
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ব্রঙ্কম্বে 51 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর োশ্রয়ী আিাের্ হডম্বভলপম্বিম্বের 

কাজ হেষ  ওয়ার হ াষণা করম্বলর্  

  

হেিে হরবেম্বডম্বেে ওম্বয়স্ট ফাি নম্বে 119টি র্তুর্ োশ্রয়ী অোপািনম্বিে বর্ম্বয় আম্বে, 

যার িম্বযে 71টি আিাম্বে েিি নক হেিা রম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেমন্ট হরথিকেকেকির (Tremont 

Residences) ক্াজ হেষ  কেকে, এটি ব্রঙ্কি এলাক্ার ওকেস্ট ফাম নকি এক্টি 50.6 থমথলের্ মাথক্নর্ 

েলাকরর িাশ্রেী আবাির্ হেকভলপকমন্ট। র্তুর্ 119টি অ্যাপািনকমকন্টর হেকভলপকমন্টটি 

গৃ  ীর্তাে ভুগকত িাক্া হেিব বযক্তির স্বাধীর্ভাকব বাি ক্রার জর্য িমি নর্ প্রকোজর্ তাকের 

জর্য অ্র্িাইি হিবা প্রোর্ ক্কর।  

  

"119 ইউথর্কির হেকভলপকমন্টটির অ্ি ন  কলা ব্রঙ্ককির ক্কেক্ েজর্ বাথিন্দা ও পথরবার 

থর্কজকের বািা বলার জর্য এক্টি থর্রাপে, থিথতেীল িার্ পাকব ও রয্াপঅ্যারাউন্ড হিবা পাকব ো 

িমকৃ্তির জর্য তাকের প্রকোজর্, " গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "প্রক্ল্পটি আমাকের 25 থবথলের্ 

মাথক্নর্ েলাকরর আবাির্ পথরক্ল্পর্ার িমূ্পরক্, শুধু উচ্চমাকর্র িাশ্রেী আবাির্ প্রোর্ ক্কর 

র্ে, বরং েৃঢ়, প্রাণবন্ত এবং থিথতিাপক্ িম্প্রোে ততথর ক্রার মাধযকম।"  

  

হেমন্ট হরথিকেকেি আবাির্কক্ আকরা িাশ্রেী, র্যােয, ও থিথতেীল ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর 

পথরক্ল্পর্ার িমূ্পরক্। অ্ি নবের 2023 এর হস্টি বাকজকি (State Budget), গভর্ নর এক্টি র্তুর্ 

25 থবথলের্ মাথক্নর্ েলাকরর, পাাঁচ বের হমোথে, িাথব নক্ আবাির্ পথরক্ল্পর্া উপিাপর্ এবং 

িফলভাকব থর্ক্তিত ক্করকের্ ো থর্উ ইেক্নজকুে 100,000টি িাশ্রেী আবাি ততথর বা িংরক্ষণ 

ক্কর আবাির্ িরবরা  বৃক্তি ক্রকব, োর মকধয েুুঃি জর্কগাষ্ঠীকক্ িমি নর্ ক্রার জর্য িমি নক্ 

হিবাি  10,000টি িাক্কব, হিই িাকি আকরা 50,000 বািার তবেুযথতক্াের্ ক্রা  কব।  

হেমন্ট হরথিকেকেকি রকেকে 95টি ি্িুথেও, 14টি এক্ েের্ক্কক্ষর, এবং 10টি েুই েের্ক্কক্ষর 

অ্যাপািনকমন্ট ো এলাক্ার মধযম আকের (Area Median Income, AMI) 30 হিকক্ 60 েতাংে 

উপাজনর্ ক্রা গৃ িাথলকের ক্রেক্ষমতার মকধয িাক্কব।  

  

হেকভলপার ক্যাম্বার হপ্রাপাটিন গ্রুপ (Camber Property Group) এবং হেি হপ্রাপাটিন গ্রুপ (Slate 

