
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ররাম্বেস্টাম্বর 10.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের অভূতপিূন সাশ্রয়ী আিাসর্ 
বর্মনাম্বের র াষো রের্  

  
বলিার্টন  লোবডিং এর রভম্বেরার্ আউেবরে রসন্টার (Veterans Outreach Center, VOC) রভম্বেরার্ ও 

পবরিারগুম্বলার জর্ে 33 র্ট সাশ্রয়ী ও সহায়ক িাবি প্রোর্ করম্বি।  
  

এই বিবর্ম্বয়াগ কবমউবর্র্টগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করা এিিং অর্নর্ীবতম্বক সমৃদ্ধ করার উম্বেম্বেে 
অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত রকৌেল - 'বিঙ্গার রলকস িম্বরায়াডন  (Finger Lakes Forward)' এর পবরপরূক  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ররামেস্টামর 10.4 মমমিয়র্ ডিামরর একটি সাশ্রয়়ী হাউমজিং 
রডমভিপমমন্ট VOC মিবাটিন  িযামডিং মর্মনামের র াষো রের্ যা রভমেরার্ এবিং পমরবামরর জর্য 33 
টি সাশ্রয়়ী ও সহায়ক বামি মর্মনামের বযবস্থা করমব রযখামর্ 10 টি প্রমিবন্ধ়ী রভমেরার্মের জর্য 
সিংরমিি থাকমব। অ্মিবাস়ীমের িামের কমমউমর্টিমি থাকমি এবিং স্বাি়ীর্ভামব জ়ীবর্যাপর্ করমি 
সহায়িা প্রোমর্র জর্য উচ্চমামর্র সাশ্রয়়ী আবাসর্ সুমবিা প্রোর্ করার মািযমম VOC মিবাটিন  
িযামডিং-রি রস্টমের মবমর্ময়াগ মিঙ্গার রিকস িমরায়াডন  এর পমরপূরমকর কাজ কমর।  
  
"যারা আমামের রেশ ও পমরবারমক প্রময়াজমর্র সময় রসবা মেময়মে িামের রযর্ বামি মহমসমব একটি 
মর্রাপে ও স্বাস্থযকর বাসস্থার্ থামক রসটি মর্মিি করমি আমরা োয়বদ্ধ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই সাশ্রয়়ী ও সহায়ক আবাসর্ মবমর্ময়াগ আমামের রভমেরার্ এবিং অ্র্যার্য মর্উ ইয়কন বাস়ীমের 
প্রমিষ্ঠািামভ সাহাযয করমব এবিং মিঙ্গার রিকসমক সামমর্ এমগময় রর্য়ার বহৃত্তর পমরকল্পর্ার গুরুত্বপূেন 
অ্িংশ।"  
  
"আমরা আমামের রভমেরার্মের রসবামক সম্মার্ জার্াই এটি মর্মিি করার মািযমম রয িামের 
প্রময়াজর়্ীয় সহায়িা িারা পামের্, যার মমিয সাশ্রয়়ী ও সহায়ক বামির বযবস্থাও রময়মে", 
রলিম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ রহােুল িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর র াষো কম্বরম্বের্। "ররামেস্টার শহমরর 
VOC মিবাটিন  িযামডিং এিাকার উন্নয়মর্ মর্মনােকাজ োমিময় যামে এবিং এটি সকি মর্উ ইয়কন বাস়ীর 
জর্য সাশ্রয়়ী আবাসর্ সুমযাগ প্রোমর্ মবমর্ময়াগ করার রস্টেবযাপ়ী প্রমিশ্রুমির অ্িংশ।"  
  
অ্ঞ্চমির রজারামিা অ্থননর্মিক সমৃমদ্ধ এবিং কমমউমর্টি রডমভিপমমমন্টর মবসৃ্তি র্কশা, "মিঙ্গার রিকস 
িমরায়াডন " এর মমিয গভর্নর কুওমমা এর কমমউমর্টিমক শমিশাি়ীকরে এবিং মিঙ্গার রিকস এর 
অ্থনর়্ীমি সমদৃ্ধ করার প্রমিশ্রুমির প্রমিিির্ পাওয়া যায়। 2011 সাি রথমক, HCR 442 মমমিয়র্ 



 

 

মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ কমরমের্ মিঙ্গার রিকস অ্ঞ্চমি যা একটি সাশ্রয়়ী আবাসর্ তিমর কমরমে 
আর্ুমামর্ক 14,650 জর্ অ্মিবাস়ীর জর্য।  
  
VOC মিবাটিন  িযামডিং হমে ডাউর্োউমর্ ররামেস্টামরর রসন্টার মসটি ররাভ রেস (Rochester's 
Center City Grove Place) এর কাোকামে সামবক ওয়যারহাউমজর খামি জায়গায় োর িিা, শমি 
সাশ্রয়়ী একটি র্িুর্ ভবর্ মর্মনাে প্রকল্প।  
  
রডমভিপমমমন্টর মমিয থাকমব এিাকার 60 শিািংশ মিযম আময়র মার্ুমষর জর্য সাশ্রয়়ী ভািামবমশষ্ট 
27 টি একক-রবডরুম এবিং েয়টি ডবি-রবডরুমমর অ্যাপােন মমন্ট। োরটি অ্যাপােন মমন্ট পুমরাপুমরভামব 
েিােমি অ্িম বযমিমের জর্য বযবহার করমি সুমবিা হয় এমর্ভামব র্কশা করা এবিং েটুি 
এমর্ভামব র্কশা করা রযর্ েমৃষ্টশমিহ়ীর্ অ্থবা শ্রবেশমিহ়ীর্ বযমিরা বযবহার করমি পামরর্।  
  
VOC মিবাটিন  িযামডিং এ থাকমব একটি এমিমভের, কমমউমর্টি এবিং বযায়াম কি, িমন্ড্র সুমবিা, 
কমিউোর এমরয়া এবিং আবামসক রস্টামরজ রেস। রভমেরান্স আউেমরে রসন্টার রভমেরার্মের জর্য 
সহায়িা রসবা প্রোর্ করমব রযগুমিার মমিয রময়মে সুমবিামে এবিং আমথনক মবষময় পরামশন, োকমর ও 
কামজর প্রমশিে এবিং মপয়ার-েু-মপয়ার পযনমবিে এবিং স্বাস্থযমসবা সামভন স। রডমভিপার হমিা 
কমর্িার, এিএিমস (Conifer, LLC)।  
  
রডমভিপমমমন্টর স্থার্ একটি ররামেস্টার যািায়াি বযবস্থার বাস স্টপ এর রাস্তার ঠিক মবপর়ীমি যার 
িমি কামজর সুমযাগ, িামমনমস, োইল্ড রকয়ার রসন্টার এবিং স্বাস্থযমসবা, বযািংমকিং এবিং রভমেরার্মের 
জর্য সামভন সগুমিা সহমজই পাওয়া যামব।  
  
VOC মিবাটিন  িযামডিং এর জর্য মর্উ ইয়কন  রস্টে রহামস এড কমমউমর্টি মরমর্উয়ামির (New York 
State Homes and Community Renewal, NYS HCR) অ্থনায়মর্র মমিয থাকমে রিডামরি 
মর্ম্ন-আয় আবাসর্ কর রেমডে (Federal Low Income Housing Tax Credits) যা ইকুযইটিমি 
রমাে 5.3 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার এবিং ভিুন মকমি 3.3 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার উৎপাের্ কমরমে। 
ভািা সহায়িা এবিং সহায়ক রসবার জর্য অ্র্ুোর্ এিায়ার রস্টে সামপাটিন ভ হাউমজিং ইমর্মশময়টিভ 
(Empire State Supportive Housing Initiative) এর মািযমম রস্টমের অ্মিস অ্ব রেমিারামর 
এড মডমসমবমিটি অ্যামসমস্টন্স (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) কিৃন ক 
প্রোর্ করা হমব। অ্মিমরি অ্থনায়র্ মসটি অ্ব ররামেস্টার রহাম িাড (City of Rochester 
HOME funds) এবিং রিডামরি রহাম রিার্ বযাঙ্ক (Federal Home Loan Bank) কিৃন ক প্রোর্ 
করা হমব।  
  
