অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/5/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িম্ব াজ্েষ্ঠম্বের জ্র্ে ওম্ব িষ্টার েহম্বর 21.6 বমবল র্ মাবকনর্ ডলার সাশ্র ী আিাসর্
উন্ন র্ খ ালার খ াষণা কম্বরম্বের্
CDS হাউবজ্িং আজ্াবল া বভম্বলজ্ কমম্বেম্বের (CDS Housing Azalea Village Complex)
বিতী খেম্বজ্র 96টি অোপার্নম্বমন্ট খেজ্ ও াম্বর্র সাম্বে যুক্ত হম্ব ম্বে, যা খমার্ 146টি র্তু র্ িাবি

প্রোর্ কম্বরম্বে এই সমাজ্ম্বক

সমাজ্গুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিত করম্বত এিিং অবেন র্ীবতম্বক িািাম্বত এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃত খকৌেল "বেঙ্গার খলকস েম্বরা াডন" (Finger Lakes Forward) এর সম্পুরক এই বিবর্ম্ব াগ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বম াজযষ্ঠমের জর্য ওম বষ্টার শহমর 21.6 মমমি র্ মামকন র্ ডিামরর এক
সাশ্র ী আবাসর্ উন্ন র্ CDS হাউমজিং আজামি া মভমিজ কমমেমের মিতী ফেমজর (Azalea Village
Phase Two) 96টি র্তু র্ অ্যাপার্নমমন্ট সম্পূর্ন হবার ফ াষর্া কমরর্| CDS হাউমজিং আজামি া মভমিজ
উন্ন মর্র সমস্ত ভাড়ামর্ মর্কর্বতী উিে িাইে ট্রার্মজশর্স ফসন্টামরর (Wolf Life Transitions Center)
পমরমষবাগুমির সুমবধা মর্মত পামরর্, যার মমধয আমে মবমর্াের্, প্রমশক্ষর্, কমনসিংস্থার্ এবিং ফেচ্ছামসবী কামজর
সুমযাগ, এবিং একটি অ্ভযন্তরীর্ ফেরামপর পুি|
"প্রমতটি মর্উই কন বাসীর োস্থয এবিং সুস্থতার জর্য মার্সম্পন্ন সাশ্র ী আবাসর্ অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্,ন মবমশষ কমর
আমামের বম াজযষ্ঠমের জর্য", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই উন্ন র্ শুধু ব স্ক প্রাপ্তব স্কমের এক প্রার্বন্ত
ও সহা ক সমাজ প্রোর্ করমব তাই র্ , এটি এই অ্ঞ্চমির জর্য একটি বুমিমার্ মবমর্ম ামগর কাজও করমব যা
স্থার্ী অ্েনর্ীমত এবিং মেঙ্গার ফিকসমক এমগম মর্ম যামব|"
"সাশ্র ী আবাসমর্ মবমর্ম াগ আমামের পমরকল্পর্ার অ্পমরহাযন অ্ঙ্গ মর্উ ই কন জুমড় সামামজক মর্রাপত্তার জাি
শমিশািী করার জর্য", খলেম্বর্র্োন্ট গভর্ন র কোবে খহাচু ল িম্বলম্বের্। "সিংস্থামর্র প্রমত র্মজরহীর্
অ্ঙ্গীকারবিতার জর্য মেঙ্গার ফিকস (Finger Lakes forward) অ্ঞ্চমির আমরা বম াজযষ্ঠরা উচ্চমামর্র
আবাসমর্র মবকল্প প্রাপ্ত হমবর্|"
