
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/19/2023  গভর্ নর কোবি হহাকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেট জুম্ব 1,600টটরও হিবে সাশ্রয়ী ও সহায়তামূলক িাব বর্ম নাম্বের জর্ে 

390 বমবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে অি নায়র্ প্রদার্ সম্পম্বকন গভর্ নর হহাকম্বলর হ াষো  

  

এর মম্বযে সারাম্বটাগা স্প্রিংম্বস 202টট সাশ্রয়ী িাবর জর্ে 61.4 বমবলয়র্ ডলার, 

িাম্বেম্বলাম্বত সাশ্রয়ী ও সহায়তামূলক আিাসর্ কমম্বেম্বের জর্ে 40.1 বমবলয়র্ ডলার, 

হারম্বলম্বম বমম্বেল-লামা হকাঅপাম্বরটটম্বভর সিংস্কারকাম্বজর জর্ে 20.4 বমবলয়র্ ডলার 

অন্তভভ নক্ত রম্বয়ম্বে  

   

  

গৌ ন ক্যাথ হাক্ আজ হেট জডু 1,600টটও হথ ৗাশ্রয়ী ূডয, হটক্ৗই এং ৗাযক্ 

াথ তৈথ া ৗংক্ষডে জৌয ন্ড ও ৈত নথক্ডৈ 390 থথযৌ ডাডও হথ প্রাডৌ হঘাো 

ক্ডডছৌ। াথৈ হৗক্াথ অ নাযৌ ও ৗংস্থাৌৗূ ক্াডজ াথগডয, অৌুাৌপ্রাপ্ত এই টট 

প্রক্ল্প 600 থথযৌ ডাডও হথ হাট থথৌডযাগ তৈথ ক্ড ড প্রৈযাা ক্া ডে া 

স্থাৌ়ীয অ ননৌথৈক্ উন্নযডৌ প্রডচষ্টাগুডাডৈ ৗাযৈা ক্ড এং হেটজডু যক্তি ও 

্থাগুডা জৌয থৌা্, ৗুথক্ষৈ, ও স্বাস্থযক্ আাৗডৌ ৗুডাগ-ৗুথোা ৗা 

ৗম্প্রৗাে ক্া জৌয থৌউ ইযডক্ন অঙ্গ়ীক্াাদ্ধৈাহক্ এথগডয থৌডয াড।  

   

"আাড হেট এক্টট গুরুৈ আাৗৌ ৗংক্ডট ৗম্মুখ়ীৌ ওযা এই ৗডয, 1,600টটও হথ 

ৌৈত ৌ াথ তৈথ ও ৗংক্ষে ক্া জৌয এই থথৌডযাগ থৌউ ইযডক্ন আাৗৌ স্বল্পৈা 

হাক্াডা ডক্ষয গৃ়ীৈ এক্টট গুরুত্ব্ূে ন ্ডক্ষড্ ৗূচৌা ক্ডছ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হহাকল। "আাড আাৗডৌ ৗা থৌ নাে, ৗংক্ষে, ও থস্থথৈ়ী ক্া আা প্রাৗডৌ 

এক্টট ়ী ন অগ্রাথোক্া, এং থৌউ ইযক্নডক্ থৌডজড টিক্াৌা থডৗড ্থচয থডৈ চাওযা 

হডক্াডৌা যক্তি জৌয আাড ্ নাপ্ত, থৌা্, ও ৗাশ্রয়ী আাৗৌ াক্া থৌক্তিৈ ক্ডৈ আথ 

থৌউ ইযক্ন াউক্তজং ক্্যাক্ট (New York Housing Compact)-এ ডৈা ৗাোাৌগুডা ৗাডৌ 

থৌডয আৗডৈ অঙ্গ়ীক্াাদ্ধ ডযথছ।"   

   