সকি মর্উ ইয়কন বাস়ীর জর্য মর্রাপে, সাশ্রয়়ী আবাসর্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর রয অ্ঙ্গ়ীকার 
িা রস্টমের এই অ্ভূিপূবন 20 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিার মূমিযর পাাঁে-বের রময়াে়ী আবাসর্ 
পমরকল্পর্ায় (Housing Plan) প্রমিিমিি হয়। এই পমরকল্পর্া আবাসর্ সহজিভয কমর এবিং 
গৃহহ়ীর্িার সামথ িিাই কমর 100,000 টি সাশ্রয়়ী গৃহ ও 6,000 টি সহায়ক পমরমষবা তিমর করার 
বা সিংরিে করার মািযমম। এই েযার্টি পুমরা রস্টমের আবাসমর্র সমসযা সমািামর্র জর্য একটি 



 

 

পূেনাঙ্গ পদ্ধমি এবিং এমি একক ও রযৌথ পমরবামরর আবাসর্ এবিং কমমউমর্টির উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ি 
রময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  রস্টে রহামস এিিং কবমউবর্র্ট বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলম্বের্, "VOC মিবাটিন  িযামডিং রভমেরার্মের সহ 33 টি পমরবারমক সাশ্রয়়ী বামি প্রোর্ করমব 
যামি বামসন্দাগে িামের ভামিাবাসার কমমউমর্টিমি স্বাি়ীর্ভামব বাস করমি পামরর্। আমরা এই 
বযমিমের সহায়িা করমি রপমর গমবনি যারা আমামের রেমশর রসবা কমরমের্ এবিং আমামের জর্য 
অ্মর্ক িযাগ স্ব়ীকার কমরমের্। যখর্ আমরা সকি মর্উ ইয়কন বাস়ীর জর্য মর্রাপে, সুরমিি বামির 
সুমযাগ প্রসামরি করমে, এর িমি আমরা আমামের অ্থনর়্ীমিমক শমিশাি়ী করমে এবিং মিঙ্গার রিকস 
অ্ঞ্চমির সামমর্ এমগময় যাওয়া অ্বযাহি রাখমে।"  
  
রস্টে অবিস অি রেম্বপারাবর এড বডম্বসবিবলর্ট অোবসম্বস্টন্স এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাইক রহইর্ 
িম্বলর্, "সহায়ক আবাসর্ রস্টেজমুি গৃহহ়ীর্িা প্রমিমরামি আমামের প্রমেষ্টায় এক গুরুত্বপূেন ভূমমকা 
পাির্ কমর। মিবাটিন  িযামডিং এ রভমেরার্ আউেমরে রসন্টামরর মি প্রকল্পগুমিা সাশ্রয়়ী ভািার সামথ 
সহায়ক রসবা এবিং কামজর সুমযামগর সমন্বয় সাির্ কমর - যার সবগুমিা গৃহহ়ীর্ অ্বস্থায় থাকা 
রভমেরার্মের জ়ীবমর্ মস্থরিা আর্মি সাহাযয করমি পামর। গভর্নর কুওমমা এর রর্িৃমত্ব মর্উ ইয়কন  
রস্টে যারা আমামের রেমশর রসবা কমরমের্ িামের জর্য র্িুর্ সুমযাগ প্রোর্ করা এবিং আমামের 
কমমউমর্টিগুমিামি গৃহহ়ীর্িা সমসযা রমাকামবিায় প্রকৃি সমািামর্ মবমর্ময়াগ অ্বযাহি ররমখমে।"  
  
রসম্বর্ের রজাম্বসি ররািাক িম্বলর্, "আমম রভমেরার্ আউেমরে রসন্টার এবিং আমার সরকামর 
অ্িংশ়ীোরমের সামথ এই অ্মভর্ব অ্িংশ়ীোমরত্ব অ্থনাৎ VOC মিবাটিন  িযামডিং এর উেযাপর্ উপিমি 
একমিি হওয়া মর্ময় উদ্দ়ীমপি। আমামের রেশ ও কমমউমর্টির জর্য আমামের রভমেরার্গে অ্মর্ক 
রবমশ অ্বোর্ ররমখমের্, এই প্রকল্প এটি মর্মিি করমি সাহাযয করমব রয িামের রযর্ সামভন স রশমষ 
বাস করার একটি মর্রাপে, সাশ্রয়়ী বাসস্থার্ থামক। আমম রযাড ওমপমর্িং এর জর্য মিমর আসার 
অ্মপিায় আমে এবিং প্রকল্পটি সিূেন হমি রেখার আশায় আমে।"  
  
