
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ররাম্বম ঔপবর্ম্বিবেক I অোপার্ন ম্বমম্বের (COLONIAL I APARTMENTS) উন্নয়ম্বর্র 

জর্ে 22 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার র াষণা কম্বরম্বের্  
  

এবজিং কমম্বেম্বের পরু্বিনকাে প্রিীণম্বের জর্ে 83 টি আধুবর্ক, েবি সাশ্রয়ী, সাশ্রয়ী মূম্বলের িাব়ি 
তৈবর কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ররাম শহমর ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমমের উন্নয়র্ ও 
আধুনর্কীকরমের কাজ রশষ করার জর্য 22 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার রেয়ার র াষো নেময়মের্, 
রেখামর্ প্রেীে অ্নধোসী এেং শারীনরক প্রনিেন্ধীমের জর্য 83 টি শনি সাশ্রয়ী, সাশ্রয়ী মূমিযর োনি 
তিনর করা হময়মে।  
  
"ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমমের সমনিি পুর্েনাসর্ ও আধুনর্কীকরে এর অ্নধোসীমের জীের্োত্রার 
মার্ োিায় এেং িামের োনি নহমসমে একটি নর্রাপে স্থার্ প্রোর্ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই অ্যাপার্ন মমেগুমিা হমে রমাহাওক উপিযকা অ্ঞ্চিমক এনগময় নর্ময় োওয়ার জর্য কীভামে সাশ্রয়ী 
আোসর্ মূি ভূনমকা রাখমে এেং পাশাপানশ ররামমর মমধয এেং চারপামশর কনমউনর্টিমক শনিশািী 
করমে িার েথাথন উোহরে।"  
  
সকি নর্উ ইয়কন োসীর জর্য নর্রাপে, সাশ্রয়ী আোসর্ েযেস্থা করার জর্য গভর্নমরর রে অ্ঙ্গীকার 
িা রেমর্র এই অ্ভূিপূেন 20 নেনিয়র্ মানকন র্ ডিার মূমিযর পাাঁচ-েের রময়ােী আোসর্ 
পনরকল্পর্ায় (Housing Plan) প্রনিফনিি হয়। এই পনরকল্পর্া 100,000টি সাশ্রয়ী আোসর্ ও 
6,000টি সহায়ক পনরমষো তিনর করার ো সংরক্ষে করার মাধযমম আোসর্ সহজিভয কমর এেং 
গৃহহীর্িার সামথ িিাই কমর। 2011 সাি রথমক, নর্উ ইয়কন  রের্ রহামস অ্যান্ড কনমউনর্টি 
নরনর্উয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) রমাহাওক ভযানিমি 122.8 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিার নেনর্ময়াগ কমরমে ো প্রায় 3,600 জর্ অ্নধোসীর জর্য 1500 টি সাশ্রয়ী আোসর্ 
সুনেধা নর্নিি ো সংরক্ষে কমরমে।  
  
ররাম হাউনজং অ্থনরটি (Rome Housing Authority, RHA) দ্বারা 1966 সামি নর্নমনি, 
ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমেগুমিার সমময়র সমঙ্গ ক্রমশ অ্ের্নি হময়মে এেং অ্েক্ষ নেনডং নসমেমমর 
ফমি শনি খরচ রেমিমে। মধয ররামমর রসে নপর্ারস এনভনর্উমি অ্েনস্থি ঔপনর্মেনশক I 
অ্যাপার্ন মমে খুচমরা েযেসা এেং নচত্তনেমর্ােমর্র সুমোমগর কাোকানে। 2018 সামির েসমে নর্মনােকাজ 
শুরু হয়।  



 

 

  
পুর্েনাসর্ কামজর পনরনধ নেি পুরমর্া স্থাপর্ায় প্রনিস্থাপর্ করার জর্য LED আমিার েযাপক েযেহার; 
শনি সাশ্রয়ী কর্মডনসং েয়িার দ্বারা নহটিং প্ল্যাে প্রনিস্থাপর্ এেং প্রনিটি অ্যাপার্ন মমমে িাপমাত্রা 
নর্য়ন্ত্রে রোগ করা; কম প্রোমহর র্িকূমপর স্থাপর্া ইর্েি করা; েনধনি অ্েরে দ্বারা োে 
প্রনিস্থাপর্; র্িুর্ জার্ািা এেং েরজা, এেং একটি অ্েনরি পযামর্ি নসমেমমর দ্বারা েনহ ভেমর্র 
প্রনিস্থাপর্।  
  
