
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা জেম্বর্ভাম্বে সাশ্রয়ী হাউবেিং আপম্বেড ও সম্প্রসারম্বের ের্ে 45 বমবলয়র্ ডলার 

অর্ন সাহাম্বযের কর্া জ াষো কম্বরম্বের্  

  

বিবর্ম্বয়াগটি জেম্বর্ভা হাউবেিং অম্বর্াবরটিম্বে (Geneva Housing Authority) 215টি িাবির 

দী নকালীর্ সাশ্রয়ম্বযাগেো পরু্িনাসর্ ও সিংরক্ষে করম্বি  

  

"বিঙ্গার জলকস িম্বরায়াডন  (Finger Lakes Forward)" সম্পরূক বিবর্ম্বয়াগ - কবমউবর্টিসমহূম্বক 

পরু্রুজ্জীবিে করার এিিং অর্নর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বক্ষে এই অঞ্চম্বলর সাবিনক জকৌেল  

  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জজমর্ভা হাউজজিং অ্ম াজরটির মমযয 215টি সাশ্রয়ী বাজি আপমেড ও সিংরক্ষণ 

করার জর্য 45 জমজিয়র্ ডিার অ্ ন জ াগার্ জেওয়ার ক া জ াষণা কমরমের্। অ্ নায়মর্র চুজিটি  ুিরাষ্ট্রীয় 

সরকারী আবাসর্ পরু্রুজ্জীজবত করার জর্য জেমের প্রমচষ্টার এবিং HUD এর ভািা সহায়তা প্রের্নর্ (Rental 

Assistance Demonstration) কমনসূজচর অ্িংর্,  া আবাসর্ কততন পক্ষমের মূিযমর্র প্রময়াজর্ীয়তা পূরমণ 

জবসরকারী অ্ নায়মর্ অ্যামেস প্রোর্ কমর।  

  

"জকামর্া পজরবামরর তামের বাসস্থার্ হারাবার আর্ঙ্কা  াকমব র্া এবিং সমস্ত জর্উ ইয়কন বাসীর প্রময়াজর্ পূরণ 

করমত আমরা সমে জেমে সরকাজর আবাসমর্র বমদাবস্ত করার জর্য অ্ঙ্গীকারবদ্ধ", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "জজমর্ভামত 200-র উপর বাজি পুর্রুজ্জীজবত এবিং সিংরক্ষণ করার মাযযমম, আমরা জসখামর্ 

বসবাসকারী পজরবারগুজির ভজবষযমতর জর্য এবিং জিঙ্গার জিকস িমরায়ারমডন র উন্নজতর জর্য একটি র্জির্ািী 
সম্প্রোয় গমি জতািার িমক্ষয জবজর্ময়াগ।"  

  

"জজমর্ভামত সাশ্রয়ী হাউজজিং সম্প্রসারণ করমত এই তাৎপ নযপূণন জবজর্ময়াগ ওই অ্ঞ্চমির বযজি ও পজরবারবমগনর 

জর্য সহায়ক আবাসমর্র সিংরক্ষণ করা জর্জিত করমব", জলিম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ জহাচুল িম্বলর্। 

"আবাসর্ কততন পমক্ষর প্রকল্প 215টি ইউজর্েমক আবাজসকমের জর্য সাশ্রয়ী রাখমব এবিং সরকারী আবাসমর্র 

সুজবযা উন্নত করার সুম াগ জেমব। এই চুজিটি সাশ্রয়ী আবাসমর্র উন্নজতজবযার্ এবিং তা বজায় রাখার জর্য 
এবিং জিঙ্গার জিকমসর অ্ নর্ীজতর উন্নয়মর্র জর্য আমামের ঐকাজিক প্রমচষ্টার অ্িংর্।"  

  

1960 সামি জর্জমনত, এল্মমেে জসজর্য়র অ্যাপােন মমন্ট (Elmcrest Senior Apartments) এবিং জকােন ইয়াডন  
অ্যাপেন মমমন্ট (Courtyard Apartments) জমাে 199টি অ্যাপােন মমন্ট আমে--জ গুজির বযপক সিংস্কার করা 
হমব। প্রকল্পটি পূমবনকার জসন্ট ফ্রাজিস জড জসিস সু্কমির (St. Francis de Sales School) 16টি র্তুর্ 

