অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিঙ্গার ললকম্বে 256টি োশ্রয়ী অোপার্নম্বমন্ট বর্মন াণ এিং েংরক্ষণ করম্বে 14
বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর কথা ল াষণা কম্বরম্বের্

রাজ্ে জ্ুম্ব়ে 2,185 টি োশ্রয়ী মূম্বলের গৃহ প্রদার্ করার জ্র্ে 175 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার
বিবর্ম্বয়াম্বগর অংে
েমাজ্গুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অথন র্ীবেম্বক িা়োম্বে এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃে লকৌেল "বিঙ্গার ললকে িম্বরায়াডন" (Finger Lakes Forward) এর েম্পূরক এই বিবর্ম্বয়াগ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ফিঙ্গার ঘেকমে চারটি োশ্রয়ী আবােমর্র
উন্নযমর্র জর্য 14 ফমফেযর্ মাফকন র্ ডোর বরাদ্দ করা হমযমে ো 256 টি োশ্রয়ী বাফ়ি তৈফর বা
েংরক্ষণ করমব। এই অ্র্নাযর্ 175.4 ফমফেযর্ মাফকন র্ ডোমরর অ্ংশ ো রাজয 2,185 টিরও ঘবফশ
োশ্রয়ী মূমেযর অ্যাপার্নমমন্ট ফর্মনাণ বা েংরক্ষণ করমৈ এবং ফর্উ ইযমকন র 10টি অ্ঞ্চমের
েমাজগুফেমক পুর্রুজ্জ়ীফবৈ করার জর্য প্রদার্ করমে। ফিঙ্গার ঘেকমের জর্য এই ফবফর্মযাগ, এই
অ্ঞ্চমের বযাপক অ্র্ননর্ফৈক এবং োমাফজক উন্নযমর্র একটি পূণনাঙ্গ রূপমরখা, ফিঙ্গার ঘেকে
িমরাযাডন এর অ্েম্পূণনৈা পূরণ করমব।
"এই গুরুত্বপূণন ফবফর্মযাগগুফে পফরবার, ঘভমর্রান্স, গফরষ্ঠ এবং আমামদর ঘবফশর ভাগ দুবনে
প্রফৈমবশ়ীমদর জর্য োশ্রয়ী মূমেযর বাফ়ি তৈফর ও েংরক্ষণ কমর রামজযর প্রফৈটি ঘকামণ েমাজগুফেমক
শফিশাে়ী করমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফর্উ ইযকন জুম়ি এোকাগুফেমক ঘকৌশেগৈভামব
পুর্রুজ্জ়ীফবৈ করার মাধ্যমম, আমরা এই েম্প্রদাযগুফেমক র্ৈু র্ জ়ীবর্ দার্ করমৈ পাফর, ো
এগুফেমক বহু প্রজন্ম ধ্মর এক প্রাণবন্ত বােস্থার্ কমর ৈু েমব।"
"এই গুরুত্বপূণন অ্র্নাযর্ রাজয জুম়ি োশ্রয়ী মূমেযর আবাের্ ঘোগ করার এবং বজায রাখার উমদ্দমশয
আমামদর প্রমচষ্টার একটি অ্ংশ", ললম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ লহাচু ল িম্বলর্। "আমরা ফর্ফিৈ করমৈ
চাই ঘে েকে ফর্উ ইযকন বাে়ী ঘের্ োশ্রয়ী, মার্েম্পন্ন আবাের্ প্রাপ্ত হবার েুমোগ পার্,
েমাজগুফেমক পুর্রুজ্জ়ীফবৈ করার খমহমে ৈামদর অ্বদার্ রাখার োমর্ োমর্। গৃহহ়ীর্ৈার ঘমাকামবো
এবং জ়ীবর্োোর মার্ উন্নৈ করার উমদ্দমশয এোকাগুফের মমধ্য োশ্রয়ী মূমেযর এবং েহাযক
আবাের্ ঘোগ করার জর্য ফবফর্মযাগটি আমামদর 20 ফবফেযর্ মাফকন র্ ডোমরর আবাের্ পফরকল্পর্ার
অ্ংশ।"