Property Group), ওকেস্ট যাব, ইর্ক্কপ নাকরেকর্র (Westhab, Inc.) িাকি অ্ংেীোথরত্ব ক্করকে 

71টি গৃ িাথলকত অ্র্িাইি িমি নক্ হিবা প্রোর্ ক্রার জর্য ো অ্ি নাথেত  কব এম্পাোর হস্টি 



িমি নক্ আবাির্ উকেযাকগর (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) মাধযকম ো 

পথরচাথলত  ে থর্উ ইেক্ন হস্টকির মার্থিক্ স্বািয অ্থফি (New York State Office of Mental 

Health, OMH) দ্বারা। হিবার মকধয রকেকে হক্ি বযবিাপর্া, চাক্থরর প্রস্তুথত, থর্কোগ, ধকর রাখা, 

হরফাকরল, এবং মার্থিক্ স্বািয হিবা। ইউথর্কির ভাোর ভতুনথক্ও রকেকে মার্থিক্ স্বািয অ্থফি 

হিকক্ এম্পাোর হস্টি িমি নক্ আবাির্ উকেযাকগর অ্ধীকর্।  

  

এক্টি খাথল এক্তলা খুচরা থবক্তক্রর ভবর্কক্ হভকে হফকল 11তলা র্তুর্ ভবর্টি  কেকে। 

হেকভলপকমকন্টর িুকোগ িুথবধার মকধয রকেকে বাথিন্দাকের জর্য এক্টি িামাক্তজক্ হিবার 

অ্থফি িুযইি, লযান্ডকেপ ক্রা  করর বাইকরর থবকর্াের্মূলক্ িার্, পূণ নক্ালীর্ থর্রাপত্তা, এক্টি 

1,300 বগ নফুকির ক্থমউথর্টি ক্ক্ষ, থফিকর্ি হক্ন্দ্র, ক্ম্পম্পউিার লযাব, পোকোর্ার লাউঞ্জ, বাইক্ 

রাখার জােগা, এবং প্রথত তলাে লক্তি ক্ক্ষ।  

  

থর্চতলাে রকেকে 6,500 বগ নফুকির বাথণক্তজযক্ িার্ োর মাথলক্ তৃতীে পক্ষ এবং এটি বতনমাকর্ 

ভাোর জর্য উপলভয আকে। প্রক্ল্পটি এক্টি থমশ্র বযব াকরর, উন্নত োর্ক্তজি এলাক্াে, 

হমথেক্যাল ফযাথিথলটি, েুল, হোক্ার্পাকির ক্াকে এবং হক্রািার্া পাক্ন ও ব্রঙ্কি পাক্ন, 

হবািাথর্ক্যাল গাকেনর্ ও হফােন ইউথর্ভাথি নটি (Fordham University) হিকক্  া াঁিা েরূকত্ব অ্বথিত।  

  

হেমন্ট হরথিকেকেি এন্টারপ্রাইজ িবুজ িম্প্রোকের মার্েণ্ড (Enterprise Green Communities 

Standards) অ্র্ুিরণ ক্কর এবং এখাকর্ রকেকে এর্াক্তজন স্টার (Energy Star) অ্যাপ্লাকেে, হিৌর 

পযাকর্ল, পাথর্ িংরক্ষকণর থফক্সচার, ক্ম VOC থফথর্ে, এবং হক্াকিে জার্ালা। ইেুযকলের্ এবং 

োকের হক্াটিংকের উপাোর্িমূ  েক্তিেক্ষ ক্কর র্ক্ো ক্রা  কেকে।  

  

হেমন্ট হরথিকেকেকির জর্য হস্টি থবথর্কোকগর মকধয রকেকে 8.4 থমথলের্ মাথক্নর্ েলাকরর িােী 