এম্বসেবল সেসে হোবর বি. ব্রর্সর্ িম্বলর্, "আমামের রভমেরার্গে আমামের পামশ রথমকমের্ এবিং 
আমামের কমমউমর্টির অ্বশযই সবনো আমামের রভমেরার্মের পামশ থাকমি হমব। মিবাটিন  িযামডিং 
গৃহহ়ীর্িা প্রমিমরামি এবিং আমামের রেমশর রসবায় যারা মর্ময়ামজি রথমকমের্ িামের একটি 
মার্সম্মি জ়ীবর্যািার বযবস্থা কমর রেয়ার উমদ্দমশয আমামের প্রময়াজর়্ীয় সাশ্রয়়ী ও সুিভ আবাসর্ 
তিমর করমব। আমম রভমেরার্ আউেমরে রসন্টারমক আমামের রভমেরার্ কমমউমর্টির জর্য করা 
িামের সকি কামজর জর্য এবিং রসই সামথ মর্উ ইয়কন  রস্টে রহামস এড কমমউমর্টি মরমর্উয়ািমক 
এই গুরুত্বপূেন প্রকমল্প অ্িংশ়ীোর হওয়ার জর্য প্রশিংসা করমে।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্ট এবিবকউর্টভ রেবরল বডর্ম্বফা িম্বলর্, "VA োমব রপশ করা, োকমর, মপয়ার 
সামপােন  বা আবাসর্ যাই রহাক র্া রকর্ মর্মরা কাউমন্ট VOC এর মমিা অ্িংশ়ীোরমের পামশ মর্ময় 
আমামের রভমেরার্মের সহায়িায় প্রস্তুি। মিবাটিন  িযামডিং এ বাস করমবর্ এমর্ রভমেরার্মের রসবায় 
VOC এর সামথ পাশাপামশ কাজ করমি রপমর আমরা গমবনি এবিং আমরা এই অ্মবশ্বাসয প্রকল্প সিূেন 
হওয়ার প্রি়ীিায় আমে।"  



 

 

  
ররাম্বেস্টাম্বরর রময়র লাভবল ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "VOC মিবাটিন  িযামডিং আমামের রভমেরার্গে যারা 
এই রেমশর জর্য অ্মর্ক রবমশ িযাগ স্ব়ীকার কমরমে িামের আমামের কমমউমর্টিমি উন্নমি িাভ 
করার মি মরমসাসন রময়মে এটি মর্মিি করার মভমত্ত প্রোর্ কমর। ররামেস্টার মসটিমি এই প্রকমল্প রয 
সহায়িা প্রোর্ কমরমে িার জর্য আমম গমবনি। আমম কমর্িার মরয়যামিটি এবিং রভমেরান্স আউেমরে 
রসন্টার এর প্রমি VOC মিবাটিন  িযামডিং রক আমামের শহমর মর্ময় আসার জর্য ির্যবাে মেমি োই। 
এবিং আমম ির্যবাে জার্ামি োই মর্উ ইয়কন  রস্টে রহামস এড কমমউমর্টি মরমর্উয়াি, অ্মিস অ্ব 
রেমিারামর এড মডমসমবমিটি অ্যামসসমেন্স এবিং এিায়ার রস্টে সামপাটিন ভ হাউমজিং ইমর্মশময়টিভ সহ 
রসইসব এজমন্সগুমিামক যারা এই প্রকমল্প সহায়িা করমের্।"  
  
