অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/29/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মাইম্বকলঅোম্বেম্বলা অোপার্নম্বমন্টস (MICHELANGELO APARTMENTS)-এ 160
বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর পুর্ঃঅর্ন ায়র্ এিং পুর্িন াসম্বর্র সমাবি ঘ াষণা কম্বরর্

আরও 40 িছম্বরর জর্ে 494-ইউবর্র্ ব্রঙ্কস বমম্বেল-লামা ঘডম্বভলাপম্বমন্ট (Mitchell-Lama
Development) সাশ্রয়়ী মূম্বলে র্াকম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টমের পুর্র্নােমর্র েমাপ্তি ঘ াষণা
েমরর্, যা হমে 1975-এ প্তর্প্তমনত ব্রঙ্কমের ঘমলমরাে অ্ংমে অ্র্প্তিত এেটি 494-অ্যাপার্নমমন্ট
প্তমমেল-লামা োশ্রয়ী মূমলযর আর্াের্ উন্নয়র্। আরও 40 র্ছমরর জর্য এই অ্যাপার্নমমন্টগুমলার
ক্রয়ক্ষমতা র্জায় রাখার জর্য এই 44 র্ছমরর উন্নয়র্ 160 প্তমপ্তলয়র্ মাপ্তেনর্ ডলামরর এেটি
পুর্ঃঅ্র্নায়র্ এর্ং পুর্র্নাের্ প্রপ্তক্রয়ায় রময়মছ।
"োশ্রয়ী মূমলযর আর্াের্ শুধু মার্ার উপমরর এেটি ছাদ র্য়, এটি েপ্তিোলী ও েমৃপ্তিোলী
প্রপ্ততমর্েী এর্ং েপ্তমউপ্তর্টি গঠমর্র োপ্তর্োঠি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "মাইমেলঅ্যামেমলা
অ্যাপার্নমমন্টমের েংরক্ষণ প্তর্উ ইয়মেন র েমঠার পপ্তরশ্রমী র্াপ্তেন্দামদর জর্য ভামলা মামর্র, োশ্রয়ী
মূমলযর আর্াের্ প্তর্প্তিত েরমর্ ও ব্রঙ্কে েপ্তমউপ্তর্টির পরর্তী প্রজমের জর্য আরও েুমযাগ এর্ং
উন্নপ্তত প্রপ্ততষ্ঠা েরমর্।"
"পুর্রায় র্তু র্েৃ ত মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টে হমে োশ্রয়ী মূমলযর আর্ােমর্ প্তর্প্তর্ময়াগ েরা
এর্ং ঘেটি প্তর্উ ইয়মেন র েেল র্াপ্তেন্দামদর জর্য র্াপ্তি র্মল এেটি জায়গা প্রদার্ েরায় আমামদর
অ্প্তর্েপ্তলত প্রমেষ্টার অ্ংে", ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘ ােু ল এটি িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর
অর্ুষ্ঠাম্বর্ উপবিত বছম্বলর্। "এই প্রধার্ প্রেল্পটি ব্রঙ্কমের েেল র্াপ্তেন্দামদর জীর্র্মামর্র উন্নপ্তত
েরমর্ আর র্ছমরর পর র্ছর তামদর জর্য োশ্রয়ী মূমলযর ইউপ্তর্র্ প্রদার্ েরমত র্ােমর্। ঘযের্
পপ্তরর্ারর্মগনর প্রপ্ততপ্তদর্ োজ েমর জীর্র্যাপর্ েরমত হয় তামদর জর্য এটি খুর্ই জরুপ্তর।
প্তর্প্তর্ময়াগ েরার মাধযমম প্রপ্ততমর্েীমদর ভপ্তর্ষযৎ গঠমর্ েপ্তমউপ্তর্টিমে েপ্তিোলী েরার জর্য আমরা
প্তর্শ্রামহীর্ভামর্ োজ েরপ্তছ।"
