
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ব্রঙ্কম্বে 30 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের োশ্রয়ী ও েহায়ক আিাের্ উন্নয়র্ কাজ 

েমাবি করার ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

র্িবর্বমনত ওম্বয়িস্টার বির্ ঘিডম্ব াডন  পাকন  ঘর্িারহুম্বড েহায়ক পবরম্বষিাবিেহ 82টি িাবি বর্ম্বয় 
এম্বেম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রঙ্কমের বেডম াডন  পার্ন  বর্ইোরহুমড 30 মমমিয়র্ মামর্ন র্ ডিামরর 
োশ্রয়ী মূমিযর এেং েহায়র্ আোের্ উন্নয়র্ র্ামজর েমামি র্রার ব াষণা র্মরমের্। ওময়েস্টার 
মির্ (Webster Green) স্বল্প আময়র পমরোরগুমির জর্য, গৃহহীর্তার ঝুুঁ মর্মত থার্া পমরোর এেং 
প্রাি েয়স্ক প্রমতেন্ধীমের জর্য 82টি োশ্রয়ী মূমিযর অ্যাপার্ন মমন্ট অ্ ার র্মর।  
  
"এই র্তুর্ উন্নয়র্ ব্রঙ্কমের প্রমতটি বর্ইোরহুড ও মর্উ ইয়র্ন  বস্টর্ জমুে োশ্রয়ী মূমিযর আোের্ 
ততমর এেং েুরক্ষার বক্ষমে আমামের প্রমেষ্টামর্ আরও প্রোমরত র্মর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"তামের উন্নমত িামভর জর্য েহায়তা ও র্মমউমর্টি বেো প্রোমর্র েময় ওময়েস্টার মির্ ব্রঙ্কমের 
োমেন্দামের োমেমত র্ি র্রার জর্য এর্টি মর্রাপে জায়গা প্রোর্ র্রমে।"  
  
"আমরা বেডম াডন  পার্ন  এেং অ্র্যার্য এিার্ায় েমমৃি ও অ্িগমত অ্েযাহত রাখার জর্য ব্রঙ্কমের 
প্রর্মল্প মেমর্ময়াগ র্রমে", ঘল ম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "ওময়েস্টার মির্ 82 জর্ 
েযমি এেং পমরোমরর জর্য এর্টি স্বাস্থ্যমুখী এেং শমি োশ্রয়ী োমে অ্ ার র্মর, অ্মধনর্ 
োমেন্দামের বর্ে মযামর্জমমন্ট এেং েহায়র্ বেো প্রোর্ র্রা হয়। এই উমেখম াগয উন্নয়র্টি হমিা 
োশ্রয়ী মূমিযর োমে ততমর এেং েংরক্ষণ, প্রময়াজর্ীয় েহায়তামূির্ পমরমষো প্রোর্ এেং গৃহহীর্তার 
মেরুমি িোই র্রা এেং ব্রঙ্কে, মর্উ ইয়র্ন  মেটি এেং বস্টর্জমুে োমেন্দামের জীের্মার্ োোমর্ার 
জর্য অ্ভূতপেূন আোের্ পমরর্ল্পর্ার এর্টি অ্ংশ।"  
  
ওময়েস্টার মির্ ের্ি মর্উ ইয়র্ন োেীর জর্য অ্ভূতপূেন 20 মেমিয়র্ মামর্ন র্ ডিার মূমিযর  
পাুঁে-েের বময়ােী আোের্ পমরর্ল্পর্ার মাধযমম মর্রাপে, োশ্রয়ী আোেমর্র েযেস্থ্া র্রার জর্য 
গভর্নমরর অ্ঙ্গীর্ামরর এর্টি অ্ংশ। এই পমরর্ল্পর্া হমে বস্টর্জমুে আোের্ েমেযা েমাধামর্র জর্য 
এর্টি েযাপর্ পিমত  া 100,000-টিরও বেমশ োশ্রয়ী মূমিযর োমে ও েহায়তা বেোেহ  
6,000-টি োমের মর্মনাণ ও েংরক্ষমণর মাধযমম আোের্মর্ ক্রয়ম াগয আর গৃহহীর্তা েমেযা 
বমার্ামেিা র্রার েহু-পমরোর আর এর্র্-পমরোমর আোের্ এেং র্মমউমর্টি উন্নয়মর্র এর্টি 
প্রমেষ্টা।  