এই অ নাযৌ থৌউ ইযক্ন হেট হাৗ অযান্ড ক্থউথৌটট থথৌউযাড (New York State Homes 

and Community Renewal) অডক্টা ও থডডৗম্ব 2022-এ ন্ড ইৗুয াোযড ৗম্ভ ডযডছ া 

ক্-ুি াউক্তজং ডন্ড 231.2 থথযৌ ডা এং ৈত নথক্ডৈ 159 থথযৌ ডা প্রাৌ ক্ড, 

া ডোয থৌউ ইযক্ন হেডট জ্বাাথৌ গডো ও উন্নযৌ ক্ৈন্ ডক্ষ (Energy Research and 

Development Authority) থিৌ এৌাক্তজন ইথৌথডযটট (Clean Energy Initiative)-এ াোযড 2.7 

থথযৌ ডাড অ নাযৌ অন্তত নি ডযডছ।   



   

াডে ডোয ডযডছ:    

   

রাজযার্ী অঞ্চল   

   

সারাম্বটাগা স্প্রিংস বসটটম্বত হটইট হলর্ বরজাম্বভনর (Tait Lane Reserve) জর্ে 61.6 

বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্ল্প টাউৌডা এং এথডটথ়ীৌ থৈৌ-ৈা ডৌ ৗক্তম্মডৌ 

202টট ৗাশ্রয়ী অযা্াটনডন্ট তৈথ ক্ড। গৃ়ীৌৈা ৗম্মুখ়ীৌ ওযা যক্তিড জৌয টট 

অযা্াটনডন্ট ৗংথক্ষৈ াক্ড, হগুডা জৌয থৌউ ইযক্ন হেডট অস্থায়ী ও অক্ষৈা ৗংক্রান্ত 

ৗাযৈা থযক্ প্ত (Office of Temporary and Disability Assistance) ক্ৈৃনক্ ােকৃ্ৈ 

এম্পাযা হেট ৗাযৈাূক্ আাৗৌ উডযাডগ (Empire State Supportive Housing 

Initiative) এক্টট অৌুাডৌ াোযড অ নাযৌ ক্া ড। এই প্রক্ল্পডক্ NYSERDA-এ হা-

াইজ ৌৈত ৌ আাথৗক্ ৌ থৌ নাে ক্ নৗূথচ (Low-rise Residential New Construction) ৈৎ 

হডক্ 148,200 ডা প্রাৌ ক্া ডযডছ। এই উন্নযৌ প্রক্ল্প এই উচ্চ ৗুডাগ-ৗুথোাৗম্পন্ন 

এাক্ায আডা হথ আাথৗক্ ৌ থৌ নাডে ৗুডাগ ক্ড হওযা জৌয এক্টট থডজাথৌংডয 

ৎাৎ।    

   

ট্রয় বসটটর হটইলর I অোপাটনম্বমম্বের জর্ে 51.5 বমবলয়র্ ডলার। ট্রয াউক্তজং অথটট 

(Troy Housing Authority) ুইটট খাথ ্ড াক্া ও ্থৈযি ৗম্পথি হডঙ হৎা ড এং 

141টট অযা্াটনডন্ট এং গ্রাউন্ড হলাড 2,000 গ নৎুডট হথ আযৈডৌ াথেক্তজযক্ স্থাৌ থৌডয 

এক্টট ৌথৌথ নৈ ৗাৈ-ৈা ৌ থডয প্রথৈস্থা্ৌ ক্া ড। ৗগুডা অযা্াটনডন্ট ট্রয 

াউক্তজং অথটট ক্ৈৃনক্ ইৗুযকৃ্ৈ প্রক্ল্প-থথিক্ হৗক্ৌ 8 াউচাড আওৈাো়ীৌ াক্ড। 

হটই I (Taylor I) ডে ৗাউ হৗন্ট্রা ট্রডয ৌ়ী ৈ়ীৈী এাক্া ৗংস্কা ক্া জৌয 

ৌক্াকৃ্ৈ এই থৗটট ডাউৌটাউৌ ্ুৌরুজ্জ়ীথৈক্ে উডযাগ (Downtown Revitalization 

Initiative) ্থক্ল্পৌা এক্টট অগ্রাথোক্াূক্ প্রক্ল্প।   

   

বেঙ্গার হলকস   

   

