
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ইথাকাম্বে 20 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক 

কাজ উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

98টি ভাড়া িাবড় তেবর এিং সংরক্ষণ করম্বে ইথাকা বসটি অোপার্ন ম্বমন্ট ইথাকাম্বে বিবক্ষপ্ত 
অিস্থাম্বর্ থাকা 31টি আিাবসক ভির্ম্বক পরু্িনাসর্ কম্বর  

  
বিবর্ম্বয়াগগুবল "সাউিার্ন টিয়ার ঘসাবরং" (Southern Tier Soaring) এর সম্পরূক - যা 

সমাজগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করার এিং অথনর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বক্ষে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে 
ঘকৌেল  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ইথাকা সিটি অ্যাপার্ন মমন্টি এর িমূ্পর্নতা ঘ াষর্া সিমেমের্, যা 
ইথাকামত সিসিপ্ত অ্িস্থামর্ থাকা আিািমর্র জর্য 20.4 সমসিের্ মাসকন র্ ডিামরর িাশ্রেী মূমিযর 
একটি আিাির্ উন্নের্ প্রকল্প। 98টি সমশ্র-আমের ভাড়া িাসড় িংরির্ করার জর্য এই প্রকল্পটি 
17টি সভন্ন এিাকাে অ্িসস্থত 31টি সিিযমার্ ভির্মক পুর্িনাসিত কমর। এই উন্নের্িমূহ ভির্গুমিার 
স্থােীত্ব িসৃি করমি এিং িতন মার্ ও ভসিষযমতর িাসিন্দামির ক্রেিমতা িজাে রাখমি।  
  
"এই উন্নের্ িাউিার্ন টিোমর িাশ্রেী মূমিযর আিািমর্ সিসর্মোগ এিং কসমউসর্টি শসিশািী করাে 
আমামির প্রমেষ্টার একটি অ্ংশ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি িমৃসিশািী, িফি কসমউসর্টির 
জর্য িাশ্রেী মূমিযর আিাির্ অ্পসরহাযন এিং ইথাকার িাসিন্দাগর্ প্রজমের পর প্রজে িাশ্রেী 
মূমিযর আিাির্ ঘপমে থাকমি তা এই ইথাকা সিটি অ্যাপার্ন মমন্টি সর্সিত করমি।"  
  
"র্তুর্ ইথাকা সিটি অ্যাপার্ন মমন্টি সিটির পসরিারমির জর্য িুমযাগ িৃসি করমি এিং তামির কামে 
অ্িাধারর্ আিািমর্র অ্পশর্ রমেমে তা সর্সিত করমি", ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘ াচুল 
িম্বলর্। "র্তুর্ ইথাকা সিটি অ্যাপার্ন মমন্টি সিটির পসরিারমির জর্য িুমযাগ িৃসি করমি এিং 
তামির কামে অ্িাধারর্ আিািমর্র অ্পশর্ রমেমে তা সর্সিত করমি। এর্া শুধুমাত্র অ্িকাঠামমার 
প্রসত একটি সিসর্মোগ র্ে, িরং কসমউসর্টি উন্নেমর্ িহােতা এিং প্রসতটি অ্ঞ্চমির জীিমর্র মামর্র 
উন্নসত করাে আমামির প্রমেষ্টারও একটি অ্ংশ।"  
  
িাউিার্ন টিোমরর কসমউসর্টি এিং ঘজারামিা অ্থনর্ীসতর উন্নসতমত গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার 
প্রসতশ্রুসত িাউিার্ন টিোর ঘিাসরং-এ এই এিাকার অ্থননর্সতক উন্নসত এিং কসমউসর্টি উন্নের্ 
করার জর্য একটি িযাপক প্রসতসেত্র প্রসতফসিত হে। োকসর এিং ঘিিািহ এিাকািমূমহ সিিযমার্ 
িাশ্রেী মূমিযর আিািমর্র িুমযামগর িংরির্ করার মাধযমম ইথাকা সিটি অ্যাপার্ন মমন্টমি ঘেমর্র 



 

 

সিসর্মোগটি িাউিার্ন টিোর ঘিাসরং প্রমেষ্টামক িমূ্পর্ন কমর। 2011 ঘথমক, ঘহামি অ্যান্ড কসমউসর্টি 
সরসর্উোি (Homes and Community Renewal, HCR) িাউিার্ন টিোমর 170 সমসিের্ মাসকন র্ 
ডিামররও ঘিসশ অ্থন সিসর্মোগ কমরমে এই কারমর্ 4,700 এরও ঘিসশ িাসিন্দামির জর্য িাশ্রেী 
মূমিযর আিাির্ ততসর িা িংরির্ করা হমেমে।  
  
