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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বরবিপন্ন থাস্টনর্ ররাড ও বেবল অোবভবর্উম্ব়ের অোপার্নম্বমম্বের পুর্িন াসর্
ও সংরক্ষম্বের সূের্া র াষো কম্বরম্বের্

গভর্ন র 10 বমবল়ের্ ডলার প্রদার্ করার বর্ম্বদন ে বদম্ব়েম্বের্ সমসো কিবলত সম্পবিগুবলর
পুম্বরাপুবর সংস্কার ও রমরামত করার জর্ে
বর্উ ই়েকন রস্টর্ র াম বলবজং (Home Leasing) অোন্ড কবমউবর্টি বপ্রজাম্বভনের্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র সম্বে
অংেীদাবরত্ব করম্বে 20 জর্ স া়েক পবরম্বষিা প্রাপক স , 63 জর্ িাবসন্দাম্বদর জর্ে সাশ্র়েী
মূম্বলের রিাব়ি সংরক্ষে করার জর্ে

গভর্নর কুওম ো আজ রমেস্টোমরর দুটি বিপন্ন অ্যোপোর্নম ন্ট ভিমর্র িড়সড় ম রো বি ও সংস্কোর শুরু
করোর কথো ম োষণো কমরমের্। এই ম রো বি খোরোপভোমি মভমে পড়ো অ্যোপোর্নম ন্টগুবিমক সংরক্ষণ
করমি এিং 20টি সহোয়ক ইউবর্র্ সহ, 63 জর্ িোবসন্দোর জর্য আিোসর্ সংরক্ষণ করমি পূমিন
িন্দী থোকো ও োদক অ্পিযিহোমরর ইবিহোস আমে এ র্ িোবসন্দোমদর স্বোবির্ভোমি স োমজ িোস
করোর জর্য। পুর্িনোসমর্র অ্থনোয়র্ করো হয় 10 ব বিয়র্ োবকন র্ ডিোমরর সোহোমযয যো গভর্নর
কুওম ো, এন্টোরপ্রোইজ কব উবর্টি পোর্নর্োমসনর (Enterprise Community Partners) সোমথ
সহমযোবগিোয় এই সম্প্রদোময়র দী নম য়োদী সোশ্রয়ীিো সংরক্ষমণর উমেমযয বর্মদন বযি কমরর্।
"আ রো একটি প্রবিশ্রুবি পূরণ করবে ময, আয় বর্বিনমযমষ সকি বর্উ ইয়কন িোসীর বর্রোপদ,
সুরবক্ষি এিং সোশ্রয়ী ূমিযর িোবড়মি সুস্থ জীির্যোপমর্র সুমযোগ আমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"থোস্টনর্ গ্রোম র অ্যোপোর্নম ন্টটিমি আ োমদর বিবর্ময়োগ অ্বিিোসীমদর জর্য এিং রমেস্টোর যহমরর জর্য
আমরো ভোমিো ভবিষযি গমড় িু িমি।"
"এই িহবিি, রমেস্টোর যহমরর ময সি অ্যোপোর্নম মন্টর ম রো মির প্রময়োজর্, িোর সংস্কোর করোর
জর্য প্রময়োজর্ীয় সংস্থোর্ প্রদোর্ করমি এিং িোবসন্দোমদর জর্য আিোসর্ বিকল্প মযোগ করমি",
রলফম্বর্র্োে গভর্ন র কোবথ র ােু ল িম্বলর্। "এই ভির্গুমিোর সংরক্ষণ যোমদর সি মেময় মিযী
প্রময়োজর্ িোমদর জর্য সহোয়ক হোউবজং প্রদোর্ করমি, ময র্ যোরো পদোথন অ্পিযিহোমরর সোমথ িড়োই
করমের্। এই প্রকল্পটি আ োমদর েি োর্ প্রমেষ্টোর অ্ংয, রোজয জুমড় আিোসর্হোউবজং মযোগ করো
