
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ব্রুম কাউবিম্বে 22 বমবলয়র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী ও স ায়োমূলক আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র কাজ 

সমাপ্ত  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

এন্ডিকম্বে যিাযিভাম্বি িেি ার র্া  ওয়া সাম্বিক পািবলক সু্কলম্বক ইম্বোপূম্বি ন গৃ  ীর্ 

অিস্থায় িাকা পবরিারগুম্বলার জর্ে স ায়োমূলক পবরম্বষিাবিবেষ্ট 15টে িাবি স  61টে 

বমশ্র-আম্বয়র অোপােনম্বমম্বি রূপান্তর করা  ম্বয়ম্বে  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ "সাদার্ ন টেয়ার হসায়াবরিং" ("Southern Tier Soaring") এর পবরপূরক - যা 

কবমউবর্টেম্বক পুর্রুজ্জীবিে করার ও অি ননর্বেক প্রিৃন্ডির জর্ে এই অঞ্চম্বলর সমবিে 

হকৌেল  

  

এন্ডিকটের ব্রুম কাউন্টি ন্টিটেটে যথাযথিাটে েযেহৃত না হওয়া হহনন্টর ন্টে. এন্ডিকে সু্কে 

(Henry B. Endicott School) িেনটেটক 61টে সাশ্রয়ী অ্যাপােটটমটি রূপান্তর করার 22 ন্টমন্টেয়ন 

ডোটরর রূপান্তরমূেক প্রকটের কাে সমাপ্ত হটয়টে েটে গিন টর কযান্টথ হহাকে আে হ াষণা 

কটরটেন। এখন এন্ডিকে স্কয়ার নাটম পন্টরন্টিত, এই উন্নয়ন কাটের মটযয ইটতাপূটে ট গহৃহীন 

অ্েস্থায় থাকা পন্টরোরগুটোর েনয 15টে অ্যাপােটটমটির েযেস্থা রাখা হটয়টে হযখাটন তারা 

অ্ন-সাইে সহায়তামূেক পন্টরটষোসমূহ অ্যাটেস করটত পারটে।  

  

"খান্টে পটে থাকা ও যথাযথিাটে েযেহৃত না হওয়া সম্পন্টিগুটো পুনরায় উন্নয়ন কাে সম্পন্ন 

করার প্রযান েক্ষ্যেস্তু কারণ হসগুটো আটেপাটের এোকাটক পুনরুজ্জীন্টেত করটত সাহাযয 

কটর, োেন্টত আোসন সুন্টেযা প্রদান কটর এেং পটুরা কন্টমউন্টনটের েীেনযাত্রার মান উন্নত 

কটর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "মহামারী কাটেটয় উটে সামটন এন্টগটয় যাওয়ার পটথ 

আমাটদর এন্ডিকে স্কয়াটরর মটতা ন্টনরাপদ, সহায়তামূেক আোসটনর েটনয আটরা হেন্টে 

ন্টেন্টনটয়াটগর প্রটয়ােন রটয়টে। সাউদান ট টেয়াটরর সে কন্টমউন্টনটেটত ও হেেেটুে আমরা এসে 

প্রটিষ্টা অ্েযাহত রাখটো।"  

  

77,000 েগ টফুে োয়গা ন্টনটয় অ্েন্টস্থত দুই-তোন্টেন্টেষ্ট হহনন্টর ন্টে. এন্ডিকে সু্কে 1927 সাটে 

প্রন্টতটিত হটয়ন্টেে। সাউদান ট টেয়ার আঞ্চন্টেক অ্থ টননন্টতক উন্নয়ন কাউন্ডিটের (Southern Tier 

Regional Economic Development Council) েহৃির ন্টেংহযামেন তহন্টেে (Greater 

Binghamton Fund) এই িেটনর সংস্কার কােটক একটে অ্গ্রান্টযকারমূেক প্রকে ন্টহটসটে 

উটেখ কটরন্টেে।  

  



