
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সাউদাম্পটম্বর্ সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক কাজ উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
সোবি হম্বলাও ঘকাভ অোপাটন ম্বমন্ট (Sandy Hollow Cove Apartments) বিয়ঙ্ক কমন্স এর সাম্বে 
একত্র হম্বয় কমনজীিী পবরিাম্বরর জর্ে সাউদাম্পটর্ম্বক সাম্বধের মম্বধে আিাসর্ সুবিধা প্রদাম্বর্র 

কাম্বজ সহায়তা করম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমমের  াজ স্মান্ডি ক াষণা  মরমের্, 
স্াম া   াউন্ডেমে, স্াউদাম্পর্র্ শহমর এটি এমর্ এ টি হাউন্ডজিং  মমেক্স কেখামর্  মনজীবী 
পন্ডরবারমদর জর্য 28টি স্াশ্রয়ী মূম যর আবাস্মর্র স্নু্ডবধা রময়মে। এই আবাস্র্টি এ টি র্েুর্ 
স্থার্ীয় বাস্ স্টপ এবিং  িং আই যাি কর মরাড (Long Island Railroad) স্াউদাম্পর্র্ কস্টশমর্র 
পাশাপান্ডশ হাস্পাো , বযািং ,  াইমেন্ডর,  ামমনন্ডস্, মুন্ডদ কদা ার্ এবিং রু্ ামহা সু্কম র  াো ান্ডে 
অ্বন্ডস্থে।  
  
"স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমমের মমো উন্নয়র্গুম া  মনজীবী মার্ুষমদর স্াশ্রয়ী মূম যর আবাস্র্ 
খুুঁমজ পাওয়ার পাশাপান্ডশ োমদর পন্ডরবামরর ভরণমপাষমণর  াজর্াম  স্হজ  মর েু মে স্হায়ো 
 মর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " িং আই যামি এই  ান্ডিে ন্ডবন্ডর্ময়াগ পার্শ্নবেী জর্মগাষ্ঠীম  
শন্ডিশা ী  রা এবিং দী নমময়াদী অ্র্ননর্ন্ডে  প্রবৃন্ডিমে উৎস্ান্ডহে  রার পাশাপান্ডশ বান্ডস্ন্দামদর জর্য 
র্েুর্, ন্ডর্রাপদ ও স্াশ্রয়ী বাস্স্থামর্র বযবস্থা রণ প্রন্ডিয়া অ্বযাহে রাখমব।"  
  
"স্বাই এ টি ভাম া বাস্স্থামর্র দান্ডব রামখ, োর  ারমণ কস্টর্জমুে আমরা স্াশ্রয়ী মূম যর আবাস্র্ 
বযবস্থার জর্য ন্ডবন্ডর্ময়াগ  রার কেমে প্রন্ডেশ্রুন্ডেবি", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। 
"স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমে স্াউদাম্পর্মর্  মনরে  মনজীবী পন্ডরবারগুম ার জর্য স্ামধযর মমধয 
উন্নে মামর্র আবাস্র্ বযবস্থা ন্ডর্ন্ডিমের জর্য স্হায়ো  রমব। এই উন্নয়র্ আমামদর অ্ন্ডভর্ব 
উমদযামগর এ টি অ্িংশ, োর মমধয রময়মে র্েুর্ র্েুর্ স্াশ্রয়ী আবাস্র্ ন্ডর্মনাণ  রা এবিং কস্টর্জমুে 
অ্র্ননর্ন্ডে  প্রবৃন্ডিম  শন্ডিশা ী  রা।"  
  
স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমে এমর্ভামব র্ শা  মর ন্ডর্মনাণ  রা হময়মে োমে রময়মে 
স্াউদাম্পর্মর্র গ্রামীণ র্ান্দন্ডর্ োর কোুঁয়া এবিং পার্শ্নবেী এ া ার ঐন্ডেহান্ডস্ , স্থাপেয ও প্রা ৃন্ডে  
গুণাব ীর পন্ডরপূর ।  মমেক্সটি 2.6 এ মরর এ টি খান্ড  জায়গার উপর ন্ডর্ন্ডমনে হময়মে ো পূমবন 
র্ুন্ডে ও বান্ড  উমতা র্ এবিং ন্ডর্ষ্কাশমর্র জর্য বযবহৃে হমো। এই প্র ল্পটিমে রময়মে ন্ডের্টি কদাে া 
ভবর্ োমে আমে 28টি সু্টন্ডডও, এ  ও দইু-কবডরুম ন্ডবন্ডশষ্ট অ্যাপার্ন মমে। ন্ডের্টি অ্যাপার্ন মমে 



