
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

সাম্ব াক কাউবিম্বে 28 বিবলয়র্ ডলাম্বরর র্েুর্ স ায়ক ও সাশ্রয়ী আিাসর্ উন্নয়র্ 

প্রকল্প উম্ববাধম্বর্র বিষম্বয় গভর্ নর হ াচুম্বলর হ াষণা  

  

বলিার্টন হেের্ (Liberty Station) িেক্তি, পবরিার, ও হভম্বটরার্ম্বের জর্ে অর্-সাইট 

স ায়োিূলক পবরম্বষিায় অোম্বেস স  77র্ট র্েুর্ অোপাটনম্বিি প্রোর্ করম্বে  

  

েবি এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ ব্রুক্ যাভভর্ টাউভর্র হ াটন হজফারসর্ হেশভর্ 28 থিথলয়র্ 

ডলাভরর সাশ্রয়ী ও স ায়ক্ আব্াসর্ উন্নয়র্ প্রক্ল্প সিাপ্ত  ভয়ভে ব্ভল হ াষণা ক্ভরভের্। 

থলব্ার্টন হেশর্ স ায়তািূলক্  থরভষব্ার চাথ দা রভয়ভে এির্ হলাক্জর্, হেির্ সাভব্ক্ গৃ  ীর্ 

হভভটরার্ভদর জর্য সংরথিত 45র্ট অ্যা াটনভিন্ট স  77র্ট সাশ্রয়ী ব্াথি প্রদার্ ক্রভে।  

  

"সাশ্রয়ী ব্াথি, স্বাস্থ্য  থরভষব্া ও চিৎক্ার িাঠ স  থলব্ার্টন হেশর্ এখর্ হ াটন হজফারসর্ 

হেশর্ ক্থিউথর্র্টর এক্র্ট স্থ্ায়ী অ্ংভশ  থরণত  ভয়ভে - এব্ং ব্রুক্ যাভভভর্র ব্াথসন্দারা এর 

সুফল হভাগ ক্রভব্র্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "িার্ুভষর জর্য তাভদর সািভি নযর িভযয 

থস্থ্থতশীল, স ায়তািূলক্ ব্াথির অ্যাভেস সম্ভব্ ক্ভর হতালা আিার প্রশাসভর্র অ্র্যতি প্রযার্ 

থিশর্, এব্ং আিরা এর্ট  ূরণ ক্রা অ্ব্যা ত রাখভব্া।"  

  

থলব্ার্টন হেশভর্ েয়র্ট দুই-তলা আব্াথসক্ ভব্ভর্ 75র্ট এক্-হব্ডুভির অ্যা াটনভিন্ট এব্ং দুইর্ট 

দুই-হব্ডুভির অ্যা াটনভিন্ট রভয়ভে। এথরয়া িযযিার্ আভয়র 50 শতাংশ  ে নন্ত আয় ক্রভের্ 

এির্ ব্যক্তি ও  থরব্াভরর জর্য োভত সাশ্রয়ী  য় এির্ভাভব্ ভািা থর্য নারণ ক্রা  ভয়ভে।  

  

এসব্ স ায়তািূলক্ অ্যা াটনভিন্ট হভভটরার্ভদর এব্ং আভগ গৃ  ীর্ থেভলর্ এির্ হলাক্জর্ভক্ 

সা ােয ক্রভব্। থলব্ার্টন হেশর্ থর্উ ইয়ক্ন হেভটর অ্থফস অ্ব্ হিন্টাল হ লি (Office of Mental 

Health, OMH) এর িাযযভি এম্পায়ার হেট স ায়ক্ আব্াসর্ উভদযাভগর (Empire State Supportive 

Housing Initiative, ESSHI) ক্াে হিভক্  থরভষব্া গ্র ণ ক্রভে এব্ং ত থব্ল  াভে। হডভভল ার ও 

স ায়তািূলক্  থরভষব্াসিূ  সরব্রা ক্ারী  ভলা ক্র্সার্ ন  াউক্তজং, ইর্ক্ (Concern Housing, Inc)।  

  

এই উন্নয়র্ ক্াভজর িভযয ক্ম্পম্পউটার ুি, এোরসাইজ ুি এব্ং োফ অ্থফস স  এক্র্ট 

ক্থিউথর্র্ট হসন্টার অ্ন্তভুনি রভয়ভে। এই সম্পথিভত দুইর্ট ব্াগার্ এব্ং েয়র্ট থফটভর্স হেশর্ 

