
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা ররাম্বেস্টাম্বর 25 বমবল র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সাশ্র ী মূম্বলের আিাসর্ উন্ন ম্বর্র 
বর্মনাণ কাজ শুরু করার র াষণা কম্বরর্  

  
বিবিপ্ত-সাইট উন্ন র্ কবমউবর্টি গ্রীর্ রেম্বসর সম্বে 16টি ভির্ জমু্বে 75টি সাশ্র ী ও সহা ক 

িাবের সম্বে El কাবমম্বর্া এলাকা  পরু্রুজ্জীির্ প্রম্বেষ্টা  
  
কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক িাোম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত রকৌেল - 

"বিোর রলকস িম্বরা াডন " এর সম্পরূক এই বিবর্ম্ব াগ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ররামেস্টামরর El কামমমর্া (El Camino) এলাকায় 25 মমমলয়র্ 
মামকন র্ ডলামরর উন্নয়র্ পমুয়বমলা র্ুময়মভা I (Pueblo Nuevo I), মর্মনাণ কাজ শুরুর কথা 
র াষণা কমরমের্। মর্মনামণর প্রাথমমক পর্নাময় উন্নয়র্ এলাকার রকমে র্তুর্ কমমউমর্টি সবুজ স্থার্সহ 
16টি আবামসক ভবর্ জমুে 75টি র্তুর্ সাশ্রয়ী মূমলযর বামে ততমর করা হমব। ঊমর্শটি অ্যাপার্ন মমন্ট 
ক্রমমবকাশমার্ প্রমতবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য সংরমিত হমব।  
  
"প্রমতযক মর্উ ইয়কন বাসী বসবামসর জর্য জর্য একটি মর্রাপে, সমতাষজর্ক ও সাশ্রয়ী মূমলযর জায়গার 
োমবোর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ সহায়ক আবাসর্ উন্নয়র্ রস্টর্ জমুে কমমউমর্টিমত 
আমামের অ্বযাহত রকৌশলগত মবমর্ময়ামগর উপর গমে উমেমে এবং পমরবার ও র্ামের সহায়ক 
রসবার প্রময়াজর্ তামের জর্য 75 টি সমূ্পণন র্তুর্, সাশ্রয়ী মূমলযর বামে প্রোর্ করমব।"  
  
"এখর্ আমগর রেময় রবমশ, বযমি এবং পমরবামরর সাশ্রয়ী মূমলযর হাউমজং অ্পশর্ আমে তা মর্মিত 
করমত সাহার্য করা গুরুত্বপূণন," রলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ রহােুল িম্বলর্। "ররামেস্টামরর El 
কামমমর্া এলাকায় এই সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ উন্নয়র্ এই এলাকায় 75টি সাশ্রয়ী মূমলযর বামে রর্াগ 
করমব, র্ার মমযয মকেু ক্রমমবকাশমার্ প্রমতবন্ধী বযমিমের জর্য থাকমব। এই প্রকল্প মিঙ্গার রলকমক 
এমগময় মর্ময় র্াওয়া এবং মর্উ ইয়কন বাসীমের জীবর্র্াত্রার মার্ বৃমির জর্য রস্টর্ জমুে সাশ্রয়ী ও 
সহায়ক আবাসর্ রর্াগ করা আমামের প্রমেষ্টার অ্ংশ।"  
  
পুময়বমলা র্ুময়মভা I উন্নয়র্টি গভর্নর কুওমমার অ্ভূতপূবন 20 মবমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর, পাাঁে বেমরর 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ পমরকল্পর্ার অ্ংশ র্া র্া মর্উ ইয়কন  রস্টর্ রহামস এন্ড কমমউমর্টি 
মরমর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal) কতৃন ক পমরোমলত। মর্উ 
ইয়কন  রস্টমর্র 20 মবমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর পমরকল্পর্াটি সমস্ত মর্উ ইয়কন বাসীমের মর্রাপমে, সাশ্রয়ী 



 

 

মূমলযর আবাসর্গুমলমত অ্যামেস প্রোর্ করার প্রমতশ্রুমতটি প্রমতিমলত কমর, র্া 100,000 এরও রবমশ 
সাশ্রয়ী অ্যাপার্ন মমন্ট এবং 6,000 ইউমর্র্ সহায়ক আবাসর্ ততমর এবং সংরিমণর মাযযমম আবাসর্মক 
আমরা সহজলভয কমর তুমল এবং গৃহহীর্তার মবরুমি লোই কমর।  
  
