
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বিকবিম্বল 51 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর এক র্তুর্ সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ 
উন্নয়ম্বর্র বর্মনাণকাজ শুরু করার ঘ াষণা করম্বলর্  

  
82-অোিার্ন ম্বমন্ট িহুিবরিাবরক উন্নয়ম্বর্ িবরিাম্বরর-আকাম্বরর ইউবর্র্সমূহ অন্তভুন ক্ত  

  
সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ সুম্ব াগ একটি িৃহত্তর িবরস়ীমা প্রদার্ করম্বত, উন্নয়র্, বিকবিম্বলর 

ডাউর্র্াউম্বর্র িরু্রুজ্জ়ীির্ উম্বদোগ িবরকল্পর্াটির িবরিরূক বহম্বসম্বি কাজ কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে 645 ঘমইর্ স্ট্রিট, 82টি শস্ট্রি-দক্ষ 
অ্যাপাটন মমন্ট সহ 51 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর একটি র্তুর্ আবাসর্ উন্নয়র্, ওময়স্টমেস্টার কাউস্ট্রন্টর 
স্ট্রপকস্ট্রিমে স্ট্রর্মনাণ কাজ শুরু কমরমে। র্তুর্ সাশ্রয়়ী মূমেযর কমমেক্সটি এোকার ঘমস্ট্রডয়ার্ আময়র 40 
ঘেমক 80 শতাাংশ উপাজন র্কার়ী পস্ট্ররবারগুস্ট্রের জর্য সাংরস্ট্রক্ষত, ো শহমরর স্ট্রবজয়়ী ডাউর্টাউমর্র 
পুর্রুজ্জ়ীবর্ উমদযামগর (Downtown Revitalization Initiative) আবাসমর্র ঘক্ষমে পেমের আমরা 
বৃহত্তর স্ট্রবকল্পসমূহ প্রদার্ করার েক্ষয পূরমণ সাহােয কমর। 645 ঘমইর্ স্ট্রিমটর উন্নয়র্টি গভর্নর 
কুওমমার অ্ভূতপূবন 20 স্ট্রবস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর, পাাঁে বেমরর সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসর্ পস্ট্ররকল্পর্ার 
(Affordable Housing Plan) অ্াংশস্ট্রবমশষ, ো স্ট্রর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস এবাং কস্ট্রমউস্ট্রর্টি স্ট্ররস্ট্রর্উয়াে 
(New York State Homes and Community Renewal) দ্বারা পস্ট্ররোস্ট্রেত। 
  
"প্রমতযক স্ট্রর্উ ইয়কন বাস়ীর বসবামসর জর্য একটি স্ট্রর্রাপদ, সাশ্রয়়ী স্থার্ প্রাপয, োমক তারা বাস্ট্রি 
বমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্, শস্ট্রি-দক্ষ উন্নয়র্ রাজয জমুি ডাউর্টাউর্গুস্ট্রেমত 
আমামদর অ্বযাহত ঘকৌশেগত স্ট্রবস্ট্রর্ময়ামগর স্ট্রবকাশ  টায় এবাং পস্ট্ররবার এবাং সম্প্রদাময়র জর্য 
80টিরও ঘবস্ট্রশ র্তুর্, সাশ্রয়়ী মূমেযর অ্যাপাটন মমন্ট প্রদার্ করমব।"  
  
"আমরা আমামদর কস্ট্রমউস্ট্রর্টিমত স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ অ্বযাহত রাখমত প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতবদ্ধ োমত সকে স্ট্রর্উ 
ইয়কন বাস়ীমদর জ়ীবর্োোর মার্ উন্নয়র্ স্ট্রর্স্ট্রিত করা োয়, এবাং এর মমযয রময়মে সাশ্রয়়ী মূমেযর 
আবাসর্ সুমোগ ততস্ট্রর এবাং সাংরক্ষণ করা," ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "স্ট্রপকস্ট্রিমে 
51 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর র্তুর্ সাশ্রয়়ী মূমেযর, বহু-পাস্ট্ররবাস্ট্ররক আবাসর্ উন্নয়মর্র উপর স্ট্রর্মনাণ 
কামজর শুরু এই প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতর আমরকটি েক্ষণ এবাং এর স্ট্রর্িয়তা ঘে স্ট্রর্উ ইয়মকন র আমরা ভামো 
স্ট্রদর্গুস্ট্রে আসমে। আমরা মহামার়ী পরবতী স্ট্রবশ্বমক আমগর ঘেময় আমরা ভামো, শস্ট্রিশাে়ী এবাং আমরা 
সমস্ট্রিত কমর গমি ঘতাোর মাযযমম সামমর্র স্ট্রদমক এস্ট্রগময় স্ট্রর্ময় োস্ট্রি।"  