সাশ্রয়ী গতমহর সিংরক্ষণমকও অ্িভূন ি করমব। জজমর্ভা আবাসর্ কততন পক্ষ (Geneva Housing Authority) এই 
সম্পজিগুজি জেখাশুর্া করা অ্বযাহত রাখমব।  

  



 

 

এল্মমেে জসজর্য়র অ্যাপােন মমন্ট এবিং জকােন ইয়াডন  অ্যাপােন মমন্ট আপমডে করা রান্না র এবিং বা রুম, 

ইমিজিকযাি এবিং প্লাজবিং আপমেড, এজিমভেমরর উন্নজতজবযার্, র্তুর্ োে ও ইর্সুমির্র্, র্তুর্ জার্িা, 
জসইসাম  আমরা সুম াগ সজুবযা  ুি কজমউজর্টি রুম, িযান্ডমস্কজপিং এবিং পাজকন িংমক অ্িভূন ি করমব।  

  

পূমবনকার জসন্ট ফ্রাজিস জড জসিস সু্কি, প্রকত তপমক্ষ 1823 সামি জর্জমনত হময়জেি, জসটি সিংরক্ষণ করা হমব এবিং 
প্রবীণমের জর্য 16টি এক-র্ যা জবজর্ষ্ট অ্যাপােন মমমন্ট রূপািজরত করা হমব। এই জিজসজিটিমত করা সমস্ত 

সিংস্কার জেে এবিং  িুরামষ্ট্রর ঐজতহাজসক ঐজতহয সিংরক্ষমণর আবজর্যকতাগুজি পরূণ করমত প্রকত ত স্থাপতযটিমক 

রক্ষা করমব।  

  

এই জতর্টি জবজডিংময়র সবকটিই এর্াজজন  োর তকমা ুি সরঞ্জাম, জভতমরর ও বাইমরর LED আমিা, জমার্র্ 

জসির সহ আমিা জর্য়ন্ত্রণ, এবিং কম-জি পমি এমর্ কি ও েয়মিে সহ আরও র্জি সাশ্রয়মক অ্িভূন ি করমব।  

  

জহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) কবমের্ার 

রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "এই জবজর্ময়াগ জজমর্ভামত 215 জর্ প্রবীণ বযজি ও পজরবামরর জীবর্ াত্রার 

মার্ উন্নত করমব। গভর্নর কুওমমার 20 জবজিয়র্ ডিামরর আবাসর্ পজরকল্পর্া জর্উ ইয়কন  বাসীমের জর্য 
সাশ্রয়ী আবাসমর্র এই গুরুত্বপূণন উৎসটি সিংরক্ষণ করমত সমে জেমের সরকাজর আবাসমর্ অ্জত প্রময়াজর্ীয় 

সরকাজর ও জবসরকাজর জবজর্ময়াগ জর্ময় এমসমে। ভজবষযৎ প্রজমের জর্য এই বাসস্থার্গুজি সিংরক্ষণ ও আপমেড 

করার মাযযমম, আমরা জজমর্ভামত একটি র্িজতর্ািী অ্ নর্ীজত গমি তুিজে এবিং জিঙ্গার জিকমসর উন্নজত 

অ্বযাহত রাখজে।"  

  

আইর্সভার সিংখ্োল ু জর্ো ব্রায়ার্ এম. কি িম্বলম্বের্, "এটি একটি আকষনণীয় প্রকল্প  া স্থার্ীয় 

অ্ নর্ীজতমক চাঙ্গা করার সাম  সাম  আমামের কজমউজর্টির প্রবীণমের জীব াত্রার মার্ উন্নত করমব। এই 45 

জমজিয়র্ ডিামরর জবজর্ময়াগ একটি র্জির্ািী বাতন া জপ্ররণ কমর জ   ামের সাশ্রয়ী আবাসমর্র প্রময়াজর্, তামের 

