
 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 12/13/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

গভর্ নর হাক প্ল্োটিাম্বগ ন 24 বিবয়র্ িাবকনর্ ডাম্বরর াশ্রয়ী ও িি নক আিার্ 

হডম্বভপম্বিন্ট কাজ হল ওয়ার হ াণা করম্বর্  

  

র্ি নউড বির্টর্ কাউবন্টম্বে 80 াশ্রয়ী অোপাটনম্বিন্ট প্রদার্ কম্বর, যার িম্বযে িি নক 

হিা 40টট ইউবর্ট রম্বয়ম্বে  

  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্কযকেন হম প্ল্যাটফাগ ন টাউকন এক্টট 24 থভথরষন 

ভাথক্নন ডরাকযয াশ্রষী আফান হডকবরকভন্ট ক্াজ হল কষকে। নথ নউডক (Northwoods) 

80টট নতুন াশ্রষী অ্যাাটনকভন্ট যকষকে, মায ভকধয 40টট ভথ নক্ হফা।  

  

"আভাকদয হেকটয প্রথতটট হক্াণাষ াশ্রষী ও ভথ নক্ আফাকনয জরুথয প্রকষাজন হভটাকত 

আভায প্রান দৃশংক্ল্প," গভর্ নর হাক িম্বর্। "নথ নউড প্ল্যাটফাকগ ন হই আহ্বাকনয 

উত্তয থদকত াাময ক্যকে আধুথনক্, ক্তিদক্ষ অ্যাাটনকভন্ট থদকষ মা ফাথন্দাকদয ুযথক্ষত, 

স্বাস্থ্যক্য ও থনযাকদ গকৃ যাখকত ক্র প্রকষাজনীষ হফাদান ক্যকে।"  

  

নথ নউড আফানকক্ আকযা াশ্রষী, নযাময, ও থস্থ্থতীর ক্যকত গবন নয হাক্করয থযক্ল্পনায 

মূ্পযক্। অ্থ নফেয 2023 এয হেট ফাকজকট (State Budget), গবন নয এক্টট নতুন 25 থফথরষন 

ভাথক্নন ডরাকযয, াাঁচ ফেয হভষাথদ, াথফ নক্ আফান থযক্ল্পনা উস্থ্ান এফং পরবাকফ 

থনক্তিত ক্কযকেন মা আফান যফযা ফকৃ্তি ক্যকফ থনউ ইষক্নজকু 100,000টট াশ্রষী আফা 

ততথয ফা ংযক্ষণ ক্যায ভাধযকভ, মায ভকধয দুুঃস্থ্ জনকগাষ্ঠীকক্ ভথ নন ক্যায জনয ভথ নক্ 

হফা 10,000টট থাক্কফ, হই াকথ আকযা 50,000 ফাায তফদুযথতক্াষন ক্যা কফ।  

  

নথ নউড গটিত কষকে াাঁচটট নতুন থনথভ নত বফন থদকষ মাকদয অ্ফস্থ্ান 195 প্ল্াজা ফুযকরবাকডনয 

(Plaza Boulevard) এক্টট ূকফ ন খাথর থাক্া 13 এক্কযয প্ল্ট। চাযটট বফকন এক্, দুই, এফং থতন 

ষনক্কক্ষয অ্যাাটনকভকন্টয থভশ্রণ যকষকে, এফং ঞ্চভ বফনটট এক্টট ক্থভউথনটট বফন এফং 

থফকথবওযার হরথ াথবন নকথ নয (Behavioral Health Services North, BHSN) অ্থপ থককফ 

ক্াজ ক্কয, এটট এক্টট প্ল্যাটটফাগ নথবথত্তক্ অ্রাবজনক্ ংগিন মাযা নথ নউডক ভথ নক্ হফা 

প্রদান ক্যকফ।  

  

চথিজন ফাথন্দায অ্নাইট হফা এফং এম্পাষায হেট ভথ নক্ আফান উকদযাহগয (Empire 

State Supportive Housing Initiative, ESSHI) ভাধযকভ প্রদত্ত এফং থনউ ইষক্ন হেকটয ভানথক্ 



স্বাস্থ্য অ্থপ (New York State Office of Mental Health., OMH) দ্বাযা থযচাথরত বাা বতু নথক্ 

াওষায ুকমাগ থাক্কফ। হফায ভকধয যকষকে হক্ ফযফস্থ্ানা, জীফকনয দক্ষতা প্রথক্ষণ, স্বাস্থ্য 