 

 

  
স্ট্রর্উ ইয়কন  রামজযর 20 স্ট্রবস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর পস্ট্ররকল্পর্াটি সমস্ত স্ট্রর্উ ইয়কন বাস়ীমদর স্ট্রর্রাপমদ, 
সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসর্গুস্ট্রেমত অ্যামক্সস প্রদার্ করার প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতটি প্রস্ট্রতফস্ট্রেত কমর, ো 100,000 
এরও ঘবস্ট্রশ সাশ্রয়়ী অ্যাপাটন মমন্ট এবাং 6,000 ইউস্ট্রর্ট সহায়ক আবাসর্ ততস্ট্রর এবাং সাংরক্ষমণর 
মাযযমম আবাসর্মক আমরা সহজেভয কমর ঘতামে এবাং গৃহহ়ীর্তার স্ট্রবরুমদ্ধ েিাই কমর। এই উন্নয়র্ 
স্ট্রপকস্ট্রিে শহমরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জ়ীবর্ উমদযাগ (Downtown Revitalization Initiative) এোকার 
মমযয এবাং আমরা তবস্ট্রেেযময় আবাসমর্র স্ট্রবকল্প প্রদার্ করার এই উমদযামগর েক্ষযটি সমূ্পণন কমর।  
 
েখর্ সম্পন্ন হমব, 645 ঘমইর্ স্ট্রিমট 18টি এক ঘবডরুম অ্যাপাটন মমন্ট, 50টি দইু ঘবডরুম 
অ্যাপাটন মমন্ট এবাং 14টি স্ট্রতর্ ঘবডরুম অ্যাপাটন মমন্ট অ্বস্ট্রস্থত হমব। সম্পস্ট্রত্তর সুপাস্ট্ররর্মটর্মডমন্টর জর্য 
একটি অ্যাপাটন মমন্ট োকমব। বাস্ট্রসোমদর জর্য সুমোগ-সুস্ট্রবযাগুস্ট্রের মমযয রময়মে একটি প্রাকৃস্ট্রতক 
উঠার্, রান্না র সহ কস্ট্রমউস্ট্রর্টি রুম, স্ট্রফটমর্স ঘসন্টার, েস্ট্রন্ড্র রুম, এবাং একটি অ্র্-সাইট 
মযামর্জমমন্ট অ্স্ট্রফস। সমস্ত অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রেমত এর্াস্ট্রজন  স্টার সস্ট্রহত েন্ত্রপাস্ট্রত এবাং বযস্ট্রিগতভামব 
স্ট্রর্য়স্ট্রন্ত্রত উত্তাপ এবাং তবদযুস্ট্রতক বযবস্থা োকমব। এই পাাঁে-তো উন্নয়র্টি স্ট্রপকস্ট্রিমের ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জ়ীবর্ উমদযাগ (Downtown Revitalization Initiative) এোকার মমযয ব্রাউর্স্ট্রফমে একটি দইু 
একমরর পুর্রায় সস্ট্রজ্জত সাইমটর উপর স্ট্রর্স্ট্রমনত হমব। এর মমযয রময়মে একটি 140টি স্থার্ সহ পাস্ট্রকন াং 
গযামরজ োর উপর একটি সবুজ োদ োকমব এবাং তার সামে ভূগভন স্থ ঝমির জে অ্র্ুপ্রমবমশর 
বযবস্থা ো ঘপৌর বযবস্থার ঘবাঝা কমামত সাইমট পৃষ্টতমের জে যমর রাখমব। োমদ বসামর্া 
ফমটামভাল্টাইক ঘসাোর পযামর্েগুস্ট্রে স্ট্রবদযুমতর খরে হ্রাস করমব। অ্র্যার্য শস্ট্রি দক্ষতা পদমক্ষপগুস্ট্রের 
