
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বর 30.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক 
কাজ সমাবির ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
"বসিবল ঘকায়ার" এর সংকাম্বর 280টি বমশ্র আম্বয়র অোপার্ন ম্বমন্ট, বরম্বর্ইল, অবিস এিং িাবণবজেক 

স্থার্ রম্বয়ম্বে  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত ঘকৌেল - 
"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ডাউর্টাউর্ রমেস্টামর আজ 30.3 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর সাশ্রয়ী 
মূমিযর আবাসর্ উন্নয়মর্র কাজ আজ সমামি ঘ াষণা কমরমের্। দ্য মিবার্টন  িফটস (The Liberty 
Lofts) প্রকল্প, মসবমি ঘকায়ামরর সংকামরর অ্ংশ ঘেখামর্ 104র্ট সাশ্রয়ী এবং কমী-বান্ধব 
অ্যাপাটন মমন্ট রময়মে। বৃহত্তর সংকারমূিক কমনকাণ্ডর্টর মমযয একর্ট অ্মিমরক্ত 176র্ট সাশ্রয়ী এবং 
বাজার মূমিযর অ্যাপাটন মমমন্টর পাশাপামম মরমটইি, অ্মফস এবং বামণমজযক স্থার্ মবদ্যমার্ রময়মে। 
উইর্মডমভিপমমন্ট (WinnDevelopment), ভবমর্র প্রাথমমক মামিক উইর্মকাম্পামর্র উন্নয়র্ শাখা 
ো মসবমি ঘকায়ামরর ঘডমভিপার।  
  
"ঐমিহামসক মসবমি মবমডং এর রূপান্তর রমেস্টামরর ঘরমর্সাাঁর জর্য একর্ট উপস্থাপক মহমসমব কাজ 
কমর এবং একই সামথ এিাকার পুর্জন মের প্রমিফির্  টায়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাশ্রয়ী 
আবাসমর্ মবমর্ময়াগ কমর আমরা মফঙ্গার ঘিকস ও িার বাইমর বসবাসকারী পমরবার ও আমামদ্র 
কমমউমর্র্টমক শমক্তশািী করমে।"  
  
"আমরা আমামদ্র কমমউমর্র্টমি মবমর্ময়াগ অ্বযাহি রাখমি প্রমিশ্রুমিবদ্ধ োমি সকি মর্উ 
ইয়কন বাসীমদ্র জীবর্োত্রার মার্ উন্নয়র্ মর্মিি করা োয়, এবং এর মমযয রময়মে সাশ্রয়ী মূমিযর 
আবাসর্ সুমোগ তিমর এবং সংরক্ষণ করা," ঘলিম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘ ােুল িম্বলর্। 
"ডাউর্টাউর্ রমেস্টামরর ঘকন্দ্রস্থমি অ্বমস্থি ঐমিহামসক মসবমি মবমডং-এ মিবার্টন  িফটস এর কাজ 
সমাি করা এই প্রমিশ্রুমির আমরকর্ট দ্ষৃ্টান্ত এবং মর্উ ইয়মকন র আমরা ভামিা মদ্র্গুমিা সামমর্ 
আসমে। আমরা মহামারী পরবিী মবশ্বমক আমগর ঘেময় আমরা ভামিা, শমক্তশািী এবং আমরা সমমিি 
কমর গমে ঘিািার মাযযমম সামমর্র মদ্মক এমগময় মর্ময় োমি।"  
  



 

 