 

 

শারীন্ডর  প্রন্ডেবন্ধী বযন্ডিমদর চ াম রার জর্য স্মূ্পণনরূমপ উপমোগী এবিং দইুটি অ্যাপার্ন মমে শ্রবণ বা 
দনৃ্ডষ্ট প্রন্ডেবন্ধীমদর  র্া মার্ায় করমখ োমদর উপমোগী  মর ন্ডর্মনাণ  রা হময়মে। কে স্মস্ত 
পন্ডরবামরর আয় এ া ান্ডভন্ডত  মধযম আয় (Area Median Income)-এর 60 শোিংমশর  ম 
অ্র্বা স্মার্ োমদর জর্য পুঁন্ডচশটি এবিং কে স্মস্ত পন্ডরবামরর আয় এ া ান্ডভন্ডত  মধযম আময়র 80 
শোিংশ অ্র্বা োরও  ম োমদর জর্য ন্ডের্টি অ্যাপার্ন মমে রময়মে।  
  
স্   ন্ডর্উ ইয় ন বাস্ীর জর্য ন্ডর্রাপদ, স্াশ্রয়ী আবাস্র্ বযবস্থা  রার জর্য গভর্নমরর কে অ্ঙ্গী ার 
ো কস্টমর্র এই অ্ভূেপূবন 20 ন্ডবন্ড য়র্ মান্ড ন র্ ড ার মূম যর পাুঁচ-বের কময়াদী আবাস্র্ 
পন্ডর ল্পর্ায় (Housing Plan) প্রন্ডে ন্ড ে হয়। এই পন্ডর ল্পর্া 100,000টি স্াশ্রয়ী আবাস্র্ ও 
6,000টি স্হায়  পন্ডরমষবা তেন্ডর  রার বা স্িংরেণ  রার মাধযমম আবাস্র্ স্হজ ভয  মর এবিং 
গৃহহীর্োর স্ামর্  োই  মর। এই পন্ডর ল্পর্াটি পুমরা প্রমদমশর আবাস্মর্র স্মস্যা স্মাধামর্র জর্য 
এ টি পূণনাঙ্গ পিন্ডে, োমে এ   ও কেৌর্ পন্ডরবামরর আবাস্র্ এবিং  ন্ডমউন্ডর্টির উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ি 
রময়মে। 2011 স্া  কর্ম , ন্ডর্উ ইয় ন  কস্টর্ কহামস্ অ্যাি  ন্ডমউন্ডর্টি ন্ডরন্ডর্উয়া  (Homes and 
Community Renewal, HCR) স্াম া   াউন্ডেমে 181 ন্ডমন্ড য়র্ মান্ড ন র্ ড ার ন্ডবন্ডর্ময়াগ  মরমে 
ো প্রায় 5,200 জর্ মার্মুষর জর্য স্াশ্রয়ী আবাস্র্ স্ুন্ডবধা ন্ডর্ন্ডিে বা স্িংরেণ  মরমে।  
  
স্যান্ডি হম াও ক াভ  মন্ডেমমে ন্ডিয়ঙ্ক  মন্স অ্যাপার্ন মমমের পন্ডরপূর , এ টি 38-অ্যাপার্ন মমে 
ন্ডবন্ডশষ্ট উন্নয়র্ প্র ল্প, োর ন্ডর্মনাণ  াজ কশষ হম  স্াউদাম্পর্র্ শহমর আর্টি কদাে া ভবর্ গমে 
উঠমব।  িং আই যাি কর মরামড ন্ডিয়ঙ্ক কস্টশমর্ এটি এ টি ন্ডরমর্ই , ডাইন্ডর্িং এবিং আবান্ডস্  
এ া ার ন্ডমশ্রোয় পূণন এ া া।।  
  
স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমে এবিং ন্ডিয়ঙ্ক  মন্স উভময়ই 2015 এোরপ্রাইজ ন্ডগ্রর্  ন্ডমউন্ডর্টিস্ 
(Enterprise Green Communities) এবিং এর্ান্ডজন  স্টার (ENERGY STAR) স্াটিন  াইড কহামমস্র 
এর্ান্ডজন  ন্ডবষয়  শেন াবন্ড  পূরণ  মরমে।  
  