মর্ম্বরা কাউবের হহর্বরম্বয়টা টাউম্বর্ মাম্বকনটম্বেস বসবর্য়র অোপাটনম্বমেস (Marketplace 

Senior Apartments)-এর জর্ে 43 বমবলয়র্ ডলার। এই চা-ৈা ডৌ স্বথৌনাড 

জ়ীৌা্ৌ ক্া জৌয ৗাযৈাূক্ ্থডাগুডা প্রডযাজৌ য এৌ 55 ছ এং ৈা 

হথ যৗ়ী অথোাৗ়ীড জৌয ৗংথক্ষৈ 45টট াথ ৗ হাট 150টট ৗাশ্রয়ী অযা্াটনডন্ট 

াক্ড। অৌৗাইট ্থডাগুডা থৌউ ইযক্ন হেডট অথৎৗ অ হন্টা হ (Office of 

Mental Health) ক্ৈৃনক্ ােকৃ্ৈ এম্পাযা হেট ৗাযৈাূক্ আাৗৌ উডযাডগ এক্টট 

অৌুাডৌ াোযড অ নাযৌ ক্া ড। উচ্চ জ্বাাথৌ ক্ষৈাৗম্পন্ন এই ৌক্া জৌয থৌউ ইযক্ন 

হেডট জ্বাাথৌ গডো ও উন্নযৌ ক্ৈৃন্ ডক্ষ থিৌ এৌাক্তজন ইথৌথডযটটড ৈৎ হডক্ 

825,000 ডাড এক্টট অৌুাৌ ৗাযৈা প্রাৌ ক্ডছ।   

   

বর্উ ইয়কন বসটট   

   



ব্রঙ্কম্বসর হোডনহোম হাইটস হসকেম্বর্ হিডম্বোডন বির্ হাউস হেস II (Bedford Green 

House Phase II)-এর জর্ে 44.7 বমবলয়র্ ডলার। 17-ৈা এই ডৌ 116টট ৗাশ্রয়ী 

অযা্াটনডন্ট াক্ড া ডোয 70টট অযা্াটনডন্ট গৃ়ীৌৈা ৗম্মুখ়ীৌ যক্তিড জৌয 

ৗংথক্ষৈ াক্ড। এৗ াথৗন্দা থৌউ ইযক্ন হেডট অথৎৗ অ হন্টা হ (Office of 

Mental Health) ক্ৈৃনক্ ্থচাথৈ এম্পাযা হেট ৗাযক্ আাৗৌ উডযাহগ (Empire State 

Supportive Housing Initiative) এক্টট অৌুাডৌ াোযড াা া অৌুাৌ ও ্থডা 

্াডৌ। অথষ্ট 46টট অযা্াটনডন্ট 62 ছ া ৈা হথ যৗ়ী প্র়ীেড ও ্থাগুডা 

জৌয াখা ড। এই উন্নযৌ প্রক্ডল্প অথোাৗ়ীড এং আড্াড ক্থউথৌটটডক্ হৗা 

হওযা জৌয 2,300 গ নৎুট আযৈডৌ এক্টট হথডডক্ থিথৌক্ াক্ড।   

   

ব্রুকবলম্বর্র ইে বর্উ ইয়কন এলাকায় হেোডন হের্ম্বমাম্বরর জর্ে 44.2 বমবলয়র্ ডলার। 

এই ৗাৈ-ৈা ডৌ 123টট ৗাশ্রয়ী াথ াক্ড, া ডোয 74টট অযা্াটনডন্ট ক্তক্রথৌা-

জাথৌ ক্া নক্রড ৗম্পিৃৈা, াক্দ্রয যা ৗংক্রান্ত ৗৗযা, অা াৌথৗক্ অৗুস্থৈা 

ক্াডে গৃ়ীৌৈা ৗম্মুখ়ীৌ ওযা যক্তিড জৌয ৗংথক্ষৈ াক্ড। ্থডা ও াা-ৗংক্রান্ত 

ৈত নথক্ যয এম্পাযা হেট ৗাযক্ আাৗৌ উডযাডগ (Empire State Supportive Housing 

Initiative) এক্টট াডে াোযড ্থডাো ক্া ড এং থৌউ ইযক্ন হেডট অস্থায়ী ও 

অক্ষৈা ৗংক্রান্ত ৗাযৈা থযক্ প্ত (Office of Temporary and Disability Assistance) 