ক্র-হরোত বন্ড, হফোকরল ও হস্টি থর্ম্ন আকের আবাির্ ক্র হক্রথেি (Low-Income Housing 

Tax Credits) ো 17.3 থমথলের্ মাথক্নর্ েলার ইকু্যইটি িৃটি ক্করকে, থর্উ ইেক্ন হস্টি হ ামি এবং 

ক্থমউথর্টি থরথর্উোল (New York State Homes and Community Renewal) হিকক্ 20.5 

থমথলের্ মাথক্নর্ েলাকরর এক্টি ভতুনথক্। OMH িমি নক্ আবািকর্র জর্য প্রাে 1.8 থমথলের্ 

মাথক্নর্ েলার বাথষ নক্ পথরচালর্া ত থবল প্রোর্ ক্রকে এবং ক্ম নিূথচর হেকভলপকমন্ট অ্র্ুোর্ 

(Program Development Grant) ত থবল থ কিকব হমাি 479,544 মাথক্নর্ েলার প্রোর্ ক্রকে।  

  

গত পাাঁচ বেকর, থর্উ ইেক্ন হস্টকির হ ামি এবং ক্থমউথর্টি থরথর্উোল (New York State Homes 

and Community Renewal, HCR) ব্রঙ্ককি প্রাে 7,500টি িাশ্রেী অ্যাপািনকমন্ট ততথর বা িংরক্ষণ 

ক্রার জর্য 1 থবথলের্ মাথক্নর্ েলাকরর হবথে থবথর্কোগ ক্করকে।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির হ ািে এিং কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবিের্ার রুিঅোর্ 

বভস্নাউস্কাে িম্বলর্, "119টি িাশ্রেী অ্যাপািনকমন্টি  র্তুর্ 51 থমথলের্ মাথক্নর্ েলাকরর হেমন্ট 

হরথিকেকেি  কলা ব্রঙ্ককি জীবর্োত্রার মার্ উন্নের্ ক্রকত হস্টকির চলমার্ অ্েীক্াকরর প্রমাণ। 

গভর্ নর হ াক্কলর আবাির্ পথরক্ল্পর্ার মাধযকম আমরা হেই হেকভলপকমন্টগুথলকত থবথর্কোগ 

ক্রথে তার প্রকতযক্টি এলাক্াকক্ পুর্জীথবত এবং বলীোর্ ক্কর এবং বাথিন্দাকের জর্য থর্কজকের 

বকরাকত িাশ্রেী জীবর্োপকর্র র্তুর্ িুকোগ প্রোর্ ক্কর। আমাকের অ্ংেীোরকের ক্লযাকণ, 



হেমন্ট হরথিকেকেি 71 জর্ বযক্তিকক্ িমি নক্ হিবা প্রোর্ ক্রকব োরা এখর্ আর গৃ  ীর্তার 

িম্মুখীর্  কব র্া বরং আকরা থিথতেীল ও ফলপ্রিূ ভথবষযকতর পকি পোপ নণ ক্করকে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির িার্বেক স্বাস্থ্ে অবফম্বের কবিের্ার অোর্ োবলভোর্ িম্বলর্, "হেমন্ট 

হরথিকেকেকির 71টি িমি নক্ আবাির্ মার্থিক্ অ্িুিতা থর্কে হবাঁকচ িাক্া বযক্তিকেরকক্ এক্টি 

স্বাগত বািা, থিথতেীলতা, এবং থর্রাপত্তা প্রোর্ ক্রকব। মার্থিক্ স্বািয হিবা প্রোকর্র পাোপাথে, 

প্রথেথক্ষত ক্মীরা বাথিন্দাকের চাক্থর খুাঁজকত এবং ধকর রাখকত, তাকের আথি নক্ থবষে বযবিাপর্া 

ক্রকত, িাকপািন গ্রুকপর িাকি িংেুি ক্কর থেকত, এবং থেক্ষা অ্গ্রির ক্রকত িা ােয ক্রকব। 