এই প্তর্প্তর্ময়াগ হমে দী নমময়াদী ক্রয়ক্ষমতা এর্ং আর্ােমর্র উন্নপ্ততর প্রপ্তত প্রপ্ততশ্রুপ্ততর মাধযমম পুরমর্া
প্তমমেল-লামা হাউপ্তজং-এ ঘেমর্র েে র্জায় রাখায় গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার হাউজ প্তর্উ
ইয়েন (House NY) প্রমেষ্টার অ্ংে। এই প্তর্প্তর্ময়াগ েেল প্তর্উ ইয়েন র্ােীর জর্য প্তর্রাপদ, োশ্রয়ী
আর্ােমর্র র্যর্িা েরার জর্য প্তর্উ ইয়েন ঘেমর্র ঘয অ্ঙ্গীোর তা ঘেমর্র এই অ্ভূ তপূর্ন 20
প্তর্প্তলয়র্ মাপ্তেনর্ ডলার মূমলযর পাাঁে-র্ছর ঘময়াদী আর্াের্ পপ্তরেল্পর্ায় (Housing Plan)

প্রপ্ততফপ্তলত হয়। এই পপ্তরেল্পর্া হমে ঘের্জুমি আর্াের্ েমেযা েমাধামর্র জর্য এেটি র্যাপে
পিপ্তত যা 100,000-টিরও ঘর্প্তে োশ্রয়ী মূমলযর র্াপ্তি ও েহায়তা ঘের্ােহ 6,000-টি র্াপ্তির
প্তর্মনাণ ও েংরক্ষমণর মাধযমম আর্াের্মে ক্রয়মযাগয আর গৃহহীর্তা েমেযা ঘমাোমর্লা েরার র্হুপপ্তরর্ার আর এেে-পপ্তরর্ামর আর্াের্ এর্ং েপ্তমউপ্তর্টি উন্নয়মর্র এেটি প্রমেষ্টা।
প্রর্মত মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টে 1975 োমল প্তর্মনাণ েরা হময়প্তছল এর্ং তার মমধয 80টি
েু প্তডওেহ োরটি র্াওয়ার, 126টি এে-ঘর্ডরুম, 191টি দুই-ঘর্ডরুম, 77টি প্ততর্-ঘর্ডরুম ও
20টি োর-ঘর্ডরুম প্তর্প্তেষ্ট অ্যাপার্নমমন্ট প্তছল, যার োমর্ 50,000 র্গনফুমর্র প্তরমর্ইল িার্ এর্ং
আন্ডারগ্রাউন্ড পাপ্তেনংও রময়মছ। এই পুর্র্নােমর্ রান্না র এর্ং র্ার্রুমমর েম্পূণন েংস্কার, এেটি দক্ষ
েপ্তির র্য়লার পিপ্ততমত রূপান্তর, প্তলফমর্র আপমগ্রড, ফাছামদর ঘমরামত, লপ্তর্ ও পার্প্তলে হমলর
উন্নয়র্, দক্ষ েপ্তির LED লাইপ্তন্টংময় রূপান্তর আর লযান্ডমস্কপ্তপংময়র উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ি রময়মছ।
প্তর্উ ইয়েন ঘের্ ঘহামে অ্যান্ড েপ্তমউপ্তর্টি প্তরপ্তর্উয়াল (Homes and Community Renewal,
HCR) র্তু র্ র্যাক্স-প্তর্হীর্ র্ন্ড অ্র্নায়র্ ও পুর্ঃঅ্র্নায়মর্ 83 প্তমপ্তলয়র্ মাপ্তেনর্ ডলার প্রদার্ এর্ং
প্তর্দযমার্ ঋমণ আর্ুমাপ্তর্ে 34 প্তমপ্তলয়র্ মাপ্তেনর্ ডলার অ্ধীর্স্ত েমরমছ। এই প্রেমল্পর জর্য অ্প্ততপ্তরি
ইকুইটি প্তহমেমর্ ঘহামে অ্যান্ড েপ্তমউপ্তর্টি প্তরপ্তর্উয়াল (HCR)-এর ঘফডামরল ঘলা-ইর্োম হাউপ্তজং
র্যামক্সর ঘক্রপ্তডর্ র্রাদ্দেরণ 44 প্তমপ্তলয়র্ মাপ্তেনর্ ডলামরর ফান্ড গঠর্ েরমর্। এই প্রেমল্প ঘেমর্র
প্তর্প্তর্ময়াগ তার ক্রয়ক্ষমতা র্জায় রাখমর্, ঘয পপ্তরর্ারগুমলা এলাো মধযমা আময়র েতেরা 60 র্া