এন্ডিকে স্কয়াটর 43টে এক-হেডরুটমর অ্যাপােটটমি এেং 18টে দইু-হেডরুটমর অ্যাপােটটমি 

রটয়টে। একান্নটে অ্যাপােটটমি এোকার মযযমান আটয়র (Area Median Income, AMI) 60 

েতাংে ো তার কম আটয়র পন্টরোরগুটোর ক্রয়ক্ষ্মতার মটযয রটয়টে এেং AMI-এর 90 েতাংে 

পয টন্ত আটয়র পন্টরোরগুটোর েনয দেটে অ্যাপােটটমি রটয়টে। িোিটে অ্ক্ষ্ম েযন্ডিটদর েনয 

সাতটে পুটরাপুন্টর অ্যাটেসটযাগয ও রূপান্তন্টরত অ্যাপােটটমি এেং দৃটষ্টেন্ডি ো শ্রেণেন্ডির 

অ্ক্ষ্মতা রটয়টে এমন েযন্ডিটদর েনয ন্টতনটে পটুরাপুন্টর অ্যাটেসটযাগয ও রূপান্তন্টরত 

অ্যাপােটটমি রটয়টে।  

  

15টে পন্টরোর ন্টেংহযামেন ও ব্রুম কাউন্টির YWCA-এর প্রদান করা অ্ন-সাইে সহায়তামূেক 

পন্টরটষোসমূটহর অ্যাটেস পাটে। পন্টরটষোসমূটহর েনয এম্পায়ার হেে সহায়ক আোসন 

উটদযাগ (Empire State Supportive Housing Initiative) প্রায় 375,000 ডোটরর োন্টষ টক তহন্টেে 

প্রদান করটে এেং ন্টনউ ইয়কট হেটের অ্ন্টফস অ্ে হমিাে হহেথ (Office of Mental Health) তা 

পন্টরিােনা করটে।  

  

িেটন থাকা সুটযাগ-সুন্টেযাগুটোর মটযয েন্ডি ফযান্টসন্টেটে, োল্ক হোটরে, কন্টমউন্টনটে রুম, 

হখোর মাে ও একটে আউেটডার পযাটেও অ্ন্তিভ টি রটয়টে। এন্ডিকে স্কয়ার োন্টণন্ডেযক েযেসা 

প্রন্টতিান ও খুিরা হদাকানপাটের কাোকান্টে একটে আোন্টসক এোকায় অ্েন্টস্থত।  

  

ন্টনউ ইয়কট হেটের হহামস অ্যাি কন্টমউন্টনটে ন্টরন্টনউয়াে (Homes and Community Renewal) 

এর েরাদ্দকৃত ন্টনম্ন-আটয়র আোসটনর েনয হফডাটরে ও হেে পয টাটয়র কর হক্রন্টডে যা 15.9 

ন্টমন্টেয়ন ডোটরর ইকুযইটে ততন্টর কটরটে এেং অ্ন্টতন্টরি 2.4 ন্টমন্টেয়ন ডোটরর িতভ টন্টক েযেহার 

কটর এই উন্নয়নকাটের অ্থ টায়ন করা হটয়টে। েহৃির ন্টেংহযামেন তহন্টেে আপটেে 

পুনরুজ্জীন্টেতকরণ উটদযাটগর (Upstate Revitalization Initiative) মাযযটম এই প্রকটের েনয 3 

ন্টমন্টেয়ন ডোটরর তহন্টেে প্রদান কটরটে। NBT েযাংক (NBT Bank) োেন্টত অ্থ ট প্রদান কটরটে।  

  

HCR কবমের্ার রুি-অোর্ বভসম্বর্াসকাস িম্বলর্, "সাটেক হহনন্টর ন্টে. এন্ডিকে সু্কেটক 

সংস্কার কটর সাশ্রয়ী আোসটনর েযেস্থা করা এই ন্টিটেটের েযাকসন এন্টিন্টনউ কন্টরডটর নতভন 