পমুয়বমলা র্মুয়মভা আমম র্থন মির্র্র্ এমভমর্উর আমশপামশর একটি পাাঁে ব্লক এলাকা জমুে এবং El 
কামমমর্ার রসন্ট মাইমকল োমেন র ঠিক েমিমণ 20টি খামল, অ্বযবহৃত বা জীণন লর্ রূপাতর করমবা। 
এই প্রকমল্পর রডমভলপার হমে আইমবমরা-আমমমরকার্ রডমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ (Ibero-American 
Development Corporation), আইমবমরা-আমমমরকার্ অ্যাকশর্ লীগ, ইর্কমপনামরমর্ড (Ibero-
American Action League, Inc.) এর উন্নয়র্ শাখা।  
  
রমার্ 16টি ভবর্ থাকমব: সুমলভার্ মিমর্ 16টি ইউমর্র্সহ একটি র্বমর্মমনত বহুপমরবার 
ভবর্;উন্নয়র্ এলাকা জমুে 13টি র্বমর্মমনত মতর্ পামরবামরক বামে; এবং রহাময়লর্জার মিমর্ একটি 
মবেযমার্ েটুি পমরবামরর বামে র্া সংস্কার হমব। এোোও, মিমিাডন  অ্যামভমর্উমত একটি ররামামর্স্ক 
মিক মবমডং (Romanesque brick building) রর্টি মূলত 1905 সামল মর্মমনত হময়মেল 18টি 
ইউমর্র্সহ বহুপমরবার একটি মবমডংময় রূপাতমরত হমব।  
  
রর্ সমস্ত পমরবামরর আয় এলাকা মভমিক মযযম আয় (Area Median Income)-এর 60 শতাংমশর 
কম তামের জর্য একািরটি এবং রর্ সমস্ত পমরবামরর আয় এলাকা মভমিক মযযম আয়-AMI এর 
80 শতাংশ তামের জর্য অ্বমশষ্ট অ্যাপার্ন মমন্টগুমলা সাশ্রয়ী রকমভামব মর্যনারণ করা হমব। আর্টি 
পমরবার ররামেস্টার হাউমজং অ্থমরটি (Rochester Housing Authority) এর কাে রথমক প্রকল্প 
মভমিক রসকশর্ 8 ভাউোর পামব। ক্রমমবকাশমার্ প্রমতবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য উমর্শটি বামে 
আলাো করা হমব,র্ারা আইমবমরা-আমমমরকার্ অ্যাকশর্ লীগ কতৃন ক প্রেি সহায়তা রসবায় অ্যামেস 
পামব।  
  
পার্শ্নবতী উন্নয়মর্র রকমে, 12 হলৎজার মিমর্ (12 Hoeltzer Street) একটি শহমরর মামলকার্াযীর্ 
লর্ বাগার্, হাাঁর্ার পথ, একটি রখলার মাে এবং একটি মপকমর্ক পযামভমলয়মর্র সামথ একটি 
কমমউমর্টি সবুজ স্থামর্ রূপাতমরত হমব। সবুজ স্থার্ বতন মামর্ মর্মনাণাযীর্ শহমরর অ্থনায়মর্ লা 
মামকন র্ার (La Marketa) সামথ সরাসমর রবাঁময রিলা হমব।  
  
পুময়মব্লা মর্উমভা I আতজন ামতক জলবায় ুবন্ড ইমর্মশময়টিভ (International Climate Bonds 
Initiative) কতৃন ক সতযাময়ত, র্া রস্টমর্র কাবনর্ িুর্মপ্রন্ট কমামর্ার সামথ মর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য 
স্বাস্থযকর, শমি-েি  র মর্মনামণ অ্থনায়মর্ সহায়তা কমর। ভবর্গুমলমত উচ্চ েিতা মহটিং ও কুমলং 
মসমস্টম, LED উচ্চ েিতা আমলাকসজ্জা, কম প্রবাহ প্লামবং মিেোর এবং এর্ামজন  স্টার র্ন্ত্রপামত 
থাকমব। এই উন্নয়র্ মর্উ ইয়মকন র জামত-রর্তৃস্থার্ীয় জলবাুু রর্তৃত্ব এবং কমমউমর্টি সুরিা আইর্ 
য়(Climate Leadership and Community Protection Act) এর সামথ সামঞ্জসযপূণন, র্া 2050 
সাল র্াগাে রস্টর্টির 1990 এর স্তমরর 85 শতাংমশর মর্মে গ্রীর্হাউস গযাস মর্গনমর্ হ্রাস করা 
প্রময়াজর্।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-executes-nations-largest-offshore-wind-agreement-and-signs-historic-climate#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-executes-nations-largest-offshore-wind-agreement-and-signs-historic-climate#_blank