এই উন্নয়র্  ামজর টিমম রময়মে জন্ডজন  া গ্রীর্ কভঞ্চার LLC (Georgica Green Ventures LLC) 
এবিং স্হ-কডমভ পার ন্ডহমস্মব র্াউর্ অ্ব স্াউদাম্পর্র্ হাউন্ডজিং অ্র্ন্ডরটি (Town of Southampton 
Housing Authority); কড াম ার, ক রারা এবিং চাচন , P.C. (DeLacour, Ferrara, & Church, 
P.C.), আন্ড ন মর্ক্ট; জবম া, ইর্ মপনামরমর্ড (Jobco, Inc.), কজর্ামর   ন্ট্রাক্টর এবিং র্াউর্ অ্ব 
স্াউদাম্পর্র্ হাউন্ডজিং অ্র্ন্ডরটি (Town of Southampton Housing Authority), প্রপাটিন  মযামর্জার।  
  
স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমমের অ্র্নায়মর্ রময়মে কস্টমর্র ক ডামর  এবিং কস্টর্ ক া ইর্ াম 
হাউন্ডজিং র্যাক্স কিন্ডডর্স্ এবিং আিংন্ডশ ভামব ন্ডর্উ ইয় ন  কস্টর্ কহামস্ অ্যাি  ন্ডমউন্ডর্টি ন্ডরন্ডর্উয়া  
অ্র্ন স্হায়ো প্রদার্  রমে। এোোও স্াম া   াউন্ডে,  ন্ডমউন্ডর্টি স্িংরেণ  মপনামরশর্ 
(Community Preservation Corporation, CPC), স্াউদাম্পর্র্ হাউন্ডজিং অ্র্ন্ডরটি এবিং ন্ডর্উ ইয় ন  
কস্টর্ অ্যার্ন্ডর্ন কজর্ামরম র  ােনা য় কর্ম  স্মম াোর মাধযমম মগনার্ স্টযার্ন্ড  কস্র্ মমে  াি 
স্রবরাহ  রা হয়।  
  



 

 

ঘহামস অোি কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুেঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "স্যান্ডি হম াও 
ক াভ অ্যাপার্ন মমে স্াউদাম্পর্র্ শহমর 28টি স্াশ্রয়ী, উন্নেমামর্র আবাস্মর্র বযবস্থা  মরমে। অ্মর্  
স্ময় র্েুর্  মনজীবী ন্ডর্উ ইয়ম ন র বান্ডস্ন্দারা কে এ া ায়  াজ  মর কস্খামর্ বাস্স্থামর্র  
উচ্চ-মূম যর  ারমণ দরূবেী এ া ায় বস্বাস্  মর র্াম । গভর্নর কুওমমাম  ধর্যবাদ, আমরা 
কস্টর্জমুে ট্রার্ন্ডজর্ এবিং জব কস্োমরর  াো ান্ডে স্াশ্রয়ী আবাস্র্ ন্ডর্মনাণ  রন্ডে এবিং এই  াজ 
 রার মাধযমম র্েুর্ র্েুর্  ন্ডমউন্ডর্টি গমে উঠমে। এই দনৃ্ডষ্টর্ন্দর্ র্েুর্ উন্নয়র্ প্র ল্প স্ম্পন্ন 
 রার জর্য আমামদর অ্িংশীদারমদর অ্ন্ডভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
বসম্বর্টর ঘকর্ লাভোম্বল িম্বলর্, "অ্যামস্ম্বন্ড মযার্ ন্ডর্ময়ম র জর্য  মনজীন্ডবমদর আবাস্র্ এ টি 
গুরুত্বপূণন ন্ডবষয় এবিং আন্ডম ও স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমে  ন্ডমউন্ডর্টির মার্ুষজমর্র জর্য এই 
গুরুত্বপূণন চান্ডহদাটি পরূণ  রব।"  
  
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বিভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "অ্িং আই যামির স্ব জায়গায় স্াশ্রয়ী 
মূম যর বাস্স্থামর্র প্রময়াজর্ীয়ো রময়মে এবিং োর মমধয ইস্ট ইিও রময়মে। আজ, আমরা এ টি 
প্রধার্ আবাস্র্ প্র ল্প উমবাধমর্র মাধযমম আমামদর বান্ডস্ন্দামদর জর্য আমরা স্াশ্রয়ী জীবর্োপর্ 
ন্ডর্ন্ডিে  রাম  এ  ধাপ এন্ডগময় ন্ডর্ময়ন্ডে ো আমামদর অ্ঞ্চ ম  আমরা প্রন্ডেমোন্ডগোমূ  , আমরা 
স্ু ভ এবিং েরুণমদর জর্য প্রেযান্ডশে  রমে স্াহােয  রমব।"  
  