থক্ষা, থযফন াষতা, বফন থনযাত্তা হফা, এফং অ্নযানয ংস্থ্াকনয প্রথত হযপাকযর।   

  

অ্ফথষ্ট অ্যাাটনকভন্টগুথর এরাক্ায ভধযভ আকষয (Area Median Income, AMI) 80 তাং ফা 

তায ক্ভ উাজনকনয গৃস্থ্াথরভূকয ক্রষক্ষভতায ভকধয থাক্কফ।   

  

নথ নউডকয থনভ নাণ প্ল্যাটফাগ ন টাউকনয গৃীত প্ল্যাটফাগ ন টাউন হক্ন্দ্র উক্তিত ক্যায ফুক্তিভান 

প্রফকৃ্তি থযক্ল্পনায (Elevate Plattsburgh Town Center Smart Growth Plan) মূ্পযক্, 

হমকতু এটট টাউকনয ফাথণক্তজযক্ হক্কন্দ্র আফান থফক্কল্পয ঘাটথত ভাধান ক্কয, এফং টাউন 

হক্ন্দ্রকক্ আকযা া াঁটায হমাগয ক্কয ঘনত্ব ফকৃ্তি এফং থফদযভান াইডওষাক্ হনটওষাক্নকক্ 

ম্প্রাথযত ক্যায ভাধযকভ। নথ নউড এোা স্থ্ানীষ ট্র্যাথপক্ যাটান ন উন্নত ক্কয টভ থভরায 

হযাডকক্ (Tom Miller Road) প্ল্াজা ফুযকরবাডন ম নন্ত ংমুি ক্কয।  

  

নথ নউড থনথভ নত কষকে ফুজ বফন অ্নুীরন ফযফায ক্কয, এফং এই হডকবরকভন্ট থযকফ 

ুযক্ষা একজক্তিয (Environmental Protection Agency) এনাক্তজন োয প্রতযথষত ফাথ ক্ভ নূথচ 

(Energy Star Certified Homes Program), থনউ ইষক্ন হেকটয ক্তি গকফলণা ও থফক্া 

ক্তৃনকক্ষয (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 

নতুন থনভ নাণ আফান ক্ভ নূথচ (New Construction - Housing Program), এফং LEED পয 

হাভকয (LEED for Homes) থরবায প্রতযষকনয ভানদণ্ড ূযণ ক্কয।   

  

হডকবরকভন্টটট এক্টট ভুথদ হদাক্ান, থফথবন্ন হভথডকক্র অ্থপ, এফং প্ল্যাটফাগ ন টাউকনয হভ 

কু্থযষায াকক্নয (May Currier Park) ক্াকে অ্ফথস্থ্ত, এফং এটট থিনটন ক্াউথন্ট গণথযফকনয 

(Clinton County Public Transit) ফা রাইকনয হফা াষ।  

  

নথ নউড থনভ নাণ ক্কযকে াউক্তজং থবন (Housing Visions)।  

  

হেট অ্থ নাষকনয ভকধয যকষকে হপডাকযর ও হেট থনভ্ন আকষয আফান ক্য হক্রথডট (Low-

Income Housing Tax Credits) মা 13.9 থভথরষন ভাথক্নন ডরায ইকু্যইটট ৃটষ্ট ক্কযকে, থনউ ইষক্ন 

হেট হাভ এফং ক্থভউথনটট থযথনউষার (New York State Homes and Community 

Renewal) হথকক্ 9 থভথরষন ভাথক্নন ডরাকযয এক্টট বতু নথক্। NYSERDA 80,000 ভাথক্নন 

ডরাকযয ভথ নন প্রদান ক্যকে। এক্টট থনউ ইষক্নথবথত্তক্ ম্প্রদাষ থফক্াকয আথথ নক্ প্রথতষ্ঠান 

(Community Development Financial. Institution, CDFI), হরথবটটক্া তথফর (Leviticus 

Fund) প্রক্ল্পটটকক্ 545,000 ভাথক্নন ডরায অ্নুদান থদকষকে।  

  

গত াাঁচ ফেকয, থনউ ইষক্ন হেকটয হাভ এফং ক্থভউথনটট থযথনউষার থিনটন ক্াউথন্টকত ফহু 

থযফাকযয বফকন 200-য হফথ াশ্রষী অ্যাাটনকভন্ট ততথয ও ংযক্ষকণয জনয 17 থভথরষন 

ভাথক্নন ডরাকযয হফথ থফথনকষাগ ক্কযকে।  

  



