
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং হেয়র অোডােস ব্রঙ্কম্বস 189 বেবলয়র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী ও স ায়ক 

আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র কাজ শুরু  ওয়ার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

স্টারব ল হেজ I েবরস  াইটম্বস 326টট সাশ্রয়ী গৃ  তৈবর করম্বি যার েম্বযে 200টট  ম্বি 

গৃ  ীর্ প্রাপ্তিয়স্কম্বের জর্ে  

  

হরন্ডাবরং এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল ও থর্উ ইয়ক্ন থিটির হেয়র এথরক্ অ্যাডােি আজ ব্রঙ্কসির েথরি  াইিি 

এলাক্ায় 189 থেথলয়র্ ডলাসরর এক্টি িাশ্রয়ী আবাির্ উন্নয়র্ প্রক্সের থর্ে নাণক্াজ শুরু 

 ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্সরসের্। স্টারথ ল হেজ I এ 326টি িাশ্রয়ী অ্যাপািনসেন্ট িাক্সব, যার 

েসযয 200টি  সব গ ৃ ীর্ বযক্তিসের জর্য এবং হিগুথলসে ি ায়ক্ পথরসষবা িাক্সব।  

  

"এই উন্নয়র্ থর্রাপে, থিথেশীল গ ৃ প্রোর্ ক্রসব ব্রঙ্কসির 300-রও হবথশ আবাথিক্সের এবং 

েী নসেয়াসে েথরি  াইিি এলাক্াসক্ ি ায়ো ক্রার জর্য গুরুত্বপূণ ন িংিার্ এবং িুথবযা প্রোর্ 

ক্রসব ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "যখর্ জােীয় িাশ্রয়ীোর িংক্ি ভাড়া এবং অ্র্যার্য খরচসক্ 

পূসব ন র্া হেখা উচ্চোয় থর্সয় যাসে, আোর প্রশাির্ েুসখােুথখ এই িংক্সির হোক্াথবলা ক্রসে 

এক্টি 25 থেথলয়র্ ডলাসরর িা াসযয উচ্চোসর্র িাশ্রয়ী ও ি ায়ক্ আবাির্ প্রোর্ ক্রার 

পথরক্ের্ার োযযসে যা থর্উ ইয়ক্নবািীসের জীবর্ থিথেশীল ক্রসে িা াযয ক্সর। আথে হেয়র 

অ্যাডােি, থিটি ক্াউক্তিল, এবং অ্র্যার্য হস্টক্স াল্ডারসের যর্যবাে জার্াই এই প্রক্সে োসের 

অ্ংশীোথরসত্বর জর্য, এবং থর্উ ইয়সক্নর িম্প্রোয়গুথলসক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য োসের 

অ্বযা ে িম্পিৃোর জর্য।"  

  

"থর্রাপে, থিথেশীল, এবং িাশ্রয়ী আবাির্ এক্টি িেদৃ্ধ, অ্ন্তভভ নক্তিেূলক্ শ সরর জর্য 

অ্পথর ায ন, এবং আেরা থর্ক্তিে ক্রথে হয হক্ার্ থর্উ ইয়ক্নবািী হযর্ বাে পসর র্া যার্ যখর্ 

োসের োিার উপসর এক্টি োে িাক্ার ক্িা আসি," হেয়র অোডােস িম্বলর্। "হয থর্উ 

ইয়ক্নবািীসের ো িব হচসয় হবথশ প্রসয়াজর্, োসের জর্য ি ায়ক্ গ ৃ তেথর ক্রা ত্বরাথিে ক্রার 

জর্য আোসের প্রশািসর্র এক্টি পথরক্ের্া আসে, এবং আেরা পূণ ন গথেসে অ্গ্রির  ক্তে। 

আেরা গভর্ নর হ াক্সলর িাসি থর্ক্িভাসব ক্াজ ক্রথে থর্উ ইয়ক্নবািীসের জর্য 'ক্াজ 

ক্রাসর্ার জর্য' এবং আোসের শ রসক্ আসরা শক্তিশালী এবং র্যাযয ক্সর হোলার জর্য।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FStarhill_Rendering.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C60507204b0384d86cb2008da6fe0e019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945309129425901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oO9haCK%2BvGb7pd6puyNkNZBpDpbikij4EGR%2BZA2Y2fY%3D&reserved=0


