্িংরক্ষণ করমব্।    
  

"এই িুক্রিটট এটা রর্ক্রিত করমত র্া ার্য করমব্ ঘর্ ঘেমির ব্ৃ ত্তম র্াশ্রয়ী আব্ার্র্ করমউরর্টটর 

একটটর আব্ারর্কগণ ঘর্র্ রর্রাপে, আযুরর্ক, র্াশ্রয়ী গৃম র স্বল্প ও েী নমময়ােী র্ুরব্যা িাভ করমত 

পামর," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকারভড  (COVID) অ্রতমারী র্াশ্রয়ী আব্ার্র্ টিক কতটা 

গুুেপূণ ন তার জ্বিন্ত অ্ন্তেৃনটি প্রোর্ কমরমে - র্কি রর্উ ইয়কনব্ার্ীর তামের পররব্ামরর জর্য 

রর্রাপে স্থার্ প্রাপয। উচ্চমামর্র র্াশ্রয়ী গৃ  প্রোর্ করা আমামের পররব্ারগুরির জর্য আরও 

র্ুমর্াগ র্ৃটি করার ও আমামের করমউরর্টটগুরিমক র্ুরস্থত করার ব্রমতর একটট অ্পরর ার্ ন অ্ে।"   
  

"এই অ্রতমারী আব্ারও এই ব্িব্যমক ঘজারোর কমরমে ঘর্ ঘকর্ প্রমতযক রর্উ ইয়কনব্ার্ীর 

মাথার উপর োে থাকার িািীর্তা প্রাপয," তলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর(Lieutenant Governor) 

কোবর্ ত াকাল(Kathy Hochul) িম্বলর্। "আজমকর িুক্রিটট ঘকব্ি ব্রুকরিমর্র স্টামরট রর্টটর 

 াজার  াজার েী নমময়ােী মযয আময়র রর্উ ইয়কনব্ার্ীমের র্াশ্রয়ী আব্ার্র্ র্িংরক্ষণই কমর র্া, 

এটা আগামী েিকগুরিমত মজব্ুত ও রব্মিষ পেমের করমউরর্টটমকও একত্র রামখ।"  
  



ব্রুক্সরভি ঘকাম্পারর্(Brooksville Company) ও রকপময়ে গরুপ(Rockpoint Group) এর 

মমযয একটট িুক্রির মাযযমম, HCR এর প্রময়াজর্ রেি ঘর্ এমর্ ঘর্ ঘকার্ও পুর্রথ নায়র্ িুক্রিমক 

রতর্টট িক্ষয অ্জনর্ করমত  মব্: আব্ারর্কমের প্ররত র্াশ্রয় র্ম্প্রর্াররত করা, ইমারমতর 

পররকািামমায় রব্রর্ময়াগ করা এব্িং ভাো ব্ৃক্রির র্ীমা ব্জায় রাখা। রতর্টট িমক্ষযর র্ব্কটটই 

এই িুক্রিমত অ্ক্রজনত  ময়মে।   
  

র্তুর্ অ্থ নায়র্ িুক্রির অ্যীমর্, HCR রর্ম্নরিরখত িতনাব্িী রর্ক্রিত কমরমে:   

• যারা 8 ব্র ভূনত ভাোটটয়ামের জর্য ভাো ব্ৃক্রির র্ীমা ব্জায় রামখ।   
• কমমেমক্সর 3,569টট অ্যাপাটনমমেমক স্বল্প-আময়র আব্ারর্কমের জর্য 2069 র্াি পর্ নন্ত র্াশ্রয়ী 

ঘরমখ মারিকমের অ্রতররি 15 ব্েমরর জর্য স্টামরট মারকনর্ আব্ার্র্ ও র্গমরান্নয়র্ 

রব্ভাগ(Department of Housing Urban Development) এর র্মে রর্টটর যারা 8 িুক্রির জর্য 

আমব্ের্ করার প্রময়াজর্  য়।   
• কমমেমক্সর 2,312টট যারা 8 ব্র ভূনত অ্যাপাটনমমেগুরির র্াশ্রয়ী থাকা 15 ব্েমরর জর্য 

র্ম্প্রর্াররত কমর (এটা যমর রর্ময় ঘর্ যারা 8 ভাোটটয়ামের HUD িুক্রি এব্িং উন্নয়মর্র জর্য রর্উ 

ইয়কন রর্টট কর োেও র্ম্প্রর্াররত  ময়মে)।   

• মারিকমের 2030 র্ামির মমযয মূিযর্ী উন্নরত ও ঘমরামরত ব্াব্ে $140 রমরিয়র্ ঘজাগাে করার 

প্রময়াজর্  য়, র্া 2018 র্াি ঘথমক স্টামরট রর্টটর ঘমাট মূিযর্ী প্ররতিরুরতমক ব্ারেময় $280 

রমরিয়র্ কমর। ঘমরামরতর মমযয পমে:   

-প্রমতযক আব্ারর্মকর জর্য রান্না মরর র্তুর্ র্রঞ্জাম।    
-র্মস্ত িরব্ ও কররমডামরর আমূি র্িংস্কার।    
-ইমারমতর র্েকেৃিয ব্েিামর্া এব্িং ভূেৃমিযর উন্নরতর্াযর্।   
-ঘখিার মামির ও ঘখািা জায়গায় ঘখিাযুমিার এিাকাগুরির উন্নরতর্াযর্।   

• আব্ারর্কমের জর্য র্ ায়তা পররমষব্ায় প্রমব্ি প্রোর্ করমত একটট $10 রমরিয়র্ র্ামাক্রজক 

পররমষব্া ত রব্ি র্ৃটি কমর, র্ার মমযয পেমত পামর: রিক্ষামূিক, স্বাস্থয ও র্সু্থতার এব্িং িাকররর 