তারও েম আয় েমর তামদর জর্য আর্ুমাপ্তর্ে 397টি অ্যাপার্নমমন্ট এর্ং ঘয পপ্তরর্ারগুমলা এলাো
মধযমা আময়র েতেরা 80 র্া তারও েম আয় েমর তামদর জর্য আর্ুমাপ্তর্ে 85টি অ্যাপপার্নমমন্ট
র্রাদ্দ েরা হময়মছ। উন্নয়র্ দমল MDG প্তডজাইর্ + েন্সট্রােের্ (MDG Design +
Construction), BSR মযামর্জমমন্ট (BSR Management), েযাপ্তর প্তফল্ডে (Cary Fields),
ঘরইমমান্ড ঘজমে (Raymond James) এর্ং প্তেটি েপ্তমউপ্তর্টি েযাপ্তপর্াল (Citi Community
Capital) অ্ন্তভুন ি রময়মছ।
প্তডপার্নমমন্ট অ্র্ হাউপ্তজং অ্যান্ড আর্নার্ ঘডমভলাপমমন্টে (Department of Housing and Urban
Development) ঘরন্টাল অ্যাপ্তেমেন্স ঘডমর্মেের্ (Rental Assistance Demonstration, RAD)
েমনেূপ্তের মাধযমম মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টে 406 ইউপ্তর্মর্র জর্য প্রমজক্ট-ঘর্েড ঘেেের্ 8
ঘরন্টাল অ্যাপ্তেমেন্স (Project-Based Section 8 Rental Assistance, PBRA) গ্রহণ েরমর্, যা
র্াপ্তেন্দামদর জর্য োশ্রয়ী মূলয প্তর্প্তিত েরমর্ োরণ উপযুি পপ্তরর্ারর্গন ভািা প্তহমেমর্ তামদর
আময়র েতেরা 30-এর ঘর্প্তে প্রদার্ েরমর্ র্া।
HCR কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা প্তমমেল-লামা হাউপ্তজংময় প্তর্উ
ইয়মেন র ঐপ্ততহাপ্তেে প্তর্প্তর্ময়াগ েংরক্ষণ েরার গুরুত্ব উপলপ্তি েরমত ঘপমরমছর্। মাইমেলঅ্যামেমলা
অ্যাপার্নমমন্টমের পুর্র্নােমর্র োরমণ আর্ুমাপ্তর্ে 975 জর্ র্তন মার্ র্াপ্তেন্দামদর জীর্র্মামর্র উন্নপ্তত
হমর্ এর্ং পরর্তী োর দেমের জর্য উন্নয়মর্র োশ্রয়ী মূলয প্তর্প্তিত েরমর্। প্তর্উ ইয়মেন র আর্াের্
েম্পদমে ভপ্তর্ষযৎ েমময়র জর্য র্ােমযাগয, প্তর্রাপদ এর্ং ক্রয় ক্ষমতার মমধয রাখার জর্য আপ্তম
আমামদর অ্ংেীদারমদর তামদর োজ ও প্রপ্ততশ্রুপ্ততর জর্য ধর্যর্াদ জার্াই।"

বসম্বর্র্র ঘজাস ঘসরাম্বর্া িম্বলর্, "ক্রয় ক্ষমতা েম্পপ্তেনত েঙ্কমর্র ঘমাোমর্লা েরমত এর্ং প্তর্উ
ইয়মেন র প্তর্ম্ন ও মধয আময়র র্াপ্তেন্দামদর িার্েু যপ্তত ঘর্মে েুরক্ষা েরার জর্য প্তর্দযমার্ োশ্রয়ী
মূমলযর আর্ােমর্র েংরক্ষণ েরা এেটি র্ুপ্তিমার্, োশ্রয়ী পিপ্তত। োউর্ ব্রঙ্কমের অ্প্তর্েপ্তলত
পুর্রুজ্জীর্র্ প্তর্প্তিতেরমণর পাোপাপ্তে 494-ইউপ্তর্মর্র এই ভর্মর্র েংস্কার প্তর্প্তিত েমর ঘয
মাইমেলঅ্যামেমলার র্াপ্তেন্দারা আগামী দেমের পর দেে প্তর্রাপদ, োশ্রয়ী মূমলযর আর্ােমর্ র্ের্াে
েরমত পারমর্র্। প্তর্উ ইয়মেন োশ্রয়ী মূমলযর আর্াের্ প্তর্প্তিত েরায় গভর্নর কুওমমা এর্ং