স্টারথ ল হেজ I  সলা আবাির্সক্ আসরা হবথশ িাশ্রয়ী, িেোপূণ ন, ও থিথেশীল ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্সলর িুেরূপ্রিারী পথরক্ের্ার অ্ংশ। 2022-23 িাসলর প্রণীে বাসজসি গভর্ নর 25 

থবথলয়র্ ডলাসরর এক্টি র্েভর্ পাাঁচ-বের হেয়ােী িেথিে আবািসর্র পথরক্ের্া প্রবেনর্ ও 

িেলভাসব থর্ক্তিে ক্সরসের্ যা থর্উ ইয়ক্ন জসুড় 100,000টি িাশ্রয়ী েূসলযর গ ৃ থর্ে নাণ বা 

িংরক্ষণ ক্রার োযযসে আবািসর্র িরবরা  বকৃ্তদ্ধ ক্রসব, যার েসযয অ্ি ায় জর্সগাষ্ঠীর জর্য 

ি ায়োেূলক্ পথরসষবা ি  10,000টি গ ৃ িাক্সব, এবং আসরা 50,000টি গসৃ র থবেযুোয়র্ 

িম্পন্ন ক্রা  সব।  

  

স্টারথ ল হেজ I এ এক্টি 14-েলা বহু-পথরবাসরর ভবর্ িাক্সব এবং এক্টি িংযুি এক্-েলা 

িুথবযা প্রোর্ ক্রার ভবর্ িাক্সব। েুই-এক্সরর িাইিটিসে এক্টি প্রাির্  ািপাোল থেল যা 

এক্টি আবাথিক্ থচথক্ৎিার হক্ন্দ্র থ সিসব বযব ার ক্রা  ক্তেল, যা এখর্ ধ্বংি ক্সর হেলা 

 সয়সে। থেশর-বযব াসরর উন্নয়র্টি ক্রা িম্ভব  সয়থেল 2018 িাসলর হজসরাে ক্থরসডার 

থরসজাথর্ং এর োযযসে।  

  

র্েভর্ ভবসর্ 200টি অ্যাপািনসেন্ট িাক্সব যা পোি ন বযব াসরর বযাথয বা ি -িং ির্ বযাথয িাক্া 

বযক্তিসের ি  গ ৃ ীর্ প্রাপ্তবয়স্কসের জর্য িংরথক্ষে িাক্সব। এই আবাথিক্সের অ্র্-িাইি 

ি ায়ক্ পথরসষবার এবং ভাড়া িংক্রান্ত ভেভ নথক্র অ্যাসেি িাক্সব এম্পায়ার হস্টি ি ায়ক্ 

আবাির্ উসেযাগ (Empire State Supportive Housing Initiative) এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি অ্থেি 

অ্ে অ্যাথডক্শর্ িাথভনসিি অ্যান্ড িাসপািনি (New York State Office of Addiction Services 

and Supports) দ্বারা অ্ি নায়সর্র োযযসে।  

  

পথরসষবাগুথলর েসযয িাক্সব এক্ক্ হক্সির বযবিাপর্া, পাথরবাথরক্ ক্াউসিথলং, ক্াসজর জর্য 

প্রস্তুথের প্রথশক্ষণ, এবং আথি নক্ স্বাক্ষরোর ক্ে নশালা। এই পথরসষবাগুথল  সব ঐক্তেক্ এবং 

প্রথেটি ভাড়াসির প্রসয়াজসর্র জর্য বযক্তিগেকৃ্ে, এবং োর িাসি স্বাযীর্ জীবর্যাপসর্র েক্ষো 

উন্নীে ক্রার জর্য এবং থিথেশীল প্রজাস্বত্ত্ব বজায় রাখার জর্য। পথরসষবা প্রোর্ক্ারী  ল 

িাথভনসিি ের েয আন্ডারিাভনড (Services for the UnderServed, S:US)।  

  

