
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওসুম্বেম্বগা কাউবিম্বে র্েুর্ সাশ্রেী মূম্বলের 56 টি িাবি সম্পন্ন হওোর ঘ াষণা 

ঘের্  
  

13.7 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর চ্োম্পম্বলইর্ কমন্স (Champlain Commons) বিিা েহম্বর জর্িল 
এিং সহােক হাউবজং এর সবিলর্ কম্বর  

  
"ঘসন্ট্রাল বর্উ ইেকন  রাইবজং" (CNY Rising) - যা হম্বলা কবমউর্টিগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে 
এিং অর্নর্ীবেম্বক িাবিম্বে েুলম্বে অঞ্চলটির সমবিে ঘকৌেল, োর সম্পরূক হম্বলা এই বিবর্ম্বোগ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ চ্যাম্পমেইর্ কমমের সমাপ্তি ঘ াষণা কমরমের্, এটি ওসুমেমগা 
কাউপ্তির প্তিবা শহমরর পপ্তরবারগুমোর জর্য একটি র্তুর্ 56 অ্যাপার্ন মমি সাশ্রেী মূমেযর জর্বে 
আবাসর্ উন্নের্। এই অ্যাপার্ন মমমির সমতমরাটি ঘ াগয বযপ্তিমের জর্য সংরপ্তিত রাখাহমেমে  ারা 
গৃহহীর্ বা গৃহহীর্তার ঝুুঁ প্তকর মমযয রমেমে, এবং  ারা তামের স্বাযীর্ভামব বসবাস করমত সাহা য 
করার জর্য ঘসবা এবং সহােতা পামব।  
  
"সাশ্রেী মূমেযর হাউপ্তজং অ্যামেস বৃপ্তি আমামের শীষন অ্গ্রাপ্তযকারগুমোর অ্র্যতম এবং প্তিবা শহমর 
এই গুরুত্বপূণন প্তবপ্তর্মোগ ঘসই েমিয প্তর্মনাণ করা হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "চ্যাম্পমেইর্ কমে 
এর সমাপ্তি শুযু অ্প্তযক প্তর্উ ইেকন বাসীর জর্য বাপ্তির মমতা একটি প্তর্রাপে, সাশ্রেী মূমেযর জােগা 
প্রোর্ করমব র্া, এটি ওসমুেমগা কাউপ্তির আগামী প্রজমের অ্প্তযবাসীমের জর্য আরও শপ্তিশােী এবং 
উন্নত এোকা ততপ্তর করমত সাহা য করমব।  
  
সকে প্তর্উ ইেকন বাসীর জর্য প্তর্রাপে, সাশ্রেী আবাসর্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘ  অ্ঙ্গীকার 
তা ঘেমর্র এই অ্ভূতপূবন 20 প্তবপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোর মূমেযর পাুঁচ্-বের ঘমোেী আবাসর্ 
পপ্তরকল্পর্াে (Housing Plan) প্রপ্ততফপ্তেত হে। এই পপ্তরকল্পর্া 100,000টি সাশ্রেী আবাসর্ ও 
6,000টি সহােক পপ্তরমষবা ততপ্তর করার বা সংরিণ করার মাযযমম আবাসর্ সহজেভয কমর এবং 
গৃহহীর্তার সামে েিাই কমর। 2011 সাে ঘেমক, প্তর্উ ইেকন  ঘের্ ঘহামস অ্যান্ড কপ্তমউপ্তর্টি 
প্তরপ্তর্উোে (New York State Homes and Community Renewal) ঘসন্ট্রাে প্তর্উ ইেকন  অ্ঞ্চমে 
231 প্তমপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোমররও অ্প্তযক প্তবপ্তর্মোগ কমরমে  া 8,600 জমর্রও অ্প্তযক মার্ুমষর জর্য 
3,477 টি সাশ্রেী আবাসর্ সুপ্তবযা প্তর্প্তিত বা সংরিণ কমরমে।  
  



 

 

চ্যাম্পমেইর্ কমে সাতটি েইু তোর অ্যাপার্ন মমি ভবর্ এবং একটি রান্না র, প্তমটিং ঘেস, অ্প্তফস, 
কপ্তম্পউর্ার রুম, েপ্তন্ড্রর সুপ্তবযা এবং একটি ঘবিা িু ঘখোর মাঠ সম্বপ্তেত একটি পৃেক কপ্তমউপ্তর্টি 
প্তবপ্তডং প্তর্মে গঠিত। কমমেেটিমত 24 টি এক-ঘবডরুম, 16 টি েইু-ঘবডরুম এবং 16 টি প্ততর্-
ঘবডরুমমর ইউপ্তর্র্ রমেমে  া এোকার মযযম আমের 30, 50 ও 60 শতাংশ বা এর প্তর্মচ্র আে 
করা পপ্তরবামরর সামযযর মমযয।  
  
