অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/7/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ররবিবলম্বেবি অোন্ড ইম্বকার্বমক রেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বেটিভ (RESILIENCY AND
ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE) কবমেম্বর্র িহ-িভাপবি বিষেক বিঠি জাবর করার
কথা র াষণা কম্বরম্বের্ রলক অন্টাবরওর রপৌরিভাগুবলম্বক অগ্রগবির হালর্াগাদ প্রদার্ কম্বর

বর্উ ইেকন রেট হাউবজিং এিিং কবমউবর্টি বরবর্উোল ররবিম্বেি রহাম বরম্বপোর রপ্রাগ্রাম্বমর (NYS
Department of Housing and Community Renewal Residential Home Repair Program)
িম্প্রিারম্বণর জর্ে 20 বমবলের্ মাবকনর্ েলার পর্ন ন্ত িরাে করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম। কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘরসিসিমেসি অ্যান্ড ইমকার্সমক ঘেমভিপমমন্ট
ইসর্সিমেটিমভর িহ-িভাপসিরা, DEC কসমির্ার ঘেসিি ঘিমগাি এেং এম্পাোর ঘেট
ঘেমভিপমমমন্টর (Empire State Development, ESD) িভাপসি হাওোেন ঘজমসি, ঘিক
অ্ন্টাসরওর িম্প্রদাে পসরকল্পর্া প্রসিোর অ্গ্রগসি িম্পমকন হাির্াগাদ প্রদার্ কমর একটি সিঠি জাসর
কমরমের্ ঘিক অ্ন্টাসরওর ঘপৌরিভাগুসিমক। সিঠিমি িহ-িভাপসিগণ েমিমের্ ঘে অ্িংখ্য গৃমহর
মাসিকমদর প্রসিসিো, ঘে ঘিক অ্ন্টাসরওর ের্যার পর এখ্মর্া িামদর স্বিন্ত্র িহােিার প্রমোজর্
আমে, িার প্রসিসিোস্বরুপ, সর্উ ইেকন ঘেট হাউসজং এেং কসমউসর্টি সরসর্উোি ঘরসিমেি ঘহাম
সরমপোর ঘপ্রাগ্রামমর িম্প্রিারমণর জর্য 20 সমসিের্ মাসকন র্ েিার পেনন্ত েরাদ্দ করমে সর্উ ইেকন
ঘেট।
সিঠিটির িম্পূণন োিন া সর্মি ঘদওো হি:
8/7/2019
সপ্রে REDI ঘপৌরিভাগণ/অ্র্ুদার্প্রাপকগণ:
আঞ্চসিক অ্র্ননর্সিক উন্নের্ উমদযামগর (Regional Economic Development Initiative,
REDI) প্রর্ম পেনাে শুরু হওোর িামর্ িামর্ আমরা এই গুরুত্বপূণন িম্প্রদাে পসরকল্পর্া প্রসিোর
অ্গ্রগসির একটি হাির্াগাদ প্রদার্ করমি ঘপমর আর্সিি। ঘেমর্ আপসর্ জামর্র্, ঘিক অ্ন্টাসরও
এেং ঘিন্ট িমরি র্দীর িীর েরাের ের্যার েসধনি পযাটামর্নর প্রসিসিোস্বরুপ, এই িমস্ত এিাকার
আশু এেং দী নমমোসদ সিসিিাপকিার প্রমোজর্গুসির িুরাহা করমি, এেং একই িামর্ অ্র্ননর্সিক
উন্নেমর্র িুমোগ আর ঘিমকর স্বািয েৃসি করমি REDI তিসর করা হমেমে। REDI এর িক্ষ্য হি,
সিসিিাপকিার এেং অ্র্ননর্সিক উন্নেমর্র দৃসিমকাণ ঘর্মক ঘিক অ্ন্টাসরও এেং ঘিন্ট িমরি র্দীর