িংকক্ষকপ, বাথিন্দাকেরকক্ থর্কজকের িম্প্রোকে পূণ নাে ও ফলোেক্ জীবর্োপকর্র িুকোগ প্রোর্ 

ক্রা  কব। OMH অ্তযন্ত গথব নত HCR-র িাকি অ্ংেীোথরত্ব ক্কর হেমন্ট হরথিকেকেকির 

বাথিন্দাকের আমাকের িমি নর্ প্রোর্ ক্রকত হপকর।"  

  

হস্টি বেম্বর্ির লুইে আর. হেপুলম্বভডা িম্বলর্, "আমাকের ব্রঙ্কি িম্প্রোকে প্রথতটি র্তুর্ 

বািা আমাকের জর্য খুথে থর্কে আকি। হেমন্ট হরথিকেকেি শুধু আবাির্ র্ে, এটি শুধু এক্টি 

ভবর্ র্ে। আজকক্ আথম তাকের থফতা ক্ািার অ্র্ুষ্ঠাকর্ উপথিত থেলাম এবং তাকের থক্েু 

বাথিন্দাকের মুকখ এক্ই ক্িা শুকর্থে, 'এখর্ আমার এক্টি বািা আকে।' এক্জর্ থিকর্ির 

থ কিকব আথম বযাখযা ক্রকত পাথর হে এইিব হেকভলপকমন্ট  ওোর প্রক্তক্রো থক্কির প্রথতথর্থধত্ব 

ক্কর, আথম বযাখযা ক্রকত পাথর এটি ক্তিা গুরুত্বপূণ ন এবং আমাকের িম্প্রোকের ভাকলার জর্য 

ক্ী পথরবতনর্ থর্কে আিকে, থক্ন্তু আমার আর্ন্দ এবং এক্জর্ মার্ুষ েখর্ বকল হে তার বািা 

আকে তখর্ জীবকর্ এর প্রভাকবর হিকক্ ভাকলা বযাখযা আর  কত পাকর র্া। আথম এই স্বপ্নকক্ 

বাস্তকব পথরণত ক্রার জর্য োথেত্ব পালর্ ক্রা িক্লকক্। িরক্াথর অ্থফি, হবিরক্াথর খাত এবং 

থবকেষ ক্কর থর্উ ইেক্ন হস্টকির হ ামি ও ক্থমউথর্টি থরথর্উোলকক্ ধর্যবাে জার্াক্তি।"  

  

অোম্বেেবল েদেে কাবরম্বর্ে হরম্বয়ে িম্বলর্, "হেমন্ট হরথিকেকেি  কলা এই ে কর আমাকের 

হেই ধরকর্র আবাির্ প্রকোজর্ তার মুখয উো রণ। পূকব ন গৃ  ীর্ িাক্া বযক্তিকের িােী ও িাশ্রেী 

আবাির্ প্রোর্ ক্রা এক্টি অ্তযাবেযক্ীে লাইফলাইর্ ো পাওোর িুকোগ েকিি পথরমাণ 

মার্ুকষর ক্াকে হর্ই। ক্যাম্বার হপ্রাপাটিন গ্রুপ, হেি হপ্রাপাটিন গ্রুপ, এবং ওকেস্ট যাব ইর্ক্কপ নাকরের্ 

এক্টি েুেনান্ত িম্প্রোে ততথর ক্করকে হেখাকর্ হেমকন্টর বাথিন্দারা স্বািন্দয হবাধ ক্রকত পারকব। 

িাশ্রেী আবািকর্র এক্জর্ অ্যােকভাকক্ি থ কিকব, আথম েৃঢ়ভাকব থবশ্বাি ক্থর হে আমাকের 

বকরাকত, আমাকের ে কর, বািা িাক্া স্বাভাথবক্  ওো উথচত, থবকেষাথধক্ার র্ে।"  