সহােক  মের সামে সং িু 17 টি অ্যাপার্ন মমমির মমযয রাখা ঘ াগয বাপ্তসন্দারা গভর্নর এম্পাোর 
ঘের্ সামপাটিন ভ হাউপ্তজং ইপ্তর্প্তশমেটিভ (Empire State Supportive Housing Initiative) এর 
মাযযমম অ্প্তফস অ্ব ঘর্মম্পারাপ্তর এন্ড প্তডসঅ্যাপ্তবপ্তেটি অ্যাপ্তসেযাে এর অ্েনােমর্ অ্র্সাইর্ পপ্তরমষবা 
পামবর্। সহােতা পপ্তরমষবা ঘেওো হে ওসুমেমগা কাউপ্তি অ্পরচু্প্তর্টিজ (Oswego County 
Opportunities, OCO) এর দ্বারা, এটি ঘরামচ্োমরর কর্নারমোর্ গ্রুমপর প্রপাটিন র সহ-ঘডমভেপার। 
একটি অ্প্ততপ্তরি অ্যাপার্ন মমি ARISE চ্াইড এন্ড ফযাপ্তমপ্তে সাপ্তভন মসস, ইর্কমপনামরশর্ (ARISE Child 
and Family Service, Inc.) এর দ্বারা ঘরফার করা শারীপ্তরক প্রপ্ততবন্ধী ভািামর্মের জর্য সংরিণ 
কমর রাখা হে।  
  
চ্যাম্পমেইর্ কমে শপ্তি এবং সবুজ ভবর্ প্তর্মনাণ মার্ পূরণ কমর। সব ভবমর্ োকমব এর্াপ্তজন  
োর® (Energy Star®) এর ঘরর্ করা ঘসন্ট্রাে এোর কপ্তন্ডশর্ার, প্তসে করা েহর্ ঘচ্ম্বার, 
োইটিং, ফযার্ ও  ন্ত্রপাপ্তত সম্বপ্তেত প্তহটিং। উন্নের্টি কমনসংস্থার্ ঘকন্দ্র, একটি বাস েপ এবং একটি 
ঘড ঘকোর ঘসিামরর কামে।  
  
13.7 প্তমপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোমরর প্রকমল্পর জর্য ঘহামস এন্ড কপ্তমউপ্তর্টি প্তরপ্তর্উোে ফাইর্াপ্তেং প্তর্ম্ন 
আমের হাউপ্তজং র্যাে ঘেপ্তডর্মক অ্ন্তভুন ি কমর  া ইকুইটিমত 9.5 প্তমপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোর এবং 
সহােক হাউপ্তজং অ্পরচু্প্তর্টিজ ঘপ্রাগ্রামমর মাযযমম 500,000 মাপ্তকন র্ ডোর উৎপাের্ কমর। এোিা 
ঘহামমেস হাউপ্তজং এন্ড অ্যাপ্তসেযাে ঘপ্রাগ্রাম (Homeless Housing and Assistance Program) 
ঘেমক OTDA 3.1 প্তমপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোর পুরস্কার ঘেে এবং ঘফডামরে ঘহাম ঘোর্ বযাংক প্রোর্ 
কমর 500,000 মাপ্তকন র্ ডোর। সহােক অ্যাপার্ন মমমির জর্য ভািা ESSHI এর মাযযমম ভতুন প্তক 
ঘেওো হে। প্তর্উ ইেকন  ঘের্ এর্াপ্তজন  প্তরসাচ্ন  অ্যান্ড ঘডমভেপমমি অ্েপ্তরটি-র তরমফ অ্প্ততপ্তরি অ্েন 
প্রোর্ করা হে।  
  
বর্উ ইেকন  ঘেট ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উোল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘের্বযাপী সাশ্রেী আবাসর্ পপ্তরকল্পর্ার জর্য যর্যবাে, চ্যাম্পমেইর্ কমে 
ড্রইং ঘবাডন  ঘেমক বাস্তবতার প্তেমক এপ্তগমে ঘগমে এবং প্তিবা শহমর একটি গুরুত্বপূণন প্রমোজর্ পূরণ 
করমত সাহা য করমে। এই 56 টি র্তুর্  রবাপ্তি গৃহহীর্ ঘভমর্রার্ এবং অ্র্যমের সহােতার জর্য 
সহােক হাউপ্তজং এর সমঙ্গ সমপ্তিত কমী পপ্তরবামরর জর্য েইু এবং প্ততর্ ঘবডরুমমর বসবাস স্থে 
প্তবপ্তশষ্ট কপ্তমউপ্তর্টির জর্য একটি প্তবরার্ সংম াজর্। এই কৃপ্ততমত্বর জর্য আপ্তম আমামের সহম াগীমের 
অ্প্তভর্ন্দর্ জার্াই এবং অ্প্তযবাসীমের তামের র্তুর্ বাপ্তিমত স্বাগত জার্াই।"  
  