প্রাণিাঞ্চেয ও ন্ডক্রয়াকোপ ন্টনটয় আসটে। 61টে অ্ন্টত প্রটয়ােনীয় সাশ্রয়ী োন্টে প্রদান করার 

মাযযটম, এন্ডিকে স্কয়ার একটে স্মােট ন্টেন্টনটয়াগ যা গহৃহীনতা কমাটনার মাযযটম ও স্থানীয় 

অ্থ টনীন্টতটক সমদৃ্ধ হটত সাহাযয করার মাযযটম কন্টমউন্টনটেটক উপকৃত করটে। হাউন্ডেং ন্টিেি 

(Housing Visions) এর মটতা অ্ংেীদার হপটয় আমরা কৃতজ্ঞ হোয করন্টে, যারা ন্টনউ ইয়টকটর 

পন্টরোরগুটোর েনয মানসম্মত সাশ্রয়ী ও সহায়তামূেক আোসন প্রদান করার আমাটদর ন্টমেন 

হেয়ার কটর।"  

  

OMH কবমের্ার ড. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, "এন্ডিকে স্কয়াটরর সহায়তামূেক ইউন্টনেগুটো 

অ্রন্টক্ষ্ত অ্েস্থায় থাকা ন্টনউ ইয়কটোসীটদরটক তাটদর ন্টনটেটদর ন্টনরাপদ ও ন্টস্থন্টতেীে োন্টেটত 

েসাোস করার সুটযাগ কটর ন্টদটে। আটরা একোর, ন্টনউ ইয়টকটর এম্পায়ার হেে সহায়ক 

আোসন উটদযাগ পন্টরটষোসহ আোসটনর েযেস্থা করটে যা উন্নত স্বাস্থযগত ফোফে ন্টনটয় 

আসটে এেং মানন্টসক অ্সুস্থতা ন্টনটয় েসোসকারী আটরা হেন্টে সংখযক ন্টনউ ইয়কটোসীটক 

তাটদর কন্টমউন্টনটেটত মূেযোন িূন্টমকা পােনকারী হটয় উোর সুটযাগ ন্টদটে।"  



  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমি (Empire State Development)-এর বিফ অপাম্বরটেিং 

অবফসার ও এন্ডিবকউটেভ হডপুটে কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "েহৃির ন্টেংহযামেন 

তহন্টেে এই যথাযথিাটে েযেহার না হওয়া সাটেক ন্টমডে সু্কেটের রূপান্তটরর মটতা 

প্রকেগুটোটত সহায়তা করটত হেসরকান্টর ন্টেন্টনটয়াগ ন্টনটয় সরকান্টর সম্পন্টিগুটোটক কাটে 

োগায়," "এন্ডিকে স্কয়াটরর রূপান্তরমূেক পুনে টযেহাটরর প্রকেটে এন্ডিকে, ন্টেংহযামেন ও 

েনসন ন্টসটের দী টন্টদন যটর অ্েটহন্টেত এোকাগুটো পুনরুজ্জীন্টেত করার উপর হোর হদয়া 

োটগ টেকৃত হকৌেটের অ্ংে। এই তহন্টেটের মাযযটম, আমরা কােিারাে হসিার, কম টসংস্থান ও 

সাশ্রয়ী আোসন ততন্টর করার মাযযটম এই ঐন্টতহান্টসক িেনগুটো পুনরায় কাটে োগাটনার 

প্রটিষ্টাসমূহ ত্বরান্টিত করন্টে - যার সেগুটোই দী টটময়াদী আঞ্চন্টেক ন্টেন্টনটয়াগ ও ন্টস্থন্টতেীেতা 

েনৃ্ডদ্ধ করটে।"   

  