ঘলফমর্র্যান্ট গভর্নর ঘহােু মলর েপ্তিোলী প্রপ্ততশ্রুপ্ততর জর্য আপ্তম তামদরমে অ্প্তভর্ন্দর্ জার্াই।"
অোম্বসমব্ল়ী ঘমোর কাম্বমন র্ ই. অোম্বরাম্বয়া িম্বলর্, "প্তর্উ ইয়েন ঘের্ এেটি র্প্তজরপ্তর্হীর্ আর্াের্
েমেযার েেুখীর্ হমে। ব্রঙ্কে এর্ং প্তর্মেষ েমর আমার োউর্ ব্রঙ্কে প্তডপ্তেমক্ট ঘযখামর্ প্রময়াজর্
খুর্ই ঘর্প্তে ঘেখামর্েহ আমামদর ঘেমর্র প্তর্প্তভন্ন অ্ংমে েহস্রাপ্তধে আর্াের্ ইউপ্তর্র্ ততপ্তর ও েংরক্ষণ
েরার জর্য আপ্তম গভর্নর কুওমমার এই দৃঢ় অ্ঙ্গীোরমে ধর্যর্াদ জার্াই। র্র্ েংস্কার েরা
মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টে ঘয আরও 40 র্ছমরর জর্য োশ্রয়ী মূমলযর আর্াের্ েুপ্তর্ধা প্রদার্
েরমর্ তা ঘজমর্ আপ্তম েন্তুষ্ট। আমামদর আয়মত্বর মমধয র্াো েমস্ত েংিার্ র্যর্হার েরা প্তর্প্তিত
েরমত আপ্তম গভর্নর কুওমমার োমর্ োজ েরমত অ্ধীর আগ্রমহ আপ্তছ যামত আমরা আমামদর
েপ্তমউপ্তর্টিগুপ্তলমে তামদর অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় প্তর্রাপদ এর্ং োশ্রয়ী র্ােিার্ প্রদার্ েরমত পাপ্তর।"
ব্রঙ্কস িম্বরা ঘপ্রবসম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ জুবর্য়র িম্বলর্, "আমামদর ের্নপ্তর্ম্ন আয় ঘশ্রপ্তণর র্াপ্তেন্দারা
ঘয েপ্তমউপ্তর্টিমত তামদর জীর্র্যাপর্ েরার প্তেিান্ত প্তর্ময়মছ ঘেখামর্ তামদর উন্নপ্তত প্তর্প্তিত েরার
োপ্তর্োঠি হমে আমামদর হাউপ্তজং েমের োশ্রয়ী মূলয েংরক্ষণ েরা। মাইমেলঅ্যামেমলা
অ্যাপার্নমমন্টেমে েংস্কার ও পুর্প্তর্নমান ণ েরায় এর্ং আমামদর োশ্রয়ী মূমলযর হাউপ্তজং েে র্জায়
রাখায় আপর্ামদর প্রপ্ততশ্রুপ্ততর জর্য আপ্তম গভর্নর কুওমমা এর্ং প্তর্উ ইয়েন ঘের্ ঘহামে েপ্তমউপ্তর্টি
প্তরপ্তর্উয়ালমে ধর্যর্াদ জার্াই।"
কাউবিল ঘমোর রাফাম্বয়ল সালামার্ছা িম্বলর্, "েরোমর আমামদর অ্ংেীদারমদর োহামযযর
মাধযমম, আমরা মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টমে প্রায় 500 ইউপ্তর্মর্র োশ্রয়ী মূমলযর আর্াের্
েংরক্ষমণর উদযাপর্ েরপ্তছ। আরও 40 র্ছমরর জর্য োশ্রয়ী মূলয র্জায় রাখার প্তর্য়ন্ত্রে েু প্তি
র্ািামর্ার পাোপাপ্তে মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টে এেটি র্যাপে পপ্তরেমরর র্হু-প্তমপ্তলয়র্ ডলামরর
েংস্কার েলমার্ রময়মছ। র্াপ্তেন্দামদর িার্েু যপ্তত র্া েমর, প্তর্মনাণ েংস্কামর অ্ন্তভুন ি রময়মছ প্রপ্তত
ইউপ্তর্মর্ রান্না র ও র্ার্রুম েংস্কার, র্য়লার প্রপ্ততিাপর্, লপ্তর্, হলওময় ও প্তলফমর্র পুর্র্নাের্ এর্ং