রসখামর্ এখর্ চিামফরা সম্পনকন ি প্রনিেন্ধী েযনিমের জর্য র্য়টি সুিভ োনি সমনিি করা হময়মে 
এেং শ্রেে ো েনৃি প্রনিেন্ধী েযনিমের জর্য আমরা চারটি োনি করা হময়মে। এই সে 
অ্যাপার্ন মমেগুমিা রেসে পনরোর উি এিাকার মাধযনমক পেনাময়র আময়র শিকরা 50 ভাগ ো 
িার নর্মচ উপাজন র্ কমর িামের সামমথনযর মমধয রময়মে। রসকশর্ 8 প্রমজক্ট রেসড ভাউচামরর 83 
টি ইউনর্র্ একটি মানকন র্ নডপার্ন মমে অ্ে হাউনজং ও আরোর্ রডমভিপমমে (U.S. Department 
of Housing and Urban Development) হাউনজং অ্যানসেযাস রপমমে চুনির মাধযমম প্রোর্ করা 
হয়।  
  
উন্নয়র্ েমির মমধয রময়মে ররাম হাউনজং অ্থনরটি এেং নেকর্ কনমউনর্টি (Beacon 
Communities)। HCR রফডামরি নর্ম্ন আময়র হাউনজং র্যাক্স রক্রনডর্ ো এই প্রকমল্পর জর্য 
ইকুযইটিমি 18.8 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর উপর এেং নর্উ ইয়কন  রের্ এর্ানজন  নরসাচন  অ্যান্ড 
রডমভিপমমে অ্থনরটি (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) রথমক 83,000 মানকন র্ ডিার েযেহার কমরমে। ররাম হাউনজং অ্থনরটি 2.1 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিার সরেরাহ কমরমে।  
  
ওপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমমে রেমর্র নেনর্ময়াগ প্রেীেমের জর্য সাশ্রয়ী মূমিযর আোসর্ সংরক্ষমের 
মাধযমম গভর্নমরর 'রহিথ অ্যাক্রস অ্ি পনিনস এেং েয়স-োন্ধে রের্' উমেযাগমক সমথনর্ কমর। এই 
উমেযাগটি একটি সহমোনগিামূিক প্রমচিা ো কনমউনর্টির স্বাস্থয এেং সুস্থিা উন্নয়মর্র জর্য সমস্ত 
রক্ষমত্র র্ীনি গঠমর্র সময় স্বামস্থযর নেমেচর্ামক একীভুি করামক সে রথমক রেনশ গুরুত্ব রেয়। এখামর্ 
আমরা জার্ুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  রের্ র ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমে-এ নেনর্ময়ামগর আর 
একটি োস্তে উোহরে হি, সরকানর আোসর্ উন্নীি করা এেং রমাহাওক উপিযকা ও িার 
আমশপামশ নসনর্য়র হাউনজং সংরক্ষে করার জর্য গভর্নমরর প্রনিশ্রুনি। ররামমর ভনেষযৎ ও এর 
পুর্রুজ্জীের্ প্রমচিার উপর আস্থা ররমখ এটি একটি শনিশািী সমথনর্। ঔপনর্মেনশক অ্যাপার্ন মমমের 
এখর্ 83 টি নর্রাপে, আধুনর্ক এেং আমরা আরামোয়ক োনি রময়মে রেগুমিা অ্নধোসীমের িামের 
ভামিাোসার কনমউনর্টিমি রেমি ওঠমি সক্ষম কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  রের্ এর্াবজন  বরসার্ন  অোন্ড রডম্বভলপম্বমে অথবরটি এর রপ্রবসম্বডে ও প্রধার্ বর্িনা ী 
অোবলবসয়া িার্ন র্ িম্বলর্, "ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমে এ শনি সাশ্রময়র উন্নয়র্ আমামের সেমচময় 
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ঝুাঁ নকপূেন োনসন্দামের জর্য শনি সঞ্চয়, একটি স্বাস্থযকর জায়গা, আরাম এেং ক্রয়ক্ষমিা প্রোর্ কমর। 
এই প্রকল্প র্নজর সনৃি কমরমে রে রেমর্র সম্পে নকভামে আমামের কনমউনর্টি এেং পনরমেমশর জর্য 
উচ্চ মামর্র সুনেধা প্রোর্ কমর ো গভর্নর কুওমমার কােনর্ নর্গনমর্ হ্রাস এেং অ্থনর্ীনি-নেসৃ্তি 
কােনর্-নর্রমপক্ষিা হ্রাস করার অ্ঙ্গীকামরর অ্ংশ।"  
  