  

ব্রঙ্কে িম্বরার হপ্রবেম্বডে ভোম্বর্ো এল. বগিের্ িম্বলর্, "প্রকতযক্ থর্উ ইেক্নবািীর িাশ্রেী, 

মার্িম্পন্ন, থর্রাপে আবাির্ পাওোর অ্থধক্ার রকেকে ো তাকের জীবর্কক্ উন্নত ক্কর এবং েৃঢ় 

িম্প্রোে গঠর্ ক্কর। েখর্ আমরা আমাকের বতনমার্ গৃ  ীর্তা িঙ্ককির থবরুকি লোইকের 

ক্াজ ক্কর োক্তি, তখর্ আথম কৃ্তজ্ঞ হে হেমন্ট হরথিকেকেি থমশ্র বযব াকরর িমি নক্ ভবর্, 

রয্াপঅ্যারাউন্ড হিবা, এবং আমাকের িব নাকপক্ষা েুব নল বাথিন্দাকের প্রকোজর্ হমিাকত িুকোগ 

িুথবধা প্রোর্ ক্রকব। আথম গভর্ নর হ াক্ল, থর্উ ইেক্ন হস্টকির হ ামি এবং ক্থমউথর্টি 

থরথর্উোল, থর্উ ইেক্ন হস্টকির মার্থিক্ স্বািয অ্থফি, ক্যাম্বার হপ্রাপাটিন গ্রুপ, হেি হপ্রাপাটিন গ্রুপ, 

এবং ওকেস্ট যাব ইর্ক্কপ নাকরের্কক্ আমাকের বকরাকত আবাির্ থর্রাপত্তা ীর্তা হ্রাি ক্রকত 

তাকের অ্েীক্াকরর জর্য ধর্যবাে জার্াকত চাই।"  



  

বর্উ ইয়কন বেটির কাউন্সেল েদেে রাফাম্বয়ল োলািার্কা িম্বলর্, "এমর্ এক্টি িমকে 

েখর্ থিটির পূকব ন গৃ  ীর্ িাক্া মার্ুকষর জর্য িােী আবািকর্র চাথ ো এক্টি অ্থত িঙ্কিপূণ ন 

অ্বিাে হপৌৌঁকেকে, তখর্ হেমন্ট হরথিকেকেি েুব নল থর্উ ইেক্নবািী ও থর্ম্ন আকের পথরবাকরর 

জর্য তাকের েুোর খুলকব এই িংবােটি োরুণভাকব স্বাগত। ইউথর্িগুথল বাজারজাত ক্রা  কি 

AMI-র 60 েতাংকের ক্কম এবং অ্থতথরি ি ােতা প্রকোজর্ এমর্ বাথিন্দাকের জর্য 

রয্াপঅ্যারাউন্ড হিবা প্রোর্ িাক্কে, তাই হেমন্ট হরথিকেকেি থর্উ ইেক্নবািীর জর্য এক্টি 

মরূেযার্  কে উঠকব। আথম ক্যাম্বার হপ্রাপাটিন গ্রুপ, হেি হপ্রাপাটিন গ্রুপ এবং ওকেস্ট যাব, 

ইর্ক্কপ নাকরের্কক্ ধর্যবাে জার্াকত চাই, হেই বযক্তি ও পথরবাকরর প্রকোজর্ িবকিকক্ হবথে 

তাকের জর্য মে নাোপূণ ন িাশ্রেী আবাির্ গঠকর্ তাকের অ্বযা ত অ্ংেীোথরকত্বর জর্য।"  

  

হেি হপ্রাপাটিন গ্রুম্বপর ে প্রবতষ্ঠাতা এিং বপ্রন্সেপোল হডবভড হোয়াজন িম্বলর্, "থর্উ 

ইেক্নবািীকের িমৃক্তির জর্য আমাকেরকক্ থর্ক্তিত ক্রকত  কব োকত তাকের ক্াকে উচ্চমাকর্র 