 

 

পমুয়বমলা র্মুয়মভা (Pueblo Nuevo) এর মিতীয় পর্নাময়র মর্মনাণ কাজ 2021 সামলর শুরুমত শুরু 
হমব বমল আশা করা হমে। এই পরবতী পর্নাময় El কামমমর্া কমমউমর্টি রসন্টার (El Camino 
Community Center) এর পাশাপামশ অ্মতমরি 29টি সাশ্রয়ী মূমলযর বামে ততমর করা হমব। এর 
আমগ, HCR, El কামমমর্া এমস্টর্গুমল মর্মনামণর অ্থনায়র্ কমরমে, র্া পমরবামরর জর্য 50টি বামে 
এবং বুময়র্া মভস্তা মযার্র (Buena Vista Manor), El কামমমর্া এলাকায় মসমর্য়রমের জর্য 30টি 
বামে প্রোর্ কমর।  
  
HCR এর 25 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার উন্নয়মর্ মবমর্ময়াগ স্থায়ী ও মর্মনাণ কর-অ্বযাহত জলবায়ু 
বমন্ডর 12.5 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার, রিডামরল ও রস্টর্ মর্ম্ন-আয় আবাসর্ কর রক্রমডর্ ইকুযইটিমত 
11.5 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার এবং ভতুন মকমত 6.3 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার অ্তভুন ি কমর। মর্উ ইয়কন  
রস্টর্ অ্মিস ির মপপল উইথ রডমভলপমমন্টাল মডমসমবমলটিস (New York State Office for 
People With Developmental Disabilities, OPWDD) এর অ্থনায়মর্ 2.8 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার 
প্রোর্ করমে এবং মর্উ ইয়কন  রস্টর্ এর্ামজন  মরসােন  অ্যান্ড রডমভলপমমন্ট অ্থমরটি (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) তার মর্ম্ন-বৃমি আবামসক 
র্তুর্ মর্মনাণ কমনসূমের মাযযমম তহমবল সরবরাহ করমে। মসটি অ্ব ররামেস্টার এবং মর্উ ইয়মকন র 
রিডামরল রহাম রলার্ বযাংক কতৃন ক অ্মতমরি অ্থনায়র্ প্রোর্ করা হমে।  
  
মিঙ্গার রলক অ্ঞ্চমল প্রায় 7,500 সাশ্রয়ী মূমলযর বামে এবং এপার্ন মমন্ট ততমর বা সংরিণ করমত 
2011 সাল রথমক HCR, 627 মমমলয়র্ ডলামরর রবমশ মবমর্ময়াগ কমরমে, র্ার মমযয রময়মে 7,000 
এরও রবমশ রলামকর জর্য প্রায় 2,900 বামেগুমলমত সহায়তার জর্য ররামেস্টামর 278 মমমলয়র্ 
মামকন র্ ডলার।  
  
রহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ ার (HCR) এর কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "পুময়বমলা 
র্ুময়মভা I উন্নয়র্ উচ্চ মামর্র, জ্বালার্ী-েি সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ মেময় িাাঁকা লর্ পূরণ কমর 
ররামেস্টামরর El কামমমর্া এলাকামক পুর্রুজ্জীমবত করার একটি বৃহির প্রমেষ্টার অ্ংশ রর্খামর্ 
বামসন্দারা বসবাস করমত রপমর গমবনত হমব। র্তুর্ মর্মনাণ এবং সংস্কামরর মমশ্রমণর মাযযমম, আমরা 
অ্বমশমষ মবমশষ োমহো সম্পন্ন পমরবার এবং প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য 75টি বামে ততমর করব, রসই সামথ 
আমশপামশর রকেস্থমল একটি সুন্দর র্তুর্ পাকন  ততমর করব। র্খর্ আমরা অ্থননর্মতক পরু্রুিামরর 
পমথ এমগময় র্ামে, প্রমতমবশী পুর্রুজ্জীবমর্র প্রমত গভর্নর কুওমমার সামমগ্রক েমৃষ্টভমঙ্গ কখমর্াই রবমশ 
গুরুত্বপূণন বা প্রময়াজর্ীয় মেল র্া। আমরা আইমবমরা-আমমমরকার্ অ্যাকশর্ লীমগর সামথ আমামের 
শমিশালী অ্ংশীোমরমত্বর জর্য কৃতজ্ঞ র্ারা ররামেস্টামরর লযাটিমর্া সম্প্রোয়মক তুমল যরার জর্য 
অ্মর্ক মকেু করমে।"  
  