এটট ্থচাৌা ক্ড। আডা আটটট অযা্াটনডন্ট প্র়ীেড জৌয ৗংথক্ষৈ াক্ড। জ্বাাথৌ 

ক্ষৈাৗম্পন্ন এই ডৌ অৌ-ৗাইট থুযৎ উৎ্াডৌ জৌয ছাড এক্টট হৗাা অযাড াউন্ট 

ক্া াক্ড।   

   

ব্রঙ্কম্বসর ইে হট্রমে এলাকায় হরাম্বটার্া হিলমে বসবর্য়র হাউজজিং (Crotona Belmont 

Senior Housing)-এর জর্ে 27.5 বমবলয়র্ ডলার। ৈা এই ডৌ 62 ছ এং ৈা 

হথ যৗ়ী প্র়ীেড জৌয 134টট ৗাশ্রয়ী অযা্াটনডন্ট াক্ড। 41টট অযা্াটনডন্ট আডগ 

গৃ়ীৌ অস্থায াক্া প্র়ীেড জৌয ৗংথক্ষৈ াক্ড াা থৌউ ইযক্ন থৗটট াৌ ৗম্প 

প্রাৗডৌ (Human Resources Administration) ৈৎ হডক্ এক্টট অৌুাডৌ দ্বাা 

অ নাযৌকৃ্ৈ ৗাযৈাূক্ ্থডাগুডা া ক্ডৌ। ৗ ্থা থৌউ ইযক্ন থৗটট আাৗৌ 

ক্ৈৃন্ ক্ষ (New York City Housing Authority) ক্ৈৃনক্ ােকৃ্ৈ হৗক্ৌ 8 প্রক্ল্প থথিক্ 

াউচাড াোযড াা ৗংক্রান্ত ৗাযৈা ্াড।   

   

মোর্হাটম্বর্র হোবমল্টর্ হাইটস এলাকায় বরভার বভউ টাওয়াস ন (River View Towers)-

এর জর্ে 20.4 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্ল্প 385টট ৗাশ্রয়ী াথ থথষ্ট হেডট ৈত্ত্বাোাডৌ 

্থচাথৈ এই 25-ৈা থডচ-াা হক্াঅ্াডটটড ূোৌ়ী উন্নযডৌ জৌয অ নাযৌ ক্ড। 

ূৈ 1964 ৗাড থৌথ নৈ এই ডৌ থথন্ন উন্নযৌক্াজ ৗম্পন্ন ক্া প্রডযাজৌ ডযডছ, হৌ 

ছা প্রথৈস্থা্ৌ এং অযাৗডৌ ৗাডৌা, যা ও ৗংথিষ্ট ্াইথ্ং প্রথৈস্থা্ৌ, ৌৈত ৌ জাৌাা 

ও যাক্থৌ জা াগাডৌা, এং আস্তডৌ ৎাট হাৈ। এৗ উন্নযৌ জ্বাাথৌ ক্ষৈা 

উন্নৈ ক্ড এং ডৌ জ্বাাথৌ যা 14 ৈাং ্ নন্ত ক্থডয আৌড ড প্রৈযাা ক্া 

ডে। ৌটট াথক্ থা টাওযাৗ ন, ইৌক্. (River Towers, Inc.)।    

   

বমড-হাডসর্ অঞ্চল   



   

বকিংসটর্ বসটটর োইম্বভম্বসে অোপাটনম্বমেস (Stuyvesant Apartments)-এর জর্ে 39.6 

বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্ডল্প ডোয থক্ংৗটৌ আাৗৌ ক্ৈৃন্ ডক্ষ (Kingston Housing 