মমযয োকমব উচ্চ-কমনক্ষমতা সহ স্ট্রবস্ট্রোং এর্মভমোপ এবাং উত্তাপ এবাং শ়ীততাপ স্ট্রর্য়ন্ত্রমণর বযবস্থা, 
এবাং কম প্রবাহ সস্ট্রহত োস্ট্রবাং সরঞ্জাম। ঘে বযস্ট্রি এবাং পস্ট্ররবারগুস্ট্রের আয় এোকার ঘমস্ট্রডয়ামর্র 40 
ঘেমক 80 শতাাংশ বা তার কম, তামদর জর্য ভািা সাশ্রয়়ী করা হময়মে। এর উন্নয়র্কতন া 
ওয়াইোর বযাল্টার পাটন র্াসন ইর্কমপনামরমটড (Wilder Balter Partners Inc.) এবাং স্থপস্ট্রত এে 
অ্যান্ড এম স্ট্রডজাইর্ ইর্কমপনামরমটড (L&M Design Inc.)।  
645 ঘমইর্ স্ট্রিমট বাস্ট্রি এবাং সম্প্রদায় পুর্র্নব়ীকরমণর (Homes and Community Renewal) 
স্ট্রবস্ট্রর্ময়ামগ রময়মে 21.9 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর স্ট্রর্মনাণ এবাং স্থায়়ী কর-মিু জেবায় ুবন্ড, 12.1 
স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর ঘফডামরে স্বল্প-আয় আবাসমর্র টযাক্স ঘেস্ট্রডট ইকুইটি এবাং প্রায় 12.3 
স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর ভতুন স্ট্রক। অ্র্যার্য রাজয দ্বারা প্রদত্ত তহস্ট্রবমের মমযয রময়মে স্ট্রর্উ ইয়কন  
রামজযর পস্ট্ররমবশর্ সাংরক্ষণ স্ট্রবভামগর (New York State Department of Environmental 
Conservation) ঘেমক প্রায় 6 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর ব্রাউর্স্ট্রফে পস্ট্ররষ্কার ঘপ্রাগ্রাম (Brownfield 
Cleanup Program) স্ট্রসস্ট্রন্ডমকশমর্র আয় এবাং স্ট্রর্উ ইয়কন  রামজযর শস্ট্রি গমবষণা ও উন্নয়র্ 
কতৃন পমক্ষর স্ট্রর্ম্ন-উচ্চতার আবাস্ট্রসক র্তুর্ স্ট্রর্মনাণ ঘপ্রাগ্রামমর (New York State Energy Research 
and Development Authority's Low-rise Residential New Construction program) মাযযমম 
270,000 মাস্ট্রকন র্ ডোমররও ঘবস্ট্রশ। ওময়স্টমেস্টার কাউস্ট্রন্ট হাউস্ট্রজাং বাস্তবায়র্ তহস্ট্রবে 
(Westchester County Housing Implementation Fund) এবাং ওময়স্টমেস্টার কাউস্ট্রন্ট স্ট্রর্উ ঘহামস 
েযান্ড অ্যাকুইস্ট্রজশর্ ফান্ড (Westchester County New Homes Land Acquisition Fund) 
েোেমম 5.7 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোর এবাং 2.3 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোর প্রদার্ কমর। 
  