এিং পুর্রুদ্ধোর করো, সম্প্রদোয়গুবিমক পুর্রুজ্জীবিি করো এিং জীির্যোত্রোর োর্ িৃবদ্ধ করো।"

রমেস্টোমরর 19ি ওয়োমডন দুটি ভিমর্, যো 447 থোস্টনর্ মরোড ও 963-971 বেবি অ্যোবভবর্উমি
অ্িবস্থি, ম োর্ 63টি স্টু বডও ও এক মিডরুম র অ্যোপোর্নম ন্ট রময়মে। অ্যোপোর্নম ন্টগুবির মকোড
িঙ্ঘমর্র ইবিহোস আমে এিং এগুবিমি জর্স্বোস্থয এিং বর্রোপত্তোর স সযো রময়মে যো িোবড়ওয়োিো
প্রবিকোর করমি অ্িমহিো কমরমের্। এর মিয রময়মে কোাঁেো বর্কোবযর র্ি মেমর্ যোওয়ো, জমির
িযিস্থো ক্ষবিগ্রস্থ হওয়ো, এিং মপোকো ও ইাঁদমু রর সংক্র ণ।
গভর্নমরর বর্মদন ময বর্উ ইয়কন মস্টর্ মহো স্ অ্যোন্ড কব উবর্টি বরবর্উয়োি (Homes and
Community Renewal, HCR) হস্তমক্ষপ কমর এিং ভোড়োটিয়ো, ভোড়োমর্র আইর্জীিী, এিং স্থোর্ীয়
সোশ্রয়ী ূমিযর হোউবজং মডমভিপোর মহো বিবজং (Home Leasing) মক বর্ময় একটি সংরক্ষণ
মকৌযি বর্ময় কোজ কমরর্, যোর েমি অ্যোপোর্নম ন্টগুবি সম্পূণনভোমি মভমে পুর্িনোসর্ করো যোমি।
এেোড়ো, ময স স্ত কোজ ভোড়োমর্মদর উমেদ করমি িোিয করো হমি, মসই স স্ত পদমক্ষপ এবড়ময়
বিবডং োবিকমক দোয়িদ্ধ করোর পদমক্ষপ বর্ময়মে। বসটি আইবর্ প্রবক্রয়ো শুরু কমর সম্পবত্তগুবি
বরবসভোমরর অ্িীমর্ অ্পনর্ করোর জর্য যোর েমি একটি মসমর্িম মন্ট আসো যোয় এিং োবিকোর্ো
িদি হয় এিং র্িু র্ িযিস্থোপর্োর হোমি আমস সম্পবত্তগুবি।
মহো বিবজং হি োবিক, মডমভিপোর ও প্রপোটিন যোমর্জোর। কোমজর মিয থোকমি র্িু র্ েোদ,
বর্রোপত্তো িযিস্থো, যোবিক িযিস্থো, রোন্নো র, িোথ এিং বেবর্য, অ্যোসমিস্টস অ্যোমির্ম ন্ট এিং
সরঞ্জো োবদ। সংস্কোর েিোকোিীর্ িোবসন্দোমদর জর্য অ্স্থোয়ী আিোসর্ খুাঁজমি িোমদর বর্ময় কোজ কমর
মহো বিবজং।
র্িু র্ভোমি সংস্কোর করো অ্যোপোর্নম ন্টগুবি উক্ত আঞ্চবিক িয আময়র (Area Median Income)
60 যিোংয িো িোর ক উপোজনর্কোরীমদর জর্য মযোগয হমি। অ্বিরি সোশ্রয়ী থোকো বর্বিি করমি
এিং অ্যোমসর্ যোমর্জম মন্টর জর্য সম্পবত্তগুবি একটি 30 িেমরর বর্য়িক েু বক্তর আওিোয় থোকমি।
63 ইউবর্মর্র মিয কুবড়টি পদোথন অ্পিযিহোমরর ইবিহোস সহ গৃহহীর্ িযবক্তর জর্য সহোয়ক িোসস্থোর্
বহমসমি সবরময় রোখো হমি । বিবরর্োস বক্রবন্ট বপ্রজর্ আউর্বরমের সোমথ অ্ংযীদোবরমের োিযম এই