িাশ্রেী আবাির্ পাওোর িুকোগ িাকক্ ো তাকের প্রাপয এবং এমর্ িমি নক্ হিবা ও িংিার্ 

পাওোর িুকোগ িাকক্ ো আমাকের িব নাকপক্ষা েুব নল প্রথতকবেীকের িফল  কত িা ােয ক্রকত 

পাকর। হেমন্ট হরথিকেকেি হিই থভেকর্র এক্টি মকর্ামুগ্ধক্র উো রণ। আমরা ওকেস্ট যাব, 

ক্যাম্বার হপ্রাপাটিন গ্রুপ, আমাকের িরক্াথর অ্ংেীোরগণ এবং িক্ল িার্ীে হর্তৃবৃন্দ োরা এই 

র্তুর্ বািা ও হিবাকক্ বাস্তকব পথরণত ক্রকত িা ােয ক্করকে, তাকের ভূেিী প্রেংিা ক্রথে। 

আমরা থবকেষ ক্কর কৃ্তজ্ঞ হেমন্ট হরথিকেকেকির র্তুর্ বাথিন্দাকের প্রথত োরা হিই িবথক্েুর 

প্রতীক্ ো ব্রঙ্কিকক্ এক্টি প্রাণবন্ত, থিথতিাপক্ িম্প্রোে ক্কর হতাকল – বাথেকত স্বাগতম।"  

  

কোোর হপ্রাপাটিন গ্রুম্বপর বপ্রন্সেপোল বরক হরাপার িম্বলর্, "হেমন্ট হরথিকেকেি  কলা 

র্াগথরক্ থবচক্ষণতার হেকভলপার এবং হিবা প্রোর্ক্ারীকের এক্টি েুেনান্ত ি কোথগতামূলক্ 

ক্াজ ো হিই বাথিন্দাকের অ্থত প্রকোজর্ীে িাশ্রেী আবাির্ ও রয্াপঅ্যারাউন্ড িমি নক্ হিবা 

প্রোর্ ক্কর োকের এর িবকিকক্ হবথে প্রকোজর্ রকেকে, বকলর্। আমাকের ে করর প্রথতটি 

হক্াণাে আবাির্ িঙ্ককির িমাধার্ ক্রকত  কব, এবং আথম গথব নত হে হেি, ওকেস্ট যাব, এবং 

থর্ব নাথচত ক্ম নক্তনাকের এবং অ্র্যার্য িম্প্রোকের হস্টক্ক াল্ডারকের িাকি থমকল ব্রঙ্ককি এতগুথল 

িাশ্রেী বািা থর্কে আিকত ক্াজ ক্রকত হপকরথে।"  

  

ওম্বয়স্ট োি ইর্কম্বপ নাম্বরেম্বর্র হপ্রবেম্বডে ও প্রযার্ বর্ি না ী কি নকতনা বরচাডন র্াইটিম্বেল 

িম্বলর্, "ওকেস্ট যাব হেমন্ট হরথিকেকেি হেকভলপকমন্ট েকলর এক্টি অ্ংে  কত হপকর গথব নত 

োরা িম্প্রোকে 119 ইউথর্ি উচ্চমাকর্র িােী িাশ্রেী আবাির্ প্রোর্ ক্রকে, োর মকধয 71টি 

ইউথর্ি  কলা পূকব ন গৃ  ীর্ িাক্া গৃ িাথলিমূক র জর্য িমূ্পণ ন অ্ন্তভুনি িমি নক্ আবাির্। 

ওকেস্ট যাব ভাোটিোকের চলমার্ হিবা থেকত হপকর আর্ক্তন্দত ো থর্ক্তিত ক্রকব হে আমাকের 

িক্ল বাথিন্দা িােী আবািকর্ িমৃক্তি ক্রকত পারকব।"  

  

###  
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