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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অন্টাবরও কাউবন্টম্বে 9.7 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার সাশ্রয়ী মূম্বলের এিং সহায়ক
আিাসর্ উন্নয়র্ সম্পন্ন করার ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্

হোবিম্বর্স হাউস ঘেজ II অোিার্নম্বমন্টস কোর্ার্ডাইগুয়া েহম্বর গৃহহীর্ িবরিার এিং বসবর্য়রম্বির
জর্ে 30টি িাবি প্রিার্ কম্বর
র্েু র্ অোিার্নম্বমন্ট গভর্ন ম্বরর অভূ েিূিন 20 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, িাাঁচ িেম্বরর সাশ্রয়ী মূম্বলের
হাউবজং িবরকল্পর্ার অংে
বিবর্ম্বয়াম্বগর িবরিূরকগুবল "বেঙ্গার ঘলকস েরওয়াডন" - কবমউবর্টিগুবলম্বক িুর্রুজ্জীবিে করম্বে
এিং অর্ন র্ীবেম্বক বিকাম্বের জর্ে অঞ্চলটির বিস্তৃ ে ঘকৌেল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ II অ্যািার্নমমন্টগুপি, অ্ন্টাপরও কাউপন্টর
কযার্ার্ডাইগুয়া শহ্মর 9.7 পমপিয়র্ মাপকন র্ ডিামরর সাশ্রয়ী মূমিযর এবং সহ্ায়ক আবাসর্ উন্নয়র্
কামজর সমাপি করার ফ াষণা কমরমের্। কমমেক্সটি বযপি, িপরবার এবং পসপর্য়রমের জর্য 30টি
সাশ্রয়ী মূমিযর বাপি প্রোর্ কমর, যার মমযয র্য়টি অ্যািার্নমমন্ট রময়মে যারা িূমবন ফেমক গৃহ্হ্ীর্
রময়মের্ তামের জর্য সংরপিত। হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ II অ্যািার্নমমন্টগুপি গভর্নর কুওমমার
অ্ভূ তিূবন 20 পবপিয়র্ মাপকন র্ ডিামরর একটি অ্ংশ, িাাঁচ বেমরর সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্
িপরকল্পর্ার অ্ংশ যা সকি পর্উ ইয়কন বাসীমক পর্রািে, সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ পর্মনাণ এবং
সংরিমণর মাযযমম 100,000 ইউপর্র্ সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ এবং 6,000 ইউপর্র্ সহ্ায়ক আবাসর্
সরবরাহ্ কমর। এই উন্নয়র্ ফের্ জুমি কপমউপর্টিমক িুর্রুজ্জীপবত করমত এবং অ্েনর্ীপতমক পবকামশর
জর্য গভর্নমরর সামপিক ফকৌশিমকও পবকাশ কমরমে। 2011 সাি ফেমক, পর্উ ইয়কন ফের্ ফহ্ামস
অ্যান্ড কপমউপর্টি পরপর্উয়াি (New York State Homes and Community Renewal) পেঙ্গার
ফিক অ্ঞ্চমি প্রায় 7,700 সাশ্রয়ী মূমিযর বাপি ততপর বা সংরিমণর জর্য 639 পমপিয়র্ মাপকন র্
ডিার পবপর্ময়াগ কমরমে।
"পর্উ ইয়কন ফেমর্র প্রপতটি ফকাণায় সাশ্রয়ী মূমিযর এবং সহ্ায়ক আবাসর্ ইউপর্র্ ততপর করমত
অ্ভূ তিূবন পবপর্ময়াগ কমরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তু র্ উন্নয়র্ ফযাগয অ্ন্টাপরও কাউপন্টর
বাপসন্দামের পর্রািে আবাসর্ এবং গুরুত্বিূণন সহ্ায়ক ফসবাগুপিমত অ্যামক্সস প্রোর্ করমব এবং
আমামের চিমার্ প্রমচষ্টার উির পভপি কমর গৃহ্হ্ীর্তার পবরুমে িিাই করমব এবং সবার জর্য
