অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/1/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিকবিম্বল (PEEKSKILL) 28 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার মূম্বলের বমশ্রভাম্বি
িেিহারম্ব াগে আিাসর্ উন্নয়র্ কাজ উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্

বিকবিম্বলর ডাউর্টাউর্ আটনস বডবিক্টম্বক িুর্রুজ্জীবিত করার জর্ে লফ্টস অর্ ঘমইর্ ঘিয়ারস
(Lofts on Main)-এ গ্রাউন্ড ঘলাম্বর িাবণবজেক স্থার্সহ 75টি র্তু র্ সাশ্রয়ী িাব়ি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main) উমবাধমর্র ম াষণা
দিমেমের্, যা দিকদিল ডাউর্টাউর্ আটনস দডদিমে 28 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর দমশ্রভামে
েযেহারমযাগয আোসমর্র জর্য একটি উন্নের্ অ্েকাঠামমা। র্তু র্ভামে দর্দমনত আোসর্ উন্নের্
অ্েকাঠামমামত স্থার্ীে দিল্পী এেং দেদভন্ন স্তমরর আমের োদসন্দামির জর্য 75টি অ্যািাটনমমমের
িািািাদি দর্চ তলাে 7,200 েগনফুমটর োদণদজযক স্থার্ রমেমে।
"দর্উ ইেকন োসীরা মযর্ একই জােগাে েসোস, কাজ এেং মেলাধুলা করমত িামর এমর্ প্রাণেন্ত
এলাকা ততদর করমত দর্উ ইেমকন 20 দেদলের্ মাদকন র্ ডলামরর আোসর্ িদরকল্পর্া অ্েযাহত
রমেমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তু র্ োদণদজযক স্থামর্র সামে সাশ্রেী মূমলযর আোসমর্র
সমন্বমের ফমল লফ্টস অ্র্ মমইর্ দিকদিমলর প্রধার্ রাস্তা (Peekskill's Main Street)-মক
িুর্রুজ্জীদেত করমে এেং সোর উিমভামগর জর্য দমড-হাডসর্ অ্ঞ্চল (Mid-Hudson Region)-এ
িদিিালী স্থার্ীে অ্েনর্ীদত গম়ে তু লমে।"
"মযসে দিল্পী এক িিমকরও মেদি সমে ধমর িহমরর মকন্দ্রস্থমলর রূিান্তর মিমে অ্দভজ্ঞতা অ্জনর্
কমরমে দিকদিল তামির জর্য একটি গন্তেযস্থল হমে উমঠমে", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল
িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর ঘ াষণািত্র িাঠ কম্বরম্বের্। "র্তু র্ লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main)
মকেলমাত্র একটি ভের্ র্ে েরং এর মচমেও মেদি দকেু - এটি একটি স্বীকৃ দত ময মিইোর,
ফমটাগ্রাফার, সংগীতদিল্পী এেং আরও অ্মর্মক আমামির সমাজমক সমৃদ্ধ করার িািািাদি িযনটর্ ও
অ্েননর্দতক জীের্যাত্রামক চাদলত কমরমে। সাশ্রেী মূমলযর আোসর্ এেং োদণদজযক স্থামর্র জর্য এই
দেদর্মোগ আটনস দডদিমের গদতর ধারা এেং দমড-হাডসর্ অ্ঞ্চল (Mid-Hudson region)-এর
উন্নের্মক অ্েযাহত রােমে।"
লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main) হমলা গভর্নমরর র্দজরদেহীর্ 20 দেদলের্ মাদকন র্ ডলামরর
িঞ্চোদষনকী আোসর্ িদরকল্পর্ার অ্ংি, যার লক্ষ্য হমে 100,000 সাশ্রেী আোসর্ ও 6,000