 

 

  
2011 োি বথমর্, মর্উ ইয়র্ন  বস্টর্ বহামে অ্যান্ড র্মমউমর্টি মরমর্উয়াি (Homes and 
Community Renewal, HCR) মর্উ ইয়র্ন  মেটি অ্ঞ্চমি 10 মেমিয়র্ মামর্ন র্ ডিামররও অ্মধর্ 
মেমর্ময়াগ র্মরমে  া 100,000 জমর্রও অ্মধর্ অ্মধোেীর জর্য োশ্রয়ী আোের্ েুমেধা মর্মিত ো 
েংরক্ষণ র্মরমে  ার মমধয আমে ব্রঙ্কমে 37,000 জমর্রও বেমশ মার্ুমষর জর্য 14,600 টি 
অ্যাপার্ন মমন্ট।  
  
ওময়েস্টার মির্ এর্টি এর্র্, আর্ তিা মেমশষ্ট এর্টি সু্টমডও, এর্টি শয়র্র্ক্ষ এেং েইু 
শয়র্র্মক্ষর েমমষ্ট। অ্যাপার্ন মমন্টটি মধযম আময়র 60 শতাংশ ো তার মর্মে আময়র পমরোরগুমির 
পমক্ষ োশ্রয়ী মূমিযর এেং ব েে পমরোর গৃহহীর্ ো গৃহহীর্ হওয়ার ঝুুঁ মর্মত রময়মে তামের র্ামে 
পেমন্দর। োমর্ অ্যাপার্ন মমন্টগুমি েহায়র্ পমরমষোর প্রময়াজমর্ প্রমতেন্ধীমের জর্য।  
  
এই ভের্টিমত বেো িহণর্ারীমের জর্য েহায়র্ পমরমষোগুমির েহ-অ্েস্থ্ার্ ও েয বডা  ান্ড (The 
Doe Fund)-এর মাধযমম প্রোর্রৃ্ত বর্ে মযামর্জমমন্টমর্ অ্ ার র্রার জর্য েমমপনত জায়গা 
রময়মে। হাউমজং বডভিাপমমন্ট মর্ম্ন আময়র পমরোর ও েযমির র্ামে মডজাইর্ উপর্রমণর োমথ 
উচ্চ মার্ ও োশ্রয়ী মূমিয প্রোর্ র্মর এেং ভাোমর্মের োস্থ্য ও েুস্থ্তার অ্পটিমাইজ র্রার 
মেমেের্া প্রোর্ র্মর এেং র্মমউমর্টির েমৃ্পিতা িাির্ পাির্ র্মর।  
  
মেমডং েুম াগ-েমুেধার মমধয এর্টি োগার্, র্মম্পউর্ার রুম, িমন্ড্র েুমেধা, বস্টামরজ এেং এর্টি 
ভাোমর্ িাউঞ্জ অ্ন্তভুন ি থামর্। বেডম াডন  পার্ন  এিার্ায় র্মমউমর্টি ইমভমন্টর জর্য এর্টি ইর্মডার 
র্মমউমর্টি রুমমর প্রমেশামধর্ার থার্মে। এেং মডজাইর্ ও উন্নয়র্ প্রমেষ্টার পমরের হমিা এর্টি উচ্চ 
েক্ষতার বগাড LEED োটিন ম মর্শর্।  
  