একটি পর্রািে ও শপিশািী এম্পায়ার ফের্ গমি তু িমব।"

"প্রমতযক পর্উ ইয়কন বাসীর তামের মাোর উির োে এবং একটি ভামিা বাপির শািীর্তা
প্রািয," ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলর্। "কযার্ার্ডাইগুয়ার হ্যাপিমর্স হ্াউজ অ্যািার্নমমমন্ট
এই পবপর্ময়ামগর মাযযমম আমরা অ্পতপরি 30টি িপরবার, পসপর্য়র এবং গৃহ্হ্ীর্তার সামে িিাইরত
বযপিমের বসবামসর জর্য পর্রািে এবং সুরপিত স্থার্ খুাঁমজ ফিমত সহ্ায়তা করপে। যখর্ আমরা এই
মহ্ামারীর সামে িিাই করপে, পর্উ ইয়কন ফের্ গৃহ্হ্ীর্তার পবরুমে ফমাকামবিা করমত এবং পর্উ
ইয়কন বাসীমক সহ্ায়ক ফসবা প্রোমর্ প্রপতশ্রুপতবে।"
হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ II অ্যািার্নমমন্ট 22টি অ্যািার্নমমন্ট সহ্ একটি পিতি ভবর্ এবং আর্টি েু পডও
অ্যািার্নমমন্ট পবপশষ্ট একটি একতিা ভবর্ পর্ম গঠিত, যা 55 বের বা তার ফবপশ বয়সী
পসপর্য়রমের জর্য পবমশষভামব িপরকল্পর্া করা হ্ময়মে।য় সব অ্যািার্নমমন্ট এই অ্ঞ্চমির মযযম আময়র
ফচময় 50 শতাংশ কম আময়র িপরবারগুমিার জর্য উিিভয োকমব। বৃহ্ির ভবমর্র িাাঁচটি
অ্যািার্নমমন্ট এবং চারটি পসপর্য়র েু পডও অ্যািার্নমমন্ট গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ফের্ সামিাটিনং
হ্াউপজং ইপর্পশময়টিমভর (Empire State Supportive Housing Initiative) মাযযমম ভািা ভতুন পক
এবং সহ্ায়ক ফসবা িামব এবং পর্উ ইয়কন ফের্ অ্পেস অ্ব অ্যাপডকশর্ সাপভন মসস অ্যান্ড সামিার্নস
(Office of Addiction Services and Supports) িারা িপরচাপিত হ্মব।
বাপসন্দাগণ চাপহ্ো এবং ফযাগযতার পভপিমত অ্র্ এবং অ্ে-সাইর্ সহ্ায়ক সামাপজক ফসবায় অ্যামক্সস
িামবর্। এর মমযয রময়মে যামের মােমকর অ্িবযবহ্ামরর ইপতহ্াস আমে তামের জর্য কাউমেপিং এবং
িুর্রুোমরর ফসবা; স্মৃপত েিতা িাির্-িািমর্ বয়স্ক বাপসন্দামের জর্য বযপিগত এবং েিগত
সহ্ায়তা; স্বাস্থয এবং সুস্থতার উির অ্ন্তপর্নপহ্ত মমর্ামযাগ পেময় গপতশীিতা এবং সামাপজক সমেনর্;
ফযাগয ভািামর্মের জর্য ফড সাপভন স এবং ফশাক কাউমেপিং।
ভবর্গুপি এন্টারপ্রাইজ িীর্ কপমউপর্টি পবপডংময়র মার্ িূরণ করার জর্য পডজাইর্ করা হ্ময়মে।
প্রপতটি অ্যািার্নমমমন্ট ফসন্ট্রাি এয়ার কপন্ডশপর্ং এবং এর্াপজন োর অ্যাোময়ে আমে। হ্যাপিমর্স হ্াউজ
ফেজ II অ্যািার্নমমন্ট খুচরা বযবসায়ী, বাপণপজযক ফসবা, একটি র্াউর্ িাকন , ফরেু মরন্ট এবং অ্র্যার্য
সুমযাগ-সুপবযার কাোকাপে অ্বপস্থত। সম্পপিমত একটি িাবপিক ট্রার্পজর্ বাস েি আমে।
ফডমভিিার এবং ফসবা প্রোর্কারী হ্মে হ্যাপিমর্স হ্াউস, যা কমিনামরর্ভামব পেঙ্গার ফিকস
ইউর্াইমর্ড ফসপরব্রাি িিপস ইর্কমিনামরমর্ড র্ামম িপরপচত
হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ II অ্যািার্নমমমন্টর জর্য ফের্ অ্েনায়মর্ ফেডামরি পর্ম্ন-আময়র হ্াউপজং র্যাক্স
ফেপডর্ অ্ন্তভুন ি যা ইকুযইটি প্রায় 5.6 পমপিয়র্ মাপকন র্ ডিার এবং HCR ফেমক 1.1 পমপিয়র্
মাপকন র্ ডিার ভতুন পক অ্জনর্ কমরমে। পর্উ ইয়কন ফের্ অ্পেস অ্ব ফর্ম্পরাপর এবং পডমজপবপিটি
অ্যাপসসমর্ন্ট (Office of Temporary and Disability Assistance) ফহ্ামমিস হ্াউপজং ও
অ্যাপসসর্যাে ফপ্রািাম (Homeless Housing and Assistance Program)-এর মাযযমম 2 পমপিয়র্
মাপকন র্ ডিার প্রোর্ কমর। পর্উ ইয়কন ফের্ এর্াপজন পরসাচন অ্যান্ড ফডমভিিমমন্ট অ্েপরটি (New
York State Energy Research and Development Authority), েয গপিসামর্া োউমন্ডশর্ (The

Golisano Foundation) এবং ফেডামরি ফহ্াম ফিার্ বযাংক (Federal Home Loan Bank)
অ্পতপরি অ্েনায়র্ কমরমে।
পর্উ ইয়কন ফের্ এর আমগ হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ I অ্যািার্নমমন্ট, হ্যাপিমর্স হ্াউস বুমিভামডন ফেজ
II সংিগ্ন একটি 20-অ্যািার্নমমন্ট সহ্ায়ক এবং সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ উন্নয়মর্র জর্য অ্েনায়র্
প্রোর্ কমর। প্রােপমক িযনায় 2014 সামি ফখািা হ্য়।
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) কবমের্ার
রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমা ফেমর্র প্রপতটি অ্ঞ্চমি সহ্ায়ক আবাসর্ পর্মনামণর
মাযযমম গৃহ্হ্ীর্তা কমামত অ্ভূ তিূবন পরমসাসন প্রোর্ কমরমের্। হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ II অ্যািার্নমমমন্টর
সামে, আমরা 30টি ব্রযান্ড-র্তু র্, জ্বািাপর্-সাশ্রয়ীসহ্ সাশ্রয়ী মূমিযর বাপি সরবরাহ্ করপে, ফযখামর্
সামাপজক ফসবা, স্বাস্থয ফসবা এবং কাউমেপিংময় অ্র্-সাইর্ অ্যামক্সস রময়মে। 9.7 পমপিয়র্ মাপকন র্
ডিামরর এই উন্নয়মর্ ফেমর্র পবপর্ময়াগ আগামী বেরগুমিামত কযার্ার্ডাইগুয়ামক উিকৃ ত করমব এবং
বাপসন্দামের তামের র্তু র্ বাপিমত সমৃপে আর্মত সহ্ায়তা করমব।"
অস্থায়ী এিং প্রবেিন্ধী সহায়ো অবেস (Office of Temporary and Disability Assistance,
OTDA)-এর কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলম্বের্, "আমরা পর্পিত করমত প্রপতশ্রুপতবে ফয সকি
পর্উ ইকন বাসী পর্রািে, পস্থপতশীি আবাসমর্ অ্যামক্সস করমত িামর- পবমশষত আমামের সবমচময় েূবনি
জর্মগাষ্ঠীর মমযয। হ্যাপিমর্স হ্াউস অ্যািার্নমমন্ট গৃহ্হ্ীর্ প্রবীণ বযপিমের সহ্ায়তা ও সংস্থার্ সরবরাহ্
করমব, যা তামের আবাসর্ অ্পস্থপতশীিতার কারণগুমিা পচপিত এবং ফমাকামবিা করার জর্য পর্ভন র
করমত িামর। পবেযমার্ পিপভং ফসন্টামরর িাশািাপশ, এই অ্যািার্নমমন্টগুপি অ্ন্টাপরও কাউপন্টর
অ্পর্রািে বাপসন্দামের জর্য একটি র্তু র্ আশা এবং সামপিকভামব পেঙ্গার ফিক অ্ঞ্চমির জর্য