ইথাকা সিটি অ্যাপার্ন মমন্টি 17টি সভন্ন এিাকাে 31টি ভির্ দ্বারা গঠিত হমেমে যা, এই প্রকল্প 
উন্নের্কারী ইথাকা ঘর্ইিারহুড হাউসজং িাসভন মিি (Ithaca Neighborhood Housing Services, 
INHS) দ্বারা অ্সধগত এিং পুর্িনাসিত হমেমে। অ্সধকাংশ ভির্গুমিা একক অ্থিা িইু-পসরিামরর 
িাসড় সহমিমি সর্মনার্ করা হমেসেি এিং অ্সধগত করার পূমিন িহু-পসরিামরর িযিহামর জর্য রূপান্তর 
করা হমেসেি।  
  
িম্পন্নকৃত উন্নের্টি েুসডও, এক, িইু, সতর্ এিং োর-ঘিডরুম সিসশষ্ট অ্যাপার্ন মমন্টমির একটি 
সমশ্রর্ প্রিার্ কমর। এিাকার মধযম আমের শতকরা 50 এর মমধয িা তার কম আমের পসরিামরর 
জর্য ঘষািটি অ্যাপার্ন মমন্ট, মধযম আমের শতকরা 60 এর মমধয িা তার কম আমের 
পসরিারগুমিার জর্য েুোত্তরটি অ্যাপার্ন মমন্ট ক্রেমযাগয থাকমি এিং আর্টি অ্যাপার্ন মমন্ট িাজামরর 
িমর ভাড়া ঘিওো হমি।  
  
প্রসতটি অ্যাপার্ন মমমন্টর প্রমোজর্ীেতা অ্র্ুযােী পুর্িনাির্ কাজ সিসভন্ন ধরমর্র হমেসেি। কামজ 
অ্ন্তভুন ি রমেমে রান্না র এিং িাথ উন্নতকরর্; র্তুর্ িাইর্, িামথর সর্ষ্কাশর্ পাখা এিং ঘভন্ট করা 
ঘরমের হুড ইর্েি; র্তুর্ িরজা এিং জার্ািা ইর্েি; োি প্রসতস্থাপর্; র্তুর্ িাইসডং ও 
ইর্িুমিশর্ এিং র্তুর্ সফসর্সিং, রং ও ঘমমে। ভিমর্র উন্নেমর্র মমধয অ্ন্তভুন ি রমেমে িাইর্ 
এসমটিং ডামোড (LED) এিং এর্াসজন  োমরর িাইমর্র আমিাক িযিস্থা, এর্াসজন  োমরর যন্ত্রপাসত, 
সর্ম্ন প্রিামহর প্লাসবং িাগামর্া, উচ্চ িিতার িেিার অ্থিা ফামর্নি এিং উচ্চ িিতার র্যাঙ্কসিহীর্ 
গরম পাসর্র সহর্ার এিং উন্নত ইর্িুমিশর্। িতন মার্ ভাড়ামর্মির জােগাে ঘরমখ অ্থিা 
িামসেকভামি স্থার্ান্তসরত করার মাধযমম পুর্িনাির্ কাজ িম্পন্ন হমেমে।  
  
20.4 সমসিের্ মাসকন র্ ডিার মূমিযর প্রকল্পটির জর্য ঘেমর্র অ্থনােমর্র মমধয রমেমে 4.2 সমসিের্ 
মাসকন র্ ডিামরর স্থােী কর-মুি িন্ড, ঘফডামরি সর্ম্ন আমের আিাির্ কর ঋর্ (Low-Income 
Housing Tax Credits) যা 5.7 সমসিের্ মাসকন র্ ডিামরর ইকুইটি ততসর কমর এিং অ্সতসরি 1.2 
সমসিের্ মাসকন র্ ডিামরর ভতুন সক যা সর্উ ইেকন  ঘের্ ঘহামি অ্যান্ড কসমউসর্টি সরসর্উোি (New 
York State Homes and Community Renewal) ঘথমক প্রাপ্ত। সর্উ ইেকন  ঘের্ হাউসজং 
ঘেসিিাইমজশর্ ফান্ড (NYS Housing Stabilization Fund) দ্বারা অ্সতসরি তহসিি প্রিার্ করা 
হমেমে যা স্থার্ীে উমিযাগ িহােতা কমপনামরশর্ (Local Initiatives Support Corporation, LISC) 
এিং একটি ঘিিারি ঘর্ার্ দ্বারা পসরোসিত হমেমে। কসমউসর্টি হাউসজং ঘডমভিপমমন্ট ফান্ড 
(Community Housing Development Fund) ঘথমক র্ম্পসকন্স কাউসন্ট 300,000 মাসকন র্ ডিার 
প্রিার্ করমে।  
  