মসবমি মবমডং, 250 ইস্ট ঘমইর্ মিমট অ্বমস্থি, 1906 সামি ঘখািা হয় এবং ঐমিহামসক স্থামর্র 
জািীয় ঘরমজস্টামর এর্ট আমে। ভবমর্র 110 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মূমিযর সংকার কাজ 2012 
সামি শুরু হয়। 12 িিা মবমশষ্ট টাওয়ামরর 2য়, 3য়, 4থন এবং 5ম িিায় অ্বমস্থি, মিবার্টন  
িফটস 104 সু্টমডও, এক এবং দ্ইু ঘবডরুম মবমশষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট একর্ট মমশ্রণ প্রদ্ার্ কমর। ঘে 
সমস্ত পমরবামরর আয় এিাকা মভমত্তক মযযম আয় (Area Median Income)-এর 60 শিাংমশর 
কম অ্থবা সমার্ িামদ্র জর্য ঘিপ্পান্নর্ট এবং ঘে সমস্ত পমরবামরর আয় এিাকা মভমত্তক মযযম 
আময়র 110 শিাংশ িামদ্র জর্য অ্বমশষ্ট অ্যাপাটন মমন্টগুমিা সাশ্রয়ী রকমভামব মর্যনারণ করা হমব।  
স্থাপর্াগুমির মমযয রময়মে একর্ট মফটমর্স এমরয়া, মশশুমদ্র ঘখিার  র, মবজমর্স ঘসন্টার, কমমউমর্র্ট 
রুম এবং িমন্ড্র ভবর্। বামসন্দারা একর্ট কাইমিজ দ্বারা সংেকু্ত ঘসন্ট ঘজামসফ মমউমর্মসপযাি পামকন ং 
িমট একর্ট ঘদ্ািিা খাদ্য মামকন টমেস, খুেমরা ক্রময়র স্থার্ এবং মডসকাউন্ট পামকন ং অ্যামেস সমুবযা 
পামবর্। ভবর্র্টর মর্েিিায় বযাংমকর একর্ট শাখা ও থার্া রময়মে।  
  
সংকার মবদ্যমার্ ভবমর্র জর্য এন্টারপ্রাইজ গ্রীর্ কমমউমর্র্ট (Enterprise Green Communities)-
এর মার্দ্ণ্ড পরূণ করার জর্য মডজাইর্ করা হময়মে। মবদ্যুৎ-কােনকরী তবমশমষ্টযর মমযয অ্ন্তভুন ক্ত 
রময়মে সীমিন্ট, ঘপইন্ট এবং ঘলামরংসহ মর্ম্ন-VOC পমণযর ইর্স্টমিশর্; ঘিা-ঘলা ওয়াটার ঘসন্স 
ঘিমবিড োমবং মফেোর, এর্ামজন  স্টার অ্যাোময়ন্স, এিইমড িাইর্টং এবং ASHRAE স্টযান্ডাডন  62.1 
ঘিমভি ঘভমন্টমিশর্।  
  
গভর্নর কুওমমার কমমউমর্র্টগুমিমক শমক্তশািী করার এবং মফঙ্গার ঘিকমসর অ্থনর্ীমি সমৃদ্ধ করার 
অ্ঙ্গীকারবদ্ধিা "মফঙ্গার ঘিকস ফমরায়াডন " এ প্রমিফমিি হয়, ো শমক্তশািী অ্থননর্মিক প্রবৃমদ্ধ ও 
কমমউমর্র্ট মবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমমিি রূপমরখা। ডাউর্টাউর্ এমরয়ায় কমনসংস্থার্ ও 
সামভন সসমূমহর সহজিভযিার পাশাপামশ সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমবযা প্রমিষ্ঠার মাযযমম মিবার্টন  িফটমস 
ঘস্টমটর মবমর্ময়াগ মফঙ্গার ঘিকস ফরওয়াডন  উমদ্যামগর পমরপরূক।  
  
মিবার্টন  িফটস আমগর দ্ইুর্ট আবামসক উন্নয়র্মূিক পেনায় অ্র্ুসরণ কমর, োর মমযয রময়মে মসমবমি 
ঘকায়ামর িযান্ডমাকন , ো 55 বের বা িার ঘবশী বয়সী বযমক্তমদ্র জর্য 72র্ট সাশ্রয়ী মূমিযর বামে 
তিমর কমরমে। এোোও ভবর্র্টমি 104র্ট মামকন ট-ঘরট অ্যাপাটন মমন্ট অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। আবামসক 
সুমবযা োোও, মসবমি ঘকায়ার এখর্ ঘবশ মকেু ঘকাম্পামর্র ঘকন্দ্রস্থি, োর মমযয রময়মে বযবসাময়ক 
ইর্মকউমবটর ঘর্েটকপনস (NextCorps), ো িুমমমর্ট NY প্রমিমোমগিা পমরোির্া কমর 
এবং কমমসামর ডাউর্টাউর্ মকমের্ ইর্মকউমবটর (The Commissary Downtown Kitchen 
Incubator), খাদ্য মবষয় একর্ট বযবসাময়ক ইর্মকউমবটর এবং অ্ংশীদ্ামর রান্না র ফযামসমির 
মর্মনাণ েিমে। উভয় প্রকল্প এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভিপমমন্ট (Empire State Development) ঘথমক 
অ্র্ুদ্ার্ িহমবি ঘপময়মে।  
  
