
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা অোলম্বিবর্ম্বে 26.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র ইডা 
ইয়ারম্বরা (IDA YARBROUGH) উন্নয়র্মূলক কাজ সমাবির ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
প্রকম্বের বিেীয় পর্নাম্বয় আম্বিনার বিল এলাকায় 76টি আধুবর্ক  রিাবি তেবর করা িম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে 26.8 দমদিের্ মাদকন র্ ডিামরর দিতীে 
পেনামের ইডা ইোরমরা ঘ ামস্ দরমডমভিপমমন্ট (Ida Yarbrough Homes Redevelopment) উমিযাগ 
সমূ্পণন  মেমে, োর মমযয 76টি অ্যাপার্ন মমন্ট ততদর করা  মেমে ঘেগুমিা ঘেমকামর্া দমশ্র আমের 
পদরবারগুদি ভাড়াটিো দ মসমব বযব ার করমত পারমব। র্তুর্ উন্নের্টি সরকাদরভামব ঘেটি 280 
উত্তর দ মসমব পদরদিত, ঘসমকমি ইডা ইোরমরা পাবদিক  াউদজিং কমমেমের একটি অ্িংশ ঘভমে 
ঘেিার সামে সমৃ্পক্ত এবিং এটি বসবাসকারী পদরবামরর জর্য আযুদর্ক সাশ্রেী মূমিযর  রবাদড় 
সরবরা  করমে এবিং আরমবার পা াড়ী এিাকার আশপাশমক অ্বযা তভামব পুর্রাে িাো রাখমে।  
  
"ঘেম তু অ্যািমবদর্ ও আরমবার পা াড়ী এিাকা তামির আশপামশর পুর্সিংস্কার অ্বযা ত ঘরমখমে, তাই 
এর্া খুবই গুরুত্বব  ঘে আমরা ঘের্ এই সিংস্কামরর অ্িংশ দ মসমব র্তুর্ সাশ্রেী আবাসর্ ততদর কদর 
োমত সব বাদসন্দারা র্তুর্ এই প্রমিষ্টার একটি অ্িংশ  মত পামর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
র্তুর্ সাশ্রেী অ্যাপার্ন মমন্ট উপ ার ঘিওোর সামে সামে, আমরা অ্যািমবদর্র শ রতদিমক আরও 
প্রাণবন্ত এবিং অ্েননর্দতকভামব দবসৃ্ততভামব দর্মনামণ প্রদতশ্রুদতবদ্ধ।"  
  
"অ্যািমবদর্র ইডা ইোরমরা ঘ ামস দরমডমভিপমমন্ট প্রকল্পটি আমবনার পা াড়ী এিাকার জর্য একটি 
উমেখমোগয ইদতবািক দবষে কারণ, এর েমি স্থার্ীে পদরবারগুমিা সাশ্রেী আযুদর্ক আবাসর্ সুদবযা 
পামব", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘিাচুল িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি কদমদর্টিমত র্তুর্ কমর  াউদজিং 
স্টক ঘোগ কমর এিাকার জীবর্োত্রার মার্ বৃদদ্ধর প্রমিষ্টা অ্বযা ত ঘরমখমে। আমামির এই দবদর্মোগ 
 ি 20 দবদিের্ মাদকন র্ ডিামরর পাাঁি বের  াউদজিং পদরকল্পর্ার একটি অ্িংশ োমত দর্উ ইেকন  
বাসীরা বাদড় বিমত এমর্ একটি স্থার্ ঘপমত পামর ো খুবই সাশ্রেী মূমিযর।"  
  
ইডা ইোরমরা ঘ ামস দরদডমভিপমমন্ট  মিা সকি দর্উ ইেনকবাসীমক দর্রাপি, সাশ্রেী মূমিযর 
আবাসমর্র অ্যামেস প্রিামর্ গভর্নমরর অ্ভূতপবূন 20 দবদিের্ মাদকন র্ ডিামরর পাাঁি বেমরর সাশ্রেী 
আবাসর্ পদরকল্পর্ার প্রদতশ্রুদতর একটি অ্িংশ; এই প্রকমল্পর আওতাে আরও 100,000 এর ঘবদশ 
সাশ্রেী মূমিযর বাদড় এবিং স ােক ঘসবা প্রিামর্র উপমোগী 6,000 বাদড় দর্মনামণর পদরকল্পর্া আমে। 
এই েযার্টি পুমরা ঘস্টমর্র আবাসমর্র সমসযা সমাযামর্র জর্য একটি পূণনাে পদ্ধদত, োমত আবাসর্ 