স   া াঁটার  ি রভয়ভে। এই উন্নয়র্ প্রক্ল্পর্ট এক্র্ট  ূণ নাঙ্গ  থরসভরর খুচরা থব্ক্রয়  থরভষব্ার 

ক্াোক্াথে অ্ব্থস্থ্ত এব্ং লং আইলযন্ড হরল ভির হ াটন হজফারসর্ হের্ হেশভর্র সাভি এক্র্ট 

 াব্থলক্ ব্াস ুভটর িাযযভি সংেুি।  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


থলব্ার্টন হেশর্ এন্টারপ্রাইভজর সব্ুজ ক্থিউথর্র্টর িার্দণ্ড  ূরণ ক্ভর এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেভটর 

হটক্সই ও সাশ্রয়ী উন্নয়ভর্ স ায়তা ক্রার র্ীথতিালা হিভর্ এর্ট থর্ি নাণ ক্রা  ভয়ভে। প্রথতর্ট 

অ্যা াটনভিন্টভক্ এর্াক্তজন োর-হরভটড অ্যাপ্লাভয়ন্স থদভয় সম্পিত ক্রার  াশা াথশ, এই উন্নয়র্ 

প্রক্ল্প  াথর্ সংরিণ ক্রার উভেশয থর্ভয় র্ক্শা ক্রা  ভয়ভে এব্ং লযান্ডভেথ ং এর িভযয 

ভূ ৃভে ব্ৃর্ির  াথর্ সংরিভণর ব্যব্স্থ্া অ্ন্তভুনি রভয়ভে।  

  

থলব্ার্টন হেশভর্র জর্য হেভটর ত থব্ভলর িভযয থর্ম্ন-আভয়র আব্াসর্ টযাে হক্রথডট হিভক্ 18 

থিথলয়র্ ডলাভরর ইকু্যইর্ট এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেভটর হ ািস এন্ড ক্থিউথর্র্ট থরথর্উয়াল (Homes 

and Community Renewal) এর তরফ হিভক্ 6.3 থিথলয়র্ ডলাভরর ভতুনথক্ অ্ন্তভুনি রভয়ভে। 

ক্থিউথর্র্ট থপ্রজারভভশর্ ক্ভ নাভরশর্ থর্উ ইয়ক্ন থসর্টর ক্ি নচারীভদর অ্ব্সরগ্র ভণর থসভেভসর 

(Employees' Retirement Systems) সাভি তাভদর অ্ংশীদাথরভের িাযযভি স্থ্ায়ী ঋণ থ ভসভব্ 1.45 

থিথলয়র্ ডলার সরব্রা  ক্রভে, সাভফাক্ ক্াউথন্ট 900,000 ডলার সরব্রা  ক্ভরভে এব্ং হ াি 

থডভ া ফাউভন্ডশর্ (Home Depot Foundation) 300,000 ডলার অ্র্ুদার্ থদভয়ভে। OMH এক্র্ট 

উন্নয়র্ ক্ি নসূথচ গ্রযাভন্টর িাযযভি োটন-আ  ত থব্ল থ ভসভব্ 382,000 ডলার, এব্ং ESSHI এর 

িাযযভি ব্াথষ নক্ স ায়তািূলক্  থরভষব্ার ত থব্ল থ ভসভব্ 1.1 থিথলয়র্ ডলার সরব্রা  ক্ভরভে।  

  

HCR কবিের্ার রুি-অোর্ বভসম্বর্াসকাস িম্বলর্, "গৃ  ীর্তা ও আব্াসভর্র অ্থর্রা িার 

থব্ুভে লিাই ক্রভত, হসইসাভি আিাভদর হদভশর প্রথত োভদর অ্ব্দাভর্র ক্িা ভুভল োওয়া 

সম্ভব্ র্য় হসসব্ হভভটরার্ভদর চাথ দা  ূরণ ক্রভত আিাভদরভক্ অ্ব্শযই এক্সভঙ্গ ক্াজ ক্রভত 

 ভব্। থলব্ার্টন হেশর্ সিাযাভর্র এক্র্ট অ্ংশ, এব্ং হক্াথভড ি ািারীর চযাভলঞ্জ সভেও 28 

থিথলয়র্ ডলাভরর এই উন্নয়র্ প্রক্ল্প  াওয়ায় আথি ক্র্সার্ ন  াউক্তজং এর প্রথত কৃ্তজ্ঞ, হে 

প্রক্ল্পর্ট ব্যক্তি এব্ং আিাভদর ক্থিউথর্র্টর জর্য থর্রা দ, সাশ্রয়ী ব্াথি ক্তটা গুুে ূণ ন তা 