মিবার্টন  িফটস মর্উ ইয়কন  ঘস্টমটর ঘহামস অ্যান্ড কমমউমর্র্ট মরমর্উয়াি (Homes and Community 
Renewal, HCR) এবং পাকন , মবমর্াদ্র্ ও ঐমিহামসক স্থাপর্া সংরক্ষণ অ্মফস (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation, OPRHP) উভয় কিৃন ক সহায়িা ঘপময়মে। HCR 5.9 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার স্থায়ী টযাে-মুক্ত বমন্ড, ঘফডামরমির মর্ম্ন আময়র হাউমজং টযাে ঘক্রমডটগুমির 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=36e423f5-6ac12f96-36e6dac0-0cc47aa88e08-6d33264e5d4c90ce&q=1&e=3aa195ac-1f0d-41f9-b457-4db0ad8f0567&u=https%3A%2F%2Fnextcorps.org%2F#_blank
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/commissary-downtown-kitchen-incubator-rochester#_blank
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/commissary-downtown-kitchen-incubator-rochester#_blank


 

 

মাযযমম প্রদ্ার্ কমর োইকুযইর্টমি 4.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার এবং ভিুন মকমি 13.4 মমমিয়র্ মামকন র্ 
ডিার মহসাবখামি অ্ন্তভুন ক্ত। OPRHP ঘফডামরি এবং ঘস্টমটর ঐমিহামসক টযাে ঘক্রমডট বরাদ্দ কমর 
ো ইকুযইর্টমি 4.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামর পমরণি হয়। মসর্ট অ্ব ঘরামেস্টার মরমস্টার NY 
িহমবমি 1.2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার এবং অ্মিমরক্ত 310,000 মামকন র্ ডিার প্রদ্ার্ কমর।  
  
2011 সাি ঘথমক মর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস অ্যান্ড কমমউমর্র্ট মরমর্উয়াি মফঙ্গার ঘিকমস প্রায় 
7,500র্ট সাশ্রয়ী বামে ও অ্যাপাটন মমন্ট তিমর ও সংরক্ষণ করমি 627 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর 
ঘবমশ মবমর্ময়াগ কমরমে, োর মমযয মসর্ট অ্ব ঘরামেস্টামর 2,900র্ট বামে তিমর ও সংরক্ষমণ 278 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘবমশ মহসাবভুক্ত রময়মে। 
  