Authority) ৗডঙ্গ অথোত ি 120টট অযা্াটনডডন্ট এক্টট আাৗৌ উন্নযৌ প্রক্ডল্প ্ুৌ নাৗৌ 

অন্তত নি ডযডছ। ূৈ 1972 ৗাড থড্াটনডন্ট অ াউক্তজং অযান্ড আাৌ হডড্ডন্ট 

(Department of Housing and Urban Development)-এ হৗক্ৌ 236 ক্ নৗূথচ আওৈায 

থৌথ নৈ, এই ৌটট ডৌ ক্া নক্ আযু কৃ্তদ্ধ ক্া, অথোাৗ়ীড জৌয থৌা্িা ও জ়ীডৌ 

াৌ উন্নৈ ক্া, এং জ্বাাথৌ ক্ষৈা কৃ্তদ্ধ ক্া জৌয থৗ্ৈৃৈ হাৈ এং থৗডেগুডা 

প্রথৈস্থা্ডৌ োয থডয গৌ ক্ড। এৗ অথৈপ্রডযাজৌ়ীয হাৈ ক্াডজ অ নাযৌ ক্া 

াোযড, এই প্রক্ডল্প অ নাযৌ এই ডৌ অথোাৗ়ীড জৌয ়ীঘ ন-হযা়ী ৗুৈা ৗংক্ষে 

ক্ডৈ ৗাায ক্ড।   

   

ওম্বয়োর্ ন NY   

   

এবর ও র্ায়ািা কাউবেম্বত পৃিক সাইম্বট অিবিত মোগম্বর্াবলয়া আিাসর্ প্রকম্বের 

(Magnolia Housing Scattered Site) জর্ে 17.7 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্ল্প ৗ নডাট 96টট 

অযা্াটনডন্ট থথষ্ট হেডট অ নাযডৌ ্থচাথৈ চাটট থযাৌ ৗাশ্রয়ী আাৗৌ উন্নযৌ 

প্রক্ডল্প ৗুৈা ৗংক্ষে ক্ডৈ এং োয ্ নাডয ্ুৌ নাৗৌ ৗম্পন্ন ক্ডৈ ৗাযৈা ক্ড। 

ৌগুডা ডোয ডযডছ অথেৌ যাৌ (Austin Manor) ও গ্রযাটউইক্ যাৌ (Gratwick 

Manor), হগুডা উযটট াডৎডাডৈ অথস্থৈ; থচক্টাওযাগা টাউডৌ অথস্থৈ াৗডক্ 

হোৎন (Haskell Stovroff); এং ৌ ন হটাৌাওযান্ডা থৗটটডৈ অথস্থৈ এথজাড াডন 

(Elizabeth Harvey)। আ্ডগ্রডগুডা ৌৈত ৌ অযাপ্লাডযন্স, জাৌাা, LED াইট, HVAC থৗডে, 

এং ওযাটা থটা ইৌে ক্া াোযড জ্বাাথৌ ক্ষৈা ক্্ডক্ষ 20 ৈাং কৃ্তদ্ধ ক্ড ড 

প্রৈযাা ক্া ডে।   

   

িাম্বেম্বলার র্ি ন পাকন এলাকায় পোর্ আম্বমবরকার্ স্কয়াম্বরর (Pan American Square) 