হদথখভয় থদভয়ভে। HCR লং আইলযাভন্ড এব্ং হেটজভুি িার্সম্মত সাশ্রয়ী আব্াসভর্র অ্যাভেস 

সম্প্রসারণ ক্রভত দৃঢ় প্রথতজ্ঞ।"  

  

থর্উ ইয়ক্নব্াসীভদরভক্ থর্রা দ, সাশ্রয়ী আব্াসভর্ অ্যাভেস প্রদাভর্র জর্য 20 থব্থলয়র্ ডলাভরর 

 াাঁচ-ব্েরব্যা ী প্রভচিার এক্র্ট অ্ংশ  ভলা থলব্ার্টন হেশর্। এই  থরক্ল্পর্া এর চূিান্ত ব্েভর এভস 

100,000 ইউথর্ভটর হব্থশ সাশ্রয়ী আব্াসর্ এব্ং 6,000 ইউথর্ট স ায়ক্ আব্াসর্ থর্ি নাণ ও সংরিণ 

ক্রার িাযযভি আব্াসর্ভক্ অ্যাভেসভোগয ক্রভে এব্ং গৃ  ীর্তার থব্ুভে লিাই ক্রভে।  

  

গত এক্ দশভক্ HCR লং আইলযাভন্ড িাথিফযাথিথল হডভভল ভিভন্ট আর্ুিাথর্ক্ 2,900র্ট 

সাশ্রয়ী অ্যা াটনভিভন্টর জর্য 366 থিথলয়র্ ডলার থব্থর্ভয়াগ ক্ভরভে, হে থব্থর্ভয়াভগ অ্র্যার্য 

উৎস হিভক্ 272 থিথলয়র্ ডলাভরর হব্থশ ত থব্ল ক্াভজ লাগাভর্া  ভয়ভে।  

  

OMH কবিের্ার ড. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ভক্নর এম্পায়ার হেট স ায়ক্ আব্াসর্ 

উভদযাগ দাুণভাভব্ সফল  ভয়ভে ো  াজাভরা ব্যক্তি ও  থরব্ারভক্ থর্রা দ ও থস্থ্থতশীল 

আব্াসভর্ স্বথর্ভনরভাভব্ ব্সব্াস ক্রভত সা ােয ক্রভে। ব্রুক্ যাভভভর্র থলব্ার্টন হেশর্ 

অ্যা াটনভিন্টস এর 45র্ট ESSHI-সিথি নত ইউথর্ট গৃ  ীর্তার থব্ুভে লিাই ক্রা এব্ং অ্রথিত 

অ্ব্স্থ্ায় িাক্া থর্উ ইয়ক্নব্াসীভদরভক্ তাভদর থর্ভজর ক্থিউথর্র্টভত সফল ও ফলপ্রসূ জীব্র্ 

ো র্ ক্রভত প্রভয়াজর্ীয়  থরভষব্াগুভলা হ ভত সা ােয ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুভলর 

প্রথতশ্রুথতর আভরক্র্ট উদা রণ।"  

  



কর্সার্ ন  াউক্তজিং ইর্ক. এর এক্তেবকউর্টভ বডম্বরক্টর রে্াল   াসাম্বর্া িম্বলর্, "থলব্ার্টন 

হেশর্ হেট  ে নাভয়র, স্থ্ার্ীয়  ে নাভয়র এব্ং হব্সরক্াথর ত থব্লদাতাভদর  াশা াথশ এক্র্ট 

হিযাব্ী, দৃঢ় প্রথতজ্ঞ উন্নয়র্ দভলর অ্সাযারণ স ভোথগতার ফল। থর্উ ইয়ভক্নর হেট  ে নাভয়র 

সংস্থ্াগুভলা, সাভফাক্ ক্াউথন্ট, NEF, ক্যাথ টাল ওয়ার্ (Capital One), ক্থিউথর্র্ট থপ্রজারভভশর্ 

ক্ভ নাভরশর্ ও হ াি থডভ া ফাউভন্ডশর্ এর সাভি এক্সভঙ্গ আিরা এির্ আব্াসর্ ততথর ক্ভরথে 

ো লং আইলযাভন্ডর হভভটরার্ভদর থর্ভয় আিাভদর অ্র্ুভব্ ক্রা গভব্ নর সভঙ্গ িার্ার্সই। এোিাও 

LISC-NEF এর থরং হদি হ ািস (Bring Them HOMES) উভদযাভগর িাযযভি এই প্রক্ভল্প স ায়তা 