96টি অ্যাপার্নমমন্ট েুটি একইরকম েুই তিা এমিমভর্র মবমিমঙ্গর মমধয মবভি| ফযাগয ভাড়ামর্রা হমির্ ফয সব
বম াজযষ্ঠরা 55 বের বা তার ফবমশ ব মসর, এবিং এই অ্যাপার্নমমমন্টর মমধয 16টি েূবনি বম াজযষ্ঠমের জর্য
রাখা হম মে| বহু-বযবহামরক উিে িাইে ট্রার্মজশর্স ফসন্টামরর (Wolf Life Transitions Center)
ফপ্রাগ্রামগুমি োড়াও, প্রকমল্পর সুমবধাগুমির মমধয আমে এর্ামজন ষ্টার ফসন্ট্রাি এ ার কমিশর্ার, মডশও াশার,
একটি কমম্পউর্ার িযাব, এবিং বামহযক বাগামর্র জা গা| ভাড়ার বযমপ্ত 385 ফেমক 954 মামকন র্ ডিার প্রমত

মামস এবিং তার মমধয রম মে ইউটিমিটিসমূহ| অ্যাপার্নমমন্টগুমি মমশ্র উপাজনমর্র স্তমরর পমরবারগুমির সামধযর
মমধয, যার বযামপ্ত অ্ঞ্চমির মমমড ার্ উপাজনমর্র 30 ফেমক 80 শতািংশ অ্বমধ|
খহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ াল (Homes and Community Renewal, HCR) কবমের্ার
রুোর্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "আজামি া মভমিজ ফেজ র্ু উচ্চমামর্র গৃহ প্রোর্ কমর শহমরর ফকমের কামে
যার সামে রম মে েুেনান্ত মবমর্াের্মূিক, ফেচ্ছামসবী, এবিং কমনসিংস্থার্ সিংক্রান্ত প্রমশক্ষমর্র সুমযাগ| সপ্মুর্ন
আজামি া মভমিজ উন্ন র্ এবিং ফয মার্ুষরা ফসটিমক তামের বামড় বমি র্তু র্ শমির অ্বোর্ রাখমের্
ওম বষ্টার সমামজ এবিং মেঙ্গার ফিকস অ্েনর্ীমতমক এমগম মর্ম ফযমত সাহাযয করমে|"
বর্উ ই কন খের্ কম্পম্বরালার র্মাস বপ. বডর্াম্বপাবল িম্বলর্, "আমরা ওম বস্টার শহমর বম ামজযষ্ঠমের
জর্য সাশ্র ী আবাসমর্ মবমর্ম ামগর ফক্ষমে কমমউমর্টি মপ্রজামভন শর্ কমপনামরশমর্র (Community
Preservation Corporation, CPC) সামে অ্িংমশোমরত্ব করমত ফপমর আর্মিত| ফপর্সর্ োমির ট্রামস্ট
মহমসমব, অ্বসর মসমস্টমমর এক মমমি মর্রও ফবমশ সেসযমের জর্য উত্তম মামর্র মবমর্ম াগ প্রাপ্ত হও া আমার
কামে খুব গুরুত্বপূর্ন|"
বসম্বর্র্র পাম্বমলা খহলবমিং িম্বলর্, "মর্রাপে, সাশ্র ী আবাসর্ এবিং অ্েনবহুি মবমর্ােমর্র সুমযাগ আমামের
সমাজ এবিং পড়শীমের সােমিযর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন| আজামি া মভমিজ ফেজ র্ু (Azalea Village Phase
Two) এই প্রম াজর্গুমি পূরর্ কমর আর একই সামে আমামের বম াজযষ্ঠ র্াগমরকমের এক উন্নত জীবর্যাোর
মার্ প্রোর্ কমর আরামপ্রে এবিং মর্রাপে পমরমবমশ| ফয বম াজযষ্ঠমের ফবমশ পমরচযনা এবিং মমর্ামযাগ প্রম াজর্
