
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা ওর্াইডা কাউবিম্বে িয়স্কম্বের জর্ে র্েুর্ 15.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর 

সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসর্ কবমউবর্টি সম্পন্ন হওয়ার ঘ াষণা কম্বরর্  

  

ঘজসর্ গুইল্ট ঘমম্বমাবরয়াল বসবর্য়র কমম্বেম্বে খাবল বিেোলয় সাইম্বি 50টি সাশ্রয়ী 

মূম্বলের এিং সহায়ক অোপািনম্বমি অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ জজসর্ গুইল্ট জমমমাররযাল রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্ট 

(Jason Gwilt Memorial Senior Apartments) সম্পন্ন হওযার জ াষণা করমলর্, যা জভমরার্া 

র্াউমর্ 15.5 রমরলযর্ মারকনর্ ডলামরর 50টর্-অ্যাপার্নমমমন্টর সাশ্রয়ী মূমলযর একটর্ উন্নযর্। 

প্রাক্তর্ রসলভার্ এবং জভমরার্া রবচ এরলমমন্টারর সু্কলে (Sylvan and Verona Beach 

Elementary school) অ্বরিত র্তুর্ রমশ্র-বযবহামরর কমমেক্সটর্মত রবচ রসরর্যর জসন্টামরর 

পাকনওময জসন্টার অ্ন্তভুনক্ত রমযমে, যা জমাহক ভযারল আঞ্চরলক অ্র্ ননর্রতক উন্নযর্ 

কাউন্সিমলর (Mohawk Valley Regional Economic Development Council)একটর্ 

অ্গ্রারিকার প্রকল্প রেল।  

  

"রর্উ ইযমকনর প্রব়ীণমের স্বাি়ীর্ভামব বাাঁচার জর্য প্রমযাজর়্ীয সহাযতা এবং তামের রর্জস্ব 

বলার জর্য সাশ্রয়ী মূমলযর বার়ি প্রাপয," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটর্ খারল রবেযালযমক 

গুুত্বপূণ ন পররমষবার অ্যামক্সস সহ আিুরর্ক এবং শন্সক্ত-েক্ষ বার়িমত পররণত করার মািযমম, 

আমরা সম্প্রোমযর জর্য একটর্ সম্পে গম়ি তুমলরে যা আগাম়ী কমযক েশক িমর ওর্াইডা 

কাউরন্টর বারসন্দামের উপকৃত করমব।"  

  

রামজযর অ্ভূতপূব ন 20 রবরলযর্ মারকনর্ ডলামরর, পাাঁচ বেমরর আবাসর্ পররকল্পর্ার সুবামে 

এই প্রকল্পটর্ রর্উ ইযকনবাস়ীমের রর্রাপে, সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসমর্ প্রমবশারিকার প্রোর্ 

করার গভর্ নর কুওমমার প্ররতশ্রুরতর একটর্ অ্ংশ। পররকল্পর্াটর্ 100,000 ইউরর্র্ সাশ্রয়ী 

মূমলযর আবাসর্ এবং 6,000 ইউরর্র্ সহকার়ী আবাসর্ রর্ম নাণ ও সংরক্ষণ করার মািযমম 

আবাসর্গুরল অ্যামক্সসমযাগয কমর জতামল এবং গৃহহ়ীর্তামক সং বদ্ধ কমর।  

  

জমাহক ভযারল অ্ঞ্চমল 2011 সাল জর্মক রর্উ ইযকন রামজযর জহামস অ্যান্ড্ করমউরর্টর্ 

রররর্উযাল 32টর্ বহু-পররবার সমর্ নর্কার়ী উন্নযমর্র জর্য প্রায 232 রমরলযর্ মারকনর্ 

ডলামরর সম্পে উতরসগ ন কমরমে, যার ফমল 2,300টর্ সাশ্রয়ী মূমলযর বার়ি ততরর বা সংরক্ষণ 

করা হমযমে।  

  



অ্যাপার্নমমন্ট কমমেক্সটর্র র্ামকরণ করা হমযমে জজসর্ গুইমল্টর র্ামম, জয রসলভার্ এবং 

