
 

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

 

গভর্ নর কুওম্বমা র্াসাউ কাউবিম্বে $32.3 বমবলয়র্ মূম্বলের সাশ্রয়কর আিাসর্ বর্ম নাম্বের 

ঘ াষো কম্বরম্বের্  

   

ঘপ্রাম্বেক্ট কম নরে পবরিার; চলাম্বেরা, ঘোর্া িা ঘেখার প্রবেিন্ধকো আম্বে এমর্ 

িেক্তিম্বের ের্ে 55টি েক্তি িেিহাম্বর েক্ষ, সাশ্রয়কর মূম্বলের িাবি তেবর করম্বি  

  

গারবভস পম্বয়ি (Garvies Point)র্েুর্ উন্নয়ম্বর্ ঘের্ ঘকাম্বভর েলােম্বয়র সমু্মখিেী 

কম িেিহৃে স্থাম্বর্ পুর্ঃউন্নয়র্ অিোহে রাম্বখ   

   

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ $32.3 মমমিয়র্ সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ উন্নয়মর্র মর্ম নাণ 

শুু করার কথা ঘ াষণা কমরমের্, যা র্াসাউ কাউমির ঘের্ ঘকাভ শহমরর জিাশময়র 

সম্মুখবর্তী একটি অ্বযবহৃর্ত অ্ংশমক আরও পুর্ুজ্জীমবর্ত করমব। মর্উ ইয়কন ঘেি বামি ও 

জর্সমামজর র্বায়র্ (New York State Homes and Community Renewal) এর মাধ্যমম 

অ্থ নায়র্ করা, গারমভস পময়মির ঘরামজক্টটি কম নরর্ত পমরবারগুমির জর্য 55টি শক্তি বযবহামর 

দক্ষ বামি রদার্ করমব, যার মমধ্য চিামেরা, ঘশার্া বা ঘদখার রমর্তবন্ধকর্তা আমে এমর্ 

বযক্তিমদর জর্য উপযুি কমর ঘর্তািা র্য়টি ইউমর্ি অ্ন্তভভ নি।  

   

"আমামদর ঘেিমক আমগর ঘচময় আরও ভািভামব পুর্রায় গমি ঘর্তািার একটি গুুত্বপূণ ন অ্ংশ 

হি সুমর্ক্তির্ত করা ঘয সমস্ত কম নরর্ত পমরবামরর একটি মর্রাপদ, সাশ্রয়কর মূমিযর বাসা আমে," 

গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলবেম্বলর্। "এই ঘরামজক্টটি ঘের্ ঘকামভ অ্র্তযাবশযক সাশ্রয়কর মূমিযর 

আবাসর্ রদার্ করমব, ঘসই সামথ এই একদা-অ্বযবহৃর্ত জিাশময়র সম্মুখবর্তী মবসররৃ্তর্ত জমমমক 

একটি রাণবন্ত জর্সমামজ রূপান্তমরর্ত করার চিমার্ রমচষ্টামকও অ্বযাহর্ত রাখমব।"  

   



অ্ঞ্চমির গি আময়র মভমিমর্ত, ঘরামজক্টটি সাশ্রয়কর মূমিযর 55টি অ্যাপািনমমি সহ দুটি চার 

র্তিা ভবর্ মর্ম নাণ করমব। Georgica Green Ventures, LLC দ্বারা মবকামশর্ত ঘরামজক্টটিমর্ত 

েয়টি ইউমর্ি অ্ন্তভভ নি আমে ঘযগুমিমক চিামেরার রমর্তবন্ধকর্তা থাকা মার্ুষমদর জর্য সম্পূণ ন 

উপযুি করা হমব এবং ঘশার্া বা ঘদখার রমর্তবন্ধকর্তা থাকা ভািামিমদর জর্য মর্তর্টি ইউমর্িমক 

উপযুি কমর মর্ম নাণ করা হমব। ইউর্াইমিড স্পাইর্াি অ্যামসামসময়শর্ এবং মিয়ামর সু্কি ের দয 

ঘডে এই রমবশসাধ্য ইউমর্িগুমির জর্য ভািামি ঘরোরাি রদার্ করমব।   

   

সুমযাগ-সুমবধ্ার মমধ্য অ্ন্তভভ নি থাকমব িক্তি ুম, বাইক ঘোমরজ, বাচ্চামদর ঘখিার  র, 

ক্তজমর্যামসয়াম, কমমউমর্টি ুম, এবং সাইমি পামকনং। উন্নয়মর্র র্কশাটি এই পািার জিাশময়র 