িোবসন্দোরো সহোয়ক পবরমষিো পোমির্ যোর মিয রময়মে িযবক্তগিকৃ ি আিোবসক সোেিয পবরকল্পর্ো,
মকস যোমর্জম ন্ট এিং েোকবরর প্রবযক্ষণ ও মেসম ন্ট।
এন্টোরপ্রোইজ কব উবর্টি পোর্নর্োরমদর সমে অ্ংযীদোবরমে ম রো মির িহবিমি 10 ব বিও
োবকন র্
ডিোর িরোে কমরর্ HCR। অ্স্থোয়ী ও প্রবিিন্ধকিো ূিক সহোয়িোর বর্উ ইয়কন মস্টর্ অ্বেস
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance) পোাঁে িের িমর
আর্ু োবর্ক 2.5 ব বিয়র্ োবকন র্ ডিোর প্রদোর্ করমি গভর্নমরর এম্পোয়োর মস্টর্ সোমপোটিনভ হোউবজং
ইবর্বযময়টিমভর োিযম সহোয়ক ইউবর্র্গুবির জর্য ভোড়ো ভিুন বকর অ্থনোয়র্ করমি। এই উমদযোগ
বিমযষ েোবহদো, অ্িস্থো িো অ্র্যোর্য জীির্যোপর্ সংক্রোন্ত েযোমিঞ্জ সহ গৃহহীর্ বহসোমি বেবিি িযবক্তমদর
জর্য উন্নয়র্ এিং সহোয়ক আিোসর্ পবরেোির্োর জর্য প্রদোর্কোরীমদর জর্য ক ন পবরেোির্োর অ্থন
প্রদোর্ কমর।

কব উবর্টি বপ্রজোরমভযর্ কমপনোমরযর্ (Community Preservation Corporation, CPC), বর্উ ইয়কন
মস্টর্ ক র্ বরর্োয়োরম ন্ট েোমন্ডর (New York State Common Retirement Fund) সোমথ িোমদর
অ্ংবযদোবরমের োিযম 1.18 ব বিয়র্ োবকন র্ ডিোমরর অ্থনোয়র্ প্রদোর্ করমে। মস্টর্ মপর্যর্ েোন্ড
ও CPC স্বল্প ও োঝোবর আময়র িোবসন্দোমদর জর্য বর্উ ইয়মকন আিোসর্ উন্নয়মর্র উমেমযয স্থোয়ী
অ্থনোয়র্ উপিব্ধ করোর জর্য একটি অ্ংযীদোবরে তিবর কমরমে। একসোমথ িোরো প্রোয় 18,000
ইউবর্র্ বর্ নোণ কমরমে এিং প্রোয় 3,000 এখর্ বর্ োন ণোিীর্ আমে।
গি িের বিধ্বংসী আগুমর্ ধ্বংস 440 থোস্টনর্ মরোমডর বর্কর্িিী একটি সম্পবত্ত পূণঃবর্ নোণ করোর
পবরকল্পর্ো বর্ময় HCR মহো বিবজং-এর সমে কোজও করমে। র্িু র্ ভির্টি অ্বিবরক্ত সোশ্রয়ী
আিোসর্ তিবর করমি।
সকি বর্উ ইয়কন িোসীর জর্য বর্রোপদ, সোশ্রয়ী আিোসর্ িযিস্থো করোর জর্য গভর্নমরর ময অ্েীকোর
িো মস্টমর্র এই অ্ভূ িপূিন 20 বিবিয়র্ োবকন র্ ডিোর ূমিযর পোাঁে-িের ম য়োদী আিোসর্
পবরকল্পর্োয় (Housing Plan) প্রবিেবিি হয়। এই পবরকল্পর্ো 100,000টি সোশ্রয়ী আিোসর্ ও
6,000টি সহোয়ক পবরমষিো তিবর করোর িো সংরক্ষণ করোর োিযম আিোসর্ সহজিভয কমর এিং
গৃহহীর্িোর সোমথ িড়োই কমর। এই েযোর্টি পুমরো মস্টমর্র আিোসমর্র স সযো স োিোমর্র জর্য একটি
পূণনোে পদ্ধবি এিং এমি একক ও মযৌথ পবরিোমরর আিোসর্ এিং কব উবর্টির উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ক্ত
