
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সেরাবকউম্বে 17.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের োশ্রয়ী ও েহায়ক আিাের্ 

উন্নয়র্ কাে উম্ববাধম্বর্র স াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

সেরাবকউম্বের উত্তর পাম্বে র্িবর্বমনত কোম্বেবরর্ বিট অোপাটন ম্বমন্ট (Catherine Street 
Apartments) 50টি োশ্রয়ী মমূ্বলের েহায়ক িাবি প্রিার্ করম্বি  

  
"সেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবেিং" (CNY Rising) - যা হম্বলা কবমউর্টিগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত 
এিিং অেনর্ীবতম্বক িাবিম্বয় তুলম্বত অঞ্চলটির েমবিত সকৌেল, তার েম্পরূক হম্বলা এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা সেরাকিউমের উত্তর পামে িযাথকরর্ কিট অ্যাপাটন মমন্ট 17.6 কমকিয়র্ 
মাকিন র্ ডিার মূমিযর োশ্রয়ী ও েহায়ি আবাের্ তৈকরর কর্মনাণ িাে শুরুর স াষণা কিময়মের্। 
যারা অ্র্-োইট েহায়ৈামিূি পকরমষবার ের্য সযাগয ৈামির ের্য কিেটি অ্যাপাটন মমন্ট েংরকিৈ যা 
কিকৈেীিৈা, স্বািযগৈ েুরিা এবং স্বাধীর্ভামব েীবর্যাপর্ িরার সিমি েহায়ৈা িমর।  
  
"যখর্ আমরা আমামির েবমেময় অ্েহায় বাকেন্দামির ের্য েহায়ি আবােমর্ কবকর্ময়াগ িকর, ৈখর্ 
আমরা কর্উ ইয়মিন র েিি বাকেন্দামির ের্য এিটি েুন্দর ভকবষযৎ গঠমর্ কবকর্ময়াগ িরকে", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্ৈুর্ োশ্রয়ী মূিয এবং েহায়ি আবাের্ উন্নয়র্টি যামির েবমেময় 
সবকে প্রময়াের্ ৈামির ের্য এিটি কর্রাপি আর কর্ভন রমযাগয বাকি এবং েরুকর সেবা প্রিার্ িরমব, 
যা সেরাকিউমের উত্তর পাে এবং সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  রাইকেংময়র উন্নয়র্ বোয় রাখার সিমি 
আমামির প্রকৈশ্রুকৈমি েহায়ৈা িমর।"  
  
"এই উন্নয়র্ বাকেন্দামির োশ্রয়ী মূমিযর, উচ্চ-মার্েম্পন্ন আবাের্ েকুবধা প্রিার্ িরমব এবং সেই 
োমথ কর্কিৈ িরমব সয ৈামির েুি এবং কর্রাপি েীবর্যাপমর্র ের্য েহায়ি সেবা 
রময়মে", সলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে সহাচুল িম্বলর্। "আমামির কবকর্ময়াগ শুধুমাি ডিার আর 
পয়োর ের্য র্য়, এটি হমে যামির এিটি োহামযযর হাৈ িরিার ৈামির ের্য আো তৈকর িরাও। 
এই প্রিল্পটি সেটেমুি োশ্রয়ী আবাের্ েুকবধা বকৃিমৈ এবং িকমউকর্টিগুমিামৈ গৃহহীর্ৈা েমেযা 
সমািামবিার ের্য আমামির োকবনি প্রমেষ্টার অ্ংে। এটি সেরাকিউে এিািায় অ্থননর্কৈি উন্নয়র্ 
িরার সিমি আমামির প্রমেষ্টামি েহায়ৈা িমর এবং সেন্ট্রাি কর্উ ইয়মিন  েীবর্যািার মামর্র উন্নকৈ 
 টায়।"  
  