ঘেইোমর্ পুমরা জায়গায় প্তর্রাপত্তা ও প্তর্মনামণর ফাছামদর উন্নপ্তত। উমেখমযাগয আপ্তর্নে প্তর্প্তর্ময়াগ এর্ং
েত েত োশ্রয়ী মূমলযর র্ােিার্ েংরক্ষমণর মাধযমম, আমরা র্াপ্তেন্দামদর দী নমময়াদী প্তিপ্ততেীলতা
প্তর্প্তিত েমরপ্তছ যারা েময়ে দেে ধমর র্াপ্তি ঘর্মে মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টেমূমহ েল েরমত
েক্ষম হমর্র্। আপ্তম MDG প্তডজাইর্ + প্তর্মনাণ, প্তর্উ ইয়েন ঘের্ হাউপ্তজং ফাইর্যান্স অ্মর্াপ্তরটি
(New York State Housing Finance Authority) এর্ং ঘমলমরাজ েপ্তমউপ্তর্টিমে তামদর অ্প্তর্শ্বােয
েমর্নর্ ও অ্ঙ্গীোমরর জর্য অ্র্যার্য প্রেল্প অ্ংেীদারমদর প্রেংো েপ্তর।"
BSR মোম্বর্জম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র (BSR Management Corp.) ঘপ্রবসম্বডন্ট মাইম্বকল ঘলকম্বন্ট
িম্বলর্, "আমরা খুর্ই ঘরামাপ্তিত ঘয আমরা মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমমন্ট উন্নততর উন্নপ্তত েরমত

েহায়তা েরমত পাপ্তর যার মাধযমম ের্াই গপ্তর্নত হমত পামর। মাইমেলঅ্যামেমলা েতৃন ে েমগ্র প্তর্উ
ইয়েন প্তেটিজুমি অ্র্যতম প্তপ্রপ্তময়ার প্তমমেল লামা অ্যাপার্নমমন্ট েমমেক্স প্তহমেমর্ র্জায় র্াো প্তর্প্তিত
েরার জর্য আমরা ভপ্তর্ষযমতর প্তদমে ঘেময় আপ্তছ।"
MDG বডজাইর্ + বর্মন াম্বণর মাইম্বকল টি. রুবর্, জুবর্য়র িম্বলর্, "আমরা মাইমেলঅ্যামেমলা
অ্যাপার্নমমন্টমে প্তফমর আোর জর্য ঘরামাপ্তিত এর্ং েম্পপ্তত্তটির অ্প্তর্শ্বােয অ্র্োঠামমাগত রূপান্তর
ঘদমখ আর্প্তন্দত, ঘেইোমর্ ঘেই মহা ধুমধামম উদযাপমর্র উমবাধর্ েরপ্তছ যা এই প্তর্প্তল্ডং ঘহামমে
র্াপ্তেন্দামদর জর্য র্প্তধনত োমর্নয অ্জনর্ েমরমছ। RAD এই প্তমমেল-লামার উভয়ই োশ্রয়ী মূমলযর
এর্ং েক্ষম হওয়ায় েম আময়র প্তর্উ ইয়েন র্ােীমদর জর্য এেটি মার্েম্মত র্ােিার্ প্তর্প্তিত েরার
জর্য প্রময়াজর্ীয় ঘমরামতগুপ্তল েম্পাদর্ েমরমছ। আমরা আমামদর অ্ংেীদারমদর প্রপ্তত েৃ তজ্ঞ এর্ং
প্তর্উ ইয়েন প্তেটির গুরুত্বপূণন োশ্রয়ী মূমলযর হাউপ্তজং েে েংরক্ষমণর অ্ংে প্তহমেমর্ গপ্তর্নত।"
ঘরইমন্ড ঘজমস র্োক্স ঘেবডর্ ফান্ড ইর্কম্বপনাম্বরেম্বর্র অবিগ্র ম্বণর VP বডম্বরক্টর ঘডবরল বসবভ
িম্বলর্, "ব্রঙ্কমে মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টগুপ্তলর পুর্র্নােমর্ েমার্ অ্ংেীদার প্তহমেমর্ অ্ংেগ্রহমণর
জর্য ঘরইমন্ড ঘজমে ঘরামাপ্তিত। েময়ে দেে ধমর, মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টগুপ্তল উপযুি