জর্ে 40.1 বমবলয়র্ ডলার। এই উন্নযৌ প্রক্ডল্প ডোয খাথ ্ড াক্া জথ উ্ থৌথ নৈ 

থৈৌটট চাৈা ডৌ হাট 150টট াথ াক্ড। আথটট অযা্াটনডন্ট াৌথৗক্ অৗুস্থৈায 

আক্রান্ত যক্তিড জৌয ৗংথক্ষৈ াক্ড এং থৌউ ইযক্ন হেডট অথৎৗ অ হন্টা হ-

এ ক্থউথৌটট হথৗডডন্স থৗডঙ্গ রু অকু্্যাক্তন্স (Community Residence Single Room 

Occupancy) ক্ নৗূথচ াোযড ৗাযৈা া ক্ড। গৃ়ীৌৈা ৗম্মুখ়ীৌ ওযা প্রাপ্তযস্ক 

যক্তিড জৌয আডা 20টট াথ আাা াখা ড এং থৌউ ইযক্ন হেডট স্বাস্থয থাগ 

(Department of Health) ক্ৈৃনক্ ােকৃ্ৈ এম্পাযা হেট ৗাযৈাূক্ আাৗৌ উডযাডগ 

এক্টট অৌুাডৌ াোযড এগুডা জৌয অ নাযৌ ক্া ড। ৌগুডা স্থাথযডত্ব উচ্চ াৌণ্ড 

্ূডে জৌয ৌক্া ক্া ডযডছ এং থৌউ ইযক্ন হেহট জ্বাাথৌ গডো ও উন্নযৌ ৗংস্থা 

থিৌ এৌাক্তজন ইথৌথডযটটড াোযড 1.9 থথযৌ ডাড এক্টট অৌুাৌ া ক্ডডছ।   

   

হহামস এন্ড কবমউবর্টট বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal)-এর কবমের্ার 

রুি-অোর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "আজডক্ হঘাো থৌউ ইযক্ন জডু আাৗৌ তৈথ ক্াজ 

যা্ক্াড ৗম্প্রৗাে ক্া জৌয গৌ ন হাক্ড ৗাৗ়ী এডজন্ডা ৗডঙ্গ হাগ ডে। 



আাড হেডট থযৈ এোডৌ থথৌডযাগগুডা উ্ থৌন ক্ডছ হগুডা আাড 

প্রথৈড়ীড জৌয হটক্ৗই, স্বাস্থযক্, ও থৌা্ াথ প্রাৌ ক্ডছ এং ৗ ক্থউথৌটটডৈ 

ৗংস্থাৌ ও ৗুডাগ-ৗুথোাগুডা অযাডৌ ৗম্প্রৗাে ক্ডছ। এই টট উন্নযৌ প্রক্ল্পডক্ 

অৌুাৌ প্রাৌ ক্া াোযড, আা 1,600টটও হথ ্থাডক্ থস্থথৈ়ীৈা অজনৌ ক্ডৈ, 

ৗাশ্রয়ীাড জ়ীৌা্ৌ ক্ডৈ, এং থৌডজড টিক্াৌা থডৗড ্থচয হওযা 

ক্থউথৌটটগুডাডৈ হডক্ হডৈ ৗাায ক্থছ। এই অৗাোাে অজনডৌ জৌয আাড উন্নযৌ 

ও অ নাযৌ ক্াডজ ৗ অং়ীাডক্ অথৌন্দৌ।"    

   

অবেস অি হমোল হহলি-এর কবমের্ার ড. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, "থস্থথৈ়ী, থৌা্ 

আাৗৌ ্ুৌরুদ্ধা প্রক্তক্রযা এক্টট অথৈ গুরুত্ব্ূে ন অং। এৗ ৗাযৈাূক্ আাৗৌ প্রক্ল্প 

াৌথৗক্ অৗুস্থৈায আক্রান্ত যক্তিডডক্ থৌডজড াথডৈ ও ক্থউথৌটটগুডাডৈ ৗাৗ 

ক্ডৈ ৗাায ক্ডছ। প্রডৈযক্ থৌউ ইযক্নাৗ়ী াডৈ াৌথৗক্ স্বাস্থয ্থডাগুডা অযাডৌ 

্ায হৗ থযটট থৌক্তিৈ ক্া জৌয গৌ ন হাক্ যা্ক্ ৗ নৌ থডয আৗডছৌ এং ৈা 

প্রডচষ্টা অযাৈ হডখডছৌ।"  

   

অিায়ী ও অক্ষমতা সিংরান্ত সহায়তা বিষয়ক দপ্তম্বরর কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. 