সম্মুখবর্তী এিাকার ঐমর্তহামসক চমরমের সামথ সঙ্গমর্তপূণ ন, একই সামথ এিাররাইজ মির্ 

কমমউমর্টিজ ক্রাইমিমরয়া এবং ইউএস মির্ মবক্তডং কাউক্তিি LEED মসিভার সাটিনমেমকশমর্র 

রময়াজর্ীয়র্তা পূরণ কমর।  
  

ঘরামজক্টটির জর্য ঘেমির পক্ষ ঘথমক সহায়র্তার মমধ্য রময়মে ঘেডারাি কম আময়র 

আবাসমর্র িযাক্স ঘক্রমডি বণ্টর্, যা রায় $13.4 মমমিয়র্ ইকুইটি এবং ঘেমির বাসা ও 

জর্সমামজর র্বায়র্ (Homes and Community Renewal) এর পক্ষ ঘথমক $7.7 মমমিয়র্ 

ভর্তভ নমক উৎপাদর্ করমব। অ্মর্তমরি অ্থ নায়মর্র অ্ন্তভভ নি হি ঘবয়ামরংস (Barings) এর ঘথমক 

একটি $8.4 মমমিয়র্ ভর্তভ নমক এবং র্াসাউ কাউমি ঘহাম (HOME) র্তহমবমি $900,000।  

   

উন্নয়র্টি শহমরর বৃহির পুর্ুজ্জীবমর্র রমচষ্টামক অ্বযাহর্ত রামখ, যা ঘের্ ঘকামভর কম 

বযবহৃর্ত জিাশয়-সম্মুখবর্তী স্থামর্ র্র্তভর্ আবাসর্, মরমিি ও মবমর্াদর্মূিক স্থার্ তর্তমর করার 

জর্য ইমর্তামমধ্যই রগমর্তমর্ত আমে। উন্নয়র্টিমক ম মর আমে অ্মর্তমরি কমন্ড্ামমমর্য়াম ও ভািার 

ইউমর্িগুমি, একটি অ্যাক্তিমথময়িার, মরমিি ঘদাকার্, ঘরস্তরাাঁ, এবং মবমর্াদর্মূিক স্থার্।  

  

এটি গভর্ নর কুওমমার অ্ভূর্তপূব ন $20 মবমিয়র্ বযময়র, পাাঁচ বেমরর সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ 

পমরকল্পর্ারও অ্ংশ। গভর্ নমরর এই প্ল্যার্ অ্র্ুযায়ী 100,000 সাশ্রয়ী হাউমসংময়র ইউমর্ি এবং 

6,000 পমরমষবামূিক হাউমসং গঠর্ এবং সংরক্ষমণর মাধ্মম রমর্তযক মর্উ ইয়কনবাসীমক 

সুরমক্ষর্ত, সাশ্রয়ী বাসস্থার্ রদার্ করমব। 2011 সাি ঘথমক, মর্উ ইয়কন ঘেি বাসা ও জর্সমাজ 

র্বায়র্ মবভাগ রায় 3,000টি সাশ্রয়ী বাসস্থার্ মর্ম নাণ বা সংরক্ষমণর জর্য িং আইিযান্ড্ এ $366 

মমমিয়র্ মবমর্ময়াগ কমরমে।      

  



িাসা ও ের্সমাে র্িায়র্ বিভাম্বগর কবমের্ার ুথঅোর্ বভসর্স্কাস িম্বলবেম্বলর্, 

"গারমভস পময়মি এই র্র্তভর্ উন্নয়মর্ আমামদর $32.3 মমমিয়র্ মবমর্ময়াগ 55টি পমরবারমক ঘের্ 

ঘকামভর পুর্ুজ্জীমবর্ত জিাশয়-সম্মুখবর্তী অ্ঞ্চি বরাবর সাশ্রয়ী মূমিয বসবাস করমর্ত সক্ষম 

করমব। সমৃদ্ধ ও রাণবন্ত স্থার্ীয় অ্থ নর্ীমর্তমক টিমকময় রাখা এবং অ্ন্তভভ নক্তিকর, সুস্থ জর্সমামজর 

রসামরর িমক্ষয, কম নরর্ত পমরবারগুমির জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর এবং শক্তি বযবহামর দক্ষ ভািার 