হাি এিং কবিউবর্টট বরবর্উয়াম্বর কবিলর্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কা িম্বর্, 

"প্ল্যাটফাগ ন টাউকন আভাকদয 24 থভথরষন ভাথক্নন ডরায থফথনকষাগ নথ ন ক্াথিয এক্টট অ্থত 

গুরুত্বূণ ন াশ্রষী আফান ঘাটথতয ভাধান ক্কয এফং ম্প্রদাকষয থফক্া প্রাকযয জনয স্থ্ানীষ 

হনতৃফকৃন্দয ততথয এক্টট হযাডভযাকয ফযফায ক্কয। এখাকন হল ওষা ক্াকজয ক্রযাকণ, 80টট 

গৃস্থ্াথর এক্টট থনযাদ, আধুথনক্ ফাায ুথফধা াকফ, মায ভকধয গৃীনতাষ বুগকত থাক্া 40 

ফযক্তি ফা থযফায তাকদয ভৃক্তিয জনয াাময ক্যকফ এভন ভথ নক্ হফা াকফ। আভাকদয 

যক্াথয ও হফযক্াথয অ্ংীদাযকদয ধনযফাদ, এই হডকবরকভকন্ট তাকদয কমাথগতায জনয মা 

ম্প্রদাকষয অ্কনকক্য জনয রাবজনক্ কফ।"  

   

িার্বক স্বাস্থ্ে অবিম্বর কবিলর্ার অোর্ াবভোর্ িম্বর্, "থনযাদ ও থস্থ্থতীর 

আফান ভানথক্ অ্ুস্থ্তা থনকষ ফা ক্যা এক্জন ফযক্তিয থচথক্ৎা ও থনযাভকষ এক্টট অ্থত 

গুরুত্বূণ ন থফলষ। ভথ নক্ আফান াজায াজায দুুঃস্থ্ ফযক্তি ও থযফাযকক্ তাকদয থনকজকদয 

ম্প্রদাকষ পরবাকফ জীফনমান ক্যকত থদকষকে।আকযক্ফায আথভ গবন নয হাক্রকক্ ধনযফাদ 

জানাক্তি ভথ নক্ আফান এফং ESSHI ক্ভ নূথচয প্রথত তায প্রথতশ্রুথতয জনয।"  

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর লক্তি গম্বিণা ও বিকাল কেত নপম্বের হপ্রবম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্ি নাী 

কি নকেনা হডাবরর্ এি. োবর িম্বর্, "নথ নউড হডকবরকভন্ট হল ওষায পকর, নথ ন 

ক্াথিয ফাথন্দাকদয এখন াশ্রষী ও ভথ নক্ আফান াওষায ফথধ নত ুকমাগ যকষকে মা 

অ্যাপ্ল্াকষি, যঞ্জাভ এফং ফাথত হথকক্ শুরু ক্কয জানারা, ইিুযকরন এফং ফাতা থথরং ম নন্ত 

ক্তি দক্ষ তফথষ্টয দ্বাযা এক্টট আযাভদাষক্ হফাঁকচ থাক্ায অ্থবজ্ঞতা প্রদান ক্কয। উকিখয এই হম 

প্রক্ল্পটট জীফাশ্ম জ্বারাথনভুি মা ফাথন্দাকদয এফং থযকফকয জনয হফথ স্বাস্থ্যক্য এফং এটট 

গবন নয হাক্করয 2030 াকরয ভকধয দুই থভথরষন জরফাষুফান্ধফ ফাা ততথযয রক্ষযকক্ ভথ নন 

ক্কয।"  

   

হেম্বটর বম্বর্টর ডোর্ হেক িম্বর্, "াশ্রষী আফান আভাকদয অ্ঞ্চকরয জনয 

অ্তযাফযক্।এই 80টট নতুন াশ্রষী ও ভথ নক্ অ্যাাটনকভন্ট থদকষ আভযা আকযা বাকরাবাকফ 

থনক্তিত ক্যকত াযকফা মাকত প্ল্যাটফাকগ নয ফাথন্দাকদয আকযা উন্নত জীফনমাত্রায ভান াওষায 

ুকমাগ থাকক্, মা তাকদয প্রকষাজন ও প্রায।"  

 