 

 

অ্যামেস ও গৃ  ীর্তা িরূীকরণ ঘমাকামবিাে ঘেৌে ও একক পদরবার এবিং কদমউদর্টির উন্নের্ 
অ্ন্তভুন ক্ত করা  মেমে। 2011 সাি ঘেমকই দর্উ ইেকন  ঘস্টর্ ঘ ামস এবিং কদমউদর্টি দরদর্উোি 
(Homes and Community Renewal, HCR) রাজযার্ী অ্ঞ্চমি 4,700টিরও ঘবদশ সাশ্রেী মূমিযর 
ঘেৌে পদরবার যারর্মোগয বাদড় দর্মনাণ ও সিংরক্ষণ কমরমে; অ্যািমবদর্ শ মর প্রাে 1,900 বাদড় 
ততদরর জর্য বা সিংরক্ষমণর জর্য অ্েনাের্ কমরমে এবিং HCR 130 দমদিের্ মাদকন র্ ডিামররও 
ঘবদশর অ্মেনর ঘোগার্ দিমে এই কাজ সম্ভব কমর তুমিমে।  
  
280 র্েন প্রমজক্টটি র্েন পািন দির্ এবিং িাকন  ড্রাইমভর িটুি অ্িংশমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর- োর মমযয 
আমে 62 অ্যাপার্ন মমন্ট দবদশষ্ট একটি সাত-তিা দবদশষ্ট ঘেৌেপদরবামরর ভবর্ এবিং িশটি অ্যাপার্ন মমন্ট 
দবদশষ্ট একটি দতর্তিা ভবর্। কমমেেটির মমযয 531 িাকন  দিমর্ িটুি ডুমেেও রমেমে। ঘসখামর্ 
12টি ইউদর্র্ গৃ  ীর্ পদরবামরর জর্য সিংরক্ষণ করা  মেমে এবিং অ্দতদরক্ত 12টি ইউদর্র্ িিািমি 
অ্ক্ষম, িদৃষ্ট এবিং শ্রবণ প্রদতবন্ধীমির জর্য স জপ্রাপয এবিং সমূ্পণনরূমপ বযব ারমোগয  মব।  
  
প্রকল্পটি এক, িইু, দতর্, িার এবিং পাাঁি ঘবডরুমমর অ্যাপার্ন মমমন্টর সমন্বেস  বড় পদরবারগুদিমক 
সমদন্বত করার জর্য দডজাইর্ করা  মেমে। এই উন্নের্টি এন্টারপ্রাইজ দির্ কদমউদর্টিস 
(Enterprise Green Communities) এবিং অ্যার্াদজন  স্টার (ENERGY STAR) এর মার্িমে 
দর্দমনত  মেদেি এবিং এটি একটি কদমউদর্টি গামডন র্ এবিং পুর্দর্নমনাণ ও পরু্বনযবহৃত উপকরণগুদি 
দিমে ততদর একটি ঘখিার মাঠ স  পেনাপ্ত সবুজ স্থামর্র মত দবষেগুমিা অ্ন্তভুন ক্ত করমত ঘপমর 
গদবনত। 280 উত্তর ভাড়ামর্মির জর্য সুমোগ-সুদবযার মমযয রমেমে-রাস্তার উপর এবিং রাস্তার বাইমর 
উভে দিমকই পাদকন িং করার সুদবযা, এবিং জর্সাযারমণর োতাোমতর সুদবযা। এোড়াও, 
কাদডন ওভাসকুিার ঘমদশর্ এবিং ওজর্ প্রদশক্ষণ সরঞ্জাম সদিত একটি অ্র্-সাইর্ দের্মর্স ঘসন্টার 
কযাদপর্াি দডদিক্ট দেদজদশোর্ ঘ িে েযামর্র (Capital District Physicians' Health Plan, 
CDPHP) মাযযমম দবর্া পেসাে ভাড়ামর্মির ঘসবার জর্য সরবরা  করা  মেমে।  
  