উপকূি পুর্গনঠর্ ও িমৃি করমি একটি র্িু র্ সভির্ তিসর করা, োর মমধয রমেমে গুরুত্বপূণন
পসরকাঠামমা রক্ষ্া করা এেং প্রাকৃ সিক তেসিিয িমৃি করা ো উপকূিীে সিসিিাপকিা িমর্নর্
কমর।
এই জুমর্ আমরা িোই রমিোমর িমমেি হোর পর ঘর্মক সর্উ ইেকন ঘেট
প্ল্যাসর্ং টিম REDI িম্প্রদােমক িি িি প্রকমল্পর ধারণা ঘপি করমি ক্ষ্মিাসেি কমরমে, িম্ভােয
300 সমসিের্ মাসকন র্ েিার পেনন্ত অ্র্নােমর্র জর্য। পাাঁিটি অ্ঞ্চমির প্রসিটিমি দুটি কমর পসরকল্পর্া
িংিান্ত তেঠক হমেমে, ঘিমেম্বমরর ঘিষ র্াগাদ আরও অ্ন্তি দুটি আিমি িমিমে। রামজযর কাসরগসর
সেমিষজ্ঞমদর িাহােয ঘপমে, িম্প্রদােগুসি এখ্র্ িামদর প্রস্তাসেি প্রকমল্পর সিসিিাপকিা এেং
অ্র্ননর্সিক িুসেধা পরীক্ষ্া করমে, োর ঘিষ িক্ষ্য হি REDI কসমিমর্র কামে িমেনাচ্চ মামর্র
প্রকমল্পর আমেদর্ জমা ঘদওো।
একটি েযাখ্যা সহমিমে, িার্ীে িরকার ের্যার িংস্পমিন র্াকার জর্য গৃমহর মূিয
হ্রাি পাওোর কারমণ হওো অ্র্ননর্সিক ক্ষ্সির হাি ঘর্মক রক্ষ্া করার জর্য প্রকমল্পর প্রস্তাে করমি
পামর, ঘেখ্ামর্ িার্ীে িরকার একটি ঘভৌমগাসিক কর্সিগামরির্মক সিসিি কমরমে ো একটি ঘেক
ওোি ো সিসে িাপমর্র িুমোগ কমর ঘদে গুরুত্বপূণন গৃমহর িমসি রক্ষ্া করার জর্য। উদাহরণস্বরূপ,
শুধু েসদ সকেু োস়ি রক্ষ্া করার জর্য একটি পাসর্র োাঁধ তিসর করা হে িাহমি িা অ্কােনকর
হমে প়িমে ঘেমহিু পার্শ্নেিী প্রসিমেিীমদর কাে ঘর্মক আিা পাসর্র অ্র্ুপ্রমেমির িমি োাঁমধর প্রভাে
হ্রাি পামে। িার্ীে িরকারমক ঘভৌমগাসিক ও িারীসরকভামে িম্ভেপর প্রকমল্পর র্কিা জমা সদমি
হমে।
আমামদর িক্ষ্য েখ্র্ আঞ্চসিকভামে-উমেখ্মোগয প্রমিিার উপর ঘকন্দ্রীভূ ি, আমরা
অ্মর্ক গৃমহর মাসিকমদর কাে ঘর্মক শুমর্সে োমদর এখ্র্ও েযসিগি িহােিার প্রমোজর্ এেং এর
িমি আমামদর হাউসজং ও কসমউসর্টি সেভামগর সরসর্উোি ঘরসিমের্সিোি ঘহাম সরমপোর ঘপ্রাগ্রাম
(Department of Housing and Community Renewal Residential Home Repair Program)
িম্প্রিারমণর জর্য 300 সমসিের্ মাসকন র্ েিামরর ঘর্মক 20 সমসিের্ মাসকন র্ েিার পেনন্ত েরাদ্দ
করা হমে।।
আমরা প্রসি কাউসন্টমি ঘোগযিাপ্রাপ্ত প্রকমল্পর জর্য আর্ুমাসর্ক 15 সমসিের্ মাসকন র্
েিার ঘমাট পেনন্ত এেং আঞ্চসিকভামে উমেখ্মোগয ে়ি আকামরর অ্র্ননর্সিক উন্নের্ এেং
সিসিিাপকিা িম্পসকন ি প্রকমল্পর জর্য 160 সমসিের্ মাসকন র্ েিার পেনন্ত অ্সিসরি অ্র্নাের্ প্রদামর্র
অ্র্ুমার্ করসে।
REDI কসমিমর্র পক্ষ্ ঘর্মক জার্াই, আমরা এখ্র্ পেনন্ত ঘিক অ্ন্টাসরও এেং
ঘিন্ট িমরি সরভার িম্প্রদােগুসির অ্িাধারণ অ্ংিগ্রহমণর জর্য কৃ িজ্ঞ এেং আপর্ামদরআমেদর্গুসি
পেনামিাির্া করার জর্য উদগ্রীে। আমরা আত্মসের্শ্ািী ঘে এক িামর্ কাজ কমর, আমরা অ্িাধারণ
দী নমমোদী িমামজর জর্য িুরক্ষ্ামূিক এেং িুসেধাজর্ক প্রকল্প তিসর করমি পারমো।

REDI প্রমিিা ো়িাও রাজয উমেখ্মোগয পেনটর্ েধনর্ কােনিম গ্রহণ কমরমে োর মমধয
রমেমে আই িাভ সর্উ ইেকন (I LOVE NY) সেজ্ঞাপর্, ঘিক অ্ন্টাসরওমি সের্ামূমিয মাে ধরার
িাইমিি এেং হ্রািপ্রাপ্ত পাসকন ং এেং কযাসম্পং সি।
এক িমে আমরা এই িযামিমের পার করমো। আপর্ার িাহামেযর জর্য ধর্যোদ।
সের্ীি,

কসমির্ার ঘেসিি ঘিমগাি

কসমির্ার হাওোেন ঘজমসি

REDI কসমিমর্র িহ-িভাপসিগণ
cc: সিমর্টর সরসি, আমিম্বসি িদিয োকন মি, আমিম্বসি িদিয মযামেটমিা
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