সহােক মসো ততদর ও সংরক্ষ্মণর মাধযমম আোসর্মক সুলভ করা এেং গৃহহীর্ িদরদস্থদত মমাকামেলা
করা। এই িদরকল্পর্াটি িুমরা মেমটর আোসমর্র সমসযা সমাধামর্র জর্য একটি িূণনাঙ্গ িদ্ধদত, যামত

একক ও মযৌে িদরোমরর আোসর্ এেং কদমউদর্টির উন্নের্ অ্ন্তভুন ি রমেমে। 2011 সাল মেমক,
আোসর্ ও কদমউদর্টি িুর্র্নেীকরণ (Housing and Community Renewal, HCR) দমড-হাডসর্
অ্ঞ্চল (Mid-Hudson region)-এ প্রাে 846 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার দেদর্মোগ কমরমে যার মাধযমম
প্রাে 28,800 জর্ োদসন্দার জর্য সাশ্রেী আোসর্ ততদর ও সংরদক্ষ্ত হমেমে।
লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main)-এ 49টি এক মেডরুম দেদিষ্ট অ্যািাটনমমে এেং 26টি িুই
মেডরুম দেদিষ্ট লফ্ট-োইল অ্যািাটনমমেসহ িুইটি চার-তলা ভের্ রমেমে। এর মমধয োমরাটি
অ্যািাটনমমে িারীদরক প্রদতেন্ধী েযদিমির জর্য সংরদক্ষ্ত আমে। হাউদজং অ্যাকির্ কাউদিল
(Housing Action Council) এই িারীদরক প্রদতেন্ধীমির জর্য মরফামরল এেং মসো সরেরাহ
করমে।
িঞ্চািটি অ্যািাটনমমমের মক্ষ্মত্র দিল্পীমির অ্গ্রাদধকার োকমে যামির আে মাঝাদর িযনামের আমের 50
িতাংি ো এর মেমক কম। যামির আে মাঝাদর িযনামের আমের 90 িতাংি ো এর মেমক কম
তামির জর্য েেটি অ্যািাটনমমে এেং যামির আে মাঝাদর িযনামের আমের 100 িতাংি ো এর
মেমক কম তামির জর্য আঠামরাটি অ্যািাটনমমে েরাদ্দ োকমে। একটি িুই মেডরুম দেদিষ্ট
অ্যািাটনমমে েসোসরত সুিাদরর্মটর্মডমের ইউদর্ট দহমসমে মসো প্রিার্ করমে।
লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main)-এ চারটি োদণদজযক মলার রমেমে যামত োকমে টাই’স মেড
োমিট মেকিি (Ty's Bread Basket BakeShop), িয ইমভাদলউির্ গযালাদর (The Evolution
Gallery), র্াদরি মহোর অ্যান্ড েদড মসলুর্ (Nourish Hair & Body Salon) এেং দগ্রর্’স
র্যাচারাল ফু ডস (Green's Natural Foods)।
দেদডং সুমযাগ-সুদেধাগুদলর মমধয রমেমে আোদসক দিল্পীমির কাজ প্রিিনমর্র জর্য গযালারীযুি একটি
লদে এেং অ্র্ুিীলর্ প্রিিনমর্র জর্য িুইটি েু দডও। িারফরমযাি এেং দমটিং এর স্থার্ দহমসমে িুই
ভেমর্র মমধয একটি ে়ে ধরমর্র স্থার্ আমে। এো়োও দেদডং এর সুদেধাগুমলার মমধয রমেমে লদন্ড্র
রুম, দফটমর্স রুম, কদমউদর্টি রুম এেং হাডসর্ দরভার (Hudson River)-এর িৃিয োি মেমক
উিমভাগ করার েযেস্থা। লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main)-এ অ্সংেয এর্াদজন ইদফদসমেে
তেদিষ্টযসহ দডজাইর্ করা হমেদেল যামত এর্াদজনোর (EnergyStar) যন্ত্রগুদল এেং অ্তযন্ত কাযনকর
গরম, িীতলকরণ এেং োেুচলাচল িদ্ধদত রমেমে।