মূি ইডা ইোরমরা ঘ ামগুদি 1970 সামির দিমক ততদর এবিং অ্যািমবদর্  াউদজিং অ্েনদরটি (Albany 
Housing Authority, AHA) এর িারা পদরিাদিত। পূবন-দবিযমার্ এবিং অ্প্রিদিত ভবর্গুদিমক 
গুাঁদড়মে দিমে, AHA আরও ঘবদশ সিংখযক ইউদর্র্ ঘোগ করার জর্য এবিং আরও সবুজ স্থার্ ও 
দবমর্াির্মূিক স্থার্ বযব ামরর অ্র্ুমদত ঘিওোর জর্য সম্পদত্ত পুর্দবনর্যাস কমর।  
  
প্রকল্পটি সমূ্পণন  মি িার পেনামের এই প্রকমল্প 335 অ্যাপার্ন মমন্ট এবিং পদরবারগুমিার জর্য েে ঘেমক 
আর্টি বাদড়র মাদিকার্ার সুমোগ োকমব। তৃতীে যাপটি সম্প্রদত গভর্নর কুওমমার ডাউর্র্াউর্ 
দরদভর্ািাইমজশর্ ইদর্দশমেটিমভর অ্িংশ দ সামব একটি 200,000 মাদকন র্ ডিার পুরস্কার ি ণ কমরমে 
ঘেটি জিুাই মামস ইডা ইোরমরা ঘ ামমস 10টি র্তুর্ বাদড়র মাদিকার্া ইউদর্র্ উন্নেমর্র ঘ াষণা 
দিমেদেি।  
  
ইডা ইোরমরামত ঘস্টমর্র দবদর্মোগ ঘশদরডার্  মিা দভমিজ এবিং অ্যাকামডদম িের্মসর-মমতা উন্নেমর্র 
সামে ঘোগ দিমেমে ো আমবনার দ মির জর্য শ মরর ঘকৌশিগত পদরকল্পর্ামক সমেনর্ কমর, শূর্য 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-transformational-projects-albanys-clinton-square-part-10-million-award
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-academy-lofts-project-arbor-hill-0


 

 

কাঠামমামক রূপান্তদরত কমর, কদমউদর্টির মমযয র্তুর্ শদক্ত ততদর কমর এবিং আবাসর্ দবকল্প এবিং 
জীবর্োত্রার মামর্ান্নের্ কমর।  
  
দর্উ ইেকন  ঘস্টর্ ঘ ামস অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উোি ঘেডামরি এবিং ঘস্টমর্র দর্ম্ন আমের  াউদজিং 
ঘেদডর্ প্রিার্ কমরমে োর েমি 18 দমদিের্ মাদকন র্ ডিার ইকুযইটি উৎপাির্ কমরমে এবিং 
অ্দতদরক্ত আরও 2 দমদিের্ মাদকন র্ ডিার ভতুন দক দ মসমব উৎপাির্ কমরমে। HCR োন্ড কী বযািংক 
ঘেমক 3.2 দমদিের্ মাদকন র্ ডিার দবদর্মোগ, অ্যািমবদর্  াউদজিং অ্েদরটি ঘেমক 1.1 দমদিের্ 
মাদকন র্ ডিার এবিং LISC  াউদজিং ঘস্টমবিাইমজশর্ এবিং দসটি অ্ব অ্যািমবদর্ ঘেমক অ্দতদরক্ত 
অ্েনাের্ ঘপমেমে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেে ঘিামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "এখামর্  র্মত োকা রূপান্তর কম উমেখমোগয দকেু র্ে। দতর্ বেমরর স্বল্প সমমে, আমরা 
এই র্তুর্ উিীেমার্ আমবনার দ মির আশপাশমক বাস উপমোগী  মত স ােতা করমত এবিং উন্নত 
করমত অ্র্িাইমর্ 160টিরও ঘবদশ র্তুর্ অ্যাপার্ন মমন্ট দর্মে এমসদে। এবিং গভর্নর কুওমমার 
স্বীকামরাদক্তর সামে এক মত  মে বিা োে ঘে সাশ্রেী মূমিযর আবাসর্টি তবদিত্রয, সুমোগ এবিং 
অ্ন্তভুন দক্তমক উৎসাদ ত করমব, 280 র্েন বড় পদরবারগুদির জর্য িারুণভামব সাশ্রেী মূমিযর এবিং ো 
আশ্চেনজর্কভামব দর্মনাণ করা  মেমে - এটি এমর্ একটি আবাস ঘেখামর্ দর্মজমক স্থােী ভাবা োে 
এবিং দর্মজর বদৃদ্ধমক ত্বরাদন্বত করা োে।"  
  