েকে ফর্উ ইযকন বাে়ীর জর্য ফর্রাপদ, োশ্রয়ী আবাের্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘে অ্ঙ্গ়ীকার
ৈা ঘেমর্র এই অ্ভূ ৈপূবন 20 ফবফেযর্ মাফকন র্ ডোর মূমেযর পাাঁচ-বের ঘমযাদ়ী আবাের্
পফরকল্পর্ায (Housing Plan) প্রফৈিফেৈ হয। এই পফরকল্পর্া আবাের্ েহজেভয কমর এবং
100,000 ইউফর্র্ োশ্রয়ী আবাের্ ও 6,000টি েমর্নক আবাের্ তৈফর করা এবং েংরক্ষণ করার
মাধ্যমম গৃহহ়ীর্ৈার ফবরুমে ে়িাই কমর।
ফর্উ ইযকন ঘের্ ঘহামে এবং কফমউফর্টি ফরফর্উযামের 2018 োমের ইউফর্িামযড িাফডং
অ্যাফিমকশমর্র (New York State Homes & Community Renewal's 2018 Unified Funding
Application) মাধ্যমম উপেব্ধ করা হমযফেে, ো ঘো-ইর্কাম হাউফজং র্যাক্স ঘেফডর্ (LowIncome Housing Tax Credits) এবং োশ্রয়ী, বহু-পাফরবাফরক উন্নযমর্র জর্য ফর্ম্ন েুমদ ঋমণর
জর্য আমবদর্ করার একটি েুষ্ঠু প্রফেযা। রামজর প্রফৈটি অ্ঞ্চমে প্রকল্পগুফে অ্র্নাযর্ করা হয।
ফিঙ্গার ঘেকমের জর্য এই অ্র্ন োহােয েমগ্র অ্ঞ্চমের কফমউফর্টিগুফেমৈ েহাযক এবং প্রব়ীর্মদর জর্য
বােস্থামর্র বমদাবস্ত েম্প্রোফরৈ করমব। আজমকর ঘ াফষৈ অ্র্ন োহােযগুফের মমধ্য রমযমে:
•

•

•

•

ঘে রয (Le Roy) গ্রামম, গ্রামমর প্রধ্ার্ ে়িক এবং পফরবহর্ বযবস্থার েফন্নকমর্ প্রব়ীর্মদর
জর্য 60টি োশ্রয়ী অ্যাপার্নমমন্ট তৈফর করমৈ ো ঘরাো ফভো (La Rosa Villa)গুফের জর্য
6.3 ফমফেযর্ ডোর।
ঘেমর্ো িেে (Seneca Falls) শহমর 118টি োশ্রয়ী অ্যাপার্নমমন্টমক েংরক্ষণ করমৈ,
েযার্র্র্ ফমডওজ অ্যাপার্নমমন্টগুফের (Stanton Meadows Apartments) জর্য 2.5 ফমফেযর্
ডোর।
ফর্ম্ন-আমযর পফরবার, প্রব়ীর্ এবং গৃহহ়ীর্ মার্ুষমদর জর্য কার্াডাইগুযা শহমর (Town of
Canandaigua) 30টি োশ্রয়ী এবং েহাযক গৃহ ফর্মনামণ, হযাফপমর্ে হাউজ II (Happiness
Houses II)এর জর্য 1.7 ফমফেযর্ ডোর।
একটি দারুণ িোিে করা স্কু ে ফডফিক্ট েুইমডর্ শহমর (Town of Sweden) 48টি
োশ্রয়ী অ্যাপার্নমমন্ট ফর্মনাণ করমৈ ফ্রামন্সে অ্যাপার্নমমন্ট II (Frances Apartments II) এর
জর্য 3.4 ফমফেযর্ ডোর।