বসম্বর্র্র রজাম্বসফ বিম্বফা িম্বলর্, "রেমহিু আমামের এিাকার উন্নয়র্ অ্েযাহি আমে, এর্া 
োধযিামূিক রে আমরা জর্মগাষ্ঠীর সে নেভামগই নর্রাপে এেং উন্নি-মামর্র আোসর্ সনুেধা প্রোর্ 
কমর। এই প্রকল্পটি ররামম স্বল্প আময়র প্রেীেমের এেং প্রনিেন্ধী েযনিমেরমক আধুনর্ক, শনি সাশ্রয়ী 
এেং সাশ্রয়ী মূমিযর আোসমর্ প্রমেশানধকার প্রোর্ করমে।"  
  
অোম্বসেবলওমোর্ মাবরয়ার্ িুম্বর্র্ের্ িম্বলর্, "রিা আমরা অ্মর্মকই সাশ্রয়ী এেং সুিভ জীের্োত্রা 
করা োয় এমর্ জায়গার উপর নর্ভন র কনর আমামের পনরোমরর সেসয এেং নপ্রয়জর্ নর্রাপে এেং 
স্বাধীর্ভামে রেমি ওঠমে িা নর্নিি করমি। এই কারমে ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমে-এ অ্মর্ক 
প্রময়াজর্ীয় সংস্কার সম্পন্ন করা হময়মে, োর মমধয আমে রেশ নকেু োনিমক উন্নীি করা ো 
চিামফরার নেষয় এেং শ্রেে এেং েনৃি প্রনিেন্ধী োনসন্দামের ভামিাভামে সমিয় করার জর্য, ররামম 
এখার্কার পনরোরগুমিার জর্য খুেই গুরুত্বপূেন। এই উন্নীিকরে শুধুমাত্র গৃহহীর্মের রমাকানেিায় 
এেং সাশ্রয়ী মূমিযর, নর্রাপে আোসমর্ প্রমেশানধকার েৃনির জর্য রেমর্র প্রনিশ্রুনির সমঙ্গ িাি 
নমনিময় র্য়, েরং রর্কসই, জ্বািানর্ সাশ্রয়ী প্রকমল্প নেনর্ময়ামগ আমামের প্রনিশ্রুনির সমঙ্গ িাি নমনিময় 
চিমে। আনম রমাহাওক ভযানি পনরোগুমিামক সাহােয করার জর্য গভর্নর এেং রহামাসন এন্ড 
কনমউনর্টি নরনর্উয়ামির কামে কৃিজ্ঞ।"  
  
ওর্াইডা কাউবের বর্িনা ী অোন্থবর্ রজ. বপম্বসম্বে জবুর্য়র িম্বলর্, "ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমমে এই 
উন্নীিকরে ররামম প্রেীেমের এেং প্রনিেন্ধীমের জর্য 83 টি অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয়, সাশ্রয়ী মূমিযর, 
আধুনর্ক েসোমসর স্থার্ প্রোর্ করমে। ওর্াইডা কাউনে েি োিমি থামক, সম্প্রসানরি চানহো 
পূরমের জর্য সে ধরমর্র আোসর্ সনুেধার প্রময়াজর্ হয়। এই উন্ননিসাধমর্র জর্য অ্থনায়র্ করায় 
আনম গভর্নর কুওমমা-রক ধর্যোে জার্াই।"  
  