প্রাপয বাসস্থার্ এবিং সহায়তা প্রোর্ করা হমব। জজমর্ভা আবাসর্ কততন পক্ষ এবিং এই গুরুত্বপূণন উমেযামগর 

পজরকল্পর্া ও বাস্তবায়মর্র সাম  জজিত সকিমক অ্জভর্দর্ জার্াই।"  

  

বসম্বর্ের পাম জহলবমিং িম্বলম্বেম্ব র্, "জর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসর্ আমামের কজমউজর্টির সািমিযর জর্য অ্জত 

গুরুত্বপূণন। এই প্রকল্প কমনরত পজরবার এবিং প্রবীণ র্াগজরক উভময়র জর্যই আবাসমর্র জবকল্প বতজদ্ধমত সহায়তা 
করমব। আমামের কমনসিংস্থার্-সতজষ্টকারী বযবসা প্র মম এবিং সবনামে আমামের পজরবার ও কজমউজর্টিগুজির 

সািমিযর উপর জর্ভন র কমর,  ামের উন্নজত করমত এবিং টিমক  াকমত সাশ্রয়ী, ভরসাম াগয আবাসর্ প্রময়াজর্। 

HCR এর এই জবজর্ময়াগ জজমর্ভার জর্য গুরুত্বপূণন এবিং অ্র্ুমপ্ররণামূিক কারণ এটি আবাসর্ কততন পক্ষমক 

200টির জবজর্ অ্যপােন মমমন্টর সিংস্কার ও উন্নজতজবযামর্র সমু াগ কমর জেমব। এই যরমণর প্রকল্প অ্ ননর্জতক 

উন্নয়র্ এবিং কমনসিংস্থার্ সতজষ্টমত সহায়তা করমব। আজম আমামের অ্ঞ্চমির পক্ষ জ মক HCR এবিং জজমর্ভা 
আবাসর্ কততন পক্ষ উভময়র সাম  কাজ করা অ্বযাহত রাখব।"  

  

সরকাজর আবাসর্ সিংরক্ষণ এবিং সাশ্রয়ী আবাসমর্র সুজবযা সম্প্রসারমণর মাযযমম--দ্রুত অ্ ননর্জতক উন্নয়র্ 

সতজষ্ট করমত এবিং কজমউজর্টির উন্নয়মর্র জর্য অ্ঞ্চমির বযপক পজরকল্পর্ায়--জজমর্ভা আবাসর্ কততন পমক্ষ এই 
জবজর্ময়াগ জিঙ্গার জিকস িমরায়াডন  উমেযামগর পজরপূরক। 2011 সাি জ মক, HCR জিঙ্গার জিকমস 442 

জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিার জবজর্ময়াগ কমরমে  া প্রায় 14,650 বাজসদার জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ ততরি  কমরমে।  

  



 

 

জডমভিপমমন্ট টিম GHA জর্য়জন্ত্রত জিঙ্গার জিকস কজমউজর্টি জডমভিপমমন্ট কমপনামরর্র্ (Finger Lakes 

Community Development Corporation) এবিং 3d জডমভিপমমন্ট গ্রুপ, এিএিজস (3d 

Development Group, LLC) জক অ্িভূন ি কমরমে। বযাঙ্ক অ্ি আমমজরকা ইকুযইটি পােন র্ার এবিং পজিম 

জসমর্কা, জর্উ ইয়মকন র জরমসোজরেস কিট্রাকর্র্ হি জজর্ামরি কন্ট্রাক্টর।  

  

জর্উ ইয়কন  জেে জহামস এন্ড কজমউজর্টি জরজর্উয়াি (Homes and Community Renewal) এর 

অ্ নায়মর্র মমযয  াকমে 4.2 জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিার কর-মুি বন্ড, জিডামরি জর্ম্ন-আয় আবাসর্ কর জেজডে 

(Low Income Housing Tax Credits)  া প্রকল্পটির জর্য ইকুযইটিমত জমাে 17.5 জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিার 

এবিং HCR ভতুন জকমত অ্জতজরি 15.4 জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিার সতজষ্ট করমব। অ্জতজরি অ্ নায়র্ জিমডরাি ও 

