
 

 

 
 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে:  8/27/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

বিরাবকউম্বি গভর্ নর হ াচুম্বলর $17 বিবলয়র্ ডলাম্বরর িাশ্রয়ী আিাির্ বর্ি নাণকাজ 

িিাবির হ াষণা 

  

স্টার পাকন অোপার্নম্বিন্টি (Star Park Apartments)-এ গৃ  ীর্ প্রািিয়স্কম্বের জর্ে 

ি ায়ক পবরম্বষিা ি  িািম্বি নের িম্বযে 50টর্ িাবি অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে। 

  

এই বিবর্ম্বয়াগ ‘NY রাইজজিং (CNY Rising)’ এর পবরপূরক - যা কবিউবর্টর্ম্বক 

পুর্রুজ্জীবিত করার ও অি ননর্বতক প্রিৃজির জর্ে এই অঞ্চম্বলর িিবিত হকৌেল 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থিরাথক্উসি $17 থিথলয়র্ ডলাসরর িািসি নযর িসযয ও ি ায়ক্ 

আবাির্ থর্ি নাণক্াজ িম্পন্ন  ওয়ার হ াষণা ক্সরসের্। থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ািি অ্যান্ড 

ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal) এর অ্ি নায়র্ 

ি ায়তায়, োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টি গৃ  ীর্তার িম্মুখীর্  ওয়া প্রাপ্তবয়স্কসের জর্য িংরথিত 

30টট ি ায়ক্ ইউথর্টি  50টট র্ব থর্থি নত বাথি িরবরা  ক্সর। 

  

"গৃ  ীর্তা ক্থিসয় আর্সত এবং িব থর্উ ইয়ক্নবািীর বাথি বলার িসতা এক্টট থর্রাপে, িাশ্রয়ী 

জায়গা আসে তা থর্শ্চিত ক্রসত আিাসের প্রসচষ্টার এক্টট গুরুত্বপূণ ন উপাোর্  সলা ি ায়ক্ 

আবাির্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টি তার ভািাটটয়াসের আবাির্ 

থর্রাপত্তা ীর্তার অ্ন্তথর্ নথ ত ক্ারণ হিাক্াসবলার পাশাপাথশ স্থায়ী, ি ায়ক্ পথরসবশ প্রোর্ ক্সর 

যা তাসের স্বাযীর্ভাসব বিবাসির জর্য প্রসয়াজর্। হিন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন ও হেটজুসি অ্র্যার্য 

অ্সর্ক্ উন্নয়সর্র িসতা এই উন্নয়র্গুসলা িব থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য িাশ্রয়ী আবাির্সক্ বাস্তসব 

রূপোসর্ আিাসের অ্ঙ্গীক্ারসক্ পুর্রায় থর্শ্চিত ক্সর।" 

  

হেট হেয়ার বুসলভাসডন (State Fair Boulevard) অ্বথস্থত থতর্তলা োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টসি 

রসয়সে এক্-হবডরুসির 40টট ইউথর্ট ও েুই-হবডরুসির 10টট অ্যাপাটনসিন্ট - িবগুসলা ইউথর্ট 

এলাক্ার গি আসয়র শতক্রা 60 ভাগ বা তারসচসয় ক্ি উপাজনর্ক্ারী বযশ্চি ও পথরবাসরর জর্য 

িংরথিত। ভবসর্র িুসযাগ-িুথবযার িসযয রসয়সে প্রথত তলায় রান্না র ি  এক্টট ক্ির্ রুি ও 

লশ্চি িুথবযা। 

  



 

 

CSD  াউশ্চজং (CSD Housing) এবং হ থলও হ লি (Helio Health) ক্তৃনক্ থর্থি নত, 

অ্যাপাটনসিন্টগুসলার িসযয আসে 30টট ি ায়ক্ ইউথর্ট যা গৃ  ীর্তার িম্মুখীর্  ওয়া প্রাপ্তবয়স্ক 

বযশ্চিসের জর্য িংরথিত। হ থলও হ লি-এর প্রোসর্র ক্রা পথরসষবার িসযয আসে 

িাইথক্য়াটিে, িেযপার্ ও িােক্দ্রসবযর অ্পবযব ার িংক্রান্ত িাটটনথেসক্টযারী ক্াউসেলর, ও 

িিাজক্িীসের দ্বারা প্রেত্ত অ্র্-িাইট ক্াউসেথলং। 

  