বিকােমূলকভাম্বি অিম মার্ুষম্বের জর্ে বর্উ ই কন  রস্টট অবিস (New York State Office for 
People with Developmental Disabilities) এর কবমের্ার বর্ওম্বডার এ. কাস্টর্ার িম্বলর্, 
"পুময়বমলা র্ুময়মভা উন্নয়মর্ 19টি অ্যাপার্ন মমমন্টর মাযযমম উন্নয়র্শীল প্রমতবন্ধীমের জর্য মর্মবমেত, এই 
হাউমজং কমমপ্লে টি কমমউমর্টি মলমভং-এর জর্য েরজা খুমল মেমত সাহার্য করমব র্া একসময় বন্ধ 



 

 

মেল, এর্া মর্মিত করমব রর্ আমরা র্ামের সমথনর্ কমর তামের বযমিগত োমহো অ্র্ুর্ায়ী সমমিত 
জীবর্র্াপমর্র আমরা মবকল্প আমে।"  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত রপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া রডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, 
"এখামর্ এবং সারা রস্টর্ জমুে সম্প্রোময়রগুমলমত েি, সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসমর্র সুমর্াগ ততমরর জর্য 
মর্রমপি সাইর্গুমলমত রূপাতর করা প্রমতটি পমরবারমক মর্রাপে, আরামোয়ক ও মর্ভন রমর্াগয আবামস 
প্রমবমশর অ্মযকার মর্মিত করার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্র্ল প্রমতশ্রুমত প্রেশনর্ কমর। আমরা এই 
উন্নয়র্মক সমথনর্ করমত রপমর গমবনত এবং রস্টর্ জমুে এ জাতীয় আরও র্তুর্ প্রকমল্প এর্ামজন  েিতা 
বযবস্থা কার্নকর করার প্রতযাশা করমে।"  
  
IADCএর বর্িনাহী ভাইস রপ্রবসম্বডন্ট ইউবজবর্ও মাবলনর্ িম্বলর্, "পুময়বমলা র্ুময়মভা শুযুমাত্র মামর্র 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ প্রোর্ কমর র্া, একই সামথ এটি একটি রূপাতমরত প্রকল্প র্া প্রমতমবশী 
মর্মনামণর একটি বৃহির রকৌশমলর অ্ংশ মহমসমব ভমবষযমত তার বামসন্দামের অ্তযত উপকার করমব।"  
  
োবলন অস্টার, এজম্বম ার রডম্বভলপম্বমন্ট (Edgemere Development, Inc), ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড, 
কর্সাবটং রডম্বভলপার, িম্বলর্, "NYS ESD সুমর্াগ এমজন্ডার মাযযমম মেমিত মবষয়গুমলা রমাকামবলা 
করার জর্য আমরা IADC, IIAL এবং NYS এমজমির সামথ কাজ করমত রপমর আর্মন্দত। এমর্ 
এক সমময় র্খর্ সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ পমরবারগুমলার রবাঁমে থাকা এবং সিল হওয়ার জর্য আমরা 
গুরুত্বপূণন, এই রূপাতমরত প্রকল্প El কামমমর্া এলাকার পুর্রুজ্জীবর্ েমৃষ্টভমঙ্গ বাস্তবায়র্ কমর।"  
  