বসম্বর্ের বর্ল ঘরজবলর্ িম্বলর্, "এই সাশ্রেী আবাসর্ উন্নের্ েমবযনমার্ অ্যািমবদর্র আমবনার স্কোর 
এিাকামক আরও রূপান্তদরত করমত সা ােয করমব। একই সামে দবদভন্ন যরমর্র অ্যাপার্ন মমন্ট োড়াও 
এখামর্ েমেষ্ট সবুজ স্থার্, একটি কদমউদর্টি গামডন র্ এবিং কাোকাদে অ্সিংখয সুমোগ সদুবযা রমেমে। 
আদম দর্উ ইেকন  ঘস্টর্ ঘ ামস এবিং কদমউদর্টি দরদর্উোি-ঘক সাযুবাি জার্াই, কারণ, তারা 
আমামির সম্প্রিােমক বসবামসর জর্য, কাজ করার উপমোদগ এবিং একটি পদরবারমক উন্নত করার 
মত স্থার্ উপ ার দিমত ঘপমরমে।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "আদম অ্যািমবদর্র আমবনার স্কোর এিাকাে 
280 উত্তর সাশ্রেী আবাসর্ উন্নেমর্র কাজ ঘশষ  মে ঘিমখ ঘরামাদঞ্চত। আদম দর্উ ইেকন  ঘস্টর্ 
ঘ ামস এবিং কদমউদর্টি দরদর্উোি এবিং গভর্নর কুওমমার এই প্রকমল্পর িিমার্ সমেনমর্র প্রশিংসা 
করদে। অ্যািমবদর্ শ মরর সবনত্র আমামির অ্দযবাসীমির জর্য সাশ্রেী মূমিযর  াউদজিং অ্পশমর্র জর্য 
বড় দবদর্মোগ পাওোর জর্য ঘিষ্টা অ্বযা ত ঘরমখমে এবিং এই অ্েনাের্ কীভামব জর্ কিযামণ একটি 
সরকাদর ত দবি বযব ার করা োে তার একটি উিা রণ।"  
  
অোম্বসেবল সিসে পোবিবসয়া ফাবি িম্বলর্, "আদম অ্যািমবদর্  াউদজিং অ্েদরটিমক তামির বতন মার্, 
সরকাদর আবাসর্, বাদসন্দামির জর্য র্তুর্, সাশ্রেী ইউদর্র্ স  সরকাদর  াউদজিং প্রদতস্থাপর্ করার 
অ্েীকামরর জর্য সাযুবাি জার্াদে। এই র্তুর্  াউদজিং ঘডভিাপমমন্ট একটি র্তুর্ বাগার্ ও ঘখিার 
মাঠস  আমবনার স্কোর আমশপামশর কদমউদর্টির দিন্তামিতর্ার উন্নদত করমত এবিং বাদসন্দামিরমক 
আযুদর্ক এবিং সাশ্রেী মূমিযর জীবর্োত্রার বযবস্থা করমত স ােতা করমব।"  



 

 

  
অোলিোবর্ ঘময়র কোবি বেিার্ িম্বলর্, "সুিভ আবাসর্গুদি বযবস্থা সম্প্রিামের অ্দবমেিয অ্ে। 
ইডা ইোরমরা ঘ ামস দিতীে যামপর পুর্উন্নের্ উমিযামগর সমাদপ্তটি দর্দশ্চত কমর ঘে আগামী বেমরর 
জর্য স্বল্প-মযযম-আমের বযদক্ত এবিং পদরবারগুদিমত অ্তযাযুদর্ক আবাসর্ পাওো োমব। দর্উ ইেমকন র 
কযাদপর্াি দসটিমত সাশ্রেী মূমিযর আবাসর্ বাড়ামর্ার প্রদতশ্রুদত ঘিওোর জর্য অ্যািমবদর্  াউদজিং 
অ্েদরটি এবিং গভর্নর কুওমমামক যর্যবাি জার্াই।"  
  