ঘ ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "ইথাকা সিটি 
অ্যাপার্ন মমমন্ট, আমরা প্রােীর্ আিাির্গুমিামক িংরির্ এিং আধুসর্ক, এিাকার ঘিৌন্দযন িধনর্, 98টি 



 

 

পসরিামরর জীিমর্র মার্ উন্নত করসে এিং সর্সিত করসে ঘয ভাড়া যামত িকমির জর্য িাশ্রেী 
থামক। পুর্িনাসিত এই অ্যাপার্ন মমন্টিমূহ ইথাকা শহমরর জর্য একটি উন্নত ভসিষযৎ গমড় তুিমি এিং 
িাউিার্ন টিোর ঘিাসরংমক টিমক রাখমি।"  
  
বসম্বর্র্র র্ম ও’মারা িম্বলর্, "ঘেমর্র প্রমেষ্টা এিং সিসর্মোমগর মাধযমম ইথাকা সিটি 
অ্যাপার্ন মমন্টমির পরু্িনাির্ এিং িংস্কার িম্পন্ন করার এই কাজটি পসরিার এিং িাসিন্দামির জর্য 
সর্রাপি, ক্রেমযাগয আিািমর্র একটি অ্পসরহাযন িংমযাজমর্র প্রসতসর্সধত্ব কমর। এটি অ্িংখয জীিমর্ 
প্রেুর গুরুত্বপূর্ন পসরিতন র্ সর্মে আিার প্রসতজ্ঞা কমরমে এিং আমরা আশািািী ঘয কসমউসর্টিমক 
শসিশািী কমর তুিমত এই রকমমর অ্সিেসিত প্রমেষ্টা আমরা োসিমে ঘযমত পারি।"  
  
অোম্বসেবল মব লা সিসে িারিারা বলফর্র্ িম্বলর্, "সিসিপ্ত এিাকা পরু্িনাির্ প্রকল্পটি হমে INHS 
কতৃন ক গৃহীত একটি িৃহৎ ও জটিি প্রমেষ্টা এিং ঘয ঘের্ অ্থনাের্ এ কাজটি িম্ভি করমত িাহাযয 
কমরমে ঘি অ্থনাের্মক িমথনর্ করমত ঘপমর আসম অ্তযন্ত আর্সন্দত। ঘযমহতু আমরা আমামির 
কসমউসর্টিমত আরও ক্রেমযাগয আিািমর্র প্রমেষ্টা োসিমে ঘযমত োই, তাই িতন মামর্ ক্রেমযাগয 
আিািমর্র মজিু িজাে এিং িংরির্ করা আমামির জর্য অ্পসরহাযন। এই তাৎপযনপূর্ন প্রকল্পমক 
িাস্তি রূপ ঘিওোর জর্য গভর্নর কুওমমা, অ্সফি অ্ি ঘহামি অ্যান্ড কসমউসর্টি সরসর্উোি 
(Office of Homes and Community Renewal), INHS এিং অ্র্যার্য িাসেত্বপূর্ন পিমক আসম 
ধর্যিাি জার্াই।"  
  
ইথাকার ঘময়র ভাম্বে মাইবরক িম্বলর্, "এই তহসিিটি িিিামির জর্য ইথাকা শহরমক একটি 
আরও িাশ্রেী স্থার্ সহমিমি গমড় তুিমি - যা আমামির কসমউসর্টির িিমেমে িড় িমিযার 
িমাধামর্ িাহাযয করমি। HCR এর কমনকতন ািৃন্দ এিং কসমশর্ার সভির্াউিকামির িহােতার জর্য 
আসম তামির প্রসত কৃতজ্ঞ।"  
  