হ তামের জর্য অ্মতমরি স্থার্ েুেনান্ত সহা তা প্রোর্ করমব তামের যামের মবমশষ সহা তার প্রম াজর্|
ওম বস্টার শহমরর জর্য HCR এর এই মবমর্ম াগ গুরুত্বপূর্ন এবিং উত্সাহবযঞ্জক কারর্ এটি CDS হাউমজিংমক
আবাসর্ এবিং মবমর্ােমর্র সুমযাগগুমি প্রসার করমত সাহাযয করমব স্থার্ী বম াজযষ্ঠ র্াগমরকমের জর্য|
আমামের অ্ঞ্চমির তরমে, আমম HCR, ওম বস্টার শহর, এবিং CDS হাউমজমঙ্গর সামে কাজ করা অ্মবরত
রাখমত আগ্রহী|"
বিধার্সভার সেসে মাকন বস. জ্র্স িম্বলর্, "ফকামর্া এক স্থার্মক বামড় বিা যা এর্া মর্মিত করমত
পারার মত এমর্ এক উমিঘ্নতার মবষম র ফচম বড় মবষ আর ফর্ই, এবিং আমম আর্মিত ফয ওম বস্টামরর
বম াজযষ্ঠমের কামে এখর্ আমরকটি মবকল্প উপিব্ধ হমব হাডন ফরামড আজামি া মভমিমজর র্তু র্ অ্যাপার্নমমন্ট
উন্ন মর্| আমামের রামজয যখর্ জীবর্যাোর খরচ ফবমড় চমিমে, আমম জামর্ ফয আমরা ফবমশ মার্ুষ খরচ
কমাবার মসিান্ত ফর্মবর্ এবিং আমম আর্মিত ফয আমরা সাশ্র ী আবাসমর্র মবকল্প প্রোর্ করমত পারমে যামত
বম াজযষ্ঠমের তামের পমরবামরর এবিং ফসই সমামজর কামে রাখা যা যামক তারা বামড় বমির্|"
মর্ম্বরা কাউবন্ট এম্বজজ্বকউটিভ খেবরল বডর্ম্বফা িম্বলর্, "আজমকর মেমত কার্া উত্সব আজামি া
মভমিজ প্রকমল্পর মিতী পযনাম র সমামপ্ত মচমিত কমর এবিং সাশ্র ী, উচ্চমামর্র আবাসর্ প্রোর্ কমর আমামের
স্থার্ী বম াজযষ্ঠমের জর্য| মর্মরা কাউমন্ট এই প্রকমল্পর এবিং CDS হাউমজমঙ্গর একজর্ গমবনত সমেনক কারর্
আমরা শমিশািী বন্ধমর্ আবি পমরবামরর এবিং একটি শমিশািী বন্ধমর্ আবি সমামজর সমেনর্ কমর আমামের
স্থার্ী অ্েনর্ীমতমত এবিং কমমনবমি িক্ষযমভমত্তক মবমর্ম ামগর মাধযমম|"
ওম্ব িোর র্াউর্ সুপারভাইজ্ার রর্ খর্সবির্ িম্বলর্, "তামের কযাম্পাস প্রসামরত করার জর্য এবিং
ওম বস্টার সমামজ তামের পমরমষবা প্রোর্ করা অ্মবরত রাখার জর্য আমরা CDS ফক অ্মভর্ির্ জার্াই|"

েঙ্কর বেউর্াে, CDS হাউবজ্ম্বঙ্গর খপম্বরন্ট সিংস্থা CDS লাইে রার্বজ্ের্ম্বসর (CDS Life
Transitions) খপ্রবসম্বডন্ট এিিং বচে এম্বজজ্বকউটিভ অবেসার িম্বলর্, "আজামি া মভমিজ শুধু একটি
আবাসর্ই র্ , এটি একটি গৃহ এবিং এই সমামজর মার্ুষগুমির জর্য একটি সুমযাগ যামের এটি প্রম াজর্ এবিং যা
পাবার জর্য এরা সব ফচম ফযাগয| CDS হাউমজিংম আমামের েশনর্ এবিং সিংহত তত্ত্বাবধার্ ওম বস্টামরর সব
ফচম ঝুুঁ মকপূর্ন সম্প্রোম র মকেু সেসযমক জীবমর্র সুমযাগ ও ে-ক্ষমতা মর্র সামে আরও পমরপূর্ন ও োধীর্