অোম্বেব দে বিব হজান্স িম্বর্, "নথ ন ক্াথি জকু ভানুকলয জনয াশ্রষী থাক্ায স্থ্ান 

খুাঁকজ াওষা ক্রভ আকযা ক্টিন কষ মাকি এফং নথ নউডকয ভকতা প্রক্ল্প করা নতুন াশ্রষী 

আফান থনভ নাকণয হক্ষকত্র ভুখয।আভায হজরাষ আথভ হমখাকনই মাই, আফান ক্রষক্ষভতায 

ফযাাকয ভযায ক্থা শুথন এফং আথভ গথফ নত হম নথ ন ক্াথিকত আকযা আফান আনায এই 

প্রক্কল্প আথভ ভথ নন থদকষথে। আথভ থনউ ইষক্ন হেকটয হাভ এফং ক্থভউথনটট থযথনউষার, 

াউক্তজং থবন, থফকথবওযার হরথ াথবন নথ নকক্ ধনযফাদ জানাকত চাই তাকদয থযশ্রভ ও 

থনকফদকনয জনয মা এটটকক্ ম্ভফ ক্কযকে এফং নথ ন ক্াথিকত এভন প্রক্ল্পভূ আনায জনয হেট 

ও ম্প্রদাকষয হনতৃফকৃন্দয াকথ ক্াজ ক্যকত উনু্মখ।"  

  

প্ল্োটিাগ ন টাউম্বর্র ুপারভাইজার িাইম্বক এ. কোলিোর্ িম্বর্, "আভযা অ্থত 

আনক্তন্দত নথ নউড প্রক্কল্পয ক্াজ হল ওষা উদমান ক্যকত হকয। আভাকদয এরাক্াষ 



আফাকনয ফযাক্ চাথদা যকষকে। ক্করয এভন এক্টট থনযাদ ও াশ্রষী স্থ্ান প্রায মাকক্ 

ফাা ফরা মাষ। নথ নউড আভাকদয টাউন হক্কন্দ্র অ্ননযবাকফ এফং আদ নবাকফ অ্ফথস্থ্ত এক্টট 

ফা ও ক্াকজয স্থ্াহনয থযকফক মা চাক্থয, স্বাস্থ্য, হফা, খুচযা থফক্রষ এফং থফকনাদকনয ভকতা 

ফযাাকয ুকমাগ ফকৃ্তি ক্কয হদষ। আথভ এটটকক্ ফাস্তকফ থযণত ক্যায জনয জথত ক্করয 

প্রংা ক্যথে। প্ল্যাটফাগ ন টাউন এভন আকযা প্রক্ল্পকক্ স্বাগত জানাকফ। আভযা আফানকক্ 

এক্টট ম্প্রদাকষয অ্গ্রাথধক্ায ক্কয যাখথে।"  

  

াউক্তজং বভলর্ম্বর প্রযার্ বর্ি নাী কি নকেনা হির্ কউড িম্বর্, "াউক্তজং থবন BHSN 

এফং প্ল্যাটফাগ ন ম্প্রদাকষয অ্নযানযকদয াকথ অ্ংীদাথযত্ব ক্কয ভানম্পন্ন, ক্তিদক্ষ, াশ্রষী 

আফান ও হফা প্রদান ক্যকত হকয গথফ নত। নথ নউড নথ ন ক্াথিকত াশ্রষী আফান থফক্ল্প ফকৃ্তি 

ক্যায হক্ষকত্র অ্গ্রগথত ক্যকরা।প্ল্যাটফাগ ন ফাথন্দাকদয জনয তফথচত্রযভষ আফান থফক্কল্পয 

চাথদা উরথি ক্কয এফং নথ নউড এক্টট দুদনান্ত উদাযণ হম ম্প্রদাকষয ভযা ভাধাকন 

এক্কত্র ক্াজ ক্কয এক্টট ম্প্রদাষ ক্ী ক্ী অ্জনন ক্যকত াকয।"  

  

বিম্ববভওরা হি াবভন র্ম্বি নর হপ্রবম্বডন্ট/প্রযার্ বর্ি নাী কি নকেনা িাকন ুম্বকন্স 

িম্বর্, "মূ্পণ ন-ফযক্তিয মকেয হক্ষকত্র এক্জন আঞ্চথরক্ হনতা থককফ, BHSN ফুকে আফান 

োা স্বাস্থ্যফান ওষা ক্টিন। হজনয আভযা এই প্রকচষ্টাষ অ্ফদান যাখকত হকয গথফ নত মা 

আভাকদয এরাক্াষ এফং আভাকদয ম্প্রদাকষয ফকথকক্ দুফ নর থক্েু দযকদয জনয আকযা 

ভানম্পন্ন আফান আনকফ।"  
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