অ্ভূ তিূবন সম্পেমক উিস্থাির্ কমর।"
OASAS-এর কবমের্ার আবলন র্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্, "এই র্তু র্ আবাসর্ উন্নয়র্ অ্ন্টাপরও
কাউপন্টর মার্ুষমক একটি পর্রািে এবং সহ্ায়ক িপরমবমশ বাস করার সুমযাগ কমর ফেমব ফযমহ্তু
তারা আসপি ফেমক তামের জীবর্ িুর্গনঠর্ করমত চায়। ফবাঁমচ োকার জর্য একটি পর্রািে স্থার্
হ্মে সবমচময় গুরুত্বিূণন পবষয় যা আমরা এই ফরামগ আোন্ত মার্ুষমের পেমত িাপর এবং OASAS
পর্উ ইয়কন ফেমর্র মার্ুমষর জর্য এটি বাস্তমব িপরণত করমত প্রপতশ্রুপতবে। এটি পেঙ্গার ফিক
অ্ঞ্চমির মার্ুমষর জর্য ফয সুপবযা পর্ময় আসমব আমরা তার অ্মিিায় আপে।"
বর্উ ইয়কন ঘের্ এর্াবজন বরসাচন অোন্ড ঘডম্বভলিম্বমন্ট অর্বরটি (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA)-এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্
বর্িন াহী কমন কেনা ঘডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "আমামের সবমচময় অ্সহ্ায় বাপসন্দামের জ্বািার্ী
সাশ্রয়ী, সাশ্রয়ী এবং পর্রািে আবাসর্ অ্যামক্সস প্রোর্ করা গভর্নর কুওমমার িমিযর ফকন্দ্রীয়
ফর্র্যান্ট হ্মিা সমস্ত পর্উ ইয়কন বাসীমক একটি পির্ এর্াপজন অ্েনর্ীপতমত ফেমর্র উিরমণ অ্ন্তভুন ি
করা। আমরা হ্যাপিমর্স হ্াউস অ্যািার্নমমন্টমক সমেনর্ করমত ফিমর গপবনত এবং িপরবার, পসপর্য়র

এবং তামের কপমউপর্টির অ্ভাবিস্তমের জর্য একটি িূণন ফসবা, সহ্ায়ক উন্নয়র্ প্রোমর্র জর্য তামের
অ্িগামী পচন্তাযারার জর্য তামের অ্পভর্ন্দর্ জার্াই।"
বসম্বর্র্র িাম ঘহলবমং িম্বলর্, "সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ বযবস্থা শপিশািী কপমউপর্টির জর্যঅ্িপরহ্াযন
উিাোর্। এই প্রকল্প সম্পন্ন করার জর্য ফপ্রপসমডন্ট এবং প্রযার্ পর্বনাহ্ী কমনকতন া ফমপর ফবার্পেড
এবং সমস্ত হ্যাপিমর্স হ্াউস টিমমক অ্পভর্ন্দর্, যা কযার্ার্ডাইগুয়া কপমউপর্টি এবং পেঙ্গার ফিক
অ্ঞ্চমির জর্য একটি পবশাি সম্পে। পর্উ ইয়কন ফের্ ফহ্ামস অ্যান্ড কপমউপর্টি পরপর্উয়াি এবং এই
প্রকল্পমক বাস্তমব িপরণত করার সামে জপিত প্রমতযকমক যর্যবাে।"
অোম্বসেবলমোর্ ঘজে গাল্লাহার্ িম্বলর্, "আমামের কপমউপর্টির শপি আমামের িপরবামরর শপির
উির পর্পমনত। এই উন্নর্ প্রপতবন্ধী, শ্রমজীবী িপরবার এবং আমামের পসপর্য়রমের জর্য গুরুত্বিূণন
র্তু র্ সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ অ্িশর্ প্রোর্ করমব।য় পর্উ ইয়কন ফহ্ামস অ্যান্ড কপমউপর্টি
পরপর্উয়াি একটি চমৎকার অ্ংশীোর এবং আজ হ্যাপিমর্স হ্াউস টিম ও HCR-এর কমঠার িপরশ্রম
েিপ্রসূ হ্ময়মে ফেমখ ভামিা িাগমে।"
অন্টাবরও কাউবন্টর ঘচয়ারমোর্ জোক মাম্বরর্ িম্বলর্, "অ্ন্টাপরও কাউপন্ট এবং কযার্ার্ডাইগুয়া