 

 

বর্উ ইেকন  ঘেট অবিস অি ঘটম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক ঘহইর্ 
িম্বলর্, "গ্রামাঞ্চমে  ারা গৃহহীর্তার সম্মখুীর্ বা চ্রম োপ্তরমের মমযয বসবাস কমর তামের জর্য 
ঘসবা এবং বাসস্থামর্র  ার্প্তত  ো েভামব পূরমণর জর্য প্রমোজর্ীে সম্পমের অ্ভাব রমেমে। 
চ্যাম্পমেইর্ কমে ওসুমেমগা কাউপ্তির একটি এোকাে স্থােী সাশ্রেী মূমেযর ও সহােক আবাসর্ প্তর্মে 
এমসমে ঘ খামর্ পূমবন এই  ার্প্তত প্তবেযমার্ প্তেে। আমরা এই উন্নেমর্র গপ্তবনত সমেনক,  া এই 
এোকার প্তকেু সবমচ্মে ঝুুঁ প্তকপূণন বাপ্তসন্দার কামে র্তুর্ আশা ও প্তস্থপ্ততশীেতা আর্মব।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর উইল িারম্বে িম্বলর্, "এই এোকাে মার্সম্পন্ন এবং সাশ্রেী মূমেযর আবাসমর্র 
খুব প্রমোজর্ এবং চ্যাম্পমেইর্ কমে এই প্রমোজর্ পূরণ করমত সাহা য করমব। ঘের্ ও ঘফডামরে 
গ্রাি ডোমরর সাহাম য সহােক আবাসর্ ঘেওোর কাজ করার জর্য ওসুমেমগা কাউপ্তি 
অ্পরচু্প্তর্টিজমক অ্প্তভর্ন্দর্। এই প্রকমল্পর সুপ্তবযামেন আপর্ামের সাফেয আরও ঘবপ্তশ মার্ুমষর জর্য 
জীবর্ াত্রার মার্ উন্নত করমত সাহা য করমব।"  
  
বিিা েহম্বরর সুপারভাইজার রিাটন  রামম্বজ িম্বলর্, "চ্যাম্পমেইর্ কমে আমামের শহমর অ্মর্ক 
ঘবপ্তশ প্রমোজর্ীে সাশ্রেী মমূেযর আবাসর্ প্তর্মে আমস। ঘ  সমস্ত পপ্তরবার ও বযপ্তি এখামর্ বসবাস 
করমের্,  ামের প্রমোজর্ তামের জর্য সহােক ঘসবার মাযযমম উন্নত, আরও আপ্তেনকভামব প্তস্থপ্ততশীে 
জীবমর্র সুম াগ প্রোর্ কমর। প্তর্উ ইেকন  ঘের্, ঘরামচ্োর এর কর্নারমোর্ গ্রুপ এবং ওসুমেমগা 
কাউপ্তি অ্পরচু্প্তর্টিজমক এই প্রকমল্প প্তবপ্তর্মোমগর জর্য যর্যবাে,  া প্তিবাে জীবর্ াত্রার মার্ বৃপ্তি 
করমব।"  
  
ওসুম্বেম্বগা কাউবি অপরচু্বর্টিজ, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Oswego County Opportunities, Inc.) এর 
বর্িনাহী পবরচ্ালক বডোম্বর্ কুপার-কুেবরোর িম্বলর্, "প্তর্রাপে, সাশ্রেী মূমেযর আবাসর্ বযপ্তি ও 
পপ্তরবামরর জর্য প্রমোজর্ীে একটি ঘমৌপ্তেক প্তভপ্তি, সাফমেয তামের বাযা পরাস্ত করার জর্য  ামত 
তারা একটি স্বেংসমূ্পণন জীবর্যারা গমি তুেমত এবং বজাে রাখমত পামরর্। OCO এক বেমর 
কমেকশ পপ্তরবারমক ঘসবা ঘেে  া স্থার্ীে ভািা বাজামর সীপ্তমত আে এবং উচ্চ খরমচ্র ফমে এই 
যরমর্র আবাসর্ খুুঁজমত বা ঘজাগাি করমত অ্িম। OCO এর 53 বের যমর  ারা ঘশষ সািাত 
করার জর্য সংগ্রাম করমে তামের স্বাস্থয ও মার্ব ঘসবা প্রোর্ করার ঘিমত্র, চ্যাম্পমেইর্ কমে 
ওসুমেমগা কাউপ্তিমত এই আবাসর্ চ্াপ্তহো পূরমণ আমামের সবমচ্মে বি অ্গ্র াত্রার প্রপ্ততপ্তর্প্তযত্ব কমর। 
ঘরামচ্োর এর কর্নারমোর্ গ্রুমপর সমঙ্গ আমামের অ্ংশীোপ্তরমত্বর মাযযমম, ঘ  সব ফান্ডারগণ 
চ্যাম্পমেইর্ কমে-এ প্তবপ্তর্মোগ কমরমের্ এবং ঘ সব কপ্তমউপ্তর্টি পার্ন র্ারগণ এই প্রকল্পমক সমেনর্ 
কমরমের্, আমরা কৃতজ্ঞ ঘ  আমরা 56 পপ্তরবামরর জর্য প্তর্রাপে, সাশ্রেী আবাসর্ বার্ামর্া 
বাস্তবােমর্র ঘিমত্র অ্প্তবমেেয ভূপ্তমকা পাের্ কমরপ্তে।"  
  