ঘ ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "রমেস্টামরর 
অ্থনর্ীমি ঘেমর্ প্রসামরি হমি, ঘিমমর্ আযমুর্ক সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসমর্র প্রময়াজর্ও রময়মে। 
মসবমি ঘকায়ামর মিবার্টন  িফটস এর মাযযমম, আমরা শহমরর ঘকন্দ্রস্থমি অ্বমস্থি এই ঐমিহামসক এবং 
গমিশীি মমশ্র বযবহামরক ভবমর্ পমরবারবমগনর জর্য 104র্ট অ্যাপাটন মমন্ট ঘোগ কমরমে। অ্মর্ক মর্উ 
ইয়কন বাসীর জর্য অ্থননর্মিক কমষ্টর এই সমময়, র্িুর্ কমনসংস্থামর্র সুমোমগর কাোকামে উচ্চ মামর্র 
অ্যাপাটন মমন্ট প্রামি পূমবনর ঘথমক আমরা দ্রুি এমগময় োওয়ার উন্নি ঘকৌশি এবং এর্ট মফঙ্গার ঘিক - 
ও সকি মর্উ ইয়কন বাসীমক - সামমর্র মদ্মক এমগময় মর্ময় োমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বর্র পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবত াবসক স্থাপর্া সংরক্ষণ অবিম্বসর কবমের্ার এবরক 
কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "মিবার্টন  িফটস এর সমামিকরণ রূপান্তরমূিক মসবমি ঘকায়ার সংকামরর জর্য 
একর্ট ঘরামাঞ্চকর র্িুর্ পেনায়, ো ঐমিহামসক কর ঘক্রমডট ঘপ্রাগ্রাম বযবহামরর জর্য মর্উ ইয়মকন র 
বৃহত্তম মবমর্ময়াগ মহমসমব দ্াাঁোয়। ঐমিহামসক টযাে ঘক্রমডট আমামদ্র ঘস্টমটর খামি এবং অ্বযবহৃি 
ঐমিহামসক ভবমর্র ঘটকসই সংকামরর জর্য অ্পমরহােন হামিয়ার হময় দ্াাঁমেময়মে। আমরা 
WinnCompanies-ঘি দ্িমক অ্মভর্ন্দর্ জার্াই এবং অ্মভমোমজি পুর্বনযবহামরর প্রমি িামদ্র 
অ্ঙ্গীকামরর জর্য িামদ্র যর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাি কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া এবরক ঘজ. গার্ন লার িম্বলর্, "এই স্থার্ীয় 
িযান্ডমামকন র সংকার ঘরামেস্টার এবং মফঙ্গার ঘিক উভয় অ্ঞ্চমির অ্থননর্মিক রূপান্তরমক অ্র্ু টক 
মহমসমব অ্বযাহি ঘরমখমে। মসবমি ঘকায়ামর সাশ্রয়ী মূমিযর আবামসক ইউমর্ট মর্মনাণ শুযুমাত্র এই 
এিাকার জর্য প্রময়াজর্ীয় আবাসর্ সুমবযা প্রদ্ার্ কমর র্া বরং এর্ট মর্মিি কমর ঘে ঘরামেস্টামরর 
পুর্রুজ্জীমবি শহমরর ো মকেু মদ্মি হমব িা সমথনর্ এবং প্রমবশামযকামরর জর্য শহমরর একর্ট সমৃদ্ধ 
জর্সংখযা আমে।"  
  
বসম্বর্র্র ঘজাম্বসি ঘরািাক িম্বলর্, "আমম আর্মন্দি ঘে এই মূিযবার্ কমমউমর্র্ট বৃমদ্ধর প্রকল্পর্ট 
ঘশষ হময়মে। মিবার্টন  িফটস অ্বশযই রমেস্টার শহরিিীর পাদ্মদ্শমক ইমিবােক ভামব উন্নীি করমি 
অ্মর্ক দ্রূ এমগময় োমব।"  
  



 

 

মর্ম্বরা কাউবন্টর ক্লাকন  এডাম ঘিম্বলা িম্বলর্, "েখর্ সকি আময়র স্তর জমুে বযমক্ত এবং 
পমরবারগুমি িামদ্র সামথনয অ্র্ুোয়ী আবাসর্গুমিমি অ্যামেস পায় িখর্ আমামদ্র সমগ্র কমমউমর্র্ট 
উপকৃি হয়। আমম উইর্মডমভিপমমমন্টর প্রশংসা করমে ঐমিহামসক মসবমি ঘকায়ারমক িামদ্র 
উচ্চামভিাষী পুর্ঃকল্পর্া করার জর্য, রমেস্টার শহরিিীর একর্ট উমত্তজক মমশ্র-বযবহার, মমশ্র আময়র 
উপস্থাপক মহমসমব ো মবমভন্ন বয়স এবং আময়র স্তমরর মার্ুমষর জর্য আবাসর্ প্রদ্ার্ কমর। আমম 
মর্উ ইয়কন  ঘস্টট কিৃন ক মিবার্টন  িফটস-এর সমথনমর্র জর্য কৃিজ্ঞ এবং আজমকর মবশাি উমদ্বাযমর্র 
জর্য কম ার পমরশ্রম করা সকি কমমউমর্র্ট এবং সরকামর অ্ংশীদ্ারমদ্র যর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "মসবমি ঘকায়ামরর মিবার্টন  িফটস রমেস্টার এবং পুমরা শহমরর 
ক্রমাগি রূপান্তমরর প্রমিমর্মযত্ব কমর। এই প্রকল্পর্ট সম্পন্ন করার জর্য এবং রমেস্টামরর অ্র্যিম 
মবখযাি ভবমর্ র্িুর্ জীবর্ প্রদ্ামর্র জর্য আমম উইর্মকাম্পামর্গুমিামক অ্মভর্ন্দর্ এবং যর্যবাদ্ 
জার্ামি োই। এই প্রকল্পর্টমক এবং আরও অ্মর্ক প্রকল্পমক সমথনর্ করার জর্য ো আমামদ্র প্রমেষ্টামক 
আরও কমনসংস্থার্, মর্রাপদ্ এবং আরও প্রাণবন্ত এিাকা এবং উন্নি মশক্ষার সুমোগ সৃমষ্টমি সহায়িা 
করমব আমম গভর্নর অ্যানু্ড কুওমমা এবং মর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস অ্যান্ড কমমউমর্র্ট মরমর্উয়াি এর 
কামে কৃিজ্ঞ।"  
  