 াউন্ডজিং বভেন্স আর্বলবমম্বেড (Housing Visions Unlimited) এর হপ্রবসম্বডি ও CEO, 

হির্ লকউড িম্বলর্, "এই িেনটের এই এোকার হসো কটর যাওয়ার দী ট ও গন্টে টত ইন্টতহাস 

রটয়টে, এেং এই সম্পন্টির রূপান্তরমূেক সংস্কারকাটের মাযযটম এটেটক েসোটসর েনয 

োন্টেটত পন্টরণত করা পরেতী প্রেটের েনয এর হসো প্রদান করার ন্টেষয়টে ন্টনন্ডিত কটর। এটে 

এন্ডিকে ন্টডন্টিক্টটক পুনরুজ্জীন্টেত করার পন্টরকেনায় (Endicott District Revitalization Plan) 

আহ্বানকারী আোসটনর ন্টস্থন্টতেীেতাটক উৎসান্টহত করার একটে আদে ট হকৌেটের প্রন্টতন্টনন্টযত্ব 

কটর।"  

  

এন্টডনকে ন্টিটেে প্রকেটে হেটের 100,000 এরও হেন্টে সামটথ টযর মটযয থাকা োন্টে এেং 

6,000টে সহায়তামূেক পন্টরটষোসহ োন্টে ন্টনম টাণ ো সংরক্ষ্ণ করার মাযযটম আোসনটক 

অ্যাটেসটযাগয করা এেং গহৃহীনতা হমাকাটেো করার পাাঁি-েের হময়াদী 20 ন্টেন্টেয়ন ডোটরর 

নন্ডেরন্টেহীন আোসন পন্টরকেনার অ্ংে। গত এক দেটক সাউদান ট টেয়াটর HCR 

েহুপন্টরোরন্টিন্টিক উন্নয়ন কাটে আনুমান্টনক 2,900টে সাশ্রয়ী অ্যাপােটটমি ন্টনম টাটণর েনয 276 

ন্টমন্টেয়ন ডোটররও হেন্টে ন্টেন্টনটয়াগ কটরটে।  

  

বসম্বর্ের হেড আকোর িম্বলর্, "ন্টনরাপদ, ন্টস্থন্টতেীে ও সাশ্রয়ী আোসন দান্টরটযযর িক্র হিটে 

হদয়া এেং আমাটদর কন্টমউন্টনটের অ্িােী মানুষটদর ন্টনটের পাটয় দা াঁোটত, কমীদটে ন্টফটর 

হযটত এেং সফে হওয়ার পটথ যাত্রা করটত সাহাযয করার হক্ষ্টত্র একটে অ্পন্টরহায ট পদটক্ষ্প।"  

  

অোম্বসেবলওম্বমর্ ডর্া লুপাম্বডনা িম্বলর্, "এন্ডিকে ন্টিটেটে এই গুরুত্বপূণ ট উন্নয়নকাে ন্টনটয় 

আসায় তাটদর হনতৃটত্বর েনয আন্টম NYS হহামস অ্যাি কন্টমউন্টনটে ন্টরন্টনউয়াে, হাউন্ডেং ন্টিেি, 

এেং ন্টেংহযামেন ও ব্রুটমর YWCA-হক যনযোদ োনান্ডি। এন্ডিকে স্কয়ার একটে সাটেক সু্কে 

িেনটক পনুরায় কাটে োন্টগটয় 61টে ইউন্টনে ততন্টর কটরটে, হযখাটন 15টে ইউন্টনটে গহৃহীনতার 

ঝুাঁ ন্টকটত থাকা মানুষটদর েনয সহায়তামূেক পন্টরটষোর েযেস্থা রটয়টে। আমাটদর কন্টমউন্টনটেটত 

এযরটনর আোসন অ্টনক হেন্টে প্রটয়ােন এেং এত হেন্টে উষ্ণ অ্িযথ টনার েনয আন্টম 

সুন্টনন্টদটষ্টিাটে ন্টিটেেটক যনযোদ োনাটত িাই।"  

  