িযামথকরর্ কিট অ্যাপাটন মমন্ট হমে সেরাকিউমের উত্তর পামের 501 িযামথকরর্ কিমট অ্বকিৈ 50টি 
অ্যাপাটন মমমন্টর এিটি োর-ৈিা কবকেষ্ট ভবর্। এটিমৈ 40টি এি-সবডরুম কবকেষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট এবং 



 

 

10টি িইু-সবডরুম কবকেষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট আমে। সয েমস্ত পকরবামরর আয় এিািাকভকত্তি মধযম আয় 
(Area Median Income)-এর 50 েৈাংমের িম অ্থবা েমার্ ৈামির ের্য কবেটি এবং সয েমস্ত 
পকরবামরর আয় এিািাকভকত্তি মধযম আময়র 60 েৈাংে অ্থবা ৈারও িম ৈামির ের্য 30টি 
অ্যাপাটন মমন্টেহ োশ্রয়ী রিমভামব কর্ধনারণ িরা হমব।  
  
মার্কেি স্বািযগৈ েমেযা রময়মে এমর্ বযকিমির ের্য কিেটি অ্যাপাটন মমন্ট েংরকিৈ। িিৈা উন্নয়র্ 
এবং পুর্রুিার-কভকত্তি সিে বযবিাপর্ােহ েহায়ি সেবার ের্য সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  োকভন মেে, 
ইর্ি. (Central New York Services, Inc., CNYS) এই বাকিগুমিা ের্য েংমযাগ প্রিার্ িরমব।  
  
ভবমর্র েুমযাগ-েুকবধার মমধয িকন্ড্র েুকবধা, িমর্ এিািােহ রান্না র, িকবমৈ বোর োয়গা এবং 
বাইমর প্রািৃকৈি িেৃযমার্ এিািা অ্ন্তভুন ি রময়মে।  
  
17.6 কমকিয়র্ মাকিন র্ ডিার মূমিযর প্রমেক্টটির ের্য সেমটর অ্থনায়মর্র মমধয রময়মে 8.6 কমকিয়র্ 
মাকিন র্ ডিামরর িায়ী ির-মুি বন্ড, সেডামরি কর্ম্ন আময়র আবাের্ ির ঋণ (Low-Income 
Housing Tax Credits) যা 5.7 কমকিয়র্ মাকিন র্ ডিামরর ইকুইটি তৈকর িমর এবং অ্কৈকরি 2.7 
কমকিয়র্ মাকিন র্ ডিামরর ভৈুন কি যা কর্উ ইয়িন  সেট সহামে অ্যান্ড িকমউকর্টি করকর্উয়াি (New 
York State Homes and Community Renewal) সথমি প্রাপ্ত। কর্উ ইয়িন  সেট অ্কেে অ্ব 
সমন্টাি সহিথ (Office of Mental Health, OMH) মূিধর্ ৈহকবমি 8.5 মাকিন র্ ডিার প্রিার্ 
িমরমে এবং এমর্কি অ্র্োইমটর ের্য েহায়ি সেবার ৈহকবিও প্রিার্ িরমব। এই প্রিল্পটি সেন্ট্রাি 
কর্উ ইয়িন  োকভন মেে, ইর্ি. এর োমথ অ্ংেীিাকরমের কভকত্তমৈ CSD হাউকেং (CSD Housing) 
দ্বারা প্রস্তুৈ িরা হময়মে।  
  