 

 

645 ঘমইর্ স্ট্রিট আন্তজন াস্ট্রতক জেবায় ুবন্ড উমদযাগ (International Climate Bonds Initiative) 
দ্বারা প্রতযস্ট্রয়ত, ো রামের কাবনর্ ফুটস্ট্রপ্রন্ট কমামর্ার সামে স্ট্রর্উ ইয়কন বাস়ীমদর জর্য স্বাস্থযকর, শস্ট্রি-
দক্ষ বাস্ট্রি স্ট্রর্মনাণ করমত সহায়তা কমর।  
  
2011 সাে ঘেমক, বাস্ট্রি এবাং সম্প্রদায় পুর্র্নব়ীকরণ (Homes and Community Renewal, HCR) 
স্ট্রমড হাডসর্ অ্ঞ্চমে প্রায় 13,000 সাশ্রয়়ী মূমেযর বাস্ট্রি এবাং অ্যাপাটন মমন্ট ততস্ট্রর বা সাংরক্ষমণর জর্য 
130টি উন্নয়মর্ 1 স্ট্রবস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমররও ঘবস্ট্রশ স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ কমরমে, োর মমযয 20,000 এরও 
ঘবস্ট্রশ মার্ুমষর জর্য প্রায় 7,500 টি বাস্ট্রিমক সহায়তা করমত ওময়স্টমেস্টার কাউস্ট্রন্টমত প্রায় 800 
স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোর রময়মে। রামজযর স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ এই স্ট্রমড-হাডসর্ অ্ঞ্চমের উন্নয়র্গুস্ট্রের জর্য 
অ্র্যার্য তহস্ট্রবমে প্রায় 1.9 স্ট্রবস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোর অ্জন র্ কমরমে।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুিার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "কমনরত স্ট্রর্উ 
ইয়কন বাস়ীমদর জর্য সাশ্রয়়ী মূমেযর দদুন ান্ত বাস্ট্রি ততস্ট্রর করা বাস্ট্রি এবাং সম্প্রদায় পুর্র্নব়ীকরমণর প্রযার্ 
েক্ষয। স্ট্রপকস্ট্রিমের মত একটি েমবযনমার্ ডাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জ়ীস্ট্রবত করমত সাহােয করার সামে 
এই কাজটি সম্পন্ন করা, এই সব বামক্স টিক স্ট্রেহ্ন ঘদয় এবাং আমরা অ্মর্ক স্ট্রকেু। এই 645 ঘমইর্ 
স্ট্রিট কমমেক্সটি স্ট্রপকস্ট্রিমে আমরা তবস্ট্রেেযময় এবাং সসু্থ একটি সম্প্রদায় গমি তুেমত সাহােয করমব 
এবাং কমঠার-পস্ট্ররশ্রম়ী স্ট্রর্উ ইয়কন বাস়ীমদর জর্য প্রময়াজর়্ীয় এবাং প্রাপয 82 ইউস্ট্রর্ট সাশ্রয়়ী মূমেযর 
আবাসর্ প্রদার্ করমব। আমরা গস্ট্রবনত ঘে গভর্নর কুওমমার আবাসর্ পস্ট্ররকল্পর্ার প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রত এই 
ভয়াবহ মহামার়ীর ঘপ্রক্ষাপমট আমামদর অ্েননর্স্ট্রতক পরু্রুদ্ধারমরর বৃস্ট্রদ্ধর ঘক্ষমে সস্ট্রতযকামরর পােনকয 
 টামি।"  
  
বডিার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্র্াল কর্জারম্বভেম্বর্র (DEC) কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস 
িম্বলর্, "স্ট্রর্উ ইয়মকন র ব্রাউর্স্ট্রফে পস্ট্ররষ্কার কােনেম (Brownfield Cleanup Program) সারা 
রামজযর স্ট্রবস্ট্রভন্ন সম্প্রদাময়র প্রাির্ স্ট্রশল্পমক্ষমের সাইটগুমো পস্ট্ররষ্কার করার স্ট্রদমক এস্ট্রগময় োমি এবাং 
শত শত অ্বযবহৃত সম্পস্ট্রত্ত ঘক উৎপাদর্শ়ীে বযবহামর স্ট্রফস্ট্ররময় আর্মে। প্রাির্ োরমকাে টযাবমেট 
স্ট্রমে সাইমটর মত ব্রাউর্স্ট্রফে সম্পস্ট্রত্ত পস্ট্ররষ্কার এবাং পুর্বনহাে জর্স্বামস্থযর রক্ষা, পস্ট্ররমবশ রক্ষা, এবাং 
সম্প্রদাময়র সম্পদ উন্নয়মর্র জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই প্রকল্পটি স্ট্রপকস্ট্রিমের ঘমইর্ স্ট্রিমট প্রময়াজর়্ীয় 
সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসমর্র সুমোগ স্ট্রর্ময় আসমব, ো স্থার়্ীয় অ্েনর়্ীস্ট্রতমক উজ্জ়ীস্ট্রবত করমব এবাং 
জ়ীবর্োোর মার্ উন্নত করমব।"  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহ়ী কমনকতন া ঘডাবরর্ এম হোবরস িম্বলর্, "এই 
যরমর্র শস্ট্রিশাে়ী প্রকল্পগুস্ট্রে, ো স্ট্রর্রমপক্ষ প্রাির্ স্ট্রশল্পমক্ষমের সাইটগুমোমক স্ট্রর্রাপদ, আরামদায়ক 
এবাং সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসমর্ রূপান্তস্ট্ররত কমর, োর মমযয রময়মে পস্ট্ররষ্কার, পরু্র্নব়ীকরণমোগয শস্ট্রি 
এবাং শস্ট্রি দক্ষ প্রেুস্ট্রি, োমত সকে স্ট্রর্উ ইয়কন বাস়ীরা অ্াংশগ্রহণ করমত পারমবর্ এমর্ একটি র্যােয 
পস্ট্ররিন্ন শস্ট্রি রূপান্তমরর জর্য গভর্নর কুওমমার পস্ট্ররকল্পর্ার মূমে রময়মে। েখর্ আমরা একটি 
পস্ট্ররবতন র্শ়ীে জেবায়ুর প্রভামবর ঘমাকামবো করা োস্ট্রেময় োস্ট্রি, স্ট্রর্উ ইয়কন  রাজয শস্ট্রি গমবষণা ও 
উন্নয়র্ কতৃন পক্ষ (New York State Energy Research and Development Authority) সম্প্রদায়, 
ঘস্টকমহাোর এবাং আমামদর স্ট্রসস্টার এমজস্ট্রিগুস্ট্রের সামে কাজ করমত উদগ্র়ীব, োমত এই যরমর্র 