রময়মে।
2011-এর পর মথমক HCR 177 ব বিয়র্ োবকন র্ ডিোমরর মিবয বিবর্ময়োগ কমরমে রমেস্টোমর
2,251টি সোশ্রয়ী ূমিযর িোবড় ও অ্যোপোর্নম ন্ট তিবর করমি, এিং ভোড়োমর্মদর ও স্থোর্ীয় স োমজর
মর্িোমদর সোমথ কোজ কমর েমিমে রমেস্টোমরর আিোসমর্র প্রময়োজর্গুবি পূরণ করোর উমেমযয।
র ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ়োল কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "এসি ভির্গুবির
বর্ম্ন োমর্র জীির্যোপমর্র োমর্র কোরমণ এমি আ োমদর অ্বিিমে হস্তমক্ষপ করো প্রময়োজর্। এই
িোবসন্দোমদর এর মেময় ভোমিো পবরমিয প্রোপয। রমেস্টোর সম্প্রদোময়র মর্িৃ ে এিং আ োমদর উন্নয়র্সহমযোগীমদর ির্যিোদ, আ রো 63টি বর্রোপদ, সুন্দর অ্যোপোর্নম মন্ট এই সম্পবত্তগুবিমক রুপোন্তবরি
করমিোযো িোবসন্দোরো িোবড়মি িিমি মপমর গবিনি মিোি করমি। রোজয জুমড় ভোড়োমর্মদর অ্বিকোমরর
জর্য িড়োই করোর ি একজর্ গভর্নরমক মপময় আ রো কৃ িজ্ঞ।"
বর্উ ই়েকন রস্টর্ অবফস অি রর্ম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বস্টন্স কবমের্ার মাইক র ইর্
িম্বলর্, "বস্থবিযীি হোউবজং একটি বভি হমি পোমর ময পূমিন িন্দী িযবক্তরো যো একটি উজ্জ্বি, আমরো
উত্পোদর্যীি ভবিষযি গমড় িু িমি িযিহোর করমি পোমরর্। থোস্টনর্ বভমিমজর অ্যোপোর্নম ন্ট মসই
স্থোবয়ে প্রদোর্ করমি সহোয়িো ূিক পবরমষিোগুবির সোমথ যোর উপর এই িযবক্তরো স্বোিীর্ভোমি িসিোস
করমি, গৃহহীর্িো এবড়ময় েিমি, এিং ধ্বংসোত্মক আেরমণর পযোর্োর্ন মযষ করমি বর্ভন র করমি
পোমরর্। আ রো গভর্নর কুওম োর এম্পোয়োর মস্টর্ সোমপোটিনভ হোউবজং ইবর্বযময়টিভ-এর প্রবি অ্বিরি
স থনমর্র প্রযংসো কবর, যো অ্সংখয র্িু র্ ইয়কন িোসীমদর জীির্ পবরিিন র্ করমি সোহোযয কমরমে।"

বর্উ ই়েকন রস্টর্ কম্পম্বরালার র্মাস বপ. বডর্াম্বপাবল িম্বলর্, "থোস্টনর্ বভমিজ এিং বেবি এবভবর্উ
অ্যোপোর্নম ন্টগুবির সংস্কোর করমি সোহোযয করোর জর্য কব উবর্টি সংরক্ষণ কমপনোমরযমর্র সোমথ একটি
বিবর্ময়োগ-অ্ংযীদোর হমি মপমর আ রো সন্তুষ্ট। আ োমদর বরর্োয়োরম ন্ট েোমন্ডর জর্য এই সুমযোগমক
স্বোগি জোর্োই যো রমেস্টোমরর িোবসন্দোমদর জর্য আিোসমর্র উন্নবিমক সোহোযয কমর।"
অোম্বসে্ বল সদসে রডবভড গোর্র্ িম্বলর্, "িড় মিবয স য় 447 থোস্টনর্ মরোড ও 963-971 বেবি