ওময়েস্টার মিমর্র জর্য রাষ্ট্রীয় অ্থনায়মর্ ব ডামরি বিা-ইর্র্ামমং হাউমজং র্যাক্স বক্রমডর্ অ্ন্তভুন ি 
মেি  া বরমন্ড বজমে র্যাক্স বক্রমডর্  ান্ড ইর্র্মপনামরর্ (Raymond James Tax Credit Funds 
Inc.)-এর মাধযমম মেমন্ডমর্র্ র্রা এেং েমতার বক্ষমে 12.8 মমমিয়র্ ডিার এেং HCR বথমর্ 4.5 
মমমিয়র্ ডিার ভতুন মর্ অ্জন র্ র্মর। মর্উ ইয়র্ন  বস্টর্ অ্ম ে অ্ে বর্ম্পরামর এেং মডমজমেমিটি 
অ্যামেেমর্ন্ট (Office of Temporary and Disability Assistance) বহামমিে হাউমজং ও 
অ্যামেেমর্ন্ট বপ্রািাম (Homeless Housing and Assistance Program)-এর মাধযমম 6.5 মমমিয়র্ 
মামর্ন র্ ডিার প্রোর্ র্মর। মর্উ ইয়র্ন  বস্টর্ এর্ামজন  মরোেন  অ্যান্ড বডমভিপমমন্ট অ্থমরটি (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 98,400 মামর্ন র্ 
ডিার প্রোর্ র্মর।  
  
মেটি র্তৃন র্ 4.6 মমমিয়র্ মামর্ন র্ ডিার অ্মতমরি অ্থনায়র্ র্রা হময়মেি। 41টি েহায়র্ 
অ্যাপার্ন মমমন্টর জর্য বর ামরন্ডামমর েযেস্থ্া র্রমে মর্উ ইয়র্ন  মেটি মহউমযার্ মরমোেন অ্যাডমমমর্মেশর্ 
(New York City Human Resources Administration)। বডমভিপার রোর্ন  োর্ের্ন বডমভিপমমন্ট 
(Robert Sanborn Development)-এর েমঙ্গ পার্ন র্ারমশমপ ডুও  ান্ড।  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  ঘস্টে ঘহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুিঅোর্ বভের্াউেকাে 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার বর্তৃমে আমরা গৃহহীর্তা র্মামত এেং ব্রঙ্কমে আরও োশ্রয়ী মূমিযর 
আোের্ ততমর র্রমত আমগর বেময় বেমশ র্াজ র্রমে। ওময়েস্টার িীর্ এর্টি শমি োশ্রয়ী ভেমর্ 
82টি উচ্চ মামর্র অ্যাপার্ন মমন্ট মাধযমম উভয় প্রর্ার িক্ষয অ্জন র্ র্মর। এই উন্নয়র্ এর্টি মর্রাপে 
এেং আরামোয়র্ পমরমেশ প্রোর্ র্মর  া োমেন্দামের মস্থ্মতশীিতা অ্জন র্ এেং ে ি জীের্  াপর্ 
র্রমত োহা য র্রমে।"  
  
অব ে অি ঘেম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবেম্বস্টন্স কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "গৃহহীর্তার 
অ্মভজ্ঞতা অ্জন মর্র েময় বর্ামর্া মর্উ ইয়র্ন োেীমর্ প্রমতেমন্ধতার জটিিতাগুমি পমরোির্া র্রমত 
োধয র্রা উমেত র্য়। ওময়েস্টার মির্ এই েযমি এেং তামের পমরোমরর জর্য স্থ্াময়ে এর্টি 
োমত র মহমেমে র্াজ র্রমে, তাই তারা তামের অ্েস্থ্া পমরোির্া এেং স্বাধীর্তা পমথ শুরু র্রমত 
েহায়র্ পমরমষোগুমি বপমত পামরর্। এই জাতীয় উন্নয়র্ ের্মির জর্য-মেমশষত আমামের বস্টমর্র 
েেমেময় ঝুুঁ মর্পূণন োমেন্দামের মস্থ্মতশীি এেং োশ্রয়ী মূমিযর আোেমর্ অ্যামক্সে প্রোমর্ গভর্নর 
কুওমমার অ্ক্লান্ত প্রমতশ্রুমত পুর্মর্নমিত র্মর।"  
  