জীবর্যাপর্ করমত সহা তা করমব। এই র্তু র্ সমামজর বসবাসকারীমের ফসই োধীর্তা োকমব যা তারা
ফখাুঁমজর্, এবিং ফসই সহা তা, অ্মভগমযতা এবিং মার্মসক শামন্ত যা তারা ফখাুঁমজর্|"
CPC মর্নম্বগজ্ আবধকাবরক বমবর াম বজ্ন্টার িম্বলর্, "আমামের বম াজযষ্ঠ র্াগমরকমের জর্সিংখযা সব
ফচম দ্রুত ফবমড় ওঠার একটি, মকন্তু এটি সব ফচম ফবমশ ঝুুঁ মকপূর্নও বমর্| মর্মেন ষ্ট আম র উপর জীবর্ ধারর্ করা
কম উপাজনর্কারী বম াজযষ্ঠমের জর্য, সবনা ফবমড় চিা ভাড়া এবিং অ্র্যার্য খরচ প্রকৃ তই কাঠির্য সৃমষ্ট করমত
পামর| আজামি া মভমিজ অ্যাপার্নমমন্ট আমামের সমামজর বম াজযষ্ঠমের মর্রাপে, সাশ্র ী আবাসর্ প্রোর্ করমব
ফযখামর্ তামের কামে ফসই সর্ পমরমষবার র্াগাি োকমব যা তামের সম্মামর্র সামে বাুঁচমত সাহাযয করমব| CDS
ফমার্াকন মক (CDS Monarch) তামের অ্িংশীোমরমত্বর এবিং ভামিা কামজর জর্য, কমমশর্ার মভস্নাউস্কাস এবিং
HCR এ তার েিমক, এবিং কম্পমট্রািার মডর্ামপামি ও মর্উ ই কন ফস্টর্ কমর্ মরর্া ারমমন্ট োিমক (New
York State Common Retirement Fund) আমামের ধর্যবাে জার্াই|"
অোর্ মাবর কুক, খপ্রবসম্বডন্ট/বচে এম্বজজ্বকউটিভ অবেসার, লাইেস্প্োর্, িম্বলর্, "প্রমত মের্
িাইেস্প্যার্ ব স্ক প্রাপ্তব স্কমের ফেমক কি পার্ যারা সাশ্র ী আবাসর্ খুুঁজমের্ যামত তারা সমামজ োকমত
পামরর্| আসমি, আমামের ডাকার এর্াই এক র্ম্বর কারর্ মার্ুমষর| CDS হাউমজিং মর্রাপে, সাশ্র ী এবিং
অ্ন্তভুন মিকারক হাউমজিং মহমসমব মর্মজমের শীষন স্থামর্ ফরমখ চমিমে যামত পমরবারগুমি সামামজক জীবর্যাপমর্র
সমস্ত মেকগুমিমত সম্পূর্নভামব অ্িংশগ্রহর্ কমর ফযমত পামরর্| এই একীভূ ত আবাসর্ সমাজগুমি অ্ন্তভুন মির স্থার্
ফযখামর্ সব রকম ক্ষমতার মার্ুষ োকমত পামরর্ এবিং তারা ফয জীবর্যাোর েপ্ন ফেমখর্ তা প্রকৃ তই অ্র্ুসরর্
করমত পামরর্ যার জর্য তারা ফযাগয|"
আজামি া মভমিমজ ফস্টমর্র মবমর্ম াগ মেঙ্গার ফিকস েমরা াডন এর সম্পুরমকর কাজ কমর উচ্চমামর্র সাশ্র ী
আবাসমর্র অ্যামেস প্রোর্ করমত যামত বসবাসকারীমের তামের সমামজ োকমত এবিং োধীর্ভামব জীবর্যাপর্
করমত সহা তা প্রোর্ করা যা | 2011 সাি ফেমক, HCR 442 মমমি র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ম াগ কমরমের্
মেঙ্গার ফিকস অ্ঞ্চমি যা একটি সাশ্র ী আবাসর্ ততমর কমরমে আর্ুমামর্ক 14,650 বসবাসকারীর জর্য|