সেন্ট্রাি কর্উ ইয়মিন র িকমউকর্টি এবং অ্থনর্ীকৈর উন্নকৈ িরার গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার 
প্রকৈশ্রুকৈ সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  রাইকেং, এই এিািার অ্থননর্কৈি উন্নকৈ এবং োমাকেি উন্নয়র্ িরার 
ের্য এিটি বযাপি প্রকৈকেি এ প্রকৈেির্ হয়। র্ৈুর্ োশ্রয়ী মূমিযর এবং েহায়ি আবাের্ েুকবধা 
তৈকর িরার ের্য সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  রাইকেং এর উমিযাগমি িযামথকরর্ কিট অ্যাপাটন মমমন্ট সেট 
কবকর্ময়াগ েমূ্পরি িমর। 2011 োি সথমি, কর্উ ইয়িন  সেট সহামে অ্যান্ড িকমউকর্টি করকর্উয়াি 
সেরাকিউমে 95 কমকিয়র্ মাকিন র্ ডিামররও অ্কধি কবকর্ময়াগ িমরমে যা 3,700 েমর্রও অ্কধি 
মার্ুমষর ের্য োশ্রয়ী আবাের্ েুকবধা কর্কিৈ বা েংরিণ িমরমে।  
  
েিি কর্উ ইয়িন বােীর ের্য কর্রাপি, োশ্রয়ী আবাের্ বযবিা িরার ের্য গভর্নমরর সয অ্ঙ্গীিার 
ৈা সেমটর এই অ্ভূৈপূবন 20 কবকিয়র্ মাকিন র্ ডিার মূমিযর পাাঁে-বের সময়ািী আবাের্ 
পকরিল্পর্ায় (Housing Plan) প্রকৈেকিৈ হয়। এই পকরিল্পর্া 100,000টি োশ্রয়ী আবাের্ ও 
6,000টি েহায়ি পকরমষবা তৈকর িরার বা েংরিণ িরার মাধযমম আবাের্ েহেিভয িমর এবং 
গৃহহীর্ৈার োমথ িিাই িমর। এই প্ল্যার্টি পুমরা সেমটর আবােমর্র েমেযা েমাধামর্র ের্য এিটি 
পূণনাঙ্গ পিকৈ এবং এমৈ এিি ও সযৌথ পকরবামরর আবাের্ এবং িকমউকর্টির উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ি 
রময়মে।  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  সেট সহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুেঅোর্ বভের্াউেকাে 
িম্বলর্, "এই র্ৈুর্ উন্নয়র্ পঞ্চাে েমর্রও সবকে বাকেন্দামির বেবাে আর উন্নকৈ িাভ িরার ের্য 
এিটি িায়ী এবং ভামিা পকরমবে প্রিার্ িরমব, সেই োমথ সেরাকিউমের উত্তর পামের অ্থনর্ীকৈমিও 
উন্নৈ িরমব। িযামথকরর্ কিট অ্যাপাটন মমমন্টর মাধযমম আমরা সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  রাইকেং র্ামমর এই 
সপ্ররণামৈ অ্বিার্ রাখকে।"  
  
বর্উ ইয়কন  সেট অবিে অি সমন্টাল সহলে কবমের্ার, ডা. অোর্ োবলভার্ িম্বলর্, "িযামথকরর্ 
কিট অ্যাপাটন মমমন্টর েহায়ি আবাের্ ইউকর্টেমূমহ বেবােিারী কর্উ ইয়মিন র অ্েহায় বাকেন্দাগণ 
ৈামির কর্মেমির কর্রাপি এবং িায়ী বাকিমৈ কেকিৎো সেবা সপমৈ েিম হমব। এই িকমউকর্টিমৈ 
সিে বযাবিাপি এবং েহিমী কবমেষজ্ঞরা সেই েমস্ত বযকিমির েেি এবং স্বাধীর্ভামব বেবাে 
িরমৈ োহাযয িরমব। এই কবস্ময়ির উন্নয়মর্ এিের্ অ্ংেীিার হমৈ সপমর অ্কেে অ্ব সমন্টাি 
সহিথ (OMH) গকবনৈ।"  
  
সেম্বর্টর রিাটন  ই. এম্বন্টার্াবে িম্বলর্, "িযামথকরর্ কিট সরকেমডমেে এই এিািার ের্য এিটি কবকেষ্ট 
েংমযাের্, যা এিটি ঐকৈহাকেি অ্যাপাটন মমন্ট কর্মনাণমি পুর্রায় গমি সৈামি, কবমেষ কবমেষ 
োকহিােম্পন্ন বযকিমির ের্য োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ এবং েহায়ি সেবা প্রিার্ িমর।"  
  