দডদভির্ এেং মর্লসর্ দিমটর মাঝামাদঝ মমইর্ দিমট অ্েদস্থত লফ্টস অ্র্ মমইর্ দসটি হল (City
Hall), িােদলক লাইমেদর এেং উত্তমরর মমমরা মরর্ মেির্ মেমক িামে হাাঁটা িূরমের মমধযই
অ্েদস্থত। ডাউর্টাউর্ দিকদিল গত 15 েের যােত একটি িুর্রুজ্জীের্ শুরু কমরমে, যা দিল্প ও
দেমর্ািমর্র জর্য একটি মকন্দ্রস্থল এেং আঞ্চদলক গন্তেযস্থল হমে উঠমে। িযারামাউে দেমেটার,
অ্সংেয কযামফ, আটন গযালাদর, মরেু মরে এেং দমউদজক মভর্ুয, দিকদিল িহরটি সমৃদ্ধ কমরমে এেং
সাশ্রেী মূমলযর আোসর্ একটি সমৃদ্ধিালী দিল্পী কদমউদর্টিমক উৎসাদহত কমর।
উন্নেমর্র জর্য মেমটর অ্েনাের্ অ্ন্তভুন ি মেট এেং মফডামরল মলা-ইর্কাম হাউদজং টযাক্স মেদডট
(Low-Income Housing Tax Credits) যা দর্উ ইেকন মেট মহামস এেং কদমউদর্টি িুর্র্নেীকরণ

(New York State Homes and Community Renewal) মেমক 10.9 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার
ইকুযইটি এেং 5.2 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর সােদিিির্ ততদর কমর। দর্উ ইেকন মেট এর্াদজন
দরসাচন অ্যান্ড মডমভলিমমে এমজদি (New York State Energy Research and Development
Agency, NYSERDA) 187,500 মাদকন র্ ডলার সরেরাহ কমরমে এেং দর্উ ইেকন মেট দডিাটনমমে
অ্ে এর্ভােরর্মমোল কর্জামভন ির্ (Department of Environmental Conservation, DEC) বারা
োউর্দফড টযাক্স মেদডট প্রিার্ কমরমে যা ইকুযইটি 3.7 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামর ততদর কমরমে।
কদমউদর্টি দপ্রসামভন ির্ কমিনামরির্ (Community Preservation Corporation, CPC) 15.5 দমদলের্
মাদকন র্ ডলার দর্মনাণ ঋণ এেং 6.8 দমদলের্ মেট অ্ে দর্উ ইেকন মমগনজ এমজদি (State of
New York Mortgage Agency, SONYMA)-েীমাযুি স্থােী ঋণ সরেরাহ কমরমে। প্রকমল্পর
মডমভলিার দহমসমে কাজ করমে কাদর্ন দরোলটি অ্যান্ড মডমভলিমমে (Kearney Realty and
Development)।
বর্উ ইয়কন ঘেট ঘহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্,
"গভর্নর কুওমমা েুমঝমের্ ময যের্ আমরা গ্রাউন্ড মলামর দরমটইল মেসসহ সাশ্রেী মূমলযর আোসর্
যুি কদর, তের্ আমরা প্রধার্ রাস্তার োদণদজযক কদরমডারগুদলমক প্রাণেন্ত, গদতিীল, চলমার্ এলাকা
ততদর করমত িুর্রাে উজ্জীদেত কদর। সাশ্রেী মূমলযর আোসর্ এেং দিল্পীর কমনমক্ষ্ত্র সরেরাহ করার
মাধযমম লফ্টস অ্র্ মমইর্ (Lofts on Main) একটি আঞ্চদলক তিদল্পক মকন্দ্র দহমসমে দিকদিমলর
েযাদত ততদর করমে এেং স্থার্ীে অ্েনর্ীদতর উন্নদত করমে। এর সামে জদ়েত সকমলই দর্মজমক
দেজেী মমর্ কমর। এই সুন্দর র্তু র্ উন্নেমর্র জর্য আমামির সকল অ্ংিীিারমির জার্াই
অ্দভর্ন্দর্।"