ব্রুম কাউবির এন্ডিবকউটেভ জোসর্ গার্ নার িম্বলর্, "েহৃির ন্টেংহযামেন তহন্টেে হ াষণা 

করার সময় আমরা টেক এযরটনর প্রকটের কথাই কেনা কটরন্টেোম। আমাটদর কন্টমউন্টনটেটত 

সাশ্রয়ী আোসটনর িান্টহদা অ্েযাহতিাটে ন্টেদযমান রটয়টে এেং এই 61টে ইউন্টনে, যার মটযয 

পুটরাপুন্টর অ্যাটেসটযাগয ও গহৃহীন েযন্ডিটদর েনয নকোকৃত ইউন্টনেগুটো অ্ন্তিভ টি রটয়টে, 

এই েযেযান  ুিাটনার েটনয আমাটদর অ্েীকার পূরণ করা অ্েযাহত রাখটে। আটরা একটে 

ঐন্টতহান্টসক িেনটক সমগ্র কন্টমউন্টনটেটক উপকৃত করটে এমন প্রকটে রূপান্তর করার েটনয 

NYSHCR-এর পাোপান্টে হেে ও স্থানীয় পয টাটয়র অ্নযানয অ্ংেীদারটদর িমৎকার কাটের 

েনয আন্টম তাটদর সাযুোদ োনাই।"  

  

হময়র বলিা জোকসর্ িম্বলর্, "আমাটদর ন্টিটেটে হাউন্ডেং ন্টিেি-এর অ্যাপােটটমি 

কমটেে, এন্ডিকে স্কয়ারটক স্বাগত োনাটত হপটর আমরা আনন্ডিত। আমরা মটন কন্টর এই 

ন্টনম টে ও ন্টনরাপদ সাশ্রয়ী আোসটনর প্রটয়ােন রটয়টে। হাউন্ডেং ন্টিেি-এর টেটমর সাটথ 

আমার সাক্ষ্াত হটয়টে, এেং আন্টম আগামী েেরগুটোটত দী ট ও সমানিাটে উপকারী 

কায টক্রটমর অ্ংেীদান্টরটত্বর প্রতযাো রান্টখ।"  

  

  

সাদার্ ন টেয়ার হসায়াবরিং ত্বরাবিেকরণ  

  

আেটকর হ াষণার সম্পূরক সাউদান ট টেয়ার হসান্টরং এই এোকায় অ্টনক অ্থ টননন্টতক এেং 

সামান্ডেক উন্নন্টত করার একটে সম্পণূ ট ে্েুন্টপ্রি। আঞ্চন্টেক পয টাটয় নকোকৃত এই পন্টরকেনা 

একটে হমযােী কমীদেটক আকৃষ্ট করা, েযেসার সমনৃ্ডদ্ধ ও উদ্ভােনটক িান্টেত করার উপর হোর 

হদয়। এখন, এই অ্ঞ্চে আপটেে পুনরুজ্জীন্টেতকরণ উটদযাটগর (Upstate Revitalization 

Initiative) মাযযটম 500 ন্টমন্টেয়ন ডোটরর একটে ন্টেন্টনটয়াগ ন্টদটয় সাদান ট টেয়ার হসায়ান্টরং ত্বরান্টিত 

করটে। অ্েরাটেযর এই 500 ন্টমন্টেয়ন মান্টকটন ডোটরর ন্টেন্টনটয়াগ হেসরকান্টর খাটতর 

েযেসায়ীটদর 2.5 ন্টেন্টেয়ন মান্টকটন ডোটররও হেন্টে ন্টেন্টনটয়াগ করার েনয উদ্দীপনা হদটে - এেং 

অ্ঞ্চটের দান্টখেকৃত পন্টরকেনা অ্নযুায়ী আো করা হটি হয 10,200 এর হেন্টে নতভন 

কম টসংস্থান সটৃষ্ট হটে। আটরা তথয এখাটন পাটেন৷  
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