রাজযবযাপ়ী প্রদার্ করা অ্র্নাযমর্র একটি েম্পূণন ৈাফেকা এখামর্ পাওযা োমব।
বর্উ ইয়কন লের্ লহামে এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে
িম্বলম্বের্, "রাজয জুম়ি প্রদার্ করা 175 ফমফেযর্ মাফকন র্ ডোমরর অ্ংশ হে আজমকর ফবফর্মযামগর
ঘ াষণা ো গভর্নর কুওমমা 2011 োে ঘর্মক ফর্উ ইযমকন র েমাজগুফের উন্নফৈর জর্য ঘে ভরমবগ ও
অ্ভূ ৈপূবন েংস্থার্গুফের প্রফৈশ্রুফৈ কমরফেমের্, ৈার উপর গম়ি ঘৈামে। গভর্নর কুওমমার ঘর্ৈৃ মত্ব,
আমরা োশ্রয়ী ও েহাযক আবােমর্র অ্যামক্সে বৃফে করমৈ, গৃহহ়ীর্ৈা হ্রাে করমৈ, এোকাগুফে
পুর্রুজ্জ়ীফবৈ করমৈ এবং স্থার়্ীয অ্র্নর়্ীফৈগুফেমক শফিশাে়ী করার জর্য আমগর ঘচময আরও ঘবফশ
ফকেু করফে।"

