
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাইরাবকউম্বে 55 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিের-িেি াম্বরর আিাসর্ তৈবরর 

বর্ি নাণ কাে শুরু করার হ াষণা করম্বলর্  

  

ঐবৈ াবসক িয়ার ফ্োক্টবর কিম্বেম্বের রূপান্তরণ 128 টি র্ৈুর্ সাশ্রয়ী গৃ  এিং 

িাবণজ্েেক স্থার্ তৈবর করম্বি  

  

িয়ার কোম্বরে লফ্টস প্রকম্বে স ায়ক পবরম্বষিা স  50 টি গৃ  অন্তভুনক্ত িাকম্বি অভািী 

িেজ্ক্তিগ ন এিং পবরিাম্বরর ের্ে  

  

বিবর্ম্বয়াগটি 'CNY রাইজ্েং' এর সম্পূরক, যা  ল সম্প্রদায়সিূ ম্বক পুর্রুজ্জীবিৈ করার 

এিং অি নর্ীবৈর বিকাম্বের ের্ে অঞ্চলটির সাবি নক হকৌেল  

  

ছবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ সাইরাথক্উজজ 55 থিথলয়র্ ডলাজরর এক্টি সাশ্রয়ী এবং স ায়ক্ 

আবাসর্ উন্নয়র্ প্রক্জের থর্ি নাণ ক্াজ শুরু ক্রার হ াষণা ক্জরজের্। প্রক্েটি ঐথি াথসক্ চার-

ভবজর্র িয়ার ফ্যাক্টথর ক্িজেক্সজক্ 128টি অ্যাপািনজিন্ট এবং থর্জচর িলার বাথণজ্জযক্ স্থাজর্ 

রূপান্তথরি ক্রজব, হেখাজর্ স ায়ক্ পথরজষবার প্রজয়াজর্ বযজ্ি এবং পথরবাজরর জর্য 50টি গ ৃ 

সংরথিি িাক্জব।  

  

"েখর্ আিরা থর্উ ইয়ক্নজক্ আরও সিিাপূণ ন এবং অ্ন্তভভ নজ্িিূলক্ ক্রার হচষ্টা ক্থর, এটি 

গুরুত্বপূণ ন হে আিরা সিস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীজক্ সাশ্রয়ী িূজলযর আবাসর্ এবং িাজের সিজৃ্ির 

জর্য প্রজয়াজর্ীয় স ায়ক্ পথরজষবাগুথল প্রোর্ ক্থর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেি জজুে খাথল 

ও স্বেবযবহৃি ঐথি াথসক্ ভবর্সিূজ র পুর্থব নক্াজের ক্াজজ থবথর্জয়াগ সাইরাথক্উজজর িি 

ে রগুথলর পুর্রুজ্জীবর্ ও থবক্াজের জর্য অ্পথর াে ন। আিরা িয়ার ক্যাজরজ লফ্টজসর িজিা 

প্রক্েগুথলজক্ অ্গ্রাথিক্ার থেজয় আবাসর্ সংক্জির হিাক্াজবলা ক্রা চাথলজয় োব ো বাথসন্দাজের 

জীবর্জক্ উন্নি ক্জর এবং আজেপাজের এলাক্ার িার্ুষজের িিিায়র্ ক্জর।"  

  

িয়ার ক্যাজরজ লফ্টস  জলা রাজয জজুে আবাসর্জক্ আজরা হবথে সাশ্রয়ী, সিিাপূণ ন, ও থস্থথিেীল 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্জলর পথরক্ের্ার অ্ংে। সম্প্রথি প্রণীি হেি বাজজজি, গভর্ নর এক্টি 

র্িভর্ 25 থবথলয়র্ ডলাজরর, পাাঁচ বেজরর, বযাপক্ আবাসজর্র পথরক্ের্া সফ্লভাজব সুরথিি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FMoyer_Carriage_and_Car_Factory.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8ILVPb5Zs2ZBp77nRS44jXOIVCJtKSAPqtzUpms5ogM%3D&reserved=0


ক্জরজের্ ো থর্উ ইয়ক্ন জজুে 100,000টি সাশ্রয়ী িূজলযর বাথে তিথর বা সংরিণ ক্জর আবাসজর্র 