অ্যোবভবর্উময়র িোবসন্দোরো ভয়োর্ক অ্িস্থোর মিয িোস করমি িোিয হর্। গভর্নর কুওম ো, রমেস্টোর
যহর এিং এই প্রকমল্পর আরও অ্মর্ক অ্ংযীদোর, এই স স্ত সম্পবত্ত সংস্কোর এিং িেমরর পর িের
িমর এর সোশ্রবয়িো সংরক্ষণ করোর উমেমযয একসোমথ কোজ করোর জর্য আব কৃ িজ্ঞ।"
মর্ম্বরা কাউবে এবিবকউটিভ রেবরল বডর্ম্বফা িম্বলর্, " র্মরো কোউবন্টমি, আ রো আ োমদর
িবঞ্চি অ্বিিোসীমদর মিয উমেখমযোগয বিবর্ময়োগ কমর োত্র অ্ল্প কময়ক িেমরর মিযই 3,000 এর
মিবয পবরিোরমক জর্-কিযোণ মথমক ক ন-বর্যুক্ত করমি মপমরবে। রোজয এিং যহমরর স্তমর সরকোমর
অ্ংযীদোরমদর সোমথ কোজ করমি মপমর আ রো অ্িযন্ত আর্বন্দি, স্থোর্ীয় মডমভিপোরমদর সোমথ ঝুাঁ বক িযবক্তর আমরো ভোিভোমি পবরমষিো প্রদোর্ করোর জর্য, এিং আজমকর এই ম োষণো আমরকটি
অ্র্ুস্মোরক, বকভোমি আ রো একসোমথ কোজ কমর আমরো যবক্তযোিী পবরিোর তিবর করবে। এই
প্রকল্পটি আযোর প্রবিবর্বিে কমর, ময স স্ত পবরিোর এই অ্যোপোর্নম ন্টগুবি িোবড়মি ডোকমি, শুিু
িোমদর জর্যই র্য়, সি র্মরো কোউবন্টর অ্বিিোসীমদর জর্যও, যখর্ আ রো র্মরোর একটি
সম্প্রদোয় বহমসমি সুমযোগ তিবর করোর উপোয়গুবি খুাঁমজ িোর করো েোবিময় যোমিো।"
ররাম্বেস্টাম্বরর রম়ের লাভবল ও়োম্বরর্ িম্বলর্, "গভর্নর অ্যোন্ড্রু কুওম ো, মহো বিবজং, কব উবর্টি
সংরক্ষণ কপন, সহ এিং আমরো অ্মর্ক কব উবর্টির অ্ংযীদোরমদর স থনমর্র জর্য ির্যিোদ, থোস্টনর্
বভমিমজর অ্যোপোর্নম ন্টগুবি এখর্ এই র্ীবির সোক্ষয িহণ কমর ময বর্রোপদ, ভদ্র এিং সোশ্রয়ী ূমিযর
আিোসর্ একটি ম ৌবিক োর্বিক অ্বিকোর যো রমেস্টোর যহর িোর র্োগবরকমদর জর্য রক্ষো করোর
জর্য মেষ্টো কমর। আ োমদর র্োগবরকমদর গুণ োর্ সম্পন্ন, সোশ্রয়ী ূমিযর আিোসর্ প্রদোর্ কমর, যো
িোরো বর্মজর িোবড় িিমি মপমর গবিনি মিোি করমির্, আ োমদর প্রমেষ্টোর সূের্ো বিন্দু আরও কোজ,
বর্রোপদ এিং আমরো প্রোণিন্ত এিোকো তিবর করোর এিং ভোি বযক্ষোর সুমযোগ তিবর করোর।"
র াম বলবজং-এর রে়োরমোর্ রর্লসর্ বলর্ াউর্স িম্বলর্, "আ রো গবিনি এই অ্যোপোর্নম ন্ট
সম্প্রদোয় পুর্রুদ্ধোমরর একটি অ্ংয হমি মপমর, এ র্ভোমি যো সি মেময় মিবয যোমদর প্রময়োজর্,
িোমদর জর্য আিোসর্ সংরক্ষণ কমর। থোস্টনর্ বভমিমজর অ্যোপোর্নম মন্টর মিো আিোসর্ িোাঁেোমর্ো
তিবেত্রয য় ও উেি জর্মগোষ্ঠী তিবরর মক্ষমত্র অ্পবরহোযন।"