টটম্বয়জ িম্বলর্, "অ নাযৌপ্রাপ্ত এৗ উন্নযৌ প্রক্ল্প থৌউ ইযক্ন হেট জডু ৗাশ্রয়ী ও 

ৗাযৈাূক্ আাৗডৌ যৈা যা্ক্াড ৗম্প্রৗাে ক্া জৌয গৌ ন হাক্ড 

অঙ্গ়ীক্াাদ্ধৈা প্রথৈৎৌ। ৗাযৈাূক্ আাৗৌ শুো ুৗাৗ ক্া এক্টট স্থাৌই ৌয, ং 

ৗাডক্ গৃ়ীৌ যক্তি ও ্থাগুডা াডৈ থস্থথৈ়ী আাৗডৌ ৗাৗ ক্ডৈ ্াড হৗ থযটট 

থৌক্তিৈ ক্া জৌয প্রডযাজৌ়ীয ্থডাগুডাও প্রাৌ ক্ড। এৗ প্রক্ডল্প আাড হেট ও 

স্থাৌ়ীয অং়ীাড ৗডঙ্গ ৗডাগ়ী ডয ক্াজ ক্ডৈ হ্ড আা আৌক্তন্দৈ।"   

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর জ্বালাবর্ গম্বিষো ও উন্নয়র্ কতৃনপম্বক্ষর হপ্রবসম্বডে ও CEO হডাবরর্ 

এম. হোবরস িম্বলর্, "থৌউ ইযক্ন হেট জডু এক্টট ৗৈা্ূে ন থৌ ন জ্বাাথৌ অ নৌ়ীথৈ গড 

হৈাা এই ৗডয ৗুজ হটক্ৗই আাৗৌ কৃ্তদ্ধ ক্া জৌয ৗক্াথ ও হৗক্াথ ৗাযৈাডক্ 

ক্াডজ াগাডৌা গৌ ন হাক্ড ৗাশ্রয়ী আাৗডৌ ক্ষযৗূ ্ূডে প্রডচষ্টা হক্ন্দ্রথন্দডুৈ 

ডযডছ। HCR-এ ৗডঙ্গ আাড অং়ীাথডত্ব াোযড, এোডৌ প্রক্ল্পগুডা ক্াথগথ 

ৗাযৈা ও প্রডোৌা া ক্ডছ া ৌৈত ৌ ও ্ুডাডৌা উয োডৌ ৌগুডাডৈ জ্বাাথৌ 

ক্ষৈাৗম্পন্ন ৗঞ্জা এং থৌ ন ৌাযৌডাগয ক্তি এক়্ীূৈ ক্ডৈ ৗাযৈা ক্ডছ, হটট 

থযৈ প্রজন্মগুডা জৌয ক্থউথৌটটগুডাডক্ আডা হথ স্বাস্থযক্ ক্ড ৈত ডৈ ৗাায 

ক্ডছ।"  

   

হেম্বটর স্বািে বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ড. হজমস মোকম্বডার্াল্ড িম্বলর্, "থস্থথৈ়ী 

আাৗৌ আাড ৗা জৌয, ৗ ৗডয এক্টট অ্থা ন চাথা। আাৗডৌ অথস্থথৈ়ীৈা 

স্বাস্থয ৗৗযাগুডাডক্ আডা খাাড্ থডক্ থৌডয ায এং স্বাস্থয ৗংক্রাৌ্ৈ অৗৈাডক্ আডা 

যা্ক্ ক্ড হৈাড। আাৗডৌ অথৌিযৈা ৗম্মুখ়ীৌ ওযা থৌউ ইযক্নাৗ়ীা তড হাগ ও 

ুাডাগয যাো়ীগুডাডৈ ৈত ৌাূক্াড হথ আক্রান্ত ডয াডক্ৌ। গৌ ন হাক্ ৗথৈযক্া 

অড নই ুঝডৈ হ্ডডছৌ হ আাৗডৌ ৗুডাগ-ৗুথোা জৌয থথৌডযাগ ক্া ৗ থৌউ 



ইযক্নাৗ়ীড থৌা্ ও ৗাশ্রয়ী আাৗডৌ অযাডৌ ্াওযা থযটট থৌক্তিৈ ক্া াোযড 

থৌউ ইযক্নাৗ়ীড ৗা জৌয ৃৎ ৗুৎ থৌডয আৗড।"   

   

অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. হরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "থৌউ ইযক্ন হেট ৗথৈযক্া অড নই এক্টট 