 

 

আমরা প্রকল্প বাস্তবাস্ট্রয়ত হয়, ো রাজয জমুি আমরা পস্ট্ররিন্ন, সবুজ সম্প্রদায়মক োের্-পােমর্ সাহােয 
কমর।"  
  
বর্উইয়ম্বকন র ঘসম্বের্াবর অি ঘের্ ঘরাসার্া ঘরাসাম্বডা িম্বলর্, "স্ট্রপকস্ট্রিে শহমরর একটি প্রাির্ 
ব্রাউর্স্ট্রফে সাইমট এই সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসর্ প্রকমল্পর সূের্া উদোপর্ করা খুবই ঘরামাঞ্চকর। এটি 
বাস্ট্রসোমদর ঘবশ স্ট্রকেু শস্ট্রিশাে়ী আবাসমর্র স্ট্রবকল্প প্রদার্ করমব এবাং শহমরর ডাউর্টাউর্মক 
পুর্রুজ্জ়ীস্ট্রবত করমত এবাং স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগমক উৎসাস্ট্রহত করমত স্ট্রপকস্ট্রিমের সামে রামজযর অ্াংশ়ীদাস্ট্ররমত্ব 
আমরা এক যাপ এস্ট্রগময় োমব। আস্ট্রম তামদর সকমের প্রশাংসা করস্ট্রে োরা এই মাইেফেক অ্জন র্ 
করার জর্য কমঠার পস্ট্ররশ্রম কমরমের্, এবাং রাজয স্ট্রবভাগ (Department of State) ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জ়ীবর্ উমদযামগর (Downtown Revitalization Initiative) মাযযমম সম্প্রদাময়র পুর্রুজ্জ়ীবমর্র 
েক্ষযগুস্ট্রে এস্ট্রগময় স্ট্রর্ময় োওয়ার জর্য আমামদর এমজস্ট্রির অ্াংশ়ীদার এবাং স্ট্রপকস্ট্রিমের সামে কাজ 
োস্ট্রেময় ঘেমত উদগ্র়ীব।"  
  
বসম্বর্র্র বির্ার হাকন হোম িম্বলর্, "একজর্ দরূদশী উন্নয়র্কতন া এবাং সহায়ক রাজয, কাউস্ট্রন্ট এবাং 
শহমরর কমনকতন ামদর মমযয একটি সফে অ্াংশ়ীদাস্ট্ররত্বমক যর্যবাদ, োর ফমে ওময়স্টমেস্টামর র্যােয এবাং 
সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসমর্র প্রময়াজর়্ীয়তা এখামর্ সমস্ট্রিতভামব ঘমাকামবো করা হমি। এই গ্রাউন্ডমব্রস্ট্রকাং 
অ্মর্ক পস্ট্ররকল্পর্া, উদ্ভাবর্ এবাং সহমোস্ট্রগতার পস্ট্ররসমাস্ট্রি। এটি উন্নয়র্ প্রকমল্পর প্রস্ট্রত স্ট্রবে বাল্টামরর 
দঢৃ় প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতর কোও উমেখ কমর ো সম্প্রদাময়র োস্ট্রহদা পূরণ কমর এবাং সম্প্রদাময়র মূেযমবাযমক 
সম্মার্ কমর।"  
  