সাম্বফাক কাউবন্টর আইর্প্রম্বণতা বিম্বজট ঘেবমিং িম্বলর্, "এ টি স্ুস্থ অ্র্নর্ীন্ডের জর্য আমামদর 
স্থার্ীয় শ্রমজীবী জর্স্িংখযার জর্য স্াশ্রয়ী মূম যর আবাস্র্ প্রময়াজর্। এই প্র মল্প 28টি পন্ডরবারম  
 াজ, োোয়াে, এবিং আমামদর শহমর বাস্  রা, সু্কম র ন্ডর্ র্বেী র্া া, ক র্া ার্া এবিং 
োোয়ামের ন্ডব ল্প বযবস্থা  রার পাশাপান্ডশ স্থাপেয ন্ডবষয়  উপাদার্স্মূহ েিু  রা হমব ো 
আমামদর গ্রামীণ  ন্ডমউন্ডর্টির মমধয এ ীভূে হমব। আন্ডম গভর্নর কুওমমা এবিং ন্ডর্উ ইয় ন  কস্টর্ 
কহামস্ অ্যাি  ন্ডমউন্ডর্টি ন্ডরন্ডর্উয়া  এর প্রন্ডে োমদর গুরুত্বপূণন স্হায়োর জর্য  ৃেজ্ঞ। আন্ডম 
গন্ডবনে কে, এই স্ব চযাম ঞ্জ কমর্ামে স্থার্ীয় স্র ার এবিং কবস্র ান্ডর কডমভ পারমদর স্হায়ো  রার 
জর্য স্াম া   াউন্ডের স্াশ্রয়ী মূম যর আবাস্র্ স্নু্ডবধা  ােনিম অ্বযাহে রময়মে। আমামদর অ্মর্  
পর্ কেমে হমব ন্ড ন্তু আমামদর  েয পন্ডরষ্কার। এই  াজ পাওয়ার জর্য আন্ডম স্াউদাম্পর্র্  েৃন পে 
এবিং জন্ডজন  া ন্ডগ্রর্ কভঞ্চার-এর িমাগে প্রমচষ্টাম  স্াধুবাদ জার্াই। আন্ডম  াউন্ডে এন্ডক্সন্ড উটিভ 
ন্ডস্টভ কবম ার্ এবিং োর অ্র্ননর্ন্ডে  উন্নয়র্  মীমদর ধর্যবাদ জার্াই, এবিং আমার এই এ া ার 
 ঠির্ স্মস্যা স্মাধামর্র জর্য আন্ডম স্িংস্মদর উপর আমার স্হ মীমদর আহ্বার্ জার্ান্ডি এবিং আন্ডম 
আর্ন্ডন্দে কে আন্ডম আমার স্মর্নর্ কপময়ন্ডে।"  
  
সাউদাম্পটর্ টাউম্বর্র সুপারভাইজার ঘজ ঘের্াইডারমোর্ িম্বলর্, "উচ্চ হাউন্ডজিং খরচ প্র ৃে 
ক া ম  স্থার্চুযে  মর আমামদর স্ম্প্রদায় কবামধর উপর এ টি কর্া  গ্রহণ  মরমে, আমামদর 
স্মাজম  চ মার্ রাখার জর্য প্রময়াজর্ ন্ডশে , র্াস্ন এবিং প্রর্ম প্রন্ডেন্ডিয়া ারীমদর। স্যান্ডি হম াও, 
স্ুর্ ও ন্ডিয়ঙ্ক  মন্স স্মান্ডি এবিং অ্মর্  মার্ুমষর জর্য এ টি স্বাগে স্ুমোগ এমর্ কদয় কেখামর্ 
োরা পবূন প্রামন্ত  াজ  মর কস্খামর্ বস্বাস্  রমে স্েম হমব।"  
  



 

 