বসম্বর্টর রজাম্বসি ররািাক িম্বলর্, "এই উন্নয়র্ শুযুমাত্র বৃহৎ হাউমজং অ্পশর্ প্রোর্ করমব র্া 
বরং সমগ্র এলাকায় একটি ইমতবােক তরঙ্গ সরবরাহ করমব। আমম আর্মন্দত রর্ মর্উ ইয়কন  রস্টর্ 
এই উভয় পমির জময়র সুমর্ামগ সাহার্য করমত পামর।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর বর্িনাহী এডাম রজ. রিম্বলা িম্বলর্, "মর্মরা কাউমন্টর সমস্ত বামসন্দা বাস করার 
জর্য একটি মর্রাপে ও সাশ্রয়ী মূমলযর জায়গার জর্য রর্াগয। 25 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর পুময়বমলা 
র্মুয়মভা আমম প্রকল্পটি পুর্ঃউন্নয়মর্র প্রময়াজমর্ একটি ঐমতহামসক এলাকায় র্তুর্ জীবমর্র মর্ঃর্শ্াস 
রর্মব, র্া আমামের সম্প্রোময়র সবমেময় অ্সুরমিত পমরবার এবং বযমিমের জর্য র্তুর্ মস্থমতশীলতা 
আর্মব। আমম ইমবমরা-আমমমরকার্ রডমভলপমমন্ট কমপনামরশমর্র প্রশংসা করমে আমামের সম্প্রোময়র 
প্রমত তামের অ্িাত অ্ঙ্গীকামরর জর্য এবং গভর্নর কুময়ামমা, মর্উ ইয়কন  রস্টর্ রহামস অ্যান্ড 
কমমউমর্টি মরমর্উয়াল, রস্টর্ অ্মিস ির মপপল উইথ রডমভলপমমন্টাল মডমসমবমলটিস, NYS এর্ামজন  
মরসােন  অ্যান্ড রডমভলপমমন্ট অ্থমরটি (NYS Energy Research and Development Authority) 
এবং অ্র্যার্য কমমউমর্টি এবং সরকামরর অ্ংশীোরমের প্রমত কৃতজ্ঞ র্ারা এই রূপাতর প্রকল্পটি সম্ভব 
কমর তুমলমে।"  
  
রম র লাভবল ও াম্বরর্ িম্বলর্, "রর্ রকার্ এলাকার প্রাণশমির জর্য মর্রাপে, গুণগত মামর্র, 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসমর্র সহজলভযতা অ্পমরহার্ন। পমুয়বমলা র্যুমভা আবাসর্ উন্নয়মর্র জর্য আজমকর 
মভমি প্রস্থর অ্র্ষু্ঠার্ আমামের মর্মিত করার এক যাপ এমগময় মর্ময়মে রর্ উির-পূবন ররামেস্টামরর 



 

 

বামসন্দারা তামের প্রময়াজর্ীয়তা পরূমণর জর্য েমৎকার আবাসর্গুমলমত অ্যামেস পামব। আমম 
আইমবমরা-আমমমরকার্ রডমভলপমমন্ট কমপনামরশর্মক যর্যবাে জার্ামত োই এই প্রকমল্প তামের অ্সাযারণ 
কামজর জর্য, একই সামথ আমামের শহমরর সমৃি লযাটিমর্া সংসৃ্কমত তুমল যরার জর্য তামের 
অ্বযাহত স্বপ্ন এবং এল কামমমর্া এলাকার মবকাশ ও উন্নয়মর্ তামের েলমার্ অ্ঙ্গীকামরর জর্য। 
আমম N.Y. রক ও যর্যবাে জার্ামত োই। রমেস্টামরর প্রমত তার অ্ঙ্গীকামরর জর্য রস্টর্ রহামও 
কমমউমর্টি র্বায়র্।"  
  
বিোর রলকস এর অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
  
আজমকর র াষণা "মিঙ্গার রলকস এর অ্গ্রগমত ত্বরামিতকরণ" এর সমূ্পরক, র্া শমিশালী 
অ্থননর্মতক প্রবৃমি ও কমমউমর্টি মবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমমিত রূপমরখা। রস্টর্ এ অ্ঞ্চমল 
2012 সাল রথমক এই পমরকল্পর্ার জর্য বমুর্য়ােী কামজর মপেমর্ ইমতামমযযই 8 মবমলয়র্ মামকন র্ 
ডলামরর রবমশ মবমর্ময়াগ কমরমে - িমর্ামর্ে, কৃমষ ও খােয উৎপাের্ও আযমুর্ক মর্মনাণ কামর্নর 
মমতা মূল মশল্পসমূহ এই মবমর্ময়ামগর অ্তভুন ি। বতন মামর্, উিরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীমবমতকরণ উমেযামগর 
মাযযমম অ্ঞ্চলটি 500 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর মবমর্ময়াগসহ মিঙ্গার রলকস এর অ্গ্রগমত 
ত্বরামিত করমে র্া গভর্নর কুওমমা মডমসবর 2015-এ র াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 মমমলয়র্ 
মামকন র্ ডলামরর মবমর্ময়াগ রবসরকামর খামতর বযবসায়ীমের 2.5 মবমলয়র্ মামকন র্ ডলামররও রবমশ 
মবমর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া রেমব - এবং অ্ঞ্চমলর োমখলকৃত পমরকল্পর্া অ্র্ুর্ায়ী আশা করা 
হমে রর্ 8,200 এর রবমশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃমষ্ট হমব। আরও তথয পাওয়া র্ামব এখামর্।  
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