সরবরা  বজৃ্ি ক্রজব, োর িজিয 10,000 টি  জব েবু নল জর্জগাষ্ঠীর জর্য স ায়িা পথরজষবা স  

এবং অ্থিথরি 50,000 বাথেজি থবেুযিায়জর্র বযবস্থা ক্রা।  

  

উন্নয়র্টিজি 128টি অ্যাপািনজিন্ট এবং 3,670 বগ নফু্ি বাথণজ্জযক্ স্থার্ তিথর ক্রজি ঐথি াথসক্ 

িয়ার ফ্যাক্টথর ক্িজেজক্সর অ্থভজোজ্জি পুর্ব নযব ার জথেি। চারটি আন্তঃসংেুি ভবজর্র 

থভিজরর অ্ংজের পুর্ব নাসজর্র ক্রা  জব, থক্ন্তু বাথ যক্ স্থাপজিযর থবষোথে অ্িি িাক্জব। 

প্রক্েটি িয়ার ফ্যাক্টথর ক্িজেজক্সর জর্য এক্টি ঐথি াথসক্ রূপান্তরজক্ থচথিি ক্জর, ো 1881 

সাজল থর্থি নি  জয়থেল থক্ন্তু 2005 সাল হিজক্ খাথল রজয়জে।  

  

সিস্ত অ্যাপািনজিন্টগুথল পথরবাজরর উপাজনজর্র অ্র্ুোয়ী এথরয়া থিথডয়ার্ এর 60 েিাংে বা িার 

ক্জি সাশ্রয়ী  জব। 50টি অ্যাপািনজিন্টজক্ স ায়ক্ ইউথর্ি থ সাজব িজর্ার্ীি ক্রা  জব, হেখাজর্ 

বাথসন্দাজের এম্পায়ার হেি সাজপাটিনভ  াউজ্জং ইথর্থেজয়টিজভর (Empire State Supportive 

Housing Initiative) িািযজি অ্ি নায়র্ ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি অ্থফ্স অ্ফ্ হিন্টাল হ লি 

(New York State Office of Mental Health) দ্বারা পথরচাথলি অ্র্-সাইি পথরজষবাগুথলর 

অ্যাজক্সস িাক্জব। স ায়ক্ পথরজষবাগুথলজি ক্াউজেথলং এবং হক্স িযাজর্জজিন্ট অ্ন্তভভ নি 

িাক্জব।  

  

আবাথসক্ সুজোগ-সুথবিাগুথলর িজিয এক্টি লযান্ডজেপ ক্রা বযজ্িগি প্রাঙ্গণ, লজ্ি রুি, থর্রাপে 

প্রজবেদ্বার স  ক্থিউথর্টি রুি, হপ্রাগ্রাি অ্থফ্স এবং অ্ফ্-থিি পাথক্নং অ্ন্তভভ নি িাক্জব।  

  

রাজজযর অ্ি নায়জর্র িজিয রজয়জে 3.6 থিথলয়র্ স্থায়ী ক্র-িুি বন্ড, হফ্ডাজরল থর্ম্ন আজয়র 

আবাসর্ ক্জরর হেথডি ো 18.2 থিথলয়র্ ডলার ইকু্যইটি তিথর ক্রজব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি 

হ ািস এবং ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal) হিজক্ 

ভিভ নথক্ বাবে 10.7 থিথলয়র্ ডলার। থর্উ ইয়ক্ন হেি পাক্নস, থরজ্েজয়ের্ এবং থ জোথরক্ 

থপ্রজাজভনের্ অ্থফ্স (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 

হফ্ডাজরল ও হেজির ঐথি াথসক্ ক্জরর হেথডজির বযব ার স জির ক্জরজে ো প্রায় 12 

থিথলয়র্ ডলার ইকু্ইটি সটৃষ্ট ক্রজব। উপরন্তু, সাইিটি পথরজবে সংরিণ থবভাজগর (Department 

of Environmental Conservation) সফ্ল ব্রাউর্থফ্ল্ড থির্আপ হপ্রাগ্রাজি (Brownfield Cleanup 