বেম্বর্র্ আিাের্ কবমটির (Senate Housing Committee) প্রধার্ বেম্বর্র্র ব্রায়ার্ কোভার্াগ
িম্বলর্, "আমামদর ফর্ফিৈ করা দরকার ঘে পুমরা রাজয জুম়ি ফর্উ ইযকন বাে়ীমদর ভাে, ফর্রাপদ
এবং োশ্রয়ী মূমেযর বােস্থামর্র অ্যামক্সে রমযমে এবং আজমকর ইউফর্িামযড িাফডং (Unified
Funding) পুরষ্কামরর ঘ াষণা আমামদর েমাজগুফেমক পুর্রুজ্জ়ীফবৈ করার উমদ্দমশয একটি গুরুত্বপূণন
পদমক্ষপ। এই ৈহফবেটি োশ্রয়ী মূমেযর আবাের্ তৈফর এবং েংরক্ষণ করমৈ এবং মার্ুষমদর ঘেই
এোকায রাখমৈ েহাযৈা করমব োমক ৈারা বাফ়ি বমের্।"
বেম্বর্র্র পাম লহলবমং িম্বলম্বের্, "আমামদর কফমউফর্টিগুফের এবং স্থার়্ীয অ্র্নর়্ীফৈর োিমেযর জর্য
ফর্রাপদ, োশ্রয়ী আবাের্ গুরুত্বপূণন। আমামদর আবাফেকমদর প্রৈযাশা মমৈা বােস্থার্ র্াকমে, ৈারা
কমী এবং উপমভািা উভয ভামবই আমামদর কেযাণ এবং জ়ীবর্োোর মামর্ অ্বদার্ রাখমৈ
পারমবর্। আমামদর কমনেংস্থার্-েৃফষ্টকার়ী বযবো প্রর্মম এবং েবনামগ্র আমামদর পফরবার ও
কফমউফর্টিগুফের োিমেযর উপর ফর্ভন র কমর, োমদর উন্নফৈ করমৈ এবং টিমক র্াকমৈ োশ্রয়ী,
ভরোমোগয আবাের্ প্রমযাজর্। ঘেমর্ো িেমে োশ্রয়ী অ্যাপার্নমমন্ট েংরক্ষণ করমৈ এবং
কার্াডাইগুযামৈ েহাযক বােস্থার্ ফর্মনাণ করমৈ এই প্রকল্পগুফে কমনরৈ পফরবার, প্রব়ীর্ র্াগফরক এবং
আমামদর কফমউফর্টিগুফের অ্র্যমদর বােস্থামর্র ফবকল্প উন্নৈ করমৈ েহাযৈা করমব। ফর্উ ইযকন
ঘের্ ঘহামে এবং কফমউফর্টি ফরর্ুযামের এই ফবফর্মযাগ ঘেমর্ো িেে এবং ঘজমর্ভার জর্য গুরুত্বপূণন
এবং উদ্দ়ীপক। এই ধ্রমণর প্রকল্পগুফে আমামদর আবাফেকমদর েহাযৈা করার োমর্ োমর্ অ্র্ননর্ফৈক
উন্নযর্ এবং কমনেংস্থার্ েৃফষ্টমৈ অ্র্ুপ্রাফণৈ করমব। আফম আমামদর অ্ঞ্চমের হময আর্মদর োমর্
আফম এই প্রকমল্পর োমর্ কাজ করব, এবং এই প্রকমল্পর অ্গ্রগফৈর োমর্ োমর্ আফম েযান্টর্
ফমডওজ অ্যাপার্নমমন্ট এবং হযাফপমর্ে হাউমেে II এর জর্য আরও োিেয কামর্া করব।"
বেম্বর্র্র রিার্ন ওর্ন িম্বলর্, "েুইমডমর্ ফ্রামন্সে II প্রকল্পটি একটি শহমরর গুরুত্বপূণন বােস্থামর্র
প্রমযাজর়্ীযৈা পূরমণর োমর্ োমর্ শহমরর েিে পফরকল্পর্া এবং অ্র্ননর্ফৈক উন্নযমর্র প্রযাে অ্বযাহৈ
রাখমৈ েহাযৈা করমব। আফম আরও অ্র্ুপ্রাফণৈ ঘে ইউফর্র্গুফের 25 শৈাংশ ঘবাধ্শফি এবং
ফববৈন মর্র অ্ক্ষমৈা েম্পন্নৈ মার্ুষমদর আমক্সেমোগয বােস্থার্ প্রদার্ কমর েহাযৈা করমব - োমৈ
ৈারা স্বাফধ্র্ জ়ীবর্ োপর্ করমৈ পামরর্।"
বেম্বর্র্র মাইক রার্ম্বেম্বর্ািার িম্বলর্, "আমামদর অ্ঞ্চমে ফবফর্মযাগ অ্ৈযন্ত জরুফর, ঘেরয
(LeRoy) ঘক ৈামদর প্রব়ীর্মদর আবাের্ প্রকমল্পর জর্য অ্র্নাযর্ প্রদার্ করা হমযমে ঘদমখ আফম
আর্ফদৈ। প্রব়ীর্মদর জর্য োশ্রয়ী মূমেযর বােস্থার্ তৈফর হমৈ ঘদমখ খুব ভামো োগমে, কফমউফর্টির
একটি অ্ংশ ফহোমব ফর্মজমদর অ্ফস্তত্ব অ্বযাহৈ রাখমৈ পারমবর্।"
আইর্েভার েংখ্োল ু লর্ো ব্রায়ার্ কি িম্বলম্বের্, "কফমউফর্টির প্রমৈযক েদেযমক েখর্ োিমেযর
র্যােয কৃ ফৈত্ব ঘদওযা হয ৈখর্ই কফমউফর্টিগুফের উন্নযর্ মর্। োমদর বােস্থামর্র েবমর্মক ঘবফশ
প্রমযাজর্ ৈামদর জর্য পেনাপ্ত োশ্রয়ী বােস্থার্ আমে এটি েুফর্ফিৈ কমর, শােক ফহোমব আমরা ঘজা়ি
গোয বফে ঘে প্রমৈযক ফর্উ ইযকন বাে়ীমদর েমৃেশাে়ী কমর ৈু েমৈ আমরা আমামদর প্রফৈশ্রুফৈ পূরণ
কমরফে। রকেযাড ঘর্মক এফর কাউফন্ট এবং মধ্যবৈী েকে স্থামর্ আরও োশ্রয়ী বােস্থার্ প্রমযাজর্,
এবং ফিঙ্গার ঘেকে অ্ঞ্চেও ৈার বযফৈেম র্য। আফম ফর্ফিৈ ঘে, ঘে েমস্ত মার্ুষ এই অ্ঞ্চেমক