অঅোলম্বিবর্ িাউবজং অিনবরটি এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর বেভ ঘলাম্বগা িম্বলর্, "অ্যািমবদর্  াউদজিং 
অ্েনদরটি গত বের প্রেম পেনামের কাজ ঘশষ কমর ইডা ইোরর পুর্গঠনর্ অ্বযা ত ঘরমখ গদবনত 
এবিং এখর্ দিতীে স্তমরর র্তুর্ বাদসন্দামির কামে িারুণ ও শদক্তশািী িারুর্ 280 র্েন দবদডিং এর 
িাদব  স্তান্তর কমরমে। আমরা এই প্রকমল্পর প্রােদমক ঘডমভিপার দ মসমব মমর্ার্ীত  মত পাদর, দকন্তু 
এই রকম প্রমিষ্টা  মিা ঘবসরকাদর খাত, অ্যািমবদর্ শ র, দর্উ ইেকন  ঘস্টর্ এবিং ঘেডামরি 
এমজদিগুমিার মমযয অ্মর্ক অ্িংশীিারমির মমযয স মোদগতার েি। আমরা প্রক্টরস ঘকািাবমরটিভ 
(The Proctors Collaborative), অ্যািমবদর্ দডদস্টিাদর (Albany Distillery) এবিং ঘডে উইশ 
কদে (Death Wish Coffee)-এর একাদযক সাম্প্রদতক প্রদতমবশী দবদর্মোগ এবিং উন্নেমর্র সামে 
সিংগদত ঘরমখ আমামির পরু্উন্নেমর্র প্রমিষ্টা করার জর্য উৎসাদ ত। একাদযক সমদন্বত আমবনার দ ি 
ঘর্বারহুড পদরকল্পর্ার অ্িংশ দ মসমব আমরা তৃতীে পেনাে এবিং িতুেন পেনামে োওোর প্রতযাশা 
কদর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেে অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফর এম্বফারম্বডিল িাউবজং-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ঘজাবল 
বমলম্বেইর্ িম্বলর্, "অ্যািমবদর্ বাদসন্দামির জর্য 280 উত্তমরর প্রসার মুদখ সাশ্রেী আবাসর্ সুদবযার 
মমতা উমিযাগ ঘিমখ আমরা ঘরামাদঞ্চত। এই উন্নের্ স্বল্প ও মাঝাদর আমের পদরবামরর জর্য  
দমশ্র-আমের আবাসর্গুদির একটি বযদতেমী উিা রণ, োর মমযয রমেমে পবূনতর্ গৃ  ীর্ মার্ষুমির 
জর্য আবাসর্ স্থাপর্। HCR এবিং গভর্নর কুওমমার সদিদিত প্রমিষ্টা কীভামব সাশ্রেী আবাসর্ বাদড়মে 
তুিমত পামর তার আমরকটি উিা রণ  ি এই প্রকল্প এবিং এই অ্িংশীিাদরত্বটি জাতীে আবাসর্ সঙ্কর্ 
ঘমাকামবিাে অ্র্যার্য ঘস্টমর্র প্রকল্পগুদির মমডি দ মসমব কাজ করমব।"  
  
প্রক্টর ঘকালািম্বরটিভ CEO বফবলপ মবরস িম্বলর্, "অ্যািমবদর্ আবাসর্ কতৃন পক্ষ ইডা ইোরমরা 
 াউদজিং ও আমশপামশর পরু্গনঠর্মক ঘবশ কমেক বের যমর অ্িাদযকার দিমেমে। সাশ্রেী আবাসর্ 
দবকল্প, অ্যািমবদর্ দডদস্টদিিং এবিং ঘডে উইশ কদের মমতা র্তুর্ আকষনণ এবিং কযাদপর্াি 
ঘরপামরর্দর দেমের্ামরর জর্য র্তুর্ কমমেেগুদির জর্য এখামর্র বাজার ির শতগুমণ দ্রুততার সামে 
ঘবমড় িমিমে। ঘিমখ মমর্  মে বাদড় ঘের্ জীবন্ত সত্ত্বা!"'  
  