অোম্বসেবল ওমোর্ সোবন্ড গাম্বলফ িম্বলর্, "আস্ট্রম সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসমর্র স্ট্রদমক এস্ট্রগময় োওয়ার 
জর্য স্ট্রপকস্ট্রিে শহরমক বাহবা জার্াই। োরা আমামদর সম্প্রদাময়র ঘসবা কমর, ঘেমর্ স্ট্রশক্ষক, 
হাসপাতামের কমী এবাং ফ্রন্ট-োইর্ কমীরা, তারা ঘে সম্প্রদাময়র ঘসবা কমর ঘসখামর্ মমযয বাসস্থার্ 
প্রাপয। েখর্ আমরা একটি রামজযর বামজট গ্রহণ কস্ট্রর তখর্ আমরা সবসময় জাস্ট্রর্ র্া অ্র্ুদার্গুস্ট্রে 
ঘকাোয় োমি, এবাং আস্ট্রম আর্স্ট্রেত ঘে এই অ্েন স্ট্রপকস্ট্রিমের জর্য বরাদ্দ করা হময়মে, ঘে শহর 
তার প্রাণবন্ত সম্প্রদাময়র জর্য সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসমর্র প্রস্ট্রত দ়ী নস্ট্রদমর্র প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রত প্রদশনর্ কমরমে।"  
  
ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর বর্িনাহ়ী জজন  লোটিমার িম্বলর্, "সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসর্ দ়ী নস্ট্রদর্ যমর 
আমার প্রশাসমর্র অ্র্যতম অ্গ্রাস্ট্রযকার, কারণ এটি ঘশষ পেনন্ত উন্নত, আমরা প্রাণবন্ত সম্প্রদাময়র 
অ্বদার্ রামখ। COVID-19 মহামার়ী একটি প্রেণ্ড অ্েননর্স্ট্রতক োপ সসৃ্ট্রষ্ট কমরমে, স্ট্রবমশষ কমর তামদর 
জর্য োমদর স্ট্রর্ম্ন এবাং মযযম আয় আমে, এবাং আস্ট্রম আর্স্ট্রেত ঘে স্ট্রর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস এন্ড 
কস্ট্রমউস্ট্রর্টি স্ট্ররস্ট্রর্উয়াে এই 50.8 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ ডোমরর উন্নয়মর্র উপর কাজ শুরু করমে ো 
স্ট্রপকস্ট্রিমের জর্য 80 ইউস্ট্রর্মটর ঘবস্ট্রশ প্রময়াজর়্ীয় কমীমদর আবাসর্ প্রদার্ করমব।"  
  
বিকবিল ঘময়র অোম্বন্ড্র ঘরইবর্ িম্বলম্বের্, "সস্ট্রতযকামরর সাশ্রয়়ী মূমেযর আবাসমর্র ঘেময় একটি 
শহমরর ভস্ট্রবষযমতর স্বামস্থযর জর্য স্ট্রকেু স্ট্রবষয় আরও ঘবস্ট্রশ প্রভাবশাে়ী এবাং গুরুত্বপূণন আমে। তবওু, 
স্ট্রপকস্ট্রিমের জর্য 645 ঘমইর্ স্ট্রিট একটি মূেযবার্ র্তুর্ সম্পমদর ঘেময়ও ঘবস্ট্রশ, এটি আমামদর 
সহমোস্ট্রগতামেূক, দরূদসৃ্ট্রষ্টসম্পন্ন ডাউর্টাউর্ স্ট্ররভাইটাোইমজশর্ ইস্ট্রর্স্ট্রশময়টিভ েযার্মক আরও এস্ট্রগময় 



 

 

স্ট্রর্ময় ঘেমত অ্বদার্ রামখ এবাং আমামদর উত্তরাস্ট্রযকারমক এমর্ একটি সম্প্রদায় স্ট্রহমসমব সুরস্ট্রক্ষত কমর 
ো আমামদর সকে পস্ট্ররশ্রম়ী বাস্ট্রসোমদর োস্ট্রহদার েত্ন ঘর্য় এবাং তামদর পস্ট্ররেেনা কমর। এই 
ঘরামাঞ্চক র্তুর্ স্ট্রবকামশর জর্য গভর্নর কুওমমা এবাং আমামদর অ্মর্ক অ্াংশ়ীদারমদর যর্যবাদ।"  
  
ওয়াইল্ডার িাল্টার িার্ন র্াসন ইর্কম্বিনাম্বরম্বর্ম্বডর (Wilder Balter Partners, Inc) ঘপ্রবসম্বডন্ট, 
উইবলয়াম িাল্টার িম্বলর্, "WBP এবাং আমামদর উন্নয়র্ দে, স্থার়্ীয় ঘস্টকমহাোর, স্ট্রপকস্ট্রিে শহর, 
ওময়স্টমেস্টার কাউস্ট্রন্ট এবাং NY ঘস্টট HCR-এর মমযয একটি সহমোস্ট্রগতামূেক সরকার়ী ঘবসরকার়ী 
সম্পমকন র ফে হমি 645 ঘমইর্। স্ট্রপকস্ট্রিে শহমরর ঘকন্দ্রস্থমে এই যরমর্র পাময় হাাঁটার ঘোগয 
জায়গায় এই প্রময়াজর়্ীয় সাশ্রয়়ী মুমেযর এবাং কমীমদর আবাসর্ প্রদার্ করমত ঘপমর আমরা এর ঘবস্ট্রশ 
আর্স্ট্রেত হমত পাস্ট্ররস্ট্রর্।"  
  