ক্রায় আিরা থসর্ট (Citi), NYS  থরব্ র্ থব্ভাগ (Department of Transportation), 

ব্রুক্ যাভভর্ টাউর্, ও হ াটন হজফারসর্ হেশর্ ক্থিউথর্র্টভক্ যর্যব্াদ জার্াভত চাই।"  

  

জােীয় সিো ে বিম্বলর জর্ে স ায়োিূলক আিাসর্ (Supportive Housing for 

National Equity Fund) এর র্োের্াল ভাইস হপ্রবসম্বডি, হডবি িুরকাটন িম্বলর্, "হ াটন 

হজফারসর্ভক্ ত থব্ল থদভয় সা ােয ক্রা এব্ং হভভটরার্ভদর জর্য লং আইলযাভন্ড সাশ্রয়ী 

আব্াসর্ হোগ ক্রা চাথলভয় োওয়ার জর্য ক্র্সার্ ন  াউক্তজং এর সাভি অ্ংশীদার  ভত হ ভর 

জাতীয় সিতা ত থব্ল গথব্ নত হব্ায ক্রভে। LISC-NEF এর থরং হদি হ ািস উভদযাগ প্রািথিক্ 

 ে নাভয় এই প্রক্ল্পভক্ সা ােয ক্রভত প্রািথিক্  ে নাভয় আভগ হিভক্ থর্ি নাণক্াভজর জর্য অ্র্ুদাভর্র 

ত থব্ল সরব্রা  ক্ভরভে। হ াটন হজফারসভর্ আিাভদর স ভোথগতা সাশ্রয়ী ও স ায়তািূলক্ 

আব্াসর্ ততথর ও সংরিণ সম্প্রসারণ ক্রভত উদ্ভাব্র্িূলক্, স ভোথগতািলূক্ আথি নক্ সিাযার্ 

ততথর ক্রার এব্ং তা হ  ৌঁভে হদয়ার আিাভদর থিশভর্র অ্গ্রগথতর থদভক্ আভরা এক্র্ট  দভি । 

এির্ দুদনান্ত অ্ংশীদাভরর সাভি  িচলা অ্ব্যা ত রাখভত হ ভর আিরা অ্তযন্ত আর্ক্তন্দত।"  

  

আপম্বেট বরভাইটালাইম্বজের্ CPC (Upstate Revitalization CPC) এর বডম্বরক্টর, টিাস 

িোকম্বেি SVP িম্বলর্, "সাশ্রয়ী ও স ায়তািূলক্ আব্াসর্ থর্উ ইয়ভক্নর সব্ভচভয় অ্রথিত 

ব্াথসন্দাভদর থক্েু সংখযভক্র জীব্ভর্ থস্থ্থতশীলতা থর্ভয় আসভত  াভর এব্ং ক্থিউথর্র্টর 

দী নভিয়াদী স্বাস্থ্য ও সজীব্তা হজারদার ক্রভব্। থলব্ার্টন হেশর্ভক্ হ াটন হজফারসর্ হেশর্ 

ক্থিউথর্র্টভত থর্ভয় আসার হিভে CPC স ভোথগতািূলক্ প্রভচিার অ্ংশ  ভত হ ভরভে হদভখ 

আথি গথব্ নত হব্ায ক্রথে। সব্ভচভয় হব্থশ অ্ভাভব্ রভয়ভের্ এির্ িার্ুষভদর জর্য সাশ্রয়ী 

আব্াসর্ এব্ং স ায়তািলূক্  থরভষব্া সরব্রা  ক্রার হিভে তাভদর প্রথতশ্রুথতর জর্য ক্র্সার্ ন 

 াউক্তজং, HCR, সাভফাক্ ক্াউথন্ট, ও ক্ম্পভোলার থরংগাভরর প্রথত এব্ং NYCRS এ আিাভদর 

অ্ংশীদারগভণর প্রথত আিরা যর্যব্াদ জার্াই।"  

  

বসম্বর্টর অোন্থবর্ পালাম্বো িম্বলর্, "োরা আিাভদর হদভশর হসব্া ক্ভরভের্ এব্ং আিাভদর 

স্বাযীর্তার জর্য লিাই ক্ভরভের্ তাভদরভক্ োভত আিরা সা ােয ও স ায়তা ক্রভত  াথর তা থর্ক্তিত 

ক্রার এক্র্ট গুুে ূণ ন উ াদার্  ভলা অ্ভাব্ী হভভটরার্ভদর জর্য সাশ্রয়ী আব্াসর্ সরব্রা  ক্রা। 