Program) অ্ংেগ্র ণ ক্জরজে এবং প্রক্জের ক্াজ সম্পন্ন  ওয়ার পর ক্র হেথডি বাবে 6.4 

থিথলয়র্ ডলার পাওয়ার জর্য হোগযিা অ্জনর্ ক্জরজে। থর্উ ইয়ক্ন হেি অ্থফ্স অ্ফ্ হিন্টাল 

হ লি (New York State Office of Mental Health) 1.2 থিথলয়র্ ডলাজরর বাথষ নক্ পথরচালর্ার 

ি থবল প্রোর্ ক্রজে 50টি স ায়ক্ ইউথর্জির জর্য। সাইরাথক্উজ ে রও HOME ফ্ান্ড বাবে 

(HOME funds) 500,000 ডলার প্রোর্ ক্জরজে।  

  

উন্নয়র্ েলটি  াউজ্জং থভের্স (Housing Visions) এবং থরজডভ CNY LLC (Redev CNY LLC) এর 

িজিয হেৌি উজেযাজগ গটিি।  

  

হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (Homes and Community Renewal) কবিের্ার 

রুিার্ বভসর্াউসকাস িম্বলম্বছর্, "িয়ার ক্যাজরজ লফ্টস  ল সাইরাথক্উজজর উত্তর পাজের 



ভথবষযজির জর্য এক্টি থবথর্জয়াগ এবং োরা এই এলাক্াজক্ থর্জজর গ ৃ বজলর্ িাজের ভথবষযজির 

জর্য এক্টি থবথর্জয়াগ৷ 55 থিথলয়র্, 128-অ্যাপািনজিজন্টর ক্িজেক্স এই থেে ক্যাম্পাজসর েী ন 

ক্াথ র্ীজি এক্টি েুেনান্ত র্িভর্ অ্িযায় শুরু ক্রজে।  াউজ্জং থভের্ এবং থরজডভ CNY-হক্ 

ির্যবাে আিাজের এই ঐথি াথসক্ ভবর্গুথলজি র্িভর্ জীবজর্র শ্বাস প্রোর্ ক্রজি আিাজের 

স ায়িা ক্রায় এবং এই সম্প্রোজয়র জর্য অ্িযন্ত প্রজয়াজর্ীয় সাশ্রয়ী িূজলযর আবাসর্ থর্জয় 

আসজি সা ােয ক্রার জর্য।"  

  

িার্বসক স্বাস্থে অবফ্ম্বসর (Office of Mental Health) কবিের্ার ডা. অোর্ সাবলভার্ 

িম্বলম্বছর্, "পুর্রুিাজরর প্রজ্েয়ায় এক্টি থস্থথিেীল জীবর্ োপজর্র পথরজবে অ্পথর াে ন। 

গজবষণায় হেখা হগজে হে আবাসজর্র অ্থস্থথিেীলিা সািাজ্জক্, অ্ি ননর্থিক্ এবং পথরজবেগি 

ক্ারণগুথলর িজিয এক্টি ো ক্াজরা োরীথরক্ এবং িার্থসক্ স্বাস্থযজক্ গির্ ক্রজি পাজর। িয়ার 

ক্যাজরজ লফ্টস প্রজজক্ট  ল স ায়ক্ আবাসজর্র প্রথি গভর্ নর হ াক্জলর প্রথিশ্রুথির আজরক্টি 

উো রণ, এবং আিাজের সম্প্রোজয়র আবাসজর্র জরুথর প্রজয়াজর্ পূরণ ক্রজি এবং িার্থসক্ 

স্বাস্থয সংস্থার্গুথলজক্ েজ্িোলী ক্রার জর্য সরক্ার, অ্লাভজর্ক্ সংস্থা এবং ক্জপ নাজরের্গুথলর 

িজিয স জোথগিা গজে হিালার জর্য।"  

  

পাকনস, বরজ্িম্বয়ের্ এন্ড ব স্টবরক বপ্রোরম্বভের্ অবফ্ম্বসর (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) কবিের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "িোর 

ক্যাজরজ লফ্টস প্রক্ে আজরক্টি োরুর্ উো রণ থক্ভাজব ঐথি াথসক্ সংরিণ র্িভর্ জীবর্ ডার্ 