রভম্বেরার্ আউেবরে রসন্টার এর এবিবকউর্টভ বডম্বরক্টর লরা স্ট্র্োডবল িম্বলর্, "আমম মর্উ ইয়কন  
রস্টে এবিং কমর্িার এিএিমস এর সহায়িায় এই েমৎকার প্রকল্পটি শুরু করমি রপমর উদ্দ়ীমপি। 
VOC মিবাটিন  িযামডিং রভমেরার্ কমমউমর্টির জর্য একটি েমৎকার সিে হমব এবিং রভমেরার্মের ও 
িামের পমরবামরর জর্য সাশ্রয়়ী ও আকষনে়ীয় আবাসমর্র বযবস্থা করার মািযমম এক গুরুির শূর্যিা 
পূরে করমে। অ্র্-সাইে সহায়ক রসবাগুমিা VOC-রি আমামের প্রোর্ করা মবসৃ্তি পমরসমরর 
সুমবিাগুমিা যামের প্রময়াজর্ িামের জর্য এক অ্র্র্য সুমযাগ হমব। এই প্রকল্পমক বাস্তমব রূপোর্ 
করমি পারার মমিা এমর্ েমৎকার মভশর্ামর এবিং সহার্ুভূমির সামথ রভমেরার্মের রসবা করার 
এবিং আমামের রেমশর ইউমর্িমন পমরিার্কার়ী সকমির সমথনমর্ কাজ করার আমামের মমশমর্র সামথ 
সরাসমর সিংমিষ্ট এমর্ প্রকল্প রপময় আমরা ভাগযবার্।"  
  
কবর্িার এর রেয়ারমোর্ এিিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া র্টম্বমাবর্ বড. িুরবর্য়ার িম্বলর্, "আমামের 
রভমেরার্মের জর্য মর্রাপে, শাি়ীর্, সাশ্রয়়ী আবাসর্ প্রোমর্র জর্য গি পাাঁে বের িমর রভমেরার্ 
আউেমরে রসন্টামরর সামথ অ্িংশ়ীোর মহমসমব কাজ করমি রপমর আমরা আর্মন্দি রবাি করমে। 
আমরা মবশ্বাস কমর আমামের আেমশন একিা আমে এবিং একসামথ এখামর্ মিবাটিন  িযামডিং এ 
'সম্ভাবর্ার এক বাসস্থার্' প্রোর্ কমর, মার্ুমষর প্রািযমহক জ়ীবমর্ ইমিবােক প্রভাব রাখমি আমরা 
প্রমিশ্রুমিবদ্ধ।"  
  
বিঙ্গার রলকস িম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিত করা  
  
আজমকর র াষো "মিঙ্গার রিকস িমরায়াডন " এর সিূরক, এই এিাকায় বযাপক অ্থননর্মিক এবিং 
সামামজক উন্নয়মর্র একটি সিূেন ব্লুমপ্রন্ট। রস্টে এই অ্ঞ্চমি 2012 সাি রথমক এই পমরকল্পর্ার জর্য 
বুমর্য়াে়ী কামজর মপেমর্ ইমিামমিযই 6.1 মবমিয়মর্র রবমশ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ কমরমে - 
িমোমর্ক্স, কৃমষ ও খােয উৎপাের্ এবিং উন্নি মর্মনাে কামযনর মমিা মূি মশল্পগুমি এই মবমর্ময়ামগর 
অ্ন্তভুন ি। বিন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর রথমক রবকারত্ব সবমেময় কম হময়মে; 
বযমিগি এবিং কমপনামরে আয়কর কমমমে এবিং বযবসা প্রমিষ্ঠার্গুমি উন্নমি ও মবমর্ময়াগ করার জর্য 
ররামেস্টার, বাোমভয়া এবিং কার্ার্ডাইগুয়ার মমিা জায়গা রবমে মর্মে।  
  
বিন মামর্, অ্ঞ্চিটি 500 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর রস্টে মবমর্ময়ামগর সাহামযয এখর্ মিঙ্গার রিকস 
িমরায়াডন মক ত্বরামন্বি করমে যা প্রোর্ করা হময়মে আপমস্টে মরভাইমেিাইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর 



 

 

(Upstate Revitalization Initiative) মািযমম, যা গভর্নর কুওমমা মডমসম্বর 2015 এ র াষো 
কমরমের্। রস্টমের এই 500 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মবমর্ময়াগ 2.5 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও 
রবমশ মবমর্ময়াগ করার জর্য বযমিগি বযবসায়়ীমের উদ্দ়ীপর্া রেমব - এবিং অ্ঞ্চমির জমাকৃি 
পমরকল্পর্া অ্র্ুযায়়ী আশা করা হমে রয 8,200 এরও র্িুর্ রবমশ কমনসিংস্থার্ তিমর হমব। আরও 
িথয এখামর্ পাওয়া যামব এখামর্।  
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