ঘরাম্বচ্োম্বরর কর্নারম্বোর্ গ্রুম্বপর ঘপ্রবসম্বডি রজার ব্র্োন্ডট িম্বলর্, "ঘবশ কমেক বের আমগ, 
কর্নারমোর্ ওসুমেমগা কাউপ্তির কামে এমসপ্তেে, ঘ মর্র্া আমরা উপেপ্তি কমরপ্তে ঘ  গুণগত মার্, 
শপ্তি সাশ্রেী, প্তর্রাপে, সাশ্রেী মূমেযর ভািার জর্মগাষ্ঠীর একটি চ্াপ্তহো আমে। ওসুমেমগা কাউপ্তি 
অ্পরচু্প্তর্টিজ এর সামে আমামের অ্ংশীোপ্তরত্ব চ্মৎকার হমেমে। আমরা 56 টি অ্যাপার্ন মমমির একটি 
সুন্দর অ্ঞ্চে গমি তুমেপ্তে  া এখর্ ঘ সব পপ্তরবার প্তর্িঃসমন্দমহ তামের বাপ্তির মার্ উন্নত কমরমে 



 

 

তামের আবাসর্ সুপ্তবযা প্তেমে। আমরা আমামের পপ্তরকল্পর্া পােমর্র জর্য কপ্তমউপ্তর্টি ঘ  সমেনর্ 
প্রোর্ কমরমে তার প্রশংসা করপ্তে।"  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উইেম্বকন র অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "ঘসন্ট্রাে প্তর্উইেমকন র অ্গ্রগপ্তত" এর সমূ্পরক,  া শপ্তিশােী অ্েননর্প্ততক প্রবৃপ্তি ও 
কপ্তমউপ্তর্টি প্তবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের সমপ্তিত রূপমরখা। 2012 সাে ঘেমক এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমযযই 5.6 প্তবপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোমররও ঘবপ্তশ প্তবপ্তর্মোগ কমরমে  া প্তবশ্ব বাজামরর সুম াগ কামজ 
োপ্তগমে উমেযািামের শপ্তিশােী কমর এবং অ্ন্তভুন প্তিমেূক অ্েনর্ীপ্তত ততপ্তর কমর এই পপ্তরকল্পর্ার মূে 
প্তভপ্তি স্থাপর্ কমরমে।  
  
আজ মহামন্দার আমগ ঘেমক ঘবকারত্ব সবনপ্তর্ম্ন স্তমর ঘর্মম এমসমে; বযপ্তিগত এবং কমপনামরর্ আেকর 
হ্রাস ঘপমেমে; এবং বযবসা-বাপ্তণমজযর প্রসার ও প্তবপ্তর্মোগ গন্তবয প্তহসামব প্তসরাপ্তকউজ, অ্সওমেমগা 
এবং অ্বামর্নর মমতা স্থার্ প্তর্বনাচ্র্ করমে। এখর্ অ্ঞ্চেটি 2015 সামের প্তডমসম্বর মামস গভর্নর 
কুওমমা ঘ াপ্তষত আপমের্ প্তরভাইর্াোইমজশর্ ইপ্তর্প্তশমেটিমভর মাযযমম 500 প্তমপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোমরর 
অ্ঙ্গরামজযর প্তবপ্তর্মোগ সহােতাে ঘসন্ট্রাে প্তর্উইেমকন র অ্গ্রগপ্তত ত্বরাপ্তিত করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 
প্তমপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোমরর প্তবপ্তর্মোগ ঘবসরকাপ্তর খামতর বযবসােীমের 2.5 প্তবপ্তেের্ মাপ্তকন র্ ডোমররও 
ঘবপ্তশ প্তবপ্তর্মোগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘেমব - এবং অ্ঞ্চমের োপ্তখেকৃত পপ্তরকল্পর্া অ্র্ু ােী আশা 
করা হমে ঘ  5,900 এর ঘবপ্তশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃপ্তষ্ট হমব। আরও তেয পাওো  ামব এখামর্।  
  

###  
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