এই প্রক্ল্পটট এক্টট িুথে হোক্ার্, ক্র্সভথর্সয়ে হোর, োসি নথি, পাবথলক্ লাইসেথর, থগজনা িুথবযা, 

বযাংক্ ও ক্সয়ক্টট বাি রুসট হ েঁসট যাওয়ার েূরসত্ব অ্বথস্থত৷ থবেুযৎ িাশ্রয়ী ববথশষ্টযগুসলার িসযয 

রসয়সে এর্াশ্চজন োর থ টটং িরঞ্জাি, থর্ম্ন-প্রবা থবথশষ্ট প্লাথবং থেক্সার, এবং হপইন্ট ও থিলযান্ট 

থ সিসব থর্ম্ন-থর্ংিরণক্ারী িািগ্রী। 

  

োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টসি হেসটর অ্ি নায়সর্র িসযয রসয়সে স্থায়ী ক্র-িওকু্ে বসন্ড $10.8 থিথলয়র্ 

ডলার এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ািি অ্যান্ড ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল হিসক্ $7.2 থিথলয়র্ ডলাসরর 

ভতুনথক্। থর্ি নাসণর জর্য িূলযর্, অ্র্ুোসর্র অ্ি ন ও বাথষ নক্ ঋণ িাথভনসির এক্টট হপসিন্ট প্রোর্ 

ক্সরসে থর্উ ইয়ক্ন হেট অ্থেি অ্ব হিন্টাল হ লি (New York State Office of Mental Health)৷  

  

োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টি  সলা হেসটর অ্ভূতপূব ন $20 থবথলয়র্ ডলাসরর পঞ্চবাথষ নক্ আবাির্ 

পথরক্ল্পর্ার অ্ংশ। িািসি নযর িসযয 100,000 বাথি এবং ি ায়ক্ পথরসষবা ি  6,000 বাথি থর্ি নাণ বা 

িংরিণ ক্রার িাযযসি এই পথরক্ল্পর্া আবাির্সক্ ি জিাযয ক্সর ও গৃ  ীর্তা প্রথতসরায ক্সর। 

  

HCR কবিের্ার রুিঅোর্ বভির্স্কা িম্বলর্, "হক্াথভড (COVID) ি ািারী গৃ  ীর্তা ও 

আবাির্ থর্রাপত্তা ীর্তার থবরুসে আিাসের িংগ্রািসক্ আসরা হবথশ জরুথর ক্সর তুসলসে। $17 

থিথলয়র্ ডলাসরর োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টি থর্ম্ন আয়থবথশষ্ট 50 জসর্র হবথশ থর্উ ইয়ক্নবািীসক্ 

হ থলও হ লসির িুথর্থেনষ্ট ি ায়ক্ পথরসষবা ি  স্বাস্থযিম্মত, জীবর্ িার্ বৃশ্চেক্ারী িাশ্রয়ী বাথি 

প্রোর্ ক্সর। গভর্ নর হ াচুসলর হর্তৃসত্ব আিরা আিাসের অ্ি ায় প্রথতসবশীসের হেখাসশার্া ক্রা 

অ্বযা ত রাখসবা যাসত তারা থস্থথতশীলতা অ্জনর্ ক্রসত পাসর এবং গৃ  ীর্তার চক্র থচরতসর 

হভসে থেসত পাসর।" 

  

CSD আিাির্ কি নিূবচ উন্নয়র্ (CSD Housing Program Development)-এর পবরচালক 

িাইক বর্উিোর্ িম্বলর্, "োর পাক্ন অ্যাপাটনসিন্টি থিরাথক্উসি CSD আবািসর্র থদ্বতীয় প্রক্ল্প 

যা আসয়র হিসে িিিযায় িাক্া বযশ্চি ও পথরবারবসগ নর পূরণ র্া  ওয়া চাথ ো হিাক্াসবলায় 

হ থলওর িাসি ক্াজ ক্সর। এই েলােসল আিরা অ্তযন্ত আর্শ্চিত। HKK আথক্নসটক্টি (HKK 

Architects) ও শ্চক্রো ক্র্স্ট্রাক্শর্ (Christa Construction) এই ি ার্ প্রক্ল্প বতথরর হিসে িাইট 

িংক্রান্ত থক্েু ক্টির্ িিিযা হিাক্াসবলা ক্সরসে। আিরা আিাসের িরক্াথর অ্ংশীোর, থর্উ 