জেে জহমোজরক েযাে জেজডে ইকুযইটিমত 1.8 জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিারমক অ্িভূন ি কমর। 215টি 

অ্যাপােন মমমন্টর সবকটিমক একটি র্তুর্, HUD RAD জপ্রাোমমর মাযযমম প্রকল্প-জভজিক জসোর্ 8 আবাসর্ 

সহায়ক জপমমমন্টর (Project-Based Section 8 Housing Assistance Payment) আওতাভুি করা 
হমব।  

  

এই জবজর্ময়াগ সকি জর্উ ইয়কন বাসীর জর্য জর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসমর্র বযবস্থা করার জর্য জর্উ ইয়কন  জেমের 

জ  অ্ঙ্গীকার তা জেমের এই অ্ভূতপূবন 20 জবজিয়র্ মাজকন র্ ডিার মূমিযর পাাঁচ-বের জময়ােী আবাসর্ 

পজরকল্পর্ায় (Housing Plan) প্রজতিজিত হয়। এই পজরকল্পর্া আবাসর্ সহজিভয কমর এবিং 100,000 

ইউজর্ে সাশ্রয়ী আবাসর্ ও 6,000টি সম নক আবাসর্ ততজর ও সুরক্ষার মাযযমম গতহহীর্তার সাম  িিাই কমর। 

এই প্লযার্টি পুমরা জেমের আবাসমর্র সমসযা সমাযামর্র জর্য একটি পূণনাঙ্গ পদ্ধজত,  ামত অ্িভুন ি রময়মে একক 

ও জ ৌ  পজরবামরর হাউজজিং, সামাজজক উন্নয়র্ আর ভািা জস্থজতর্ীিকরণ।  

  

বিঙ্গার জলকস িম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিে করা  
আজমকর জ াষণা "জিঙ্গার জিকস িমরায়াডন " এর সমূ্পরক, এই এিাকায় বযপক অ্ ননর্জতক এবিং সামাজজক 

উন্নয়মর্র একটি সমূ্পণন ব্লুজপ্রন্ট। 2012 সাি জ মক জেে ইজতমমযয পজরকল্পর্াটির বুজর্য়াে জহমসমব এই অ্ঞ্চমি 

জিামোজর্কস, কত জষ ও খােয উৎপাের্, এবিং অ্েসর উৎপাের্ সহ মুখয জর্ল্পগুজিমত জবজর্ময়াগ করার মাযযমম 

6.1 জবজিয়র্ মাজকন র্ ডিামরর জবজর্ জবজর্ময়াগ কমরমে। বতন মামর্, মহা মদার (Great Recession) পর 

জ মক জবকারত্ব সবমচময় কম হময়মে; বযজিগত এবিং কমপনামরে আয়কর কমমমে এবিং বযবসা প্রজতষ্ঠার্গুজি 

উন্নজত ও জবজর্ময়াগ করার জর্য জরামচোর, বাোজভয়া এবিং কার্ার্ডাইগুয়ার মমতা জায়গা জবমে জর্মে।  

  

এখর্, এই অ্ঞ্চিটি জডমসবর 2015 জত গভর্নর কুওমমা দ্বারা জ াজষত আপমেে জরভাইোিাইমজর্র্ 

ইজর্জর্ময়টিমভর মাযযমম 500 জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিামরর জেে জবজর্ময়ামগর মাযযমম জিঙ্গার জিকস িমরায়াডন মক 

ত্বরাজিত করমে। জেমের এই 500 জমজিয়র্ মাজকন র্ ডিামরর জবজর্ময়াগ 2.5 জবজিয়র্ মাজকন র্ ডিামররও জবজর্ 

জবজর্ময়াগ করার জর্য বযজিগত বযবসায়ীমের উদ্দীপর্া জেমব - এবিং এিাকার জমাকত ত পজরকল্পর্া অ্র্ু ায়ী 
আর্া করা হমে জ  8,200 এরও র্তুর্ জবজর্ কমনসিংস্থার্ ততজর হমব। আরও ত য এখামর্ রময়মে।  

  

###  
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