র্াপ্তেন্দামদর জর্য উপযুি োশ্রয়ী মূমলযর আর্ােমর্র মাধযমম ঘমলমরাজ েপ্তমউপ্তর্টির ঘের্া
েমরমছ। প্তর্প্তল্ডং প্তেমেম এর্ং পৃর্ে অ্যাপার্নমমন্টগুপ্তলর োম্প্রপ্ততে েংস্কার এর্ং আপমগ্রডগুপ্তল
ঘমলমরামজর র্াপ্তেন্দামদর ভপ্তর্ষযমতর প্রজমের জর্য আধুপ্তর্ে, প্তর্রাপদ এর্ং োশ্রয়ী মূমলযর আর্াের্
েরর্রাহ েরমর্। ভর্মর্র আধুপ্তর্েীেরণ উমেখমযাগযভামর্ 494টি পপ্তরর্ামরর র্াপ্তেন্দামদর র্াপ্তি র্ৃপ্তি
েমর তু লমর্ যামে মাইমেলঅ্যামেমলা অ্যাপার্নমমন্টে ঘহাম র্মল। ঘরইমন্ড ঘজমে এই আেষনণীয়
েহমযাপ্তগতার পাোপাপ্তে এই প্রেল্পটি র্াস্তর্ায়মর্র েেল অ্ংেগ্রহণোরীমে আমামদর অ্ংেীদারমদর পক্ষ
ঘর্মে অ্প্তভর্ন্দর্ জার্ামত োয়।"
বির্ অোন্ড ঘ র্বজ অোডভাইজবর গ্রুম্বপর (Smith & Henzy Advisory Group) বপ্রবিপোল ও
মাবলক টিম্বমাবর্ ঘ র্বজ িম্বলর্, "প্তির্ অ্যান্ড ঘহর্প্তজ অ্যাডভাইজপ্তর গ্রুপ মাইমেলঅ্যামেমলা
অ্যাপার্নমমন্টগুপ্তলর পুর্গনঠমর্র জর্য অ্োধারণ অ্ংেীদারমদর োমর্ এেমে োজ েরার েুমযামগর
প্রেংো েমর। আমরা েময় এর্ং র্ামজমর্ এেটি েুন্দর প্রেল্প প্রদার্ েমর প্তর্িয়ের োমজর উপর
BSR মযামর্জমমন্ট এর্ং MDG-এর প্রেংো েপ্তর। আমরা আমামদর আপ্তর্নে অ্ংেীদার, ঘরইমন্ড
ঘজমে, প্তেটি েপ্তমউপ্তর্টি েযাপ্তপর্াল এর্ং ের্মেময় গুরুত্বপূণনভামর্ প্তর্উ ইয়েন ঘের্ HCR-ঘে োশ্রয়ী
মূমলযর র্ােিার্ েংরক্ষমণর জর্য তামদর প্তর্মর্দমর্র জর্য েৃ তজ্ঞ।"
বসটি কবমউবর্টি কোবপর্াম্বলর বডম্বরক্টর মোর্ বিম্বসাম্বর্র্ িম্বলর্, "মাে 2 র্ছর আমগ, ফযাপ্তর্ ঘম
এর্ং প্তর্উ ইয়েন ঘের্ হাউপ্তজং ফাইর্যান্স এমজপ্তন্স (New York State Housing Finance
Agency)-েহ MDG, BSR মযামর্জমমন্ট এর্ং েযাপ্তর প্তফল্ডে (Cary Fields)-এর োমর্ প্তেটি
এেটি উদ্ভার্র্ী ঋণ েমনেূপ্তে র্ন্ধ েমর এর্ং ঘরইমন্ড ঘজমে-এ আমামদর অ্ংেীদারমদর োমর্ প্তেটির
প্তর্ম্ন আময়র হাউপ্তজংময় প্তর্প্তর্ময়াগ েমরমছ, র্যাক্স ঘক্রপ্তডর্গুপ্তল এেোমর্ মাইমেলঅ্যামেমলার পুঙ্খার্ুপুঙ্খ
ও প্রময়াজর্ীয় পুর্র্নােমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় মূলধর্ গঠর্ েমরপ্তছল। র্তন মামর্ প্রমাপ্তণত হয় ঘয েঠিে
আপ্তর্নে েংিার্গুপ্তলর মাধযমম েঠিে আপ্তর্নে অ্ংেীদার এর্ং েঠিে উন্নয়র্ দমলর মাধযমম

মাইমেলঅ্যামেমলামত র্ের্ােরমতা প্রায় 1,000 জর্ র্াপ্তেন্দামদর জর্য জীর্মর্র গুণগত-মার্ উন্নত
েরা ঘযমত পামর।"
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