জভমরার্া রবচ এরলমমন্টারর সু্কমল প়িাশুর্া কমররেল এবং 16 বের বযমস জস কযািামর আক্রান্ত 

হময মারা যায। মাঠগুরলমত তাাঁর সম্মামর্ তাাঁর সহপাঠীমের দ্বারা লাগামর্া একটর্ স্মৃরত ফলক 

এবং গাে রমযমে।  

  

র্তুর্ উন্নযর্টর্মত 44টর্ এক-জবডুমমর এবং েযটর্ েুই-জবডুমমর বার়ি রমযমে যা 55 বের বা 

তার জচময জবরশ বযমসর স্বল্প-আমযর প্রাপ্ত বযস্কমের পমক্ষ সাশ্রয়ী। অ্যাপার্নমমন্টগুরলর মমিয 

পমর্মরাটর্ গভর্ নর কুওমমার এম্পাযার জের্ সামপাটর্নভ আবাসর্ উমেযামগর মািযমম অ্র্ নারযত 

এবং রর্উ ইযকন রামজযর স্বািয রবভাগ দ্বারা পররচারলত সহাযতামূলক পররমষবার সামর্ যুক্ত। এই 

অ্যাপার্নমমন্টগুরল জসই বারসন্দামের জর্য সংররক্ষত যামের স্বাি়ীর্ভামব জবাঁমচ র্াকার জর্য 

সহাযতার প্রমযাজর্।  

  

সমস্ত অ্যাপার্নমমন্টগুরল HCR সবুজ রবন্সডং মার্গুরল জমমর্ চমল এবং এর্ান্সজন োর 

অ্যাোমযিসমূহ, এবং জল এবং শন্সক্ত সংরক্ষমণর রফক্সচার এবং সরঞ্জামগুরল রেময সজ্জিত।  

  

কমমেক্সটর্মত সাব নজর়্ীর্ করমউরর্টর্ ুম, একটর্ উমঠার্, লন্সি এবং জোমরমজর সুরবিা, এবং 

অ্র্-সাইর্ পারকনংমযর তবরশষ্ট্য রমযমে। সমস্ত অ্যাপার্নমমন্টগুরল রভন্সজর্ারমের জর্য 

অ্যামক্সসমযাগয এবং কমযকটর্মত গ্রাউন্ড্ জলামর পযাটর্ও জেস অ্ন্তভুনক্ত রমযমে। অ্র্াইডা 

জলক, এবং জভমরার্া রবচ জের্ পাকন, জোকার্-পার্ এবং ন্সক্রযাকলাপ সহ রসলভার্ রবচ 

সম্প্রোযটর্ কাোকারে অ্বরিত।  

  

এো়িাও বারসন্দামের অ্যামক্সস রমযমে রবমচ অ্বরিত ব্র্যান্ড্-রর্উ পাকনওময জসন্টামর, কমমেমক্সর 

রবস্ত়ীণ ন অ্র্-সাইর্ রসরর্যার জসন্টামর, যা স্বািয ও সুিতা জপ্রাগ্রারমং, ক্লাব, রশক্ষামূলক জকাস নসমূহ, 

এবং রবমর্াের্মূলক এবং রফর্মর্মসর সুমযাগসমূহ সরবরাহ কমর। পাকনওময জসন্টারটর্ 

এডারলাইফ ইর্কমপ নামরমর্ড দ্বারা পররচারলত হয।  

  

রবকাশকার়ীরা হমলর্ ওর্াইডা শহমরর আবাসর্ কতৃনপক্ষ এবং র্রোর জডমভলপমমন্ট 

ইউএসএ, LP।  

  

15.5 রমরলযর্ মারকনর্ ডলামরর উন্নযর্টর্মত রামজযর রবরর্মযামগর মমিয স্বল্প-আমযর আবাসর্ 

জক্ররডর্ জপ্রাগ্রামমর মািযমম ইকুইটর্মত প্রায 10 রমরলযর্ মারকনর্ ডলার এবং এইচরসআর-এর 