আজামি া মভমিজ ফেজ র্ু এর জর্য HCR এর অ্েনা মর্ ফেডামরি এবিং রাষ্ট্র মর্ম্ন আ হাউমজিং র্যাে
ফক্রমডর্গুমি অ্ন্তভুন ি যা 13.3 মমমি র্ মামকন র্ ডিার ইকুযইটিমত উত্পাের্ কমর এবিং অ্মতমরি 3.8 মমমি র্
মামকন র্ ডিার ভতুন মকমত উত্পাের্ কমরমে। কমমউমর্টি মপ্রজামভন শর্ কমপনামরশর্ একটি SONYMA -মবমাকৃ ত
2.9 মমমি র্ ডিার স্থা ী ঋর্ প্রোর্ করমবর্ যার অ্েনা র্ করা হমব মর্উই কন ফস্টর্ কমর্ মরর্া ারমমন্ট
োমির সামে সিংস্থাটির অ্িংশীোমরমত্বর মাধযমম| ফেডামরি ফহাম ফিার্ বযাঙ্ক (Federal Home Loan Bank)
960,000 মামকন র্ ডিার প্রোর্ কমরমে| অ্মতমরি অ্েনা মর্র উত্মসর মমধয আমে মর্মরা কাউমন্ট ফহাম
(Monroe County HOME) োিস, উিে োউমিশর্ (Wolf Foundation) এবিং NYSERDA|

এোড়াও, HCR 8.5 মমমি র্ ডিার আজামি া মভমিজ ফেজ ও ামর্ (Azalea Village Phase One)
মবমর্ম াগ কমরমে, যা সম্পূর্ন হম মে 2015 এ এবিং ফসখামর্ মার্ুষ সম্পূর্নরূমপ বসবাস করমের্|
বেঙ্গার খলকস েম্বরা াডনম্বক ত্বরাবিত করা
আজমকর ফ াষর্া “মেঙ্গার ফিকস েমরা াডন” এর সম্পূরক, এই এিাকা বযাপক অ্েননর্মতক এবিং সামামজক
উন্ন মর্র একটি সম্পূর্ন ব্লুমপ্রন্ট। ফস্টর্ এর মমধযই 6.1 মবমি মর্র ফবমশ মবমর্ম াগ কমরমে এই অ্ঞ্চমি 2012
সাি ফেমক এই পমরকল্পর্ার জর্য বুমর্ ােী কামজর মপেমর্ - মূি মশল্পগুমিমত মবমর্ম াগ কমর যার অ্ন্তভুন ি
েমর্ামর্ে, কৃ মষ এবিং খােয উত্পাের্, এবিং উন্নত মর্মনার্ কাযন| বতন মামর্, মহা মিার (Great Recession)
পর ফেমক ফবকারত্ব সবমচম কম হম মে; বযমিগত এবিং কমপনামরর্ আ কর কমমমে এবিং বযবসা প্রমতষ্ঠার্গুমি
উন্নমত ও মবমর্ম াগ করার জর্য ফরামচস্টার, বার্ামভ া এবিং কার্ার্ডাইগু ার মমতা জা গা ফবমে মর্মচ্ছ।
অ্ঞ্চিটি এখর্ মেঙ্গার ফিকস েমরা াডনমক ত্বরামন্নত করমে 500 মমমি র্ মামকন র্ ডিামরর ফস্টর্ মবমর্ম ামগর
সাহামযয যা প্রোর্ করা হম মে আপমস্টর্ মরভাইমর্িাইমজশর্ ইমর্মশম টিমভর (Upstate Revitalization
Initiative) সাহামযয, যা গভর্নর কুওমমা মডমসম্বর 2015 এ ফ াষর্া কমরমের্| ফস্টমর্র এই 500 মমমি র্ মামকন র্
ডিামরর মবমর্ম াগ 2.5 মবমি র্ মামকন র্ ডিামররও ফবমশ মবমর্ম াগ করার জর্য বযমিগত বযবসা ীমের
উদ্দীপর্া ফেমব - এবিং এিাকার জমাকৃ ত পমরকল্পর্া অ্র্ুযা ী আশা করা হমচ্ছ ফয 8,200 এরও র্তু র্ ফবমশ
কমনসিংস্থার্ ততমর হমব। আমরা তেয এখামর্ উপিব্ধ|
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