বর্উ ইয়কন ঘেট এর্াবজন বরসাচন অোন্ড ঘডম্বভলিম্বমন্ট অিবরটি-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কতনা, অোবলবসয়া িাটনর্ িম্বলর্, "লফ্টস অ্র্ মমইর্ ক্ষ্দতকারক দর্গনমর্ হ্রাস করা এেং দর্উ
ইেমকন র আগ্রাসী িদরেন্ন িদির লক্ষ্য অ্জনমর্র কাোকাদে যাওোর িমে আমামির েসোসকারী
োদসন্দামির জর্য গুণমার্ এেং সান্ত্বর্া সরেরাহকারী দমশ্র েযেহামরর স্থার্গুদল ততদরমত গুরুেিূণন
ভূ দমকা প্রিিনর্ করমত িামর। গভর্নর কুওমমার জাদত-মর্তৃ স্থার্ীে িদরেন্ন িদি এেং জলোেু
দেষেসূদচর অ্ংি দহমসমে দর্উ ইেকন োসীগণ মেটেযািী তামির োস্তে জীের্যাত্রার উন্নদত এেং
তামির এর্াদজন দেলগুদল কদমমে মিে এমর্ োস্তে সুদেধাগুদল মিেমে।"
বর্উ ইয়কন ঘেট িবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ-এর কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "লফ্টস অ্র্
মমইর্ এর উন্নের্ োউর্দফড দির্আি মপ্রাগ্রাম (Brownfield Cleanup Program)- এ আমামির
কমঠার িদরিিনমর্র মাধযমম িদরমেি সংরক্ষ্ণ দেভাগ (Department of Environmental
Conservation, DEC) কী অ্জনর্ করমত িামর তার একটি জ্বলন্ত উিাহরণ, যা িূমেনর িূদষত
সাইটগুদলমক মেট জুম়ে উৎিাির্িীল েযেহামর দফদরমে আর্মে। োউর্দফড দির্আি মপ্রাগ্রামটি
জর্স্বাস্থয এেং িদরমেিমক রক্ষ্া করমে এেং প্রদেোটিমত দিকদিল কদমউদর্টির কলযাণ করমে তা
মিমে আমরা গদেনত।"
বসম্বর্টর বিট হারখাম িম্বলর্, "লফ্টস অ্র্ মমইর্ হমলা দমশ্র েযেহারমযাগয সাশ্রেী মূমলযর আোসর্
প্রকল্প যা দিকদিল িহমরর মকন্দ্রমক িুর্রুজ্জীদেত করমত সহােতা করমে, মযোমর্ কম আমের

োদসন্দা এেং িারীদরকভামে অ্ক্ষ্ম েযদিমির এলাকা মেমক স্থার্ান্তদরত র্া হওো দর্দিত োকমে।
লফ্টস িহমরর মকন্দ্রস্থমল লাইভ / ওোকন সরেরাহ করার মাধযমম, মডমভলিার এেং দসটি একটি
স্পন্দর্িীল দসটির মকন্দ্র দর্দিত করমে। এটিই মহার্ িদরকল্পর্া এেং রাষ্ট্রীে ফাইর্যাি অ্জনর্
করমত সাহাযয কমর।"
সংসি সিসে সোবন্ড গাবলফ িম্বলর্, "সাশ্রেী মূমলযর আোসমর্র জর্য েরাদ্দকৃ ত রাষ্ট্রীে ডলার
আমার দডদিমের কদমউদর্টির জর্য েুেই গুরুেিূণন। এই গুরুেিূণন প্রকল্পটি দিকদিল এর দিল্পী
কদমউদর্টিমক সহজতর করমত সহােতা করমে, যা এই দসটির োদসন্দামির জীেমর্ একটি েুে দেমিষ
উিািামর্ অ্েিার্ রামে।"
ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্ট এবিবকউটিভ জজন লোটিমার িম্বলর্, "যের্ আমামির িহরগুদলমত আমামির
কাউদে জমেমে তের্ দিকদিল িদিিালী হমে উঠমে। আমামির স্থার্ীে দিল্পীমির এেং সকল স্তমরর
আমের োদসন্দামির জর্য দমশ্র েযেহারমযাগয উন্নের্ অ্েকাঠামমা দর্মনাণ করার মাধযমম আমরা
ওমেেমচোর কাউদে-মক মযর্ সকমল োদ়ে েলমত িামর মসই সুমযাগ প্রিার্ করদে।"