ক্রজে সাইরাথক্উজজর িি ে রগুথলজি। ঐথি াথসক্ ক্র হেথডি হপ্রাগ্রাি ঐথি াথসক্ 

ক্ািাজিাজি থবথর্জয়াগ আকৃ্ষ্ট ক্রজে, ো স্থার্ীয় অ্ি নর্ীথিজক্ চাঙ্গা ক্রজি, িার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী 

আবাসর্ তিথর ক্রজি, িারাবাথ ক্িা উন্নি ক্রজি এবং আিাজের ে রগুথলর ঐথি য সংরিণ 

ক্রজি সা ােয ক্জর।"  

  

হস্টি বসম্বর্ির ের্ ডবিউ িোবর্য়র্ িম্বলম্বছর্, "েয িয়ার ক্যাজরজ লফ্টস অ্িযন্ত প্রজয়াজর্ীয় 

সাশ্রয়ী িূজলযর, প্রাথিজোগয এবং অ্যাজক্সসজোগয আবাসর্ প্রোর্ ক্রজব ো হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন 

এবং রাজয জজুে েী নথের্ িজর অ্র্পুথস্থি থেল। উদ্ভাবর্ী আবাসর্ সিািাজর্র প্রজয়াজর্ীয়িা 

ক্খর্ই এখর্ক্াজরর হিজক্ হবথে থেল র্া এবং িয়ার ক্যাজরজ লফ্টস এক্টি থবস্িৃি সিািার্  জব 

ো বহু বযজ্ি এবং পথরবারগুথলজক্ উপকৃ্ি ক্রজব।"  

  

সংসদ সদসে উইবলয়াি িোগম্বর্ম্বরবল িলম্বলর্, "আিাজের সম্প্রোজয় ভবর্ পুর্ব নাসর্ শুি ু

ভাজলা আবাসর্ থবক্ে তিথর ক্জর িাই র্য়, বরং আিাজের আজেপাজের এলাক্াগুথলর িূলযও 

বজৃ্ি ক্জর৷ স্থার্ীয় সম্প্রোয় সংস্থাগুথলর সাজি  াউজ্জং থভের্জসর ক্াজ ক্রা পুর্রুজ্জীবজর্র 

জর্য হক্ন্দ্রীয় থর্উ ইয়জক্নর প্রথিশ্রুথি প্রথিফ্লর্ ক্জর৷ এই পিথিটি আজেপাজের এলাক্া এবং 

থবজেষাথয়ি আবাসর্ বযবস্থার প্রজয়াজর্ োজের, িাজের উপকৃ্ি ক্জর।"  

  

ওর্র্ডাগা কাউবি এজ্েবকউটিভ রায়ার্ িোকম্বিা র্ িম্বলম্বছর্, "সাশ্রয়ী িূজলযর আবাসর্ 

তিথর ক্রা ো সব নবযাপী পথরজষবাও প্রোর্ ক্জর আিাজের সম্প্রোজয়র এক্টি গুরুত্বপূণ ন 

আবেযক্িা এবং এই প্রক্েটি হসই প্রজয়াজর্ পূরজণর হিজে এক্টি থবোল পেজিপ৷ এই 

লিযজক্ বাস্তব রূপ হেওয়ার জর্য ক্াজ ক্রা প্রজিযক্ বযজ্িজক্ ির্যবাে জার্াই।”  



  

হিয়র হির্ ওয়ালে িম্বলম্বছর্, "এই প্রক্েটি পাোর এবং আিাজের সিগ্র সম্প্রোজয়র সুথবিার 

জর্য এক্টি বহু পথরথচি উত্তর পাজের ভবর্জক্ পুর্:জীবর্ োর্ ক্জর৷ সব হচজয় গুরুত্বপূণ ন, এটি 

সাইরাথক্উজ ে জর থবেযিার্ থর্রাপে সাশ্রয়ী িূজলযর আবাসজর্র হে বযবিার্ আজে িা পূরণ 

ক্রজি স ায়িা ক্জর। আথি থবশ্বাস ক্থর এই প্রক্েটি এই গুরুত্বপূণ ন ক্থরজডাজর ব ৃত্তর আগ্র  

এবং থবথর্জয়াগজক্ উৎসাথ ি ক্রজব ো হডসটিথর্ USA, আঞ্চথলক্ বাজার, ওয়াথেংির্ হোয়ার 