উইর্ম্বকাম্পাবর্র প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া বগলিার্ন  ঘজ উইর্ িম্বলর্, "মিবার্টন  িফটস মসবমি 
ঘকায়ামরর পুর্ঃউন্নয়মর্ একর্ট গুরুত্বপূণন মাইিফিক, ো শহমরর ঘকন্দ্রস্থমি প্রমিযক আয় স্তমরর 
ভাোমটমদ্র আযমুর্ক এপাটন মমন্ট এবং সুমোগ-সুমবযা প্রদ্ামর্র স্বপ্ন পরূণ কমর। এর্ট 
উইর্মডমভিপমমমন্টর ইমিহামস বৃহত্তম মমশ্র বযবহার প্রকল্প। রমেস্টামরর বামসন্দামদ্র জর্য এই অ্র্র্য 
মমশ্র আময়র কমমউমর্র্টমক প্রাণবন্ত কমর িুিমি আমরা অ্মর্ক ঘস্টট, কাউমন্ট এবং স্থার্ীয় ঘর্িামদ্র 
িামদ্র অ্ংশীদ্ামরত্ব, উদ্ভাবর্ এবং অ্যযবসাময়র জর্য িামদ্র কামে কৃিজ্ঞ।"  
  
বিঙ্গার ঘলকস এর অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
  
আজমকর ঘ াষণা "মফঙ্গার ঘিকস এর অ্গ্রগমি ত্বরামিিকরণ" এর সমূ্পরক, ো শমক্তশািী 
অ্থননর্মিক প্রবৃমদ্ধ ও কমমউমর্র্ট মবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমমিি রূপমরখা। ঘস্টট এ অ্ঞ্চমি 
2012 সাি ঘথমক এই পমরকল্পর্ার জর্য বমুর্য়াদ্ী কামজর মপেমর্ ইমিামমযযই 8.07 মবমিয়মর্র ঘবমশ 
মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ কমরমে - ফমটামর্ে, কৃমষ ও খাদ্য উৎপাদ্র্ এবং আযুমর্ক মর্মনাণ কামেনর 
মমিা মূি মশল্প এই মবমর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ক্ত। বিন মামর্, উত্তরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীমবমিকরণ উমদ্যামগর মাযযমম 
অ্ঞ্চির্ট 500 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর মবমর্ময়াগসহ মফঙ্গার ঘিকস এর অ্গ্রগমি 
ত্বরামিি করমে ো গভর্নর কুওমমা মডমসবর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 মমমিয়র্ 
মামকন র্ ডিামরর মবমর্ময়াগ ঘবসরকামর খামির বযবসায়ীমদ্র 2.5 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও ঘবমশ 
মবমর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদ্মব - এবং অ্ঞ্চমির দ্ামখিকৃি পমরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা 
হমি ঘে 8,200 এর ঘবমশ র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃমষ্ট হমব। আরও িথয পাওয়া োমব এখামর্।  
  

###  
  

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri#_blank
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