
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অঞ্চলজুম্বে বিশ্ৰ িেি াম্বরর আিাসর্ এিং অিকাঠাম্বিা প্রকল্প িৃদ্ধি 

করম্বে 150 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার বিড  াডসর্ হিাম্বিন্টাি ে বিল হ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন আিাসর্ কম্প্োম্বের সম্প্ূরক - যা  ম্বলা বর্উ ইয়ম্বকনর আিাসর্ সঙ্কট 

সিাধাম্বর্ এিং আগািী দেম্বক 800,000 ইউবর্ট গঠম্বর্ গভর্ নম্বরর প্রস্তাির্া  

  

আম্বরা জার্ার জর্ে এিং কি নসূবি সম্প্ম্বকন সি নম্বেষ েিে পাম্বির্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিড  াডসর্ হিাকিন্টাি ত থিকলর (Mid-Hudson Momentum 

Fund) থিস্তাথরত হ াষণা ক্রকলর্, এটি থিড  াডসর্ অঞ্চলজকুে থিশ্র িযি াকরর আিাসর্ ও 

অিক্াঠাকিা প্রক্কের জর্য থিকেষ এক্টি 150 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর ত থিল উক্যাগ , যা 

সম্প্র্ায়গুথলকক্ ি ািারী অঞ্চলিযাপী সাম্প্রথতক্ হয জর্সংখ্যা িদৃ্ধি ক্করকে তার পথরকপ্রথিকত 

ির্ নর্েীল অিক্াঠাকিা চাথ ্া পূরণ ক্রকত সা াযয ক্রকি। এম্পায়ার হেি হডকভলপকিন্ট 

(Empire State Development, ESD) দ্বারা িাস্তিাথয়ত  কত যাওয়া গভর্ নকরর িাকজি 

প্রস্তাির্াসিূ  ও র্তুর্ এই ত থিল এক্কে থিড  াডসর্ অঞ্চকলর প্রথত এক্টি িে প্রথতশ্রুথতর 

প্রথতথর্থর্ত্ব ক্কর যা অঞ্চকলর ির্ নর্েীল চাথ ্া পূরকণ আিাসর্ সরিরা  িদৃ্ধি ক্রকি এিং িুখ্য 

অিক্াঠাকিা প্রক্কে থিথর্কয়াগ ক্রকি।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর সিকিকক্ ্ৃটির্ন্দর্ ও ঐথত াথসক্ এলাক্াগুথলর এক্টি থ কসকি থিড  াডসর্ 

অঞ্চল আিাক্র হেকির এক্টি হসরা রত্ন  কয় আকে যা আিাক্র অি নর্ীথতকক্ পথরচাথলত 

ক্করকে এিং িহু িের র্কর র্তুর্ িাথসন্দা ও ্ে নর্ািীক্র স্বাগত জাথর্কয়কে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আিাসর্  ািথত সিার্ার্, র্তুর্ সিতার আিাসর্ সরিরা  ততথর, এিং সম্প্র্াকয় 

হযখ্াকর্ সিকিকক্ হিথে প্রকয়াজর্ হসখ্াকর্ স্থার্ীয় অিক্াঠাকিা থিক্াকে সা াযয ক্রার িার্যকি 

র্তুর্ থিড  াডসর্ হিাকিন্টাি ত থিলটি থর্দ্ধিত ক্রকত সা াযয ক্রকি যাকত অঞ্চলটি পথরিার, 

ক্িী, িযিসা এিং পয নিক্ক্র জর্য এক্টি গন্তিয  কয় িাক্কত পাকর।"  

  

এম্প্ায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বন্টর হপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা এিং কবিের্ার 

হ াপ র্াইট িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর থিড  াডসর্ হিাকিন্টাি ত থিল িাস্তিাথয়ত  কল, 

িাথসন্দা, চাক্থরজীিী ও পয নিক্ক্র ক্াকে িাস, ক্াজ ও হিোকর্ার জর্য আকরা হিথে থিক্ে 
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িাক্কি। ত থিলটি অথত প্রকয়াজর্ীয় থিশ্র িযি াকরর ও অিক্াঠাকিা প্রক্ে থিক্াকের প্রকণা্র্া 

প্র্ার্ ক্রকি যা অঞ্চলটির জীির্যাোর সাথি নক্ িার্ উন্নত ক্রকি।"  

  

থিড  াডসর্ অঞ্চলটি পয নিক্ ও র্তুর্ স্থায়ী িাথসন্দা উভকয়র জর্য েীষ ন গন্তিয  কয় উকঠকে, শুর্ু 

থিগত ্ুই িেকরই অঞ্চলটিকত 33,000 র্তুর্ িাথসন্দা একসকে।কযক তু গত িের আঞ্চথলক্ 

আিাসর্ িজকু্র উপলভযতা এক্ েতাংকের ক্ি থেকলা, তাই িাথসন্দাক্র এই অন্তঃপ্রিা  

সিি নর্ ক্রকত র্তুর্ থর্ি নাণক্াকজর জরুথর প্রকয়াজর্ রকয়কে। 150 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থিড 