অোবলবেয়া িােন র্, ঘপ্রবেম্বডন্ট ও বেইও, NYSERDA, িম্বলর্, "ের্ি মর্উ ইয়র্ন োেীর োশ্রয়ী, 
স্বাস্থ্যর্র ও শমি োশ্রয়ী োমেমত অ্যামক্সে থার্া মর্মিত র্রা হমিা গভন ণর কুওমমার িীর্ র্তুর্ 
েুমির প্রধার্ িক্ষয। আমামের বেমশরভাগ ঝুুঁ মর্পণূন োমেন্দামর্ েহায়তার জর্য রামষ্ট্রর মেসৃ্তত 
বর্ৌশিটি র্ীভামে ক্ষমতর্ারর্ মর্গনমর্ হ্রাে, তুির্ামিূর্ মর্রাপে, েেুজ েম্প্রোয় ততমর এেং 
ভমেষযত প্রজমের জর্য আমামের পমরমেশ েুরমক্ষত র্রার বক্ষমে োমেন্দামের জর্য উমেখম াগয 
েুমেধা প্রোমর্র প্রমতটি েুম াগমর্ র্ামজ িাগায় বের্াই ওময়েস্টার মির্ হাইিাইর্ র্মর থামর্।"  
  
ঘেম্বর্ের জামাল ঘিইবল িম্বলর্, "হাউমজং এর্টি মার্মের্ অ্মধর্ার- এেং হাউমজং েঙ্কর্ বস্টমর্র 
েে এিার্ায়, মেমশষ র্মর ব্রঙ্কে প্রভামেত হময়মে। ওময়েস্টার মির্ অ্যাপার্ন মমন্ট (Webster Green 
Apartments)-এর মমতা প্রর্ল্প, ব্রঙ্কে অ্মধোেীমের জর্য োশ্রয়ী মূমিযর হাউমজং েংরক্ষণ এেং মশল্প 
েুমেধা প্রোর্ র্রার জর্য অ্তযােশযর্। এই অ্যাপার্ন মমন্ট র্মমেক্সটি েতন মামর্ শহরটি ব  গৃহহীর্তার 
মুমখামুমখ হমে তার প্রমতর্ার র্রার মেমর্ মমর্ামর্মেশ র্মর। এই ভের্টি গৃহহীর্ ো গৃহহীর্ হওয়ার 
ঝুুঁ মর্মত থার্া অ্মধোেীমের জর্য অ্যাপার্ন মমন্ট েরাদ্দ র্মরমে,  া প্রমতেন্ধীমের জর্য েহায়র্ হাউমজং। 
আমম এই প্রর্মল্পর বর্তৃে বেওয়ার জর্য বডা  ান্ড এেং েমস্ত েংস্থ্াগুমি এেং প্রমতষ্ঠার্গুমিমর্  ারা 
এটিমর্ েম্ভে র্মর তুমিমে তামেরমর্ ধর্যোে জার্ামত োই।"  
  
অোম্বেেবল ঘমোর র্ািাবলয়া  ার্নাম্বেজ িম্বলর্, "োশ্রয়ী মূমিযর আোেমর্ প্রমেশ মর্উ ইয়র্ন  
শহমরর েেনে এর্টি মেষয়। গৃহহীর্মের ক্রমেধনমার্ হামর এেং আমরা অ্মর্র্ পমরোর উদ্বাস্তু হময় 
পোর োমথ োমথ, এর্া গুরুেপূণন ব , আমরা ওময়েস্টার মির্ অ্যাপার্ন মমমন্টর মমতা োশ্রয়ী ও 
েহায়র্ আোের্ উন্নয়র্ প্রমতষ্ঠা র্মর। শুধু এই োমেগুমিা োশ্রয়ী র্য়, বডা  ান্ড এই 
পমরোরগুমির র্ামে পমরমষোর জর্যও অ্মর্র্ প্রময়াজর্ীয় জায়গা বেমে। আমামের েমরা োমভন মেং-এ 
আমামের েেমেময় ঝুুঁ মর্পণূন এই র্তুর্ োমেগুমিা বেখমত োরুণ িামগ।"  
  



 

 