অোম্বেেবল সমোর উইবলয়াম বি. মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "ডাউর্টাওর্ সেরাকিউেমি পুর্রায় গমি 
সৈািা সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  িকমউকর্টির ের্য অ্ৈযন্ত েরুকর। িযামথকরর্ কিট সরকেমডমেে হমে কর্উ 
ইয়িন  সেট অ্কেে অ্ব সমন্টাি সহিথ এবং কর্উ ইয়িন  সেট সহামে অ্যান্ড িকমউকর্টি করকর্উয়ামির 
মমৈা কবকভন্ন সেট এমেকের মমধয েহমযাকগৈার এিটি কবমেষ উিাহরণ, যা উত্তর পামে র্ৈুর্ 
োশ্রয়ী মূমিযর এবং েহায়ি আবাের্ গমি ৈুিমব। এই প্রিল্পটিমৈ কর্উ ইয়িন  সেমটর কবকর্ময়াগ 
আমামির কেটির ভকবষযমৈর উন্নয়র্ এবং অ্থননর্কৈি েীবমর্র ের্য এিটি অ্র্ু টি হময় থািমব।"  
  
ওর্ন্দাগা কাউবন্ট এবিবকউটিভ রায়ার্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "ভামিা মামর্র, োশ্রয়ী মূমিযর এবং 
েহায়ি আবাের্ েীবর্ পকরবৈন র্ িমর, এিািায় র্ৈুর্ েকি কর্ময় আমে আর আমামির এিািার 
অ্থনর্ীকৈর উন্নকৈ িমর। িযামথকরর্ কিট অ্যাপাটন মমন্টমি বাস্তমব রুপিার্ িরমৈ আর গভর্নর 
কুওমমার বযাপি আবাের্ পকরিল্পর্ার অ্থনায়মর্র মাধযমম এটিমি সেরাকিউমের েবমেময় র্ৈুর্ োশ্রয়ী 
উন্নয়র্ কহমেমব গমি সৈািায় েিি অ্ংেীিারমিরমি আকম ধর্যবাি আর অ্কভর্ন্দর্ োর্াই।"  
  
সেরাবকউম্বের সময়র সির্ ওয়ালে িম্বলর্, "িযামথকরর্ কিট অ্যাপাটন মমন্টে প্রিল্প আমামির 
অ্ন্তভুন কিমূিি উন্নকৈর সিৌেমির োমথ কমমি আর কর্কিৈ িমর সয এই র্ীকৈগুমিা শুধু অ্থননর্কৈি 
েুকবধায় র্য় বরং আমামির হাউকেং েি, িকমউকর্টি উন্নয়র্ এবং আমামির বাকেন্দামির োকহিাবিী 
পূরণ িরার সেবায়ও অ্ন্তভুন ি থািমব। এই প্রিল্প বাস্তবায়র্ িরার ের্য গভর্নর কুওমমা, কর্উ ইয়িন  
সেট সহামে অ্যান্ড িকমউকর্টি করকর্উয়াি, সেট অ্কেে অ্ব সমন্টাি সহিথ এবং CSD হাউকেং 
আর CNYS এর েহায়ৈার ের্য আকম ৈামিরমি ধর্যবাি োর্াই।"  
  
CSD হাউবেিংম্বয়র িেিস্থাপর্া পবরচালক মাইক সডমলার িম্বলর্, "এই ঐকৈহাকেি এিািায় এিটি 
র্ৈুর্ অ্বিাঠামমা কর্ময় আোটা সিখমৈ এবং এই িকমউকর্টিমি এিটি েুন্দর র্ৈুর্ বােিার্ প্রিার্ 



 

 