ইয়ক্ন হেট হ ািি অ্যান্ড ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট অ্থেি অ্ব হিন্টাল 

হ লি (New York State Office of Mental Health) এর পাশাপাথশ আিাসের ঋণোতা, JP িগ নার্ 

হচজ (JP Morgan Chase) এবং বারসে হডির্ (Barclay Damon)-এ আিাসের আইথর্ েসলর 

ি ায়তার প্রশংিা ক্থর।" 

  



 

 

হ বলও হ লি-এর িভাপবত ও C.E.O. হজম্বরবি হেিার্বস্ক িম্বলর্, "আিাসের ক্থিউথর্টটসত 

িিথিত, ি ায়ক্, ও িািসি নযর িসযয িার্িম্মত আবািসর্র চাথ ো অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ন। থর্রাপে ও 

স্থায়ী আবাির্  সলা জীবসর্র এক্টট ইথতবাচক্ পথরবতনর্, থবসশষ ক্সর যারা িার্থিক্ অ্িুস্থতা 

হিসক্ হিসর উিসে তাসের জর্য। হ থলও হ লসির িাসি িম্পৃি  ওয়ার আসগ, হিন্ট্রাল থর্উ 

ইয়ক্ন িাথভনসিি, ইর্ক্সপ নাসরসটড (Central New York Services, Inc.) এবং এর থর্ব না ী পথরচালক্ 

জর্ ওয়াসরর্ এই চাথ ো পূরসণর গুরুত্ব শর্াি ক্সরসের্। 2016 িাসল, CNYS তার অ্ংশীোরসের 

িাসি থিসল োর পাসক্নর উন্নয়র্ ও থর্ি নাণ ক্াজ শুরু ক্সরথেল। আিরা আর্শ্চিত হয আিরা 

এক্িাসি এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পটট িম্পন্ন ক্সরথে। এটট হ থলও হ লসির িার্থিক্ স্বাস্থয িংক্রান্ত 

আবাথিক্ পথরসষবার (Mental Health Residential Services) যারাবাথ ক্তার িম্প্রিারণ  টায় 

এবং আিাসের এলাক্ায় র্তুর্ িাশ্রয়ী আবািসর্র িংস্থার্ থর্সয় আসি। োর পাসক্নর উসদ্বাযর্ 

হলাক্জসর্র স্বাস্থয ও আিাসের ক্থিউথর্টটর জর্য এক্ র্তুর্ িংসযাজর্৷ থর্রাপে, থস্থথতশীল 

ি ায়ক্ আবাির্ থেসত হপসর আিরা িবাই গথব নত যা িথতযই পথরবতনর্ বসয় আসর্৷" 

  

CNY রাইজজিং-এর ত্বরাবিতকরণ 

  

এই থর্ি নাণ ক্াজ "CNY রাইশ্চজং" এর পথরপূরক্, যা শশ্চিশালী অ্ি ননর্থতক্ প্রবৃশ্চে ও ক্থিউথর্টটর 

উন্নয়সর্র জর্য এই অ্ঞ্চসলর পথরপূণ ন র্ীল র্ক্শা। আঞ্চথলক্ভাসব র্ক্শাকৃ্ত এই পথরক্ল্পর্া 

ববথিক্ বাজার িুথবযা হিসক্ লাভবার্  ওয়া, উসেযািাসের শশ্চিশালী ক্রা এবং এক্টট 

অ্ন্তভুনশ্চিিূলক্ অ্ি নর্ীথত বতথরর থেসক্ িসর্াথর্সবশ ক্সর। 

  

এই অ্ঞ্চল এখর্ আপসেট পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উসেযাগ (Upstate Revitalization Initiative) এর 

িাযযসি $500 থিথলয়র্ ডলাসরর থবথর্সয়াগ থেসয় CNY রাইশ্চজংসক্ ত্বরাথিত ক্রসে। হেসটর $500 

থিথলয়র্ ডলাসরর থবথর্সয়াগ প্রাইসভট বযবিাগুসলাসক্ $2.5 থবথলয়র্ ডলাসররও অ্সর্ক্ হবথশ 

থবথর্সয়াগ ক্রসত উৎিাথ ত ক্রসব - এবং এই অ্ঞ্চসলর জিা হেয়া পথরক্ল্পর্া অ্র্ুযায়ী 5,900টট 

পয নন্ত র্তুর্ চাক্থরর বযবস্থা  সব। এখাসর্ আসরা তিয রসয়সে। 
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