সাউদাম্পটর্ হাউবজিং অেবরটির বর্িনাহী পবরচালক কাটিন স ই. হাইবিে, জবুর্য়র িম্বলর্, "হাউন্ডজিং 
অ্র্ন্ডরটি এবিং আমামদর  ন্ডমশর্ার কবামডন র পে কর্ম , শব্দগুম া স্মূ্পণনরূমপ এই  
 ন্ডমউন্ডর্টি-পন্ডরবেন র্শী  প্র মল্পর স্মান্ডির কর্ম  আমামদর  ামে ন্ডস্ন্ডি এবিং  ৃেজ্ঞো অ্র্ুভূন্ডে 
প্র াশ  রমে পামর র্া। এ টি োো ো পন্ডর ল্পর্া ও উন্নয়র্শী   রমে এবিং এখর্ প্রন্ডেটি ইউন্ডর্র্ 
ন্ড ন্ডস্িং -আপ  রমে আমরা স্যান্ডি কহাম াও ক ামভ প্রস্তাব কদওয়ার স্ামর্ স্ামর্ শুরু হময়ন্ডে । 
স্ামমর্র পেনায় হমে এবিং র্েুর্ ভাোমর্মদর  াে কর্ম  আর্ন্দ অ্শ্রু দশনর্ এবিং োমদর র্েুর্ 
বান্ডেমে চান্ডব প্রদার্ স্ন্ডেযই োোটিম    প্রস্ূ  রমে। আমরা ন্ডশগন্ডগর ন্ডিয়ঙ্ক  মমন্স ভাোমর্মদর 
স্বাগে জার্ামর্ার জর্যও অ্মপোয় র্া  াম। আমরা কডন্ডভড গযাম া এবিং জন্ডজন  া ন্ডগ্রর্ স্টা মদর 
ধর্যবাদ জার্াই োমদর  খমর্াই কশষ র্া হওয়া মমর্ামোমগর জর্য ো স্ম্পাদর্ হওয়া অ্মর্ম  ন্ডবর্শ্াস্ 
 রমে পামর র্া। ন্ডর্উ ইয় ন  কস্টর্ কহামস্ অ্যাি  ন্ডমউন্ডর্টি ন্ডরন্ডর্উয়া , অ্যার্ন্ডর্ন কজর্ামরম র 
অ্ন্ড স্, স্া    াউন্ডে, TD বযািং  (TD Bank), করমি কজমস্ এবিং প্রমেয  বযন্ডিম  ধর্যবাদ 
োরা এই ঐন্ডেহান্ডস্  প্র ল্পম  স্াহােয  রার জর্য এে েমে  াজ  মরমে।"  
  
CPC-এর ভাইস ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মটন ম্বগজ বিষয়ক অবফসার ঘের্ লুম্বি িম্বলর্, "মার্স্ন্মে স্াশ্রয়ী 
মূম যর আবাস্র্ ো কশষ  রমে এবিং  ন্ডমউন্ডর্টির দী নমময়াদী স্বাস্থয ও প্রাণশন্ডিম  আশ্রয়স্থ  ন্ডহমস্মব 
স্াহােয  রার জর্য স্িংগ্রামমর মাধযমম ভাোমর্মদর স্থান্ডয়ত্ব আর্মে পামর। আন্ডম গন্ডবনে কে CPC 
স্হমোন্ডগোম ূ  প্রমচষ্টার অ্িংশ হমে পামর ো স্াউদাম্পর্মর্র প্রর্ম স্াশ্রয়ী উন্নয়র্ম  এ টি বাস্তমব 
এ টি রূপ ন্ডদময়ন্ডে । জন্ডজন  া ন্ডগ্রর্ কভঞ্চার, কহামস্ অ্যাি  ন্ডমউন্ডর্টি ন্ডরন্ডর্উয়া , স্াম া   াউন্ডে 
এবিং স্াউদাম্পর্র্ র্াউর্ এবিং আমামদর স্   অ্িংশীদার োরা এ া াবাস্ীর িয়েমো স্িংরেমণর 
জর্য প্রন্ডেশ্রুন্ডেবি আন্ডম োমদর ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
জবজন কা বির্ ঘভঞ্চার ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘডবভড গোম্বলা িম্বলর্, "স্যান্ডি হম াও ক াভ অ্যাপার্ন মমমের  াজ 
স্মান্ডির ক াষণা শুর্মে কপমর আমরা অ্েযন্ত করামান্ডঞ্চে! এ স্ামর্, পার্শ্নবেী 38-ইউন্ডর্র্ ন্ডিয়ঙ্ক 
 মন্স, এই উন্নয়র্গুন্ড  স্াউদাম্পর্র্ শহমর অ্র্ুমমান্ডদে প্রর্ম স্াশ্রয়ী মান্ডি- যান্ডমন্ড  ভাো হাউন্ডজিং 
ইউন্ডর্র্। আমরা আমামদর অ্িংশীদার, স্াউদাম্পর্র্ হাউন্ডজিং অ্র্ন্ডরটির পাশাপান্ডশ স্থার্ীয়  ন্ডমউন্ডর্টি 
এবিং র্াউর্ কবাডন ম  োমদর স্মর্নমর্র জর্য এবিং এই ধরমর্র অ্মর্  প্রময়াজর্ীয় হাউন্ডজিং 
কডমভ পমমে কদখামে অ্বযাহে স্হায়োর জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  
  

###  
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