র্ম্পবকর্স কাউবন্টর আইর্ পবরষম্বির সভাপবে মাথনা রিার্ন সর্ িম্বলর্, "আমরা এই প্রকল্প সর্মে 
উদ্দীসপত ঘকর্র্া এই প্রকল্পটি ভাড়ামর্মির জর্য আরও িযেিহুি র্া কমর 98টি অ্যাপার্ন মমন্টমক 
আরও সর্রাপি ও কাযনকর কমরমে। িাধারর্ত যখর্ ভিমর্র উন্নের্ কাজ িম্পাসিত হে, তখর্ 
এর মূিয িৃসি পাে এিং এই আিাির্গুমিা সর্ম্ন আমের মার্ুমষর আওতার িাইমর েমি যাে। এই 
গুরুত্বপূর্ন প্রকল্পটি িমাপ্ত করার জর্য কসমউসর্টি হাউসজং ঘডমভিপমমন্ট ফামন্ডর িামথ INHS ও 
সর্উ ইেকন  ঘেমর্র অ্ংশীিারীমত্বর প্রসত আমরা কৃতজ্ঞ!"  
  
INHS এর বর্িনা ী পবরচালক ঘজা ার্া অোন্ডারসর্ িম্বলর্, "এই শহমর ইর্িুমিশর্ কন্ট্রাক্টরি 
অ্যামিাসিমেশর্ (Insulation Contractors Association, ICA) িিমেমে িড় এিং প্রােীর্তম িাশ্রেী 
মূমিযর আিািমর্র ঘপার্ন মফাসিও হওোর িামথ িামথ, এই প্রকমল্প পসরকল্পর্া, প্রমেষ্টা এিং িিগত 
কামজর একটি িড় অ্ংমশর িমন্বে হমেসেি। তমি, প্রমোজর্ীে িহােতা িযিস্থার মাধযমম, আমরা 
আমামির িাসিন্দামির সর্রাপি ও উচ্চমামর্র আিাির্ িরিরামহর িমিয আমামির িততা িজাে 
রাখমত িিম হমেসেিাম। আমশপামশর এিাকা ও  রিাসড়র িংরিমর্র মাধযমম আমামির 
কসমউসর্টির জর্য কাজ করার িুমযাগ প্রিামর্র জর্য আমরা কৃতজ্ঞ।"  
  



 

 

সাউিার্ন টিয়ার ঘসাবরংম্বক দ্রুেগবে করা  
আজমকর ঘ াষর্া দ্বারা "িাউিার্ন টিোর ঘিাসরং" কথাটি িমূ্পর্ন হমেমে, যা শসিশািী অ্থননর্সতক 
প্রিৃসি ও কসমউসর্টির সিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির িমসন্বত রূপমরখা। এই পসরকল্পর্ার সভসত্ত স্থাপর্ 
করমত - প্রসতভাশািী কমীিিমক আকষনর্, িযিিা উন্নসত এিং র্তুর্মত্ব উন্নসত করার জর্য জর্য 
ইমতামমধয ঘের্ 2012 িাি ঘথমক অ্ঞ্চমি 6.2 সিসিের্ ডিামররও ঘিসশ সিসর্মোগ কমরমে। 
িতন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর ঘথমক ঘিকারমত্বর হার িিমেমে কম হমেমে; 
িযসিগত এিং কমপনামরর্ আেকর কমমমে এিং িযিিািমূহ উন্নসত ও সিসর্মোগ করার জর্য 
সিংহযামর্র্, জর্ির্ সিটি এিং কসর্নং এর মমতা জােগা িাোই করমে। এখর্, এই অ্ঞ্চিটি সডমিবর 
2015 ঘত গভর্নর কুওমমা দ্বারা ঘ াসষত আপমের্ ঘরসভর্ািাইমজশর্ ইসর্সশমেটিমভর মাধযমম 500 
সমসিের্ মাসকন র্ ডিামরর ঘের্ সিসর্মোমগর মাধযমম িাউিার্ন টিোর ঘিাসরংমক ত্বরাসন্বত করমে। 
ঘেমর্র এই 500 সমসিের্ মাসকন র্ ডিামরর সিসর্মোগ 2.5 সিসিের্ মাসকন র্ ডিামররও ঘিসশ 
সিসর্মোগ করার জর্য িযসিগত িযিিােীমির উদ্দীপর্া ঘিমি - এিং অ্ঞ্চমির জমাকৃত পসরকল্পর্া 
অ্র্ুযােী আশা করা হমে ঘয 10,200-টিরও ঘিসশ র্তুর্ কমনিংস্থার্ িৃসষ্ট হমি। আরও তথয 
এখামর্ পাওো যামি এখামর্।  
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