ডাউর্র্াউর্ িরু্রুজ্জ়ীির্ উম্বদোগ  
সম্পম্বকন 2016 সামে গভর্নর এনু্ড্র কুওমমা একটি প্রযার্ র্তুর্ উমদযাগ োেু কমরর্- ডাউর্টাউর্ 
স্ট্ররভাইটাোইমজশর্ ইস্ট্রর্স্ট্রশময়টিভ (Downtown Revitalization Initiative, DRI)। DRI এর মাযযমম 
গভর্নর রামজযর সমস্ত দশটি অ্ঞ্চমে স্ট্রবস্ট্রর্ময়ামগর জর্য অ্র্ু টক এবাং কােনকোমপর ঘকন্দ্র স্ট্রহমসমব 
কাজ করমত শহমরর ঘকন্দ্রস্থে এবাং এোকার পরু্রুজ্জ়ীবর্মক ত্বরাস্ট্রিত ও প্রসাস্ট্ররত করমত 
আেমণাত্মকভামব এস্ট্রগময় আমসর্। DRI একটি অ্ভূতপূবন এবাং উদ্ভাবর়্ী কাজ করার জর্য 
পস্ট্ররকল্পর্ার ঘকৌশে প্রস্ট্রতস্ট্রর্স্ট্রযত্ব কমর ো অ্স্ট্রবেমব বাস্তবায়মর্র সামে ঘকৌশেগত পস্ট্ররকল্পর্া সাংেুি 
কমর।  
 
DRI -এর প্রেম োর বেমর, রাজয শহমরর ঘকন্দ্রস্থেগুস্ট্রেমত স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ করার জর্য 400 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ 
ডোর প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রতবদ্ধ কমরমে ঘেগুস্ট্রে পুর্রুজ্জ়ীবমর্র জর্য প্রস্তুত এবাং ঘেগুস্ট্রের পুর্স্ট্রবনকাশ, বযবসা, 
কমনসাংস্থামর্র সৃস্ট্রষ্ট, বৃহত্তর অ্েননর্স্ট্রতক এবাং আবাসর্ তবস্ট্রেেয, এবাং সুমোমগর জর্য আকষনণকার়ী হমত 
পারার সম্ভাবর্া আমে। অ্াংশগ্রহণকার়ী কস্ট্রমউস্ট্রর্টিগুস্ট্রেমক ঘস্টমটর দশটি স্ট্ররস্ট্রজওর্াে ইমকার্স্ট্রমক 
ঘডভোপমমন্ট কাউস্ট্রিে (Regional Economic Development Councils) কতৃন ক রূপান্তমরর 
সম্ভাবর্ার উপর স্ট্রভস্ট্রত্ত কমর মমর্ার়্ীত করা হয় এবাং প্রস্ট্রতটি কস্ট্রমউস্ট্রর্টিমক শহরতস্ট্রের ঘকৌশেগত 
স্ট্রবস্ট্রর্ময়াগ পস্ট্ররকল্পর্ার উন্নয়র্ এবাং প্রযার্ কযাটাস্ট্রেস্ট প্রমজক্ট পুর্রুজ্জ়ীস্ট্রবতকরমণর জর্য কস্ট্রমউস্ট্রর্টির 
েক্ষযমক এস্ট্রগময় স্ট্রর্মত 10 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডোমরর পুরিার ঘদওয়া হময়মে। DRI এর সভাপস্ট্রতত্ব 
কমরর্ স্ট্রর্উ ইয়মকন র রামজযর ঘসমেটাস্ট্রর অ্ফ ঘস্টট ঘরাসার্া ঘরাসামডা। এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভেপমমন্ট 
(Empire State Development) এবাং NYS ঘহামস ও কস্ট্রমউস্ট্রর্টি স্ট্ররস্ট্রর্উয়ামের (NYS Homes 
and Community Renewal) সামে  স্ট্রর্ষ্ঠ অ্াংশ়ীদাস্ট্ররমত্ব স্ট্রডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘস্টমটর ঘর্তৃত্ব দ্বারা 
ঘবসরকার়ী খামতর স্ট্রবমশষজ্ঞমদর এবাং রাে়ীয় সাংস্থার কমীমদর একটি টীমমর কাে ঘেমক সম্প্রদায়গুস্ট্রে 
সমেনর্ োভ কমর। অ্র্যার্য সাংস্থাগুস্ট্রেও প্রকল্পগুস্ট্রের পেনামোের্া করা এবাং বাস্তবায়মর্র সামে 
জস্ট্রিত।  
  