ররাম্বমর রময়র জোকুবলর্ এম. ইম্বজা িম্বলর্, "ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমমের 21 নমনিয়র্ মানকন র্ 
ডিামরর সংস্কার উমেখমোগয। শুধু িাই র্য়, নেনডংটি HVAC, অ্েরে এেং েনহভন েমর্র উন্ননির 
জর্য আধুনর্কীকরে সহ আধুনর্ক হময়মে, নকন্তু প্রনিটি অ্যাপার্ন মমে সমূ্পেন সংস্কার করা হময়মে ো 
োনসন্দামের র্িুর্ রমমঝ, েন্ত্রপানি এেং র্ার্কা জীেে স্থার্ প্রোর্ কমরমে। গভর্নর কুওমমা এেং 
HCR-এর প্রনি আমামের ধর্যোে রে, ররাম হাউনজং অ্থনরটি রোডন  এেং প্রশাসনর্ক কমীমের সামথ 
িামের রর্িৃত্ব এেং RHA সুনেধা এেং োনসন্দামের প্রনি িামের প্রনিশ্রুনির জর্য এই সংস্কার সম্ভে 
হময়মে।"  
  
ররাম  াউবজিং অথবরটির বর্িনা ী পবরর্ালক মবরর্ িাবমনিং াম িম্বলর্, "ঔপনর্মেনশক I অ্যাপার্ন মমমে 
রে সংস্কার প্রকল্প রশষ হময়মে িা অ্মর্ক নের্ ধমরই খুে প্রময়াজর্ীয় চানহো নেি। ভািামর্মের নেমি 
রে উন্ননিগুনি করা হময়নেি, উন্নিির প্রমেশমোগযিা, আধুনর্ক সরঞ্জাম এেং ভেমর্ আসা র্িুর্ 



 

 

রপ্রাগ্রাম আমামের িক্ষয হময়মে। ভািামর্রা সামনয়ক চিাচি, রগািমাি এেং ইর্মকার্মভনর্ময়স সহয 
কমরমে, িমে িারা এই প্রনক্রয়া চিাকামি রেভামে রমাকামেিা কমরমে িা নেস্ময়কর নেি। আমার 
মমর্ হয়, ভািামর্মের মমিা, সে উন্ননির সমঙ্গ, শুধ ুিামের অ্যাপার্ন মমমেই র্য়, সাধারে এিাকায়ও 
এটি ঔপনর্মেনশক I-রক আরও রেনশ কমর  মরর মমিা কমর িুমিমে।"  
  
বিকর্ কবমউবর্টিজ রপ্রবসম্বডে রডম্বভলপম্বমে ডার্কার্ িোম্বরর্ িম্বলর্, "নেকর্ এই গুরুত্বপূেন 
প্রেীে র্াগনরক এেং প্রনিেন্ধী েযনিমের আোসর্গুনির পুর্েনাসমর্র এেং সংরক্ষে করমি নর্উ ইয়কন  
রের্ রহামস এন্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়াি এেং ররাম হাউনজং অ্থনরটির সামথ আোর চুনিেি 
হওয়ায় গনেনি। েযথন ইর্ ভেমর্র একটি প্রেুনিগি চযামিনঞ্জং নর্মনাে সমসযা নেি, নকন্তু একটি উচ্চ 
কমনক্ষমিার অ্েনরি পযামর্মির সমঙ্গ প্রনিস্থাপর্ সমূ্পেন সম্পনত্ত েী নমময়ােী স্থানয়মত্বর আশ্বাস নেময়মে। 
অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয়, উচ্চমামর্র সাশ্রয়ী আোসর্ ররাম শহমরর আরও নকেু অ্রনক্ষি োনসন্দামক নেমি 
রপমর আমরা আর্নন্দি। আমরা গভর্নর কুওমমা এেং HCR-রক ধর্যোে জার্াই আমামের সামথ 
অ্ংনশোনরত্ব করার জর্য োমি োমের সেমচময় রেনশ প্রময়াজর্ িামেরমক নর্রাপে এেং সাশ্রয়ী 
আোসর্ উপিব্ধ করায়।"  
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