প্ররিক্ষণ কার্ নিম।   
• আরথ নক অ্স্বচ্ছিতার র্ম্মুখীর্  ওয়া আব্ারর্কমের জর্য একটট $10 রমরিয়র্ ভাো অ্ব্যা রত 

ত রব্ি র্ৃটি কমর।     
   

ুর্অোর্ বভির্স্কাি(RuthAnne Visnauskas), বর্উ ইয়কন তস্টট ত ামি অোন্ড্ 

কবমউবর্টট বরবর্উয়াল কবমের্ার(Commissioner) িম্বলর্, "গভর্ নর কুওমমার ঘর্তৃমে HCR 

মার্ুমষর প্রময়াজর্ এমর্ র্াশ্রয়ী গৃ  ততরর ও র্িংরক্ষণ করমত উদ্ভাব্র্ী উপায় ঘখা োঁজার জর্য 

যারাব্ার কভামব্ কাজ কমর র্ামচ্ছ। আমামের স্টামরট রর্টটর র্মে ততরর করা পররকল্পর্ায় 

উন্নরতর্াযমর্র জর্য $140 রমরিয়র্ এব্িং ঘর্ইর্মে ভাো অ্ব্যা রতর জর্য $10 রমরিয়র্ এব্িং 

র্ ায়তা পররমষব্া, স্বাস্থয, র্ুস্থতা ও িাকররর প্ররিক্ষমণর জর্য $10 রমরিয়র্ রব্রর্ময়াগ করা  মচ্ছ। 
HCR এই ঐরত যিািী ও রব্মিষ পেমের করমউরর্টটর র্াশ্রয়ী থাকা, জীব্মর্র মামর্ান্নয়র্ করা ও 



আগামী ব্েরগুরিমত আব্ারর্কমের জর্য র্ুমর্াগ র্ৃটি রর্ক্রিত করমত স্টামরট রর্টটর র্মে কয়াজ 

করমত গব্ নমব্ায করমে।"  
  

তস্টট তিম্বর্টর রক্সার্ পারিদ(Roxanne Persaud) িম্বলম্বের্, "আরম স্টামরট রর্টট/স্প্রিং ক্রিক 

টাওয়ার্ ন এর আব্ারর্কমের একটট পুর্রথ নায়র্ পররকল্পর্ার জর্য র্াযুব্াে জার্াই র্া তামেরমক 

এখর্ ও ভরব্ষযমত মমর্র িারন্ত ও একটট রর্রাপে, র্াশ্রয়ী ব্ার্স্থার্ প্রোর্ করমব্। আমামের 

ভাোটটয়ামের রক্ষা করমত ও রমমিি-িামা আব্ার্র্মক র্িংরক্ষণ করমত র্া র্া করার র্ব্রকেু করা 

আব্িযক, র্ামত স্বল্প ও মযয আময়র পররব্ারগুরির আমামের ম ার্ ি মর শ্রীব্ৃক্রি  মট।"  
    

িরুক্সবভল তকাম্পাবর্র তপ্রবিম্বেন্ট অোন্ড্রু মোকআর্ নার(Andrew MacArthur) িম্বলর্, 

"আমরা এমর্ একটট অ্িংিীোরর ততরর করমত HCR ও আমামের স্থার্ীয় রর্ব্ নারিত আরযকাররকমের 

পািাপারি কাজ করমত ঘপমর গব্ নমব্ায কররে র্া 2069 র্াি পর্ নন্ত র্াশ্রয় র্ম্প্রর্াররত কমর, ভাো 

ব্ৃক্রি র্ীরমত কমর এব্িং আব্ার্মর্র গুুেপূণ ন উন্নরতর্াযর্ ও র্ামাক্রজক পররমষব্া র্  করমউরর্টটর 

অ্রতররি উন্নরতর জর্য $140 রমরিয়র্ র্তুর্ মূিযর্মক র্ক্ষম কমর। এটা র্রকারর ও ঘব্র্রকারর 

অ্িংিীোররে কাজ করার প্রমাণ এব্িং আমরা আিা করর ঘর্র্ এটট ি র ঘজাো র্াশ্রয়ী আব্ার্মর্র 

মমডি র মর্মব্ কমর।"    
  

গভর্ নর কুওমমা র্াশ্রয় ব্জায় রাখার র্মেই রমমিি-িামা আব্ার্মর্র র্িংরক্ষণ ও উন্নরতমক 

অ্গ্রারযকার রেময়মের্। 2011 র্াি ঘথমক, গভর্ নর 23,000টট রমমিি-িামা গ ৃমক র্াশ্রয়ী ঘরমখমের্। 
2013 র্ামি, রতরর্ 2018 র্ামির মমযয ঘমরামরতর ও উচ্চমামর্র, রর্রাপে, র্াশ্রয়ী গৃম  

উন্নরতর্াযমর্র গুুতর প্রময়াজর্ীয়তা থাকা 8,600টট পুমরামর্া ঘস্টমটর অ্থ নারয়ত রমমিি-িামা 

করমউরর্টটমক রূপান্তমরর জর্য $1 রব্রিয়র্  াউর্ এর্ওয়াই ইরর্রিময়টটভ(House NY Initiative) 

ঘ াষণা কমরর্। গভর্ নমরর আব্ার্র্ পররকল্পর্ার মমযয রমমিি-িামা পুর্ব্ নার্র্ কার্ নিমমর 

(Mitchell-Lama Rehabilitation Program)  ামত $75 রমরিয়র্ ঘেওয়াও পমে, র্া ঘগাটা রর্উ ইয়কন 

ঘস্টট জমুে রমমিি-িামা উন্নয়র্গুরিমক স্বল্প র্ুমে ঋণ ঘেয়।    
  

###  
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