কোবপোল বডবিক্ট বফবজবেয়াম্বর্র ঘিলি প্ল্োর্ ঘপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ড. জর্ বড. ঘিম্বর্ে িম্বলর্, 
"দিদকৎসক কতৃন ক প্রদতদিত CDPHP অ্র্যুাবর্ করমত পামর ঘে একজর্ বযদক্তর শারীদরক সুস্থতা 
তার সামদিক স্বামস্থযর উপর কতর্া ভূদমকা পাির্ কমর। আমরা বাদসন্দামিরমক দবর্ামূমিয এবিং 
সুদবযাজর্ক স্থার্ প্রিার্ কমর 280 র্মেনর ঘভতমর অ্বদস্থত আমামির সবনমশষতম দের্মর্স সিংমোমগর 



 

 

অ্বস্থার্টি উন্মুক্ত করার দবষমে আমরা অ্যািমবদর্  াউদজিং কতৃন পমক্ষর সামে অ্িংশীিাদরত্ব দর্মে 
ঘরামাদঞ্চত  মেদে।"  
  
কীিোংক (KeyBank), কোবপোল বরবজয়র্ ঘপ্রবসম্বডন্ট রুি মািবর্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি কীবযািংমকর 
কদমউদর্টি ঘডমভিপমমমন্ট ঋণিামর্র প্রদতশ্রুদত এবিং দর্উ ইেকন  জমুড় মার্ুমষর ঘবমড় ওঠামক সা ােয 
করার প্রদতশ্রুদতর একটি উিা রণ। এই র্তুর্ আবাসর্ ইউদর্র্গুদির মাযযমম এবিং AHA সকি 
বযাকিাউমন্ডর মার্ষুমক ঘে দশক্ষা এবিং সিংস্থার্ সরবরা  কমর তার মাযযমম AHA আমামির এিাকাে 
সাশ্রেী মূমিযর আবাসর্ সমসযা ঘমাকাদবিার প্রোমস গুরুত্বপূণন কাজ করমে। কীবযািংক পার্ন র্ার  মত 
ঘপমর গদবনত।"  
  
2017 সামি ইডা ইোরমরা ঘ ামস্ দরমডমভিপমমন্ট-এর কাজ ঘশষ  ে এবিং 11টি র্বদর্দমনত ভবমর্ 
61 র্াউর্ম াম এবিং গামডন র্ অ্যাপার্ন মমন্ট অ্ন্তভুন ক্ত করা  ে। 270 উত্তর পািন দিমর্ অ্বদস্থত, 
কমমেেটিমত আমে 17টি িইু-ঘবডরুমমর বাদড়; 22টি দতর্-ঘবডরুমমর বাদড়; 19টি িার ঘবডরুমমর 
বাদড় এবিং দতর্টি পাাঁি-ঘবডরুমমর বাদড়। আমগর গৃ  ীর্ পদরবারগুদির জর্য িশটি ইউদর্র্ সিংরক্ষণ 
করা  মেমে। 2016 জিুাই ঘেমক ঘেজ ওোর্ দর্মনাণ শুরু  ে এবিং তখর্ মিূ ইডা ইোরমরার 
পাাঁিটি কম উাঁিু ভবর্s ঘভমে ঘেিা  ে। র্তুর্ বাদড়গুদির সবই িখি করা  মেমে।  
  
অোলম্বিবর্ িাউবজং অিবরটি সম্পম্বকন :  
1948 সামি সৃদষ্টর পর ঘেমক অ্যািমবদর্ আবাসর্ কতৃন পক্ষ তার অ্দযবাসী ও তামির কদমউদর্টির 
িাদ িা ও আকাঙ্ক্ষা ঘমর্ামত ঘর্তৃত্ব প্রিামর্ দবকদশত  মেমে। অ্েদরটি শুযুমাত্র আবাসর্ োড়াও 
পদরবারগুদিমক এমর্ একটি দভদত্ত প্রিার্ কমর ো ঘেমক সেি জীবর্ গমড় ঘতািা, মার্সম্পন্ন ভাড়া, 
বাদড়র মাদিকার্া, কমনসিংস্থার্ এবিং ঘোর্ বযবসামের সুমোগগুদির মাযযমম দর্মজর এবিং কদমউদর্টির 
জর্য অ্র্ুমপ্ররণামূিক দবদর্মোগ প্রিার্ কমর। োরা তামির ভদবষযত পদরবতন র্ করমত িাে এবিং ঘেটি 
তামির কদমউদর্টির একটি পেন্দ ঘস ঘক্ষমত্র আমরা তামির ঘোগয অ্িংশীিার। 
www.albanyhousing.org-এ আমামির দভদজর্ করুর্।  
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