 াডসর্ হিাকিন্টাি ত থিকলর হক্ন্দ্রীয় িকর্াকযাগ  কি থিশ্র িযি াকরর আিাসর্ এিং 

অতযািেযক্ীয় অিক্াঠাকিা প্রক্ে যা সরাসথর থিড  াডসর্ অঞ্চকলর আিাসর্ সরিরা  িদৃ্ধির 

সিি নর্ ক্রকি। হিসরক্াথর হক্াম্পাথর্, অলাভজর্ক্ সংগঠর্, থিউথর্থসপযাথলটি এিং থেে 

সংক্রান্ত থিক্াে একজদ্ধি ও ক্তৃনপি (Industrial development agencies and authorities, 

IDAs) ও ভূথি থিক্াে ক্কপ নাকরের্গুথলস  (Land Development Corporation, LDC) সরক্াথর 

হিথর্থিি ক্কপ নাকরের্গুথল আকি্র্ ক্রকত পারকি এিং ত থিলকক্ থিশ্র িযি াকরর আিাসর্ 

প্রক্ে এিং অতযািেযক্ীয় অিক্াঠাকিা প্রক্েসিূক র িকর্য সিার্ভাকি ভাগ ক্কর হ্ওয়া  কি 

এিং প্র্ত্ত অকি নর পথরিাণ 2 হিকক্ 10 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর িকর্য  কি। সক্ল প্রক্কের 

জর্য 50 েতাংে থিল আিথেযক্  কি। থিস্তাথরত তিয ESD ওকয়িসাইকি উপলভয িাক্কি এিং 

ত থিল ক্খ্র্ উন্মুক্ত  কি এিং ক্খ্র্ আকি্র্ গ্র ণ ক্রা  কি তার থিজ্ঞথি হপকত আগ্র ী 

পিগুথল সাইর্ আপ ক্রকত পারকি: ESD.ny.gov/momentum এ।  

  

থিড  াডসর্ হিাকিন্টাি ত থিল গভর্ নকরর হেিিযাপী হক্ৌেকলর সম্পূরক্, যা আগািী 

্েক্জকুে 800,000 র্তুর্ িাসা ততথরর িার্যকি থর্উ ইয়কক্নর ঐথত াথসক্ আিাসর্ সঙ্কি 

সিার্ার্ ক্রার জর্য তার 2023 হেি অি ্য হেকি (State of the State) হ াথষত  কয়কে।থর্উ 

ইয়ক্ন আিাসর্ ক্ম্পযাক্ট (New York Housing Compact) এক্টি সাথি নক্, িহুিাদ্ধেক্ হক্ৌেল, 

হযখ্াকর্ প্রথতটি সম্প্র্াকয় আিাসকর্র থিক্াে অজনর্ ক্রার জর্য স্থার্ীয় অংেগ্র কণর 

আিথেযক্তা িাক্কি যাকত হেকির প্রথতটি অংে এই জরুথর সঙ্কি সিার্াকর্ অংেী্ার  কত 

পাকর। এোোও পথরক্ের্াকত হিকরাপথলির্ পথরি র্ ক্তৃনপি (Metropolitan Transportation 

Authority, MTA) হরলকেের্স  থিউথর্থসপযাথলটিগুথলর জর্য উচ্চতর  র্কত্বর আিাথসক্ 

থিক্াকের জর্য স্থার্ীয়ভাকি থরকজার্ ক্রা আিথেযক্  কি।  

  

এম্প্ায়ার হেট হডম্বভলপম্বিন্ট সম্প্ম্বকন  

এম্পায়ার হেি হডকভলপকিন্ট (Empire State Development, ESD)  কে থর্উ ইয়কক্নর প্রর্ার্ 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সংস্থা (www.esd.ny.gov)৷ ESD এর থিের্  কে এক্টি উন্নত এিং 

ক্রিির্ নিার্ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ি নসংস্থার্ এিং অি ননর্থতক্ সুকযাকগর ততথরক্রণ 

উৎসাথ ত ক্রা, হেি এিং তার থিউথর্থসপযাথলটিস রাজস্ব িদৃ্ধি ক্রা এিং থস্থথতেীল ও 

তিথচেযিয় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ু্ার্, িযাক্স হক্রথডি এিং অর্যার্য র্রকর্র 

অি ননর্থতক্ স ায়তা িযি াকরর িার্যকি থর্উ ইয়ক্ন হেকি ক্ি নসংস্থার্ সটৃি শুরু ক্রা এিং উন্নত 

ক্থিউথর্টিকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD িযদ্ধক্তগত িযিসায় থিথর্কয়াগ িদৃ্ধি ক্রার প্রকচিা 

চালাকে। এোোও ESD  কলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউদ্ধিলগুকলার এিং হেকির 

আইক্থর্ক্ পয নির্ ব্র্যান্ড "আই লাভ NY" ("I LOVE NY") এর থিপণকর্র তত্ত্বাির্ার্ক্ারী প্রর্ার্ 
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প্রোসথর্ক্ সংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউদ্ধিল এিং এম্পায়ার হেি হডকভলপকিন্ট সম্পকক্ন আকরা 

তকিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এিং www.esd.ny.gov হ্খ্ুর্।  

  

###  
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