এবং র্ি ন হসথলর্া থিজির িজিয অ্বথস্থি৷ আথি এই এলাক্ায় থবথর্জয়াগ ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল,  াউজ্জং থভের্স এবং থরজডভ CNY-হক্ ির্যবাে জার্াই এবং আবাসর্, পথরজবে, 

ঐথি াথসক্ সংরিণ এবং িার্থসক্ স্বাজস্থয আিাজের রাজজযর অ্ংেীোরজের িজিয অ্সািারণ 

সিি নর্ ও স জোথগিার প্রেংসা ক্থর।"  

  

 াউজ্েং বভের্ আর্বলবিম্বিম্বডর (Housing Visions Unlimited, Inc.) হপ্রবসম্বডি ও 

বসইও হির্ লকউড িম্বলম্বছর্, "িয়ার ক্যাজরজ লফ্টস এই উচ্চ প্রভাজবর থবক্াজের ক্াজ ক্রার 

জর্য আিাজের স্থার্ীয় েজলর সাজি অ্ংেীোথরত্ব ক্রজি আগ্র ী৷ প্রক্েটি সাইরাথক্উজজর 

ইথি াজসর এক্টি গুরুত্বপূণ ন অ্ংে সংরিণ ক্জর, উত্তর থেজক্ উচ্চ িাজর্র উন্নয়র্ প্রোর্ ক্জর 

এবং সাইরাথক্উজজ অ্বথস্থি হসরা থক্েভ  অ্যাপািনজিজন্ট বাথসন্দাজের বাস ক্রজি হেজব।"  

  

বরম্বডভ CNY, LLC (Redev CNY, LLC) এর িোম্বর্জ্েং হিোর রায়ার্ হিঞ্জ িম্বলম্বছর্, 

"আিরা থবশ্বাস ক্থর হে এই প্রক্েটি সম্প্রোয় জজুে ইথিবাচক্ পথরবিনজর্র জর্য এক্টি 

অ্র্ু িক্  জব, সব হচজয় হবথে প্রজয়াজর্ োজের, িাজের থর্রাপে, সাশ্রয়ী িূজলযর আবাসর্ প্রোর্ 

ক্রার সাজি৷ ভথবষযজির CNY অ্ন্তভভ নজ্িিূলক্ এবং সাশ্রয়ী িূজলযর  জি  জব; এবং িয়ার ক্যাজরজ 

লফ্টস  জব সক্জলর জর্য সিিাপূণ ন সুজোজগর অ্জর্ক্ উো রজণর এক্টি।"  

  

CNY রাইজ্েং ত্বরাবিৈ করা  

  

আজজক্র হ াষণাটি "CNY রাইজ্জং" এর সম্পরূক্, ো েজ্িোলী অ্ি ননর্থিক্ প্রবজৃ্ি ও 

সম্প্রোজয়র থবক্াজের জর্য অ্ঞ্চজলর থবস্তাথরি রূপজরখা। অ্ঞ্চথলক্ভাজব তিথর পথরক্ের্াটি 

তবথশ্বক্ বাজাজরর সুজোগগুথলর সুথবিা হর্য়, থেজোজেযাগ প্রজচষ্টা েজ্িোলী ক্জর এবং এক্টি 

অ্ন্তভভ নজ্িিূলক্ অ্ি নর্ীথি সটৃষ্ট ক্জর। এখর্, অ্ঞ্চলটি আপজেি পুর্জনাগরণ উজেযাজগর িািযজি 

500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাজরর রাষ্ট্রীয় থবথর্জয়াজগর সাজি থফ্ঙ্গার হলক্স ফ্রওয়াডনজক্ ত্বরাথিি 

ক্রজে। হেজির এই 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাজরর থবথর্জয়াগ হবসরক্াথর খাজির বযবসায়ীজের 2.5 

থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাজররও হবথে থবথর্জয়াগ ক্রার জর্য উদ্দীপর্া হেজব - এবং অ্ঞ্চজলর 

োথখলকৃ্ি পথরক্ের্া অ্র্ুোয়ী আো ক্রা  জে হে 5,900 এর হবথে র্িভর্ ক্ি নসংস্থার্ সটৃষ্ট  জব। 

আরও িিয এখাজর্ রজয়জে।  
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