ব্রঙ্কে িম্বরা (Bronx Borough) ঘপ্রবেম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "এই উন্নয়র্ আমামের 
র্মমউমর্টির ঝুুঁ মর্পূণন েেেযমের েমথনর্ র্রার বক্ষমে মর্ভামে উদ্ভাের্ী এেং মেন্তাশীি উন্নয়র্মর্ 
হামতয়ার মহমেমে েযেহার র্রা  ায় তার এর্টি েে উোহরণ। আমরা  ামত র্ম আময়র, গৃহহীর্ 
ও অ্ক্ষম ব্রঙ্কেোেীমের োমহো বমর্ামত পামর, তার জর্য এ রর্ম আরও উন্নয়মর্র উৎোহ মেমত 
হমে। এই প্রর্মল্পর প্রমতশ্রুমতেিতার জর্য মর্উ ইয়র্ন  বস্টর্ বহামেমর্ ধর্যোে।"  
  
ঘডা  াম্বন্ডর ঘপ্রবেম্বডন্ট ও প্রবতষ্ঠাতা জজন  মোকম্বডার্াল্ড িম্বলর্, "30 েের ধমর বডা  ান্ড 
োমামজর্ র্যাময়র জর্য িোই র্মর গৃহহীর্মের বশষ র্মর োমরদ্র, বর্শা ও বরমডয়াজম-এর বেষ্টামর্ 
বভমে ব িার র্াজ র্মরমে। আমামের োমেনর্ বপ্রািাম, 'বরমড, উইমিং অ্যান্ড অ্যােি' (Ready, 
Wiling & Able) েমামজ ম মর তামের পুর্ঃমমিেন্ধর্ েমথনর্ র্মর এেং স্বােিম্বী হওয়ার জর্য  াো 
র্মর। আমামের েনু্ধরা  খর্ বডা  ান্ড তযাগ র্মর এেং তামের র্তুর্ জীের্ শুরু র্মর তখর্ 
আমরা তামের জর্য অ্মর্র্ গেন বোধ র্মর মর্ন্তু মর্উ ইয়র্ন  জমুে অ্মর্মর্র মমতা তামের োশ্রয়ী 
মূমিযর প্রময়াজর্ এেং মর্েু বক্ষমে এই িক্ষযটি উপিমি র্রার জর্য েহায়র্ আোের্ প্রময়াজর্। গত 
র্ময়র্ েের ধমর আমরা ওময়েস্টার মিমর্র মমতা উন্নয়মর্র মাধযমম প্রময়াজর্ীয়তাগুমি বমর্ামর্ার 
জর্য আমামের আোের্ বপার্ন ম ামিও োমেময়মে। আজ বডা  ামন্ডর 1 মমমিয়র্ েগন ুমর্রও বেমশ 
আোের্ রময়মে এেং মর্রাপে, োশ্রয়ী মূমিযর আোের্ ততমরমত আমামের েহায়তা র্রার জর্য 
আমরা আমামের বস্টর্, মেটি এেং বেেরর্ামর খামতর অ্ংশীোরমেরমর্ ধর্যোে জার্াই।"  
  
কম্বপনাম্বরের্  র োম্বপাটিন ভ হাউবজিং (Corporation for Supportive Housing, CSH)-এর বেবর্য়র 
কবমউবর্টি ইর্ম্বভস্টম্বমন্ট অব োর মায়ম্বগর্ মুর িম্বলর্, "তামেরমর্ স্বাস্থ্য এেং তামের জীের্ াোর 
মার্মর্ এমগময় মর্মত মস্থ্মতশীিতা ততমরর মাধযমম ওময়েস্টার মির্ তামেরমর্ মর্রাপে ও েহায়তামিূর্ 
েযার্ মন প্রোর্ র্মর েেুনি, স্বল্প আময়র মর্উ ইয়র্ন োেীমের জর্য এর্টি োরুর্ আোমে পমরণত 
হমে। CSH আোের্ িহমণর জর্য আিহী  া স্বাস্থ্যমেোর অ্যামক্সেমর্ আরও উন্নত র্মর এেং জমম 
অ্মধিহণ এেং অ্িগমতর েযয় র্ার্ামত ওময়েস্টার মিমর্র জর