বিকবিল ঘময়র অোম্বন্ড্র ঘরইবর্ িম্বলম্বের্, "লফ্টস অ্র্ মমইর্ স্থার্ীে োদসন্দামির জর্য আরও উন্নত
মামর্র আোসর্ দেকল্প ততদর কমর িািািাদি দিকদিল িহমরর প্রধার্ স়েক-এর অ্েননর্দতক প্রেৃদদ্ধ
ও কাযনকলািমক সমেনর্ কমর। আমরা একটি সমমত এেং স্পন্দর্িীল তিদল্পক কদমউদর্টি দহমসমে
দিকদিমলর েযাদতর জর্য গদেনত। দিকদিল দসটির সামে কাজ কমর এই সুন্দর র্তু র্ উন্নের্ প্রিামর্র
জর্য আমামির মেট এেং স্থার্ীে অ্ংিীিারমির কামে আমরা কৃ তজ্ঞ। সোইমক অ্দভর্ন্দর্।"
কবমউবর্টি সংরক্ষণ কম্বিনাম্বরের্ (CPC) এর প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা রাফাম্বয়ল ই. ঘসস্তাম্বরা
(Rafael E. Cestero) িম্বলর্, "আোসর্ হমলা িদিিালী, স্পন্দর্িীল কদমউদর্টির মমরুিন্ড এেং
আমরা মিমেদে ময এোমর্ দিকদিল এধরমর্র িিমক্ষ্ি দর্মেমে। েেমরর ির েের ধমর, দমশ্র
েযেহার-উিমযাগী আোসর্ প্রকল্পগুদলমত অ্েনােমর্র জর্য CPC কদমউদর্টির সামে অ্ংিীিাদরে
কমরমে, যা দিমল্পর জর্য একটি সমৃদ্ধ মকন্দ্র দহমসমে তার িুর্রুজ্জীের্মক মজারিার করমত সাহাযয
কমরমে। আমরা এই প্রাির্ োদল লটমক দিকদিল কদমউদর্টির জর্য সাশ্রেী মূমলযর আোসর্ এেং
সদেে তিদল্পক স্থার্গুদলর সংস্থামর্ রূিান্তদরত করমত সাহাযয করার সুমযাগ মিমে আর্দন্দত। গভর্নর
কুওমমা, মহামস অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উোল, কাদর্ন দরোলটি (Kearney Realty) এেং আমামির
অ্ংিীিারমিরমক ওমেসিাে মেদর্দফটস অ্যান্ড ইর্মভেমমে (Wespath Benefits and
Investments)-এ ধর্যোি জার্াই।"
কাবর্ন বরয়ালটি ও ঘডম্বভলিম্বমম্বন্টর বপ্রবিিাল ঘকর্ কাবর্ন (Ken Kearney) িম্বলর্, "দর্উ ইেকন মেট
মহামস অ্যান্ড কদমউদর্টি দরদর্উোল (NY State Homes and Community Renewal)-এর
উদ্ভাের্ী দমডল ইর্কাম হাউদজং মপ্রাগ্রাম (Middle Income Housing Program) েযেহার করমত
লফ্টস অ্র্ মমইর্ প্রেম উন্নেমর্র একটি দেল। হাউদজং অ্যান্ড োউর্দফড (Housing and
Brownfield) মেদডটগুদলর সামে এেং CPC মেমক েযদিগত অ্েনাের্ এর সামে দমদলত এই তহদেল
প্রভােিালী ডাউর্টাউর্ িুর্রুজ্জীের্ প্রকল্পটি গঠমণর জর্য প্রমোজর্ীে তহদেল সরেরাহ কমর। আমরা

আমামির সকল অ্ংিীিারমক ধর্যোি জার্াই যারা আমামির সামে লফ্টস অ্র্ মমইর্ এর মহৎ
উমবাধর্ উিযাির্ করার জর্য আজ আমামির সামে মযাগ দিমেমের্।"
হাউবজং অোকের্ কাউবিল-এর বর্িন াহী িবরচালক, ঘরাজ র্ুর্ার্ (Rose Noonan) িম্বলর্,
"হাউদজং অ্যাকির্ কাউদিল, লফ্টস অ্র্ মমইর্-এর উমবাধর্ উিযাির্ কমর সন্তুষ্ট, যা শুধু
দিল্পীমির জর্য সাশ্রেী মূমলযর আোসর্ অ্ফার কমর র্া েরং দিকদিল িহমরর েৃদদ্ধ ও আর্মন্দও
অ্েিার্ রামে।"
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