ৌক্তজথ়ীৌ আাৗৌ ৗংক্ডট ৗম্মুখ়ীৌ ডযডছ, এং থৌউ ইযক্নাৗ়ীড জৌয থৌডজড 

টিক্াৌা থডৗড ্থচয হওযা ডৈা ৗাশ্রয়ী, অযাডৌডাগয ও থস্থথৈ়ী স্থাডৌ প্রডযাজৌ়ীযৈা 

এখৌ আডগ হডক্াডৌা ৗডয হচডয হথ ডয হখা থডযডছ। এই ্থডপ্রথক্ষডৈ, ৗাশ্রয়ী 

আাৗডৌ জৌয 390 থথযৌ ডাডও হথ অ নাযৌ প্রাৌ ক্া জৌয গৌ ন হাক্ড 

হঘাোটট এক্টট স্বাগৈ জাৌাডৌা ডৈা থয, হৗ আাৗডৌ ডোয NYCHA ৗম্পথিগুডা 

হডক্ শুরু ক্ড ৗাযৈাূক্ আাৗৌ, প্র়ীেড ক্থউথৌটটগুডাডক্ হৗা প্রাৌক্া়ী 

ক্ডপ্লৌূ অন্তত নি ডযডছ। ৃৎ ন্দা ৗডয ্ হডক্ অৌয হডক্াডৌা ৗডয ৈত ৌায 

অড্ক্ষাকৃ্ৈ হথ ৗংখযক্ থৌউ ইযক্নাৗ়ী গৃ়ীৌৈা ৗম্মুখ়ীৌ ওযা এই ৗডয আা 

হক্াডৌা ক্াজ অডো নক্ ক্ড হডখ থডৈ ্াথ ৌা। এৗ াে আাড ্ূে ন প্রডচষ্টা ্াওযা াথ 

াডখ এৌ এক্টট ৗংক্ট হাক্াডা হক্ষডে এক্টট উৎৗাযঞ্জক্ প্র ্ডক্ষড্ 

প্রথৈথৌথোত্ব ক্ডছ।"   

  

গভর্ নর হহাকম্বলর আিাসর্ সিংরান্ত এম্বজন্ডা  

  

2023 অ নছড হেট াডজডট গৌ ন 25 থথযৌ ডাড এক্টট ্াাঁচ-ছ হযা়ী ৗথিৈ 

আাৗৌ ্থক্ল্পৌা উ্স্থা্ৌ এং ৗৎাড প্রেযৌ ক্ডডছৌ া থৌউ ইযক্ন জডু 100,000 

ৗাশ্রয়ী াথ তৈথ া ৗংক্ষে ক্া াোযড আাৗডৌ ৗা কৃ্তদ্ধ ক্ড, া ডোয 

অৗায জৌডগাষ্ঠী জৌ্ ৗাযৈাূক্ ্থডাৗম্পন্ন 10,000 াথ এং আডা 50,000 

াথডৈ থুযৈাযৌ ৗম্পন্ন ক্া অন্তত নি ডযডছ।  

  

থৌউ ইযক্ন াউক্তজং ক্্যাক্ট, এক্টট ৗথিৈ, হুাক্তেক্ ক্ নডক্, া ডোয প্রথৈটট 

ক্থউথৌটটডৈ আাৗৌ খাডৈ প্রকৃ্তদ্ধ অজনডৌ জৌয স্থাৌ়ীয অংগ্রডে আথযক্ৈা ও 

প্রডোৌা প্রাৌ অন্তত নি ডযডছ, াডৈ হেডট প্রথৈটট অং এই জরুথ ৗংক্ডট ৗাোাডৌ 

জৌয অং়ীা থহৗড ূথক্া ্াৌ ক্ডৈ ্াড। এছাাও এই ্থক্ল্পৌা অৌুায়ী MTA 

হ হেৌথথষ্ট থউথৌথৗ্যাথটটগুডা জৌয উচ্চৈ ঘৌডত্ব আাথৗক্ উন্নযৌ প্রক্ডল্প 

জৌয জাযগা ক্ড হওযা উডেডয স্থাৌ়ীযাড থডজাথৌং ক্া আযক্ ড।  
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