থলব্ার্টন হেশর্ এলাক্ার হভভটরার্ভদর এব্ং স্থ্ার্ীয় ব্াথসন্দাভদর স ায়তা প্রদার্ ক্ভর।"  

  

অোম্বসেবলিোর্ বেভ ইিংম্বলব্রাইট িম্বলর্, "থলব্ার্টন হেশর্ এই এলাক্ার থর্রা দ ও সাশ্রয়ী 

আব্াসভর্র অ্ভাভব্ িাক্া হভভটরার্ ও অ্র্যভদর জর্য এক্র্ট স্বাগত ও অ্থত প্রভয়াজর্ীয় উন্নয়র্ 

প্রক্ল্প। সীথিত আথি নক্ সংস্থ্াভর্র হলাক্জভর্র জর্য ভাভলাভাভব্  থরচাথলত আব্াসর্ থর্ি নাণ ও 

ব্যব্স্থ্া র্ার হিভে ক্র্সার্ ন  াউক্তজং, ইর্ক্. এর সুর্াি সম্পভক্ন আথি অ্ব্গত আথে এব্ং 

থলব্ার্টন হেশর্ হভভটরার্ভদর ও সীথিত উ াজনভর্র হলাক্জভর্র জর্য অ্ থর াে ন আব্াসর্ 

সরব্রা  ক্রার হিভে আভরক্র্ট সফলতা  ভব্।"  



সাম্ব াক কাউবির এক্তেবকউর্টভ হিম্বলাম্বর্ িম্বলর্, "আিাভদর অ্ঞ্চলভক্ সািভর্ এথগভয় 

হর্য়ার এব্ং প্রথতভোথগতািূলক্ অ্ব্স্থ্া যভর রাখার এক্র্ট অ্ থর াে ন অ্ংশ  ভলা সাশ্রয়ী ও 

তব্থচেযিয় আব্াসভর্র অ্ শর্গুভলাভত থব্থর্ভয়াগ ক্রা। থলব্ার্টন হেশর্ প্রথতব্ন্ধী প্রাপ্তব্য়ে, 

ক্ি নজীব্ী হশ্রথণর ব্যক্তি ও  থরব্ার, এব্ং হভভটরার্ভদর জর্য স্থ্ায়ী, স ায়তািূলক্ আব্াসর্ প্রদার্ 

ক্রভব্। আিাভদর লিয  ভলা আিাভদর ব্াথসন্দাভদর সব্ার হের্ ব্াথি থ ভসভব্ িভর্ ক্রার িভতা 

এক্র্ট থর্রা দ জায়গা িাভক্ তা থর্ক্তিত ক্রা।"  

  

বর্উ ইয়কন বসর্টর কম্পম্বরালার স্কট এি. বরিংগার িম্বলর্, " হক্াথভড-19 (COVID-19) এর 

অ্ি ননর্থতক্ থব্ ে নভয়র  ভর  থরব্ারগুভলা উভঠ দা াঁিাভর্ার এই সিভয় স ায়তািূলক্ ও 

ব্যা ক্ভাভব্ সাশ্রয়ী আব্াসর্ অ্ব্শযই আিাভদর  ুর্ুোভরর এক্র্ট গুুে ূণ ন অ্ংশ  ভব্। 

এক্ারভণই থর্উ ইয়ক্ন থসর্টর অ্ব্সর গ্র ণ থসভেি (New York City Retirement Systems) 

থলব্ার্টন হেশভর্ থব্থর্ভয়াগ ক্রভত হ ভর গথব্ নত, ো থর্ম্ন-আভয়র থর্উ ইয়ক্নব্াসীভদর এব্ং 

গৃ  ীর্তার প্রাভন্ত িাক্া িার্ুষভদর জর্য আব্াসভর্র ব্যব্স্থ্া ক্রভব্, োভত তারা থর্রা িা ও 

থস্থ্থতশীলতা  াওয়ার জর্য অ্ি ননর্থতক্ থসাঁথি হব্ভয় উ ভর উঠভত  াভর। এর্ট এক্র্ট চিৎক্ার ও 

গুুে ূণ ন থব্থর্ভয়াগ ো আিাভদর হ র্শর্প্রাপ্তভদরভক্ প্রদার্ ক্রা  ভব্ এব্ং আিাভদর জর্য 

প্রভয়াজর্ীয় আব্াসর্ থর্ি নাণ ক্রভব্।"  
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