ফর্মজর বাফ়ি বমে ঘমমর্ কমরর্ ঘেই অ্ঞ্চমের অ্র্নর়্ীফৈ এবং জ়ীবর্োোর মার্ উন্নযমর্ এই
ফবফর্মযাগ খুবই িেপ্রেু হমব।"
অোম্বেেবল েদেে ও অোম্বেেবলর আিাের্ কবমটির (Assembly Housing Committee) প্রধার্
বেম্বভর্ বেমম্বব্রাবয়জ্ িম্বলর্, "এই উমদযাগ েমস্ত ফর্উ ইযকন বাে়ীমদর জর্য োশ্রয়ী মূমেযর এবং
েহাযক আবাের্ ভাডার তৈফর এবং েংরক্ষমণর জর্য আমামদর অ্বযাহৈ অ্ঙ্গ়ীকারবেৈামক এফগময
ফর্ময োয, ফবমশষৈ আমামদর েব ঘচময দুবনেমদর জর্য। আফম খুফশ ঘে এই প্রকল্পটি গফরষ্ঠমদর,
অ্ল্পবযে়ী প্রাপ্তবযস্কমদর এবং অ্র্যার্য ফর্উ ইযকন বাে়ীমদর আমামদর েম্প্রদামযর অ্ৈযাবশযক এবং
ফবজফ়িৈ েদেয র্াকার ক্ষমৈা প্রদার্ করমব।"
বিঙ্গার ললকে িম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিে করা
আজমকর ঘ াষণা "ফিঙ্গার ঘেকে িমরাযাডন"এর (Finger Lakes Forward) েম্পূরক, ো শফিশাে়ী
অ্র্ননর্ফৈক প্রবৃফে ও কফমউফর্টির ফবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের েমফিৈ রূপমরখা। ঘের্ এই অ্ঞ্চমে
2012 োে ঘর্মক এই পফরকল্পর্ার জর্য বুফর্যাদ়ী কামজর ফপেমর্ ইমৈামমধ্যই 6.1 ফবফেযমর্র ঘবফশ
মাফকন র্ ডোর ফবফর্মযাগ কমরমে - িমর্াফর্ক্স, কৃ ফষ ও খাদয উৎপাদর্ এবং উন্নৈ ফর্মনাণ কামেনর
মমৈা মূে ফশল্পগুফে এই ফবফর্মযামগর অ্ন্তভুন ি। বৈন মামর্, মহা মদার (Great Recession) পর
ঘর্মক ঘবকারত্ব েবমচময কম হমযমে; বযফিগৈ এবং কমপনামরর্ আযকর কমমমে এবং বযবো
প্রফৈষ্ঠার্গুফে উন্নফৈ ও ফবফর্মযাগ করার জর্য ঘরামচোর, বার্াফভযা এবং কার্ার্ডাইগুযার মমৈা
জাযগা ঘবমে ফর্মে।
বৈন মামর্, অ্ঞ্চেটি 500 ফমফেযর্ মাফকন র্ ডোমরর ঘের্ ফবফর্মযামগর োহামেয এখর্ ফিঙ্গার ঘেকে
িমরাযাডনমক ত্বরাফিৈ করমে ো প্রদার্ করা হমযমে আপমের্ ফরভাইমর্োইমজশর্ ইফর্ফশমযটিমভর
(Upstate Revitalization Initiative) মাধ্যমম, ো গভর্নর কুওমমা ফডমেম্বর 2015 এ ঘ াষণা
কমরমের্। ঘেমর্র এই 500 ফমফেযর্ মাফকন র্ ডোমরর ফবফর্মযাগ 2.5 ফবফেযর্ মাফকন র্ ডোমররও
ঘবফশ ফবফর্মযাগ করার জর্য বযফিগৈ বযবোয়ীমদর উদ্দ়ীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমের জমাকৃ ৈ
পফরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 8,200 এরও র্ৈু র্ ঘবফশ কমনেংস্থার্ তৈফর হমব। আরও
ৈর্য এখামর্ পাওযা োমব এখামর্।
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