স্ট্রমড-হাডসর্ অ্ঞ্চমে 10 স্ট্রমস্ট্রেয়র্ ডোর ডাউর্টাউর্ স্ট্ররভাইটাোইমজশর্ ইস্ট্রর্স্ট্রশময়টিভ (DRI) 
পুরিামরর রাউন্ড ঘফার স্ট্রবজয়়ী স্ট্রহমসমব স্ট্রপকস্ট্রিে স্ট্রর্বনাস্ট্রেত হময়মে, জর্গণমক আমন্ত্রণ জাস্ট্রর্ময় 
"একটি উাঁস্ট্রক স্ট্রদর্... স্ট্রপকস্ট্রিে আস্ট্রবষ্কার করুর্" (Take a Peek ...Discover Peekskill)! এর 



 

 

DRI েক্ষয এোকার মমযয শহমরর ঘকন্দ্রস্থে এবাং জে সস্ট্রন্নস্ট্রহত ট্রার্স্ট্রজট-স্ট্রভস্ট্রত্তক উন্নয়মর্র ঘজো 
অ্ন্তভুন ি রময়মে ো সাাংিৃস্ট্রতক ও স্ট্রশক্ষা প্রস্ট্রতষ্ঠার্গুস্ট্রে, একটি পুরিারপ্রাি জে সস্ট্রন্নস্ট্রহত এোকা ও 
পাকন  বযবস্থা এবাং ঘরমস্তারাাঁ সমূমহর মূে গুি এবাং বুটিক স্ট্রবমেতামদর স্ট্রর্ময় গবন কমর।  
  
ব্রাউর্বফল্ড বির্কাি ঘপ্রাগ্রাম (Brownfield Cleanup Program) সম্পম্বকন   
পস্ট্ররমবশ সাংরক্ষণ স্ট্রবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) কমঠারভামব 
রামের (Brownfield Cleanup Program, BCP) তত্ত্বাবযার্ কমর, ো সফেভামব জর্স্বামস্থযর এবাং 
পস্ট্ররমবমশর রক্ষা করার জর্য রাজযবযাপ়ী আর্মুাস্ট্রর্ক 456টি পূমবন দসূ্ট্রষত সম্পস্ট্রত্তসমূহ পস্ট্ররষ্কার কমরমে 
এবাং এই সাইটগুমোমক উৎপাদর্শ়ীে বযবহামর স্ট্রফস্ট্ররময় ঘদয়। এই কমনসসূ্ট্রের েক্ষয হমি ব্রাউর্স্ট্রফেমসর 
ঘবসরকার়ী খামতর পস্ট্ররিন্নতামক উৎসাহ ঘদওয়া এবাং সম্প্রদায়গুস্ট্রেমক পরু্রুজ্জ়ীস্ট্রবত করার একটি 
মাযযম স্ট্রহমসমব তামদর পুর্স্ট্রবনকাশমক সমেনর্ করা। BCP হমি গ্র়ীর্স্ট্রফে উন্নয়মর্র একটি স্ট্রবকল্প এবাং 
এর উমদ্দশয হমি শহুমর ব্রাউর্স্ট্রফেমসর জর্য স্ট্রকেু প্রস্ট্রতবন্ধকতা দরূ করা, এবাং পুর্স্ট্রবনকামশর জর্য 
টযামক্সর ইর্মসস্ট্রন্টভ সরবরাহ করা। এটির প্রস্ট্রতষ্ঠার পর ঘেমক BCP–ঘত 827টি আমবদর্ অ্র্ুমমাদর্ 
করা হময়মে এবাং এখর্ পেনন্ত 456টি সাইটমক সমাস্ট্রির সাটিন স্ট্রফমকট প্রদার্ করা হময়মে। BCP 
সম্পমকন  আরও তমেযর জর্য, DEC-র ওময়বসাইট http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html  
স্ট্রভস্ট্রজটকরুর্।  
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