শহ্র ভাগযবার্ ফয হ্যাপিমর্স হ্াউস ফেজ II এর সমাপি পচপিত করমত এবং অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয়
সাশ্রয়ী মূমিযর হ্াউপজং অ্িশর্ প্রোর্ করমত সিম। গৃহ্হ্ীর্ বযপিমের জর্য সংরপিত
অ্যািার্নমমন্টগুমিা েমবযনমার্ চাপহ্ো ফমাকামবিায় সহ্ায়তা করমব এবং অ্ন্টাপরও কাউপন্টমত এটি
ফিময় আপম গপবনত। পিতীয় িযনাময় ফয সহ্মযাপগতা এবং অ্ংশীোপরত্ব সােিয অ্জন র্ কমরমে তামের
প্রমচষ্টার জর্য অ্মর্ক প্রশংসা প্রািয।"
কোর্ার্ডাইগুয়ার সুিারভাইজার কোবর্ ঘমর্ইম্বকার্জ িম্বলর্, "হ্যাপিমর্স হ্াউস সংস্থা আমার
পর্মজর জীবমর্র পকেু অ্তযন্ত গুরুত্বিূণন বযপিসহ্ অ্মর্ক বের যমর আমামের এিাকার অ্মর্ক
মার্ুষমক সহ্ায়তা কমরমে। আমামের কপমউপর্টির সেসযমের ফসবা করার জর্য তামের অ্র্ন্ত
অ্ঙ্গীকার সপতযই প্রশংসর্ীয় এবং পবর্ম্র। আপম এই প্রকমল্পর জর্য কযার্ার্ডাইগুয়া কপমউপর্টিমক ফবমে
ফর্ওয়ার জর্য কযার্ার্ডাইগুয়া শহ্মরর িি ফেমক হ্যাপিমর্স হ্াউসমক যর্যবাে জার্ামত চাই এবং এই
যারণামক বাস্তমব িপরণত করমত সহ্ায়তা করার জর্য আপম পর্উ ইয়কন ফের্মক যর্যবাে জার্ামত
চাই।"
হোবিম্বর্স হাউম্বসর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা ঘমবর ঘিার্বেল্ড িম্বলর্, "হ্যাপিমর্স
হ্াউমসর িিয হ্মে আমামের কপমউপর্টির অ্ভাবিস্তমের পর্রািে এবং সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ প্রোর্
করা। আমরা খুবই ফসৌভাগযবার্ ফয শারীপরক এবং সামাপজক িপরমবমশর উন্নয়মর্ আমামের ফের্
এবং কপমউপর্টির অ্ংশীোরমের সামে আমরা সহ্মযাপগতা করমত ফিমরপে যা আমামের অ্ঞ্চমি
বসবাসকারী সকি বযপির সামপিক সুস্থতা উন্নীত কমর।"
ঘলক েরওয়াডনম্বক ত্বরাবিে করা
আজমকর ফ াষণার িপরিূরক "পেঙ্গার ফিক েরওয়াডন," যা শপিশািী অ্েননর্পতক প্রবৃপে ও

কপমউপর্টি পবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমপিত রূিমরখা। ফের্ এ অ্ঞ্চমি 2012 সাি ফেমক এই
িপরকল্পর্ার জর্য বুপর্য়ােী কামজর পিেমর্ ইমতামমযযই 8 পবপিয়র্ মাপকন র্ ডিামরর ফবপশ পবপর্ময়াগ
কমরমে - েমর্াপর্ক্স, কৃ পষ ও খােয উৎিাের্ও আযুপর্ক পর্মনাণ কামযনর মমতা মূি পশল্পসমূহ্ এই
পবপর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। 2015 সামির পডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা কতৃন ক ফ াপষত আিমের্
পরভাইর্ািাইমজশর্ ইপর্পশময়টিমভর মাযযমম বতন মার্ অ্ঞ্চিটি 500 পমপিয়র্ মাপকন র্ পবপর্ময়ামগর মাযযমম
পেঙ্গার ফিকস েরওয়াডনমক ত্বরাপিত করমে। এই তহ্পবি বযপিগত বযবসাপয়ক উমেযামগ 2.5
পবপিয়র্ মাপকন র্ ডিামররও ফবপশ পবপর্ময়াগ করমত উৎসাপহ্ত কমরমে, যা এই অ্ঞ্চমি 8,000-এর
ফবপশ কমনসংস্থার্ সৃপষ্টর প্রতযাশা কমর। আমরা তেয িাওয়া যামব এখামর্।
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