আবাসর্ হি মূি মবষয়। এই র্র্তভর্ উন্নয়র্টির সেির্তার জর্য Georgica Green Ventures-

ঘক অ্মভর্ন্দর্।"    

   

Georgica Green Ventures LLC এর ঘপ্রবসম্বেি ঘেবভে গোম্বলা িম্বলবেম্বলর্, "িং 

আইিযান্ড্ জমুি সাশ্রয়ী মূমিযর, উচ্চ মামর্র আবাসমর্র মর্দাুণ রময়াজর্ আমে, এবং সকি 

জর্সমামজই এর একটি স্থার্ আমে। জিাশয়-সম্মুখবর্তী অ্ঞ্চমির উচ্চাকাংক্ষী পুর্ুজ্জীবমর্র 

অ্ংশ মহমসমব এই ঘরামজক্টটিমক ঘের্ ঘকামভর রাণবন্ত শহমর মর্ময় আসা উমিজর্া ও সমন্তাষ 

রদার্ কমরমে। Georgica Green Ventures, LLC মবশ্বাস কমর ঘয এটির মমর্তা সাশ্রয়ী মূমিযর 

আবাসমর্র মবকল্পগুমি একটি শক্তিশািী জর্সমাজ গমি ঘর্তামি। আমরা আশা কমর ঘয 

Georgica-র গামভনস পময়ি উন্নয়র্ অ্র্যার্য শহর, িাউর্ ও িামমর জর্য একটি মমডি মহমসমব 

কাজ করমব, এবং রদশ নর্ করমব ঘয িং আইিযান্ড্ এ ভািভামব জীবর্যাপর্ করা সকমির জর্য 

একটি অ্জনর্ীয় িক্ষয হমর্ত পামর।"  

  

অোম্বসমবি সেসে চাল নস বে লোভাইর্ িম্বলবেম্বলর্, "আমম এই ঘরামজমক্টর বযাপামর খুবই 

গমব নর্ত, যা সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ রদার্ করমব এবং র্থ ন ঘশামরর অ্থ নর্ীমর্তমক উন্নর্ত করমব। 
পুর্ুজ্জীমবর্ত গারমভস পময়ি জিাশয়-সম্মুখবর্তী অ্ঞ্চমির মববর্তনর্মক অ্বযাহর্ত রাখার ঘক্ষমে 

এিা আমরা একিা অ্িগমর্তর পদমক্ষপ।"  

  

"র্াসাউ কাউবি-এর এক্তিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আমামদর জর্সমাজগুমির জর্য 

অ্মর্ত রময়াজর্ীয় অ্থ ননর্মর্তক উন্নয়র্ রদার্ করার সামথ সামথ, মার্ুমষর বসবামসর জর্য সাশ্রয়ী 

মূমিযর স্থার্ রদার্ করার জর্য সরকার কীভামব ঘবসরকারী ঘক্ষমের সমঙ্গ অ্ংশীদামর করমর্ত 

পামর, এই ঘরামজক্ট র্তার একিা চমৎকার উদাহরণ। আমম আমামদর পুর্ুজ্জীবমর্র রমচষ্টা 

অ্বযাহর্ত রাখা এবং ঘের্ ঘকামভ আরও মবমর্ময়াগ আকৃষ্ট করার আশা কমর।"  

  

ঘের্ ঘকাম্বভর ঘময়র টিম ঘিেংম্বক িম্বলবেম্বলর্, "ঘডভ গযামিার ঘর্রৃ্তমত্ব Georgica Green 

সুন্দর গারমভস পময়মি কম-মাঝামর আয়সম্পন্ন পমরবারগুমির জর্য ভািার বাসস্থামর্র 55টি 



ইউমর্ি মর্ম নাণ করমব। বামসন্দারা শহমরর রাণবন্ত ঘকন্দ্রীয় অ্ঞ্চি ঘথমক হাাঁিাপমথর দরূমত্বর 

মমধ্য, কময়ক একর জায়গা জমুি সব নজর্ীর্ সুমযাগ-সুমবধ্া এবং জিাশয়-সম্মুখবর্তী রমবশ 

উপমভাগ করমর্ত পারমবর্। আগামী কময়ক দশক ধ্মর ইউমর্িগুমি সাশ্রয়ী মূমিযর মমধ্য থাকমব, 

যা ঘের্ ঘকাভ ওয়ািারফ্রমি সকি ঘশ্রণীর জর্য আবাসমর্র মর্িয়র্তা ঘদমব।"  

  

###  
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