অ্র্ুোর্ রহমসমব 2.8 রমরলযর্ মারকনর্ ডলার অ্ন্তভুনক্ত রমযমে, যা এর্ওযাইএস অ্িায়ী ও 

প্ররতবন্ধ়ী সহাযতা অ্রফস দ্বারা পররচারলত গৃহহ়ীর্ আবাসর্ সহাযতা জপ্রাগ্রাম জর্মক 2.1 

রমরলযর্ মারকনর্ ডলার লাভ কমরমে। রর্উ ইযকন রামজযর শন্সক্ত গমবষণা ও উন্নযর্ কতৃনপক্ষ রর্ম্ন-

উচ্চতার আবারসক র্তুর্ রর্ম নাণ কম নসূরচর মািযমম 50,000 সরবরাহ কমরমে।  

  

ওর্াইডা শহমরর আবাসর্ কতৃনপক্ষ 430,000 মারকনর্ ডলার প্রোর্ কমরমে। ওর্াইডা কাউরন্ট, 

এবং করমউরর্টর্ ফাউমন্ড্শর্ অ্ফ হারকনমার অ্যান্ড্ ওর্াইডা কাউরন্ট, ইর্কমপ নামরমর্ড জর্মক 

অ্রতররক্ত তহরবল এমসমে। জরড জোর্ ইকুইটর্ পার্নর্াস ন হল স্বল্প-আমযর র্যাক্স জক্ররডর্ 

রবরর্মযাগকার়ী এবং ক়ীবযাংক, এর্.এ. রর্ম নামণর ঋণ সরবরাহ কমরমে।  



  

এইচবসআর কবমের্ার ুথঅোর্ বভসর্স্কাস িম্বলর্, "গভর্ নর কুওমমার আবাসর্ 

পররকল্পর্াটর্মক ির্যবাে, যার ফমল 1950-েশমকর এই রবেযালয সম্পরিটর্ এখর্ 50টর্ র্তুর্, 

অ্যামক্সসমযাগয অ্যাপার্নমমন্ট এবং একটর্ অ্তযন্ত প্রতযারশত রসরর্যর জসন্টামর রূপান্তররত হমযমে। 

এই ভাবর্াটর্ হৃেয উষ্ণ কমর জতামল জয এই র্তুর্ সম্প্রোমযর র্ামকরণ জজসর্ গুইমল্টর র্ামম 

করা হমযমে, জয এই সু্কমল প়িা একজর্ তুণ কযািামরর রশকার, এবং যার সহপাঠীরা তাাঁর জর্য 

একটর্ সুন্দর স্মৃরতমসৌি উতরসগ ন কমররেল যা এই মাটর্মতই সংররক্ষত রমযমে। আমামের 15.5 

রমরলযর্ মারকনর্ ডলামরর রবরর্মযাগ এই শহর এবং আমামের অ্ংশ়ীোরমের এই সম্প্রোযটর্মত 

একটর্ অ্র্ নবহ সংমযাজর্ ততরর করার অ্র্ুমরত রেমযমে - যা অ্ত়ীতমক সম্মারর্ত কমর এবং 

সকমলর জর্য আরও শন্সক্তশাল়ী এবং আরও অ্ন্তভুনন্সক্তমূলক ভরবষযমতর প্রচার কমর।"  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বজের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডাাঃ হাওয়াডন জাকার িম্বলর্, "জজসর্ গুইল্ট 

জমমমাররযাল রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্টগুরল অ্র্ ননর্রতক সমৃন্সদ্ধ এবং সামান্সজক সামযতার প্রচামরর 

জক্ষমে এম্পাযার জের্ সহাযক আবাসর্ উমেযামগর প্ররত গভর্ নর কুওমমার প্ররতশ্রুরতবদ্ধতার 

আমরকটর্ উোহরণ। জভমরার্া র্াউমর্ সাশ্রয়ী মূমলযর এবং রর্রাপে আবাসর্গুরলমত অ্যামক্সস 

জকবল বারসন্দামের সামরগ্রক স্বামিযর উন্নরতই কমর র্া, বরং এটর্ তামের সম্প্রোমযর মমিয 

র্াকমত এবং তার সামর্ জর়িত র্াকমত জেয।"  

  

ডরীর্ এম. হোবরস, NYSERDA সভাপবে এিং বসইও িম্বলর্, "এই ওর্াইডা কাউরন্ট সাশ্রয়ী 

মূমলযর আবাসর্ প্রকমল্পর জর্য NYSERDA সমর্ নর্ স্বল্প-আমযর প্রব়ীণমের রর্রাপে এবং 

আরামোযক সহাযক বাসিার্ সরবরাহ করমব যা জকবলমাে পররমবমশর জর্য ভাল এবং শন্সক্ত 

েক্ষই র্য, বরং একজর্ সম্প্রোমযর বারসন্দা, জজসর্ গুইমল্টর প্ররত িায়ী শ্রদ্ধা রর্মবের্ করমব। 

এই প্রকল্পটর্ রাজয জমু়ি ভবর্গুরলমত শন্সক্তর বযবহার হ্রাস করার আমামের লক্ষযমক সমর্ নর্ 

কমর, একইসামর্ এটর্ রর্ন্সিত কমর জয একটর্ পররচ্ছন্ন জ্বালার়্ীর অ্র্ নর়্ীরতমত রূপান্তররত 

হওযার সুমযাগগুরল সমস্ত রর্উ ইযকনারই জযর্ পায।"  

  

OTDA কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "বযস্ক রর্উ ইযকনবাস়ীমের ময নাোর সামর্ এবং 

আবাসর্ রর্রাপিাহ়ীর্তা বা গৃহহ়ীর্তার আশঙ্কা ো়িাই জবমচ র্াকমত পারা উরচৎ। জজসর্ 

গুইল্ট জমমমাররযাল রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্টগুরল অ্রভমযান্সজত পুর্ঃবযবহামরর এক অ্ভূতপূব ন 

উোহরণ, কারণ এগুরল ওর্াইডা কাউরন্টর প্রব়ীণমের রর্রাপে, সাশ্রয়ী মূমলযর সহাযক আবাসর্ 

সরবরাহ করমে, ে়ী ন-সুপ্ত রবেযালয ভবমর্ র্তুর্ জ়ীবর্ প্রোর্ কমরমে এবং সমব নাপরর, একজর্ 

প্রাক্তর্ রশক্ষার্ীর স্মৃরতর প্ররত সম্মার্ জারর্মযমে জয খবু অ্ল্প বযমস মারা যায। আমরা এই 

প্রকমল্পর গরব নত সমর্ নকগণ এবং রর্উ ইযকন রাজয জমু়ি গৃহহ়ীর্তার জমাকামবলায গভর্ নর 

কুওমমার অ্বযাহত জর্তৃত্বমক সািুবাে জার্াই।"  

  

বসম্বর্ির ঘজাম্বসফ বিম্বফা িম্বলর্, "জজসর্ গুইল্ট জমমমাররযাল রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্টগুরল 

জভমরার্া রবচ - রসলভার্ রবচ অ্ঞ্চমল একটর্ স্বাগত সংমযাজর্। এই প্রমযাজর়্ীয প্রকল্পটর্, যার 

মমিয বহু বের িমর খারল র্াকা একটর্ সম্পরির পুর্র্ নব়ীকরণ অ্ন্তভুনক্ত রেল, িার়্ীয প্রব়ীণমের 

জসই সম্প্রোময সুি, সন্সক্রয এবং স্বাি়ীর্ জ়ীবর্যাপমর্র সুমযাগ প্রোর্ করমব জযটর্মক তারা বার়ি 

বমল র্ামকর্।"  



  

সংসে সেসে ঘকর্ ব্ল্োম্বের্িুে িম্বলর্, "এই রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্টগুরল জখালা তামের জর্য 

োুর্ খবর যারা এর জর্য জযাগয। এই সুরবিাটর্ ওর্াইডা কাউরন্ট অ্ঞ্চমল যারা প্ররতরেমর্র 

জ়ীবমর্ আশ্রয বা সহাযতা চাইমের্ তামের অ্মর্কমক োণ সরবরাহ করমব। জজসর্ গুইল্ট 

জমমমাররযাল রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্টগুরল তামের েরজা জখালার সময তামের সমর্ নর্ করমত 

জপমর আরম আর্ন্সন্দত।“  

  

ওর্াইডা কাউবি এক্সেবকউটিভ অোিবর্ ঘজ. বপম্বকি জুবর্য়র িম্বলর্, "আমামের 

সম্প্রোমযর সেসযমের জর্য এই অ্র্র্য অ্ংশ়ীোররত্ব ততরর করার জর্য ওর্াইডা আবাসর্ 

কতৃনপক্ষ এবং পাকনওময জসন্টারমক অ্রভর্ন্দর্। আমরা এই প্রকমল্পর অ্ংশ হমত জপমর 

আর্ন্সন্দত যা বারসন্দামের জর্য অ্রতররক্ত বাসিার্ এবং অ্র্ নবহ সামান্সজক কায নকলামপ অ্ংশ 

রর্মত একটর্ জকন্দ্ররবন্দ ুততরর কমরমে।"  

  

ঘভম্বরার্ার িাউম্বর্র সুপারভাইজার, স্কি মুসোবচও িম্বলর্, "জজসর্ গুইল্ট জমমমাররযাল 

রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্টগুরল আমামের সম্প্রোমযর জর্য একটর্ েুেনান্ত সংমযাজর্, এবং আরম 

এই কটঠর্ কাজটর্ সম্পােমর্ তামের কমঠার পররশ্রমমর জর্য জর়িত প্রমতযকমক ির্যবাে 

জার্ামত চাই।"  

  

ওর্াইডা েহম্বরর আিাসর্ কেত নপম্বের বর্ি নাহী পবরচালক, রিািন ওয়াল্টাস ন িম্বলর্, 

"আমরা অ্মর্ক অ্সািারণ বযন্সক্ত, সংিা, এমজন্সি এবং রাজর়্ীরতরবেমের সামর্ জেখা কমররে 

যারা এমত অ্বোর্ জরমখমের্, জযটর্মক আমরা পন্সিম ওর্াইডা কাউরন্টমত আমামের হ়ীরা 

বমল র্ারক, এখর্ জজসর্ গুইল্ট জমমমাররযাল রসরর্যর কমমেক্স র্ামম পরররচত। আরম এই 

যাোর সামর্ জর়িত প্রমতযকমক ির্যবাে জার্ামত চাই এবং আরম আশা করব জয এটর্ 

আমামের বারসন্দামের এবং আমশপামশর সম্প্রোমযর চারহো পূরণ করমব, জযমর্টর্ প্রতযাশা 

করা হয।"  

  

পাকনওম্বয় ঘসিাম্বরর বর্ি নাহী পবরচালক, ঘকবল ওয়াল্টাস ন িম্বলর্, "আমরা এই প্রকমল্প 

ওর্াইডা আবসর্ কতৃনপক্ষর সামর্ জযাগোর্ করমত জপমর আর্ন্সন্দত যা পাকনওময জসন্টামরর 

কম নসূরচ এবং পররমষবাগুরল প্রসাররত করমব, জকবলমাে র্তুর্ অ্যাপার্নমমন্ট কমমেমক্সর 

বারসন্দামের জর্যই র্য, বরং 50+ বযন্সক্তমের জর্য স্বািযকর এবং প্রাণবন্ত জ়ীবর্যাপমর্র সুমযাগ 

রমযমে তা রর্ন্সিত করমত পন্সিম ওর্াইডা কাউরন্টর বারসন্দামের জর্যও।"  

  

র্রস্টার ঘডম্বভলপম্বমি ইউএসএ, LP-এর সভাপবে, বরচাডন এল. বহবগর্স িম্বলর্, 

"জজসর্ গুইল্ট জমমমাররযাল রসরর্যর অ্যাপার্নমমন্ট উন্নযর্টর্ পন্সিম ওর্াইডা কাউরন্টমত 

প্রব়ীণমের জর্য অ্তযন্ত প্রমযাজর়্ীয র্তুর্ সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্, পররমষবা এবং জপ্রাগ্রারমং 

সরবরাহ কমর। র্রোর জডমভলপমমন্ট এই সম্প্রোমযর প্রযামস ওর্াইডা শহমরর আবাসর্ 

কতৃনপমক্ষর সামর্ অ্ংশ়ীোরর করমত জপমর সম্মারর্ত এবং তার ভরবষযমতর সাফমলযর 

প্রতযাশায।"  

  



কবমউবর্টি ফাউম্বন্ড্েম্বর্র সভাপবে/বসইও, অোবলবসয়া বডকস িম্বলর্, "এই প্রকল্পটর্ 

আমামের অ্র্যতম প্রিার্ অ্গ্রারিকামরর সামর্ সরাসরর সামঞ্জসয রামখ, যা লক্ষযবস্তু 

সম্প্রোযগুরলমত বহু সংখযক পররমষবা সরবরাহ করার জর্য প্রভাব জকন্দ্রগুরল ততরর করা, যা এই 

জক্ষমে আমামের প্রব়ীণ জর্মগাষ্ঠী। প্রকল্পটর্ আমামের এবং পাকনওময জসন্টামরর মমতা আমামের 

ে়ী নকাল়ীর্ অ্ংশ়ীোরমের কাে জর্মক প্ররতশ্রুরতর সামর্ সামঞ্জসয রামখ যা হল প্রব়ীণরা জযর্ 

তামের সুিতা বজায রাখমত প্রমযাজর়্ীয পররমষবাগুরল পার্ তা রর্ন্সিত করা।"  

  

ঘরড ঘস্টার্ ইকুইটি পািনর্াম্বস নর বচফ বিজম্বর্স ঘডম্বভলপম্বমি অবফসার, বরচাডন রিািনস 

িম্বলর্, "জরড জোর্ ইকুইটর্ পার্নর্াস ন র্রোর জডমভলপমমন্ট ইউএসএ এবং ওর্াইডা শহমরর 

আবাসর্ কতৃনপক্ষর সামর্ অ্ংশ়ীোররত্ব করমত জপমর এবং জজসর্ গুইল্ট রসরর্যর জমমমাররযাল 

অ্যাপার্নমমন্টগুরলমত প্রায 10 রমরলযর্ মারকনর্ ডলার র্যাক্স জক্ররডর্ ইকুইটর্ সরবরাহ কমর 

গরব নত। প্রকল্পটর্ সম্প্রোমযর একটর্ ে়ী নকাল িমর খারল র্াকা ভবর্মক প্রব়ীণমের জর্য সাশ্রয়ী 

মূমলযর আবাসর্ এবং রসরর্যর করমউরর্টর্ জসন্টামর রূপান্তর ও পুর্রর্ নম নামণর েুেনান্ত সুমযামগর 

প্ররতরর্রিত্ব কমর।"  

  

কীিোে এর্.এ.-এর বসবর্য়র বরম্বলের্বেপ মোম্বর্জার, ঘকি ঘড লা গারজা িম্বলর্, 

"ক়ীবযাঙ্ক জভমরার্া র্াউমর্ জজসর্ গুইল্ট জমমমাররযাল অ্যাপার্নমমন্টগুরলর জর্য রর্ম নামণর 

অ্র্ নাযমর্ 10.8 রমরলযর্ মারকনর্ ডলার প্রোর্ কমর গরব নত। প্রব়ীণ বারসন্দামের জর্য সাশ্রয়ী 

মূমলযর উন্নযর্মক বাস্তমব পররণত করমত ওর্াইডা আবাসর্ কতৃনপক্ষ এবং র্রোর 

জডমভলপমমন্ট ইউএসএর সামর্ অ্ংশ়ীোররত্ব করা এক রবমশষ সুমযাগ রেল। একটর্ সবুজ 

েযান্ড্াডন গম়ি জতালার জক্ষমে এবং পররমষবা এবং রবসরতৃত সাম্প্রোরযক িার্, উভযই 

সরবরামহর মািযমম, রর্উ ইযকন রামজয টঠক এই িরমর্র আবাসর্ই প্রব়ীণমের প্রমযাজর্।“  
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