কবমউবর্টি সংরক্ষে কম্বপন াম্বরেম্বর্র রপ্রবসম্বডে-বসইও রাফাম্ব়েল রসম্বস্টম্বরা িম্বলর্, "রমেস্টোমরর এক
অ্বিিোসী পুত্র বহমসমি আব অ্িযন্ত গবিনি ময CPC আ োমদর কময়ক দযক িমর সোশ্রয়ী ূমিযর
হোউবজং েোইর্োন্স-এর অ্বভজ্ঞিোমক কোমজ িোগোমি মপমরমে যহমরর হোউবজং স্টক এর এই গুরুেপূণন
অ্ংযটিমক সংরক্ষণ করমি সোহোযয করোর জর্য। আ োমদর ব যর্ হি এই সম্পবত্তগুবিমি দী নস্থোয়ী

স্থোবয়ে বর্ময় আসো যোমি মসগুবি বর্রোপদ, োর্ সম্পন্ন সোশ্রয়ী আিোসর্ বহমসমি সংরক্ষণ করো মযমি
পোমর, যো িোবসন্দোরো বর্মজর িোবড় িমিগবিনি মিোি করমি। গভর্নর কুওম ো, কম্পমরোিোর
বডর্োমপোবি, ম য়র ওয়োমরর্, HCR কব যর্োর বভমর্ৌসকোস, মহো বিবজং এিং এন্টোরপ্রোইজমক িোমদর
অ্ংযীদোবরে এিং বর্ষ্ঠো জর্য আ োর ির্যিোদ।"
এোরপ্রাইজ কবমউবর্টি পার্নর্ারস (Enterprise Community Partners) এর বর্উ ই়েকন মাম্বকনর্
বলডার ও ভাইস রপ্রবসম্বডে জুবড রকম্বন্ড িম্বলর্, "বর্উ ইয়কন রোমজযর হোউবজং স্টক সহোয়ক এিং
সোশ্রয়ী ূমিযর আিোসর্ তিবর করোর জর্য সংরক্ষণ রোমজযর 5 িেমরর হোউবজং পবরকল্পর্োর জর্য
জরুবর এিং গুরুেপূণন। রোজয জুমড় সোশ্রয়ী ূমিযর আিোসমর্র জরুবর প্রময়োজর্ রময়মে, এিং
রমেস্টোমর এই প্রময়োজর্ীয়িো পূরণ করোর উমেমযয থোস্টনর্ বভমিমজর অ্যোপোর্নম ন্টগুবিমি অ্থনসোহোযয
করমি মপমর আ রো গবিনি।"
র াম বলবজং এলএলবস, সম্পম্বকন
রমেস্টোমর বস্থি মহো বিবজং উন্নি োমর্র অ্যোপোর্নম ন্ট সম্প্রদোময়র উন্নয়র্, বর্ নোণ এিং িযিস্থোপর্োয়
বিমযষজ্ঞ। এই সংস্থোটি বির্হোউর্স পবরিোমরর বির্ প্রজমের োবিকোর্োিীর্ এিং পবরেোির্োিীর্ এিং
150 জর্মক বর্ময়োগ কমর যোরো সহোয়িো প্রদোর্ কমর িো সরোসবর যুক্ত বর্উ ইয়কন , মপবন্সল্ভভযোবর্য়ো
এিং ম বরিযোন্ড জুমড় সোশ্রয়ী ূমিযর, ব শ্র-আয় এিং িোজোর দমরর আিোবসক সম্প্রদোময়র
পবরেোির্োয়। 2017 সোমি অ্িোভজর্ক বি িযোমির (B Lab) োিযম মহো বিবজং একটি প্রিযবয়ি
মিবর্বের্ কমপনোমরযর্ (Certified Benefit Corporation) ("বি কপন") হময় ওমে। বি কপনস এক
র্িু র্ িরমর্র সংস্থো, যোরো সো োবজক ও পবরমিযগি স সযোর স োিোমর্ িযিসোর ক্ষ িোমক িযিহোর
কমর। 2019 সোমি মহো বিবজংমক রমেস্টোর, বর্উ ইয়মকন একটি যীষন স্থোর্ীয় ক নমক্ষত্র বহমসমি স্বীকৃ বি
মদওয়ো হয়।
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