িরমৈ CSD হাউকেং অ্কৈ উৎোকহৈ। সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  োকভন মেে-এ এমর্ এিের্ কর্মবকিৈ 
অ্ংেীিার সয সেরাকিউে এবং এর আেপামের এিািার বযকি এবং পকরবারমির অ্থননর্কৈি অ্েুকবধা 
আর স্বািযমেবা কর্ময় েহায়ৈা িরমৈ প্রকৈশ্রুৈ, ৈার োমথ আমরা িাে িরমৈ েম্মাকর্ৈ অ্র্ুভব 
িকর। িকমউকর্টির অ্েমূ্পণন োকহিাবিী পরূণ িরার ের্য অ্কৈকরি প্রিল্পেমূমহ CSD হাউকেং এই 
েংিার োমথ িাে িরমৈ ইেিু।"  
  
সেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  োবভন ম্বেে, ইর্ক. এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর ের্ ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "িযামথকরর্ 
কিমটর প্রকৈ িকমউকর্টির প্রকৈকিয়া সিমখ আমরা খবুই খুকে। এই ধরমর্র আবােমর্র োকহিা সেট 
সেয়ার সবািভাডন  (State Fair Boulevard)-এ এিই ধরমর্র আমরিটি ভবর্ কর্মনাণ শুরু িরার 
সিমি আমামির ৈাকিৈ িমরমে, যা 2020 োমি উন্মিু হমব বমি েময়েীমা কর্ধনারণ িরা হময়মে।"  
  
সেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবেিং ত্বরাবিত করা  
আেমির স াষণা "সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  রাইকেং" এর েমূ্পরি, যা েকিোিী অ্থননর্কৈি প্রবৃকি ও 
িকমউকর্টির কবিামের ের্য এই অ্ঞ্চমির েমকিৈ রূপমরখা। 2012 োি সথমি সেটটি ইমৈামমধযই 
5.6 কবকিয়র্ মাকিন র্ ডিামররও সবকে কবকর্ময়াগ িমরমে যা পকরিল্পর্াটির মূি কভকত্ত িাপর্ িমর - 
কবশ্ব বাোমরর েুমযাগগুকি পুাঁকে িমর, উমিযািা েকিোিীিরণ িমর এবং বৃহৎ আিামরর অ্থনর্ীকৈ 
তৈকর িমর। আে বৃহত্তর মন্দার আমগ সবিারে েবনকর্ম্ন পযনাময় সর্মম এমেমে; বযকিগৈ এবং 
িমপনামরট আয়ির কর্মে আমে এবং বযবোগুকি হ্রাে এবং কবকর্ময়ামগর ের্য এিটি গন্তবয কহমেমব 
সেরাকিউে, ওেঅ্ময়গ এবং ওবামর্নর মমৈা োয়গা কর্বনাের্ িরা হয়।  
  
এখর্, কডমেম্বর 2015 োমি গভর্নর কুওমমা স াকষৈ আপমেট করকভটািাইমেের্ ইকর্কেময়টিভ 
(Upstate Revitalization Initiative)-এর মাধযমম 500 কমকিয়র্ মাকিন র্ ডিার কবকর্ময়ামগর মাধযমম 
সিন্দ্রটি সেন্ট্রাি কর্উ ইয়িন  রাইকেংমি েরাকিৈ িরমে। সেমটর এই 500 কমকিয়র্ মাকিন র্ ডিামরর 
কবকর্ময়াগ 2.5 কবকিয়র্ মাকিন র্ ডিামররও সবকে কবকর্ময়াগ িরার ের্য বযকিগৈ বযবোয়ীমির 
উদ্দীপর্া সিমব - এবং অ্ঞ্চমির েমািৃৈ পকরিল্পর্া অ্র্ুযায়ী আো িরা হমে সয 5,900-টিরও 
র্ৈুর্ সবকে িমনেংিার্ েৃকষ্ট হমব। আরও ৈথয এখামর্ পাওয়া যামব এখামর্।  
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