এলাক্ার গড় আসয়র (Area Median Income) 30 এবং 80 শোংশ বা োর থর্সচ আয় ক্রা 

পথরবারগুসলার জর্য িবগুসলা অ্যাপািনসেন্ট িাশ্রয়ী েূসলযর  সব। এক্জর্ অ্র্-িাইি 

িুপাথরর্সির্সডসন্টর জর্য এক্টি অ্যাপািনসেন্ট িাক্সব।  

  

আবাথিক্ িুথবযাগুথলর েসযয িাক্সব এক্টি থপেসর্র উস ার্ এবং এক্টি থর্ক্তিয় থবসর্াের্ 

এলাক্া এক্টি থদ্বেীয় েসলর োসে। অ্ভযন্তরীণ িুথবযাগুথলর েসযয িাক্সব অ্র্-িাইি িাোক্তজক্ 

পথরসষবা, থেিসর্ি রুে, অ্র্-িাইি লক্তি, এক্টি থশশুসের হখলার  র, এক্টি ক্ম্পম্পউিার  র, 

এবং প্রথেটি ইউথর্সি উপলব্ধ থবর্ােূসলযর ইন্টারসর্ি অ্যাসেি। ো োড়াও, প্রসবশ পসি এক্টি 

24- ন্টার থর্রাপত্তা রক্ষী হোোসয়র্ িাক্সব।  

  

স্টারথ ল হেজ I িুথবযাজর্ক্ভাসব ব্রঙ্কসির েথরি  াইিি আবাথিক্ এলাক্ায় অ্বথিে, 

থচথক্ৎিা বযবিা, থশক্ষা এবং িরক্ারী পথরসষবার হোি িার্ীয় িুথবযািেূস র অ্যাসেি ি । 



উন্নয়সর্র িাইসির ক্াসে স্টপ ি  10টি MTA বাি লাইর্ আসে এবং োর িাসি 4, B এবং D 

হের্ও আসে। স্টারথ ল হেজ I এর হডসভলপার  ল ব্রঙ্কি হপ্রা এবং S:US।  

  

স্টারথ ল হেজ I এর জর্য রাসজযর অ্ি নায়সর্র েসযয রসয়সে 20.6 থেথলয়র্ ডলার িায়ী ক্র-েুি 

বসন্ড, হেডাসরল থর্ম্ন আসয়র ক্সরর হক্রথডি যা 80.5 থেথলয়র্ ডলার ইকু্যইটি তেথর ক্রসব এবং 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ােি এবং ক্থেউথর্টি থরথর্উয়াল (New York State Homes and 

Community Renewal) হিসক্ 31.5 থেথলয়র্ ডলাসরর ভেভ নথক্। এোড়াও থর্উ ইয়ক্ন থিটির 

আবাির্ িংরক্ষণ ও উন্নয়র্ থবভাগ (Department of Housing Preservation and 

Development) 31.5 থেথলয়র্ ডলার প্রোর্ ক্রসে ি ায়ক্ আবাির্ ঋণ ক্ে নিূথচর (Supportive 

Housing Loan Program) োযযসে। থর্উ ইয়ক্ন থিটি ক্াউক্তিল (New York City Council) 1 

থেথলয়র্ ডলার প্রোর্ ক্রসে।  

  

আশা ক্রা  য় স্টারথ ল হেজ II এ আর্ুোথর্ক্ 244টি অ্থেথরি িাশ্রয়ী এবং ি ায়ক্ 

অ্যাপািনসেন্ট অ্ন্তভভ নি ক্রা  সব।  

  

হ ােস অোন্ড কবেউবর্টট বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) কবেের্ার 

রুিার্ বভসর্াউসকাস িম্বলম্বের্, "200টি ি ায়ক্ পথরসষবা ি , 326টি অ্যাপািনসেন্ট থর্সয় 

স্টারথ ল হেজ I  ল ব্রঙ্কি জসুড় োর্িম্পন্ন িাশ্রয়ী েূসলযর আবািসর্র িরবরা  প্রিাথরে 

ক্রার জর্য আোসের চলোর্ প্রসচষ্টার িব নসশষ উো রণ। যাসের প্রসয়াজর্ আসে োসের 

থবর্ােূসলয ইন্টারসর্ি, চেৎক্ার িুসযাগ-িুথবযা এবং িাোক্তজক্ পথরসষবার অ্যাসেি প্রোসর্র 

োযযসে, স্টারথ ল হেজ I শীঘ্রই এখাসর্ বিবািক্ারী বযক্তি এবং পথরবারগুথলর জর্য এক্টি 

উজ্জ্বল এবং স্বািযক্র ভথবষযে প্রোর্ ক্রসব। েথরি  াইিসি এই রূপান্তরেূলক্ উন্নয়র্সক্ 

েলপ্রি ূক্রসে োসের অ্ংশীোথরত্ব এবং থভশসর্র জর্য ব্রঙ্কি হপ্রা (Bronx Pro) এবং িাথভনসিি 

ের েয আন্ডারিাভনডসক্ (Services for the UnderServed) অ্থভর্ন্দর্ জার্াই।"  

  

অবেস অে অোবডকসর্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপাটনম্বসর (Office of Addiction Services 

and Supports, OASAS) কবেের্ার বির্াম্বজা কাবর্ং াে িম্বলম্বের্, "গভর্ নসরর এম্পায়ার 

হস্টি িাসপাটিনভ  াউক্তজং ইথর্থশসয়টিভ (Empire State Supportive Housing Initiative) রাজয 

জসুড় িব হচসয় ঝুাঁ থক্পূণ ন জর্িংখযার হিবা ক্রসব। এই উন্নয়র্গুথল OASAS এর যারাবাথ ক্ভাসব 

প্রোর্ ক্রা পথরসষবাগুথলর জর্য গুরুত্বপূণ ন এবং স্বািয উন্নে ক্রার জর্য বযক্তিবসগ নর ি ায়ো 

প্রোর্ ক্রসে িক্ষে ক্সর।" ব্রঙ্কসি এই থবক্াসশর প্রিে যাপটি ঝুাঁ থক্পণূ ন থর্উ ইয়ক্নবািীসের 

চাথ ো হেিাসব, যার েসযয আসে পোি ন বযব াসরর বযাথয িাক্া োর্ুষরা। আেরা এই গুরুত্বপূণ ন 

প্রসচষ্টার অ্ংশ  সে হপসর গথব নে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর বিে  াউজজং অবেসার হজবসকা কাটজ িম্বলম্বের্, "থর্উ 

ইয়ক্নবািীসের গ ৃ ীর্ো, োর্থিক্ স্বািয, বা পোি ন বযব াসরর িাসি িংগ্রাে ক্সর যারা োসের 

জীবর্ পুর্থর্ নে নাসণ িা াযয ক্রার জর্য আবাির্  ল িব হচসয় গুরুত্বপূণ ন পেসক্ষপ৷ স্টারথ ল 

শীঘ্রই শে শে থর্উ ইয়ক্নবািীসক্ স্বাগে জাথর্সয় েথরি  াইিসি এক্টি র্েভর্ িম্প্রোয় তেথর 

ক্রসব। "আোসের শ রবযাপী আবাির্ হক্ৌশল 'আোসের প্রথেসবশীসের আবাির্ প্রোর্' অ্ংশ 

থ িাসব, আেরা িাশ্রয়ী েূসলযর, উচ্চ োসর্র বাথড় তেথর ক্রসে প্রথেশ্রুথেবদ্ধ৷ আথে এই 



উসত্তজর্াপণূ ন র্েভর্ প্রক্সে ব্রঙ্কিসপ্রা এবং িাথভনসিি ের েয আন্ডারিাভনসডর িাসি উেযাপর্ 

ক্রসে হপসর গথব নে।"  

  

আিাসর্ সংরক্ষণ এিং উন্নয়র্ বিভাম্বগর (Department of Housing Preservation and 

Development., HPD) কবেের্ার অোডলম্বো কোবরয়র্ জুবর্য়র িম্বলম্বের্, "স্টারথ ল  ল 

আোসের িব হচসয় ঝুাঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নবািীসের জর্য এই প্রশাির্ যা অ্জনর্ ক্রসে ক্াজ 

ক্রসে োর এক্টি উজ্জ্বল উো রণ — থর্রাপে, ি ায়ক্, এবং িাশ্রয়ী েূসলযর আবাির্, যার 

িাসি আসে বাথিন্দাসের উন্নথে ক্রসে ি ায়ো ক্সর এের্ পথরসষবা এবং িুসযাগ-িুথবযাগুথল৷ 

িম্পূণ ন  সয় হগসল, স্টারথ ল  সব আজ পয নন্ত আোসের িব হচসয় বড় র্বথর্থে নে ি ায়ক্ 

আবাির্ প্রক্ে, যা 326টি িাশ্রয়ী েূসলযর গ ৃ প্রোর্ ক্রসব, যার েসযয 200টি  সব গ ৃ ীর্সের 

জর্য িংরথক্ষে ি ায়ক্ গ ৃ। এটি হক্ার্ হোি কৃ্থেত্ব র্য়, এবং আেরা যে দ্রুে িম্ভব থর্উ 

ইয়ক্নবািীসের আবািসর্ িার্ান্তথরে ক্রার পসি এই গুরুত্বপূণ ন োইলেলক্ উেযাপর্ ক্রথে।"  

  

প্রবৈবর্বয বরবি টম্বরস িম্বলর্, "যখর্ আেরা COVID-19 ে াোরী হিসক্ পুর্রুদ্ধার লাভ ক্রা 

অ্বযা ে রাথখ, এটি এক্েে পথরষ্কার হয আোসের থর্উ ইয়ক্ন থিটিসে আবাির্ িংক্সির 

অ্িায়ী িোযাসর্র হচসয় আরও হবথশ থক্েভ  প্রসয়াজর্। আোর হজলায় গ ৃ ীর্ এবং থর্ম্ন আসয়র 

পথরবারগুথলসক্ ি ায়ো ক্রসব এের্ আবাির্ উন্নয়সর্র জর্য গভর্ নর এবং হেয়সরর গ ৃীে 

পেসক্ষপগুথলর েসল আথে উৎিাথ ে হবায ক্রথে।"  

  

রাম্বজের বসম্বর্টর হ াম্বস এে হসরাম্বর্া িম্বলর্, "র্েভর্ স্টারথ ল িাশ্রয়ী েূসলযর আবাির্ 

উন্নয়র্ ব্রঙ্কি এবং শ র জসুড় বেনোর্ আবাির্ িংক্ি হোক্াসবলা ক্রসে িা াযয ক্রসব যার 

িম্মুখীর্  সের্ বহু োর্ুষ ব্রঙ্কি এবং শ র জসুড়, এবং োর পাশাপাথশ বাথিন্দাসের থবর্ােূসলয 

ইন্টারসর্ি, হক্ি েযাসর্জসেন্ট, পাথরবাথরক্ পরােশ ন, ক্াসজর প্রস্তুথের প্রথশক্ষণ, এবং আথি নক্ 

স্বাক্ষরোর ক্ে নশালা প্রোর্ ক্রসব৷ এই 326-ইউথর্সির িাশ্রয়ী েূসলযর আবাির্ িুসযাগসক্ িম্ভব 

ক্রার উসেসশয োসের প্রসচষ্টার জর্য NYS HCR, গভর্ নর হ াক্ল এবং হেয়র অ্যাডােিসক্ 

অ্সর্ক্ যর্যবাে।"  

  

সংসে সেসে লাম্বটায়া জয়র্ার িম্বলর্, "ব্রঙ্কসির পথরবারসের জর্য িাশ্রয়ী েূসলযর 

আবািসর্র অ্যাসেি বকৃ্তদ্ধ ক্সর, স্টারথ ল হেজ I েথরি  াইিসির ভথবষযসের জর্য এক্টি 

স্বাগে থবথর্সয়াগ। আজসক্র হ াষণার দ্বারা েূেন প্রথেশ্রুথে গসড় হোলার জর্য আথে গভর্ নর 

হ াক্সলর িাসি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ এবং আথে োর অ্ংশীোর  সে হপসর গথব নে যখর্ 

আেরা আোসের পথরবারগুথল হয িাশ্রয়ী েূসলযর আবাির্ িংক্সির েুসখােুথখ  সের্ োর 

হোক্াসবলা ক্রার হচষ্টা ক্থর।"  

  

ব্রঙ্কস িম্বরা হপ্রবসম্বডন্ট ভোম্বর্সা এল বগিসর্ িম্বলর্, "আথে এই উন্নয়র্সক্ গসড় উ সে 

হেসখ আর্ক্তন্দে যা এখাসর্ েথরি  াইিি পাড়ায় পথরব সর্র ক্াোক্াথে িাক্া িাশ্রয়ী এবং 

ি ায়ক্ আবাির্ থর্সয় আিসব৷ থর্রাপে এবং িায়ী আবািসর্র প্রসয়াজর্ীয়ো িব নক্াসলর 

িসব নাচ্চ পয নাসয় রসয়সে এবং আোসের বসরাসে আবাির্ থর্রাপত্তা ীর্োর হোক্াসবলায় 

আোসের লড়াইসয় এই জােীয় প্রক্েগুথল অ্পথর ায ন। আথে আোসের িম্প্রোসয় এই বড় 

থবথর্সয়াসগর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ােি অ্যান্ড ক্থেউথর্টি থরথর্উয়াল (New York State 



Homes and Community Renewal), থর্উ ইয়ক্ন থিটি থডপািনসেন্ট অ্ে  াউক্তজং থপ্রজারসভশর্ 

অ্যান্ড হডসভলপসেন্ট (New York City Department of Housing Preservation and 

Development), এবং থর্উ ইয়ক্ন থিটি ক্াউক্তিলসক্ (New York City Council) যর্যবাে জার্াসে 

চাই।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটট কাউজিম্বলর সেসে বপম্বয়বরর্া সার্ম্বিজ িম্বলর্, "আোসের শ সরর িাশ্রয়ী 

েূসলযর আবাির্ িংক্সির েসযয এবং থডথিক্ট 14-এর েসযয ভাড়া এবং উসেসের ক্রেবয নোর্ 

 াসরর পথরসপ্রথক্ষসে, আথে আর্ক্তন্দে হয শ সরর ডলারগুথল েথরি  াইিসি র্েভর্ িাশ্রয়ী েূসলযর 

আবাির্ উন্নয়সর্র থর্ে নাণ ক্াজসক্ অ্ি নায়র্ ক্রসব৷ স্টারথ ল হেজ I এর 189 থেথলয়র্ ডলাসরর 

উন্নয়র্টি 326টি িাশ্রয়ী েূসলযর আবাির্ ইউথর্ি তেথর ক্রসব, যার েসযয 200টি  সব আোসের 

গ ৃ ীর্ প্রথেসবশীসের জর্য অ্র্িাইি িাোক্তজক্ পথরসষবা ি  - এই থবথর্সয়াগটি আোসের িব 

হচসয় ঝুাঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নবািীসের অ্ি নায়সর্র উসেসশয শ সরর প্রথেশ্রুথের প্রোণ। এই 

উন্নয়সর্র বাথিন্দারা অ্র্িাইি পথরসষবা এবং িুসযাগ-িুথবযা, িুথবযাজর্ক্ পথরব র্ 

থবক্েিেূস র িাসি থবর্ােূসলয ইন্টারসর্ি অ্যাসেসির েসো প্রসয়াজর্ীয় িুথবযাগুথলর দ্বারা 

উপকৃ্ে  সবর্৷ আবাির্ থর্রাপত্তা ীর্ো  ল িব হচসয় বড় িেিযাগুথলর েসযয এক্টি যা আোর 

হভািোোসের প্রভাথবে ক্সর, এবং এই উন্নয়সর্র থর্ে নাণ আোসের গ ৃ ীর্ িম্প্রোসয়র 

িেিযসের ি  হজলা 14 এর বাথিন্দাসের জর্য গুরুত্বপূণ ন ি ায়ো  সব।"  

  

S:US এর হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও জজন আর হপটটট, এেবড, িম্বলম্বের্, "বাথড়  ল শুয ু

এক্টি োসের হচসয় হবথশ থক্েভ । গ ৃ  ল থিথেশীলো, থর্রাপত্তা, িম্প্রোয় এবং এক্ত্বসবাসযর 

অ্র্ুভূথে। স্টারথ ল থর্উ ইয়ক্নবািীসের জর্য আশা, িম্ভাবর্া এবং িুসযাগ থর্সয় আিসব যারা 

গ ৃ ীর্ো, োথরদ্র্য, আিক্তি এবং োর্থিক্ স্বাসিযর প্রথেবন্ধক্োর িম্মুখীর্  সয়সের্। িাোক্তজক্ 

র্যায়থবচাসরর অ্গ্রগথেক্ারী এক্টি িংিা থ িাসব, S:US থর্উ ইয়ক্নবািীসের োসের প্রাপয গ ৃ 

হপসে হিবা ক্রসে এবং িেি নর্ ক্রসে হপসর গথব নে। এবং ব্রঙ্কসি িাশ্রয়ী েূসলযর এবং ি ায়ক্ 

আবাির্সক্ িেি নর্ ক্রার জর্য আোসের অ্ংশীোরসের িাসি ো াঁড়াসে হপসর আেরা 

িম্মাথর্ে।"  

  

ব্রঙ্কস হপ্রা বসইও সাোন্থা েোজজম্বরা িম্বলম্বের্, "ব্রঙ্কি হপ্রা স্টারথ ল ক্যাম্পাসির পরবেী 

অ্যযাসয়র এবং োর পুর্রথবষ্কাসরর অ্ংশ  সে হপসর উসত্তক্তজে৷ স্টারথ ল হেজ 1 েথরি  াইিসি 

িাশ্রয়ী েূসলযর আবাির্ এবং র্েভর্ হখালা জায়গার জর্য বেনোর্ িেসয়র প্রসয়াজসর্ িাড়া 

হেওয়ার িাসি িাসি থচথক্ৎিা এবং োর্থিক্ স্বািয পথরচয নার িাইসির ইথে ািসক্ িম্মার্ জার্ায়। 

আেরা S:US, থর্উ ইয়ক্ন থিটি এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি, আোসের ঋণোো এবং আোসের 

িম্প্রোসয়র হস্টক্স াল্ডারসের িাসি এই র্েভর্ বািিার্ থর্ে নাসণর জর্য উন্মুখ।"  

  

এন্টারপ্রাইজ কবেউবর্টট পাটনর্াম্বস নর (Enterprise Community Partners) ভাইস 

হপ্রবসম্বডন্ট এিং বর্উ ইয়কন োম্বকনট বলডার িািা  ালে িম্বলম্বের্, "আোসের শ সর 

থবেযোর্ আবাির্ িংক্সির িাসি ে াোরীর েী নিায়ী অ্ি ননর্থেক্ প্রভাসবর েসল, আোসের 

িাশ্রয়ী েূসলযর গসৃ র িরবরা  বাড়াসর্া, থবসশষে ি ায়ক্ পথরসষবা ি , এর হচসয় হবথশ 

গুরুত্বপূণ ন থেল র্া। আেরা আোসের েী ন িেসয়র অ্ংশীোর, ব্রঙ্কি হপ্রা গ্রুপ, িাথভনসিি ের েয 



আন্ডারিাভনড এবং অ্র্যার্যসের িাসি ব্রঙ্কসি গুরুত্বপূণ ন িাশ্রয়ী েূসলযর এবং ি ায়ক্ আবাির্ 

থর্সয় ক্াজ ক্রসে হপসর গথব নে।"  

  

হজর্ বসলভারেোর্, হিম্বজর (Chase) জর্ে কবেউবর্টট হডম্বভলপম্বেন্ট িোংবকংম্বয়র 

(Community Development Banking) বর্ি না ী পবরিালক িম্বলর্, "আেরা এই 

রূপান্তরেূলক্ উন্নয়সর্র জর্য ব্রঙ্কি হপ্রা গ্রুপ এবং িাথভনসিি ের েয আন্ডারিাভনসডর িাসি 

ক্াজ ক্রসে হপসর গথব নে, যা পূসব ন গ ৃ ীর্ বযক্তি এবং আসশপাসশর িম্প্রোসয়র জর্য এক্টি 

পাি নক্য তেথর ক্রসব৷ আেরা থর্উ ইয়সক্নর িার্ীয় িংিাগুথলর িাসি ক্াজ ক্রার জর্য 

অ্ঙ্গীক্ারবদ্ধ রসয়থে থর্রাপে এবং োর্িম্পন্ন বাি ক্রার জায়গা তেথর ক্রার জর্য।"  

  

###  
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