
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

  

গভর্ নর কুওম্বমা সারাম্ব াগা স্প্রিংস-এ $20 বমবলয়র্ সাশ্রয়ী ও সহায়ক আিাসর্ বর্ম নাণ 

সম্পূণ ন করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  

ঘপ্রাম্বমম্বর্ড অোপা নম্বমন্টস কম নরত পবরিার ও গৃহহীর্ প্রাক্তর্ কমীম্বের জর্ে 63ট  

সাশ্রয়ী িাসস্থার্ প্রোর্ কম্বরম্বে  

  

এই প্রকল্পট  হল গভর্ নম্বরর অভূতপূি ন $20 বিবলয়র্ মূম্বলের, পঞ্চিাবষ নকী সাশ্রয়ী আিাসর্ 

পবরকল্পর্ার একট  অিংে  

  

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ প্রামমমর্ড অ্যাপার্নমমমের নর্ম নাণ কাজ সমূ্পণ ন করার কথা 

প্ াষণা কমরমের্, যা হল শহরতলী সারামর্াগা স্প্রিংস-এর প্কন্দ্রস্থমল নস্থত একটর্ $20 নমনলয়র্ 

মূমলযর সাশ্রয়ী ও সহায়ক আবাসর্ রকল্প। নর্উ ইয়কন প্ের্ প্হামরস ও কনমউনর্টর্ নরনর্উয়ামলর 

মাধ্যমম নর্ম্ন-আময়র র্যাক্স প্েনডর্ নহমসমব $16.5 নমনলয়মর্র আিংনশক অ্থ নসাহাযয নর্ময়, এই 

নর্ম নাণ রকমল্প 63টর্ সাশ্রয়ী বাসস্থার্ রদার্ করা হময়মে, যার মমধ্য 10টর্ অ্যাপার্নমমে গৃহহীর্ 

রাক্তর্ কমীমদর জর্য সিংরনিত রাখা হময়মে।  
  

গভর্ নর কুওমমা বমলমের্, “আমরা প্য রকম আমগর প্েময় উন্নত নর্উ ইয়কন নর্ম নাণ করনে, 

প্সমিমে প্ের্ জমুে রাণবন্ত কনমউনর্টর্গুনলর বৃদ্ধিমত সহায়তা করমত সাশ্রয়ী ও সহায়ক 

আবাসর্ প্য গুুত্বপূণ ন ভূনমকা রাখমে, তা আমামদর অ্বশযই স্বীকার করমত হমব।” “এই 

নর্ম নাণকাময নর মাধ্যমম রদার্কৃত সাশ্রয়ী বাসস্থার্গুনলর লিয হল সারামর্াগা স্প্রিংসমক এরকম 

একটর্ স্থার্ নহমসমব গমে প্তালা নর্দ্ধিত করা, প্যখামর্ রমতযমক বসবাস করা, কাজ করা ও 

একটর্ পনরবার গমে প্তালার সুমযাগ পামবর্ – নবমশষ কমর প্সসব প্পশাজীবী ও মনহলারা যারা 

আমামদর প্দশমক সম্মামর্র সামথ প্সবা কমর এমসমের্।”  
  

প্রামমমর্ড অ্যাপার্নমমেমস একটর্ োরতলা ভবর্ রময়মে প্যখামর্ 41টর্ অ্যাপার্নমমে রময়মে 

এবিং নতর্টর্ দুইতলা র্াউর্হাউজ-োইমলর ভবর্ রময়মে প্যখামর্ প্মার্ 22টর্ ইউনর্র্ রময়মে। সব 

নমনলময় রকল্পটর্মত, 31টর্ এক-প্বডুমমর, 26টর্ দুই-প্বডুমমর এবিং 6টর্ নতর্-প্বডুমমর 

অ্যাপার্নমমে রময়মে – এর সবই এলাকার গে আময়র 80 শতািংশ বা তার নর্ম্ন আয়যুক্ত 

পনরবারগুনলর বযয়ভার বহমর্র সীমার মমধ্য রময়মে।  
  



র্রোর প্ডমভলপমমে USA, L.P. ও সারামর্াগা স্প্রিংস হাউদ্ধজিং অ্থনরটর্র নর্নম নত এই রকমল্প 

সহায়ক পনরমষবার রময়াজর্ থাকা বযদ্ধক্তমদর জর্য 10টর্ অ্যাপার্নমমে সিংরনিত রময়মে, প্যখামর্ 

রাক্তর্ কমীমদর অ্গ্রানধ্কার প্দওয়া হমব। সহায়ক পনরমষবাগুনল প্ভর্ারান্স ও কনমউনর্টর্ 

হাউদ্ধজিং প্কায়ানলশর্-এর দ্বারা রদার্ করা হমব।  
  

সুমযাগ-সুনবধ্াগুনলর মমধ্য রময়মে এর্াদ্ধজন োর অ্যাপ্লাময়ন্স, লদ্ধির সুনবধ্াযকু্ত একটর্ কনমউনর্টর্ 

ুম, একটর্ নির্মর্স ুম, ভাোটর্য়ামদর জর্য প্োমরজ-এর জায়গা এবিং একটর্ বাইমর প্খলার 

জায়গা। এোোও এই রকল্পটর্ নরমর্ইল প্োর, সু্কল, বাস পনরবহণ লাইর্, িাম নানস, বযাঙ্ক, 

লাইমেনর, স্বাস্থয প্কন্দ্র, মুনদ প্দাকার্ ও প্রষররু্মরেগুনলর আধ্-মাইমলর মমধ্য অ্বনস্থত।  
  

প্রামমমর্ড হাউদ্ধজিং হল গভর্ নমরর অ্ভূতপূব ন $20 নবনলয়র্ মূমলযর, পঞ্চবানষ নকী সাশ্রয়ী আবাসর্ 

পনরকল্পর্ার একটর্ অ্িংশ, এবিং এই পনরকল্পর্ার উমেশয হল 100,000 ইউনর্মর্রও প্বনশ সাশ্রয়ী 

আবাসর্ ও 6,000 ইউনর্র্ সহায়ক আবাসর্ নর্ম নাণ ও সিংরিমণর মাধ্যমম সমস্ত নর্উ 

ইয়কনবাসীমদর জর্য নর্রাপদ, সাশ্রয়ী বাসস্থার্ গ্রহমণর সুমযাগ রদার্ করা। 2011 সাল প্থমক, 

নর্উ ইয়কন প্ের্ প্হামরস ও কনমউনর্টর্ নরনর্উয়াল রায় 5,600টর্ সাশ্রয়ী বাসস্থার্ ততনর বা 

সিংরিমণর জর্য কযানপর্াল নরদ্ধজয়মর্ $490 নমনলয়র্ নবনর্ময়াগ কমরমে।   
  

প্রামমমর্ড অ্যাপার্নমমেমসর জর্য প্েমর্র সহায়তার মমধ্য রময়মে প্িডামরল ও প্েমর্র নর্ম্ন-

আময়র আবাসর্ র্যাক্স প্েনডর্ আমরাপণ করা, যা HCR প্থমক ইকুইটর্ নহমসমব রায় $16.5 

নমনলয়র্ তুলমত প্পমরমে। নর্উ ইয়কন প্ের্ এর্াদ্ধজন নরসােন ও প্ডমভলপমমে অ্থনরটর্ এর প্লা-

রাইজ নর্উ কর্স্ট্রাকশর্ কম নসূনের মাধ্যমম $64,800 অ্থ নমঞর জনুর রদার্ কমরমে। এোোও, নক 

কনমউনর্টর্ প্ডমভলপমমে কমপ নামরশর্ $2.9 নমনলয়র্ রদার্ কমরমে।    
   

HCR কনমশর্ার ুথঅ্যার্ নভস্নাউকাস বমলমের্, “প্রামমমর্ড অ্যাপার্নমমেস সারামর্াগা স্প্রিংস-

এ 63টর্ শদ্ধক্ত-সাশ্রয়ী অ্যাপার্নমমে নর্ম নামণর মাধ্যমম মার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী ও ভাোর বাসস্থামর্র 

রময়াজর্ অ্মর্কর্াই পূরণ কমরমে। সমস্ত নর্উ ইয়কনবাসী, এবিং নবমশষ কমর আমামদর প্দমশর 

প্সবামত নর্মবনদত বযদ্ধক্তমদর আনথ নকভামব সহায়ক কনমউনর্টর্গুনলমত জীবর্ধ্ারণ করার সুমযাগ 

পাওয়া রাপয রময়মে, প্যখামর্ তারা ভাল কম নসিংস্থার্, সু্কল, পনরমষবা ও নবমর্াদমর্র সুমযাগ 

অ্যামক্সস করমত পারমবর্। আমামদর এই $20 নমনলয়র্ নবনর্ময়াগ হল সবার জর্য একটর্ আমরা 

অ্ন্তভুনক্তকারী ও পিপাতহীর্ শহর নর্ম নামণর উমেমশয একটর্ বে পদমিপ।”   
  

সারামর্াগা স্প্রিংস হাউদ্ধজিং অ্থনরটর্র এদ্ধক্সনকউটর্ভ নডমরক্টর পল প্িল্ডমযার্ বমলমের্, “শহমরর 

মমধ্য সাশ্রয়ী বাসস্থামর্র পনরমাণ বাোমর্ার বযাপারটর্ বহু বের ধ্মর সারামর্াগা স্প্রিংস হাউদ্ধজিং 

অ্থনরটর্র অ্গ্রানধ্কামরর মমধ্য রময়মে এবিং আমরা এই নবষয়টর্ নর্ময় খুব গনব নত প্য, আমরা এখর্ 

সারামর্াগা স্প্রিংস-এ বসবাস করমত োওয়া অ্নতনরক্ত আমরা 63টর্ পনরবারমক মার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী 

বাসস্থার্ রদার্ করমত পারনে। এই রকল্পটর্র পিাৎপমর্ বহু বেমরর পনরশ্রম রময়মে এবিং তা 

সনতযই একটর্ দলগত রমেষ্টা নেল, তাই আমরা এই রমেষ্টামত প্র্তৃত্ব প্দওয়ার জর্য র্রোর 



প্ডমভলপমমমের নর্ম নাণ অ্িংশীদারমদর ধ্র্যবাদ জার্াদ্ধি। আনম গত কময়ক বের ধ্মর এই 

রকমল্পর তদারনকর কামজ দরূদৃটষ্ট ও নর্মদনশর্া রদামর্র জর্য সারামর্াগা স্প্রিংস হাউদ্ধজিং 

অ্থনরটর্ প্বাডন অ্ি কনমশর্ারমদর ধ্র্যবাদ জার্ামত োই। এোোও আনম প্ময়র ও নসটর্ 

কাউদ্ধন্সলমক ধ্র্যবাদ জার্ামত োই, যারা রকল্পটর্মত নর্রনবদ্ধিন্ন ও নদ্বধ্াহীর্ সহায়তা রদার্ 

কমরমের্। সবমশমষ, আনম সারামর্াগা স্প্রিংস হাউদ্ধজিং অ্থনরটর্র কমীমদর ভূয়সী রশিংসা করনে, 

যারা প্সসব পনরবারগুনলমক বাসস্থামর্র সুমযাগ রদামর্র উমেমশয একর্া অ্সাধ্ারণ মমর্াবল ও 

একনর্ষ্ঠতা রদশ নর্ কমরমের্, যারা অ্র্যথায় এই দাুণ শহরর্মত বসবামসর সুমযাগ প্পমতর্ র্া।”  
  

র্রস্টার প্ডমভলপমমে USA, LP.-এর প্রনসমডে নরোডন নহনগিংস বমলমের্, “আমরা সারামর্াগা 

স্প্রিংস অ্থনরটর্র নর্ম নাণ দমলর একটর্ অ্িংশ হমত প্পমর গনব নত ও সম্মানর্ত প্বাধ্ করনে। 
প্রামমমর্ড অ্যাপার্নমমেস নসটর্ অ্ি সারামর্াগা স্প্রিংস-এর শহমরর বহুকাদ্ধিত মান্সম্পন্ন, 

সাশ্রয়ী আবাসমর্র রময়াজমর্র অ্মর্কর্াই পূরণ করমব। আমরা নর্উ ইয়কন নসটর্ প্হামরস ও 

কনমউনর্টর্ নরনর্উয়াল, নসটর্ অ্ি সারামর্াগা স্প্রিংস, নক বযাঙ্ক, বালজার ও র্াক আনকনমর্ক্টস 

এবিং LA গরুপ-এর নডজাইর্ র্ীম এবিং প্বার্ানশও কর্স্ট্রাকশমর্র কর্স্ট্রাকশর্ র্ীমমর কামে 

খুবই কৃতজ্ঞ রময়মেই, যারা একসামথ কাজ কমর এই রকল্পটর্ দাুণভামব সিল কমর তুমলমের্।"  
  

প্সমর্র্র ডযািনর্ জডনার্ বমলমের্, “গৃহহীর্তার সমসযার সম্মুখীর্ হওয়া রাক্তর্ প্সর্া ও কম নরত 

পনরবারগুনলর জর্য সহায়ক, সাশ্রয়ী বাসস্থামর্র সুনবধ্া রদার্ একটর্ গুুত্বপূণ ন লিয। 
আমমনরকার নহমরামদর, আমামদর রাক্তর্ প্সর্ামদর এবিং কম নরত পনরবারগুনলমক সহায়তা করার 

এই উমদযাগ সনতযই রশিংসর্ীয় এবিং এটর্ অ্বশযই আমামদর পৃষ্ঠমপাষকতা পাওয়ার দানবদার। 
আনম সর্রতুষ্ট প্য, এই গুুত্বপূণ ন রকল্পটর্ সমূ্পণ ন হময়মে এবিং রময়াজর্ থাকা বযদ্ধক্তমদর এখর্ এই 

সহায়তাটর্ রদার্ করা হমব।"  
  

সিংসদ সদসয কযানর উময়র্ নার বমলমের্, “প্রামমমর্ড অ্যাপার্নমমেস উমদ্বাধ্মর্র মাধ্যমম 

সারামর্াগা স্প্রিংস-র অ্নধ্বাসীমদর প্সবা করার এই উমদযামগর সািী হমত প্পমর আনম খুবই 

আর্দ্ধিত। নেন্তাভাবর্া কমর নডজাইর্ করা, একটর্ সুনবধ্াজর্ক স্থামর্ থাকা এই সুির 

অ্যাপার্নমমেগুনল সাশ্রয়ী আবাসর্ সিংোন্ত দী নমময়াদী সমসযার সমাধ্ামর্ সহায়তা করমব। 
আমামদর কনমউনর্টর্র কম ার পনরশ্রমী বযদ্ধক্তমদর এই রময়াজর্গুনল, যামদর পনরবামরর জর্য 

নর্রাপদ, স্বািিযময় ও সুনবধ্াজর্ক বাসস্থার্ পাওয়ার রময়াজর্ ও রাপযতা রময়মে, প্সগুনল 

নেনিত করা ও সুরাহা করার জর্য আনম নর্উ ইয়কন প্ের্ প্হামরস ও কনমউনর্টর্ নরনর্উয়াল এবিং 

নসটর্ অ্ি সারামর্াগা স্প্রিংস-প্ক ধ্র্যবাদ জার্াদ্ধি।”  
  

 প্ময়র প্মগ প্কনল বমলমের্, "আমামদর 2020 কনমউনর্টর্ প্ডমভলপমমে কর্সনলমডশর্ প্লযামর্ 

প্য রকম নবশদ নববরণ রদার্ করা হময়মে, সাশ্রয়ী আবাসর্ নর্ম নামণর নবষয়টর্ নসটর্র জর্য একটর্ 

মূল অ্গ্রানধ্কার নহমসমব বজায় থাকমব। আনম আর্মির সামথ বলনে প্য, আমরা গত পাাঁে বেমর 

এই রমেষ্টামত নবশাল অ্গ্রগনত করমত প্পমরনে। সম্ভাবয 510টর্ র্তুর্ বাসস্থার্ ইউনর্র্ সহ সাতটর্ 



রকল্প সমূ্পণ ন হময়মে, বতনমামর্ নর্ম নাণাধ্ীর্ রময়মে বা অ্র্ুমমাদমর্র রদ্ধেয়ামত রময়মে। 
সারামর্াগা স্প্রিংস পাবনলক হাউদ্ধজিং অ্থনরটর্ এই রমেষ্টামত একটর্ গুুত্বপূণ ন ভূনমকা প্রমখমে – 

যারা প্রামমমর্ড রমজমক্টর মাধ্যমম 63টর্ উচ্চ-মামর্র ইউনর্র্ প্যাগ কমরমে এবিং ভযান্ড্ারনবল্ট ও 

প্জিারসর্ প্র্মরমসস-এ আমরা 24টর্ শীঘ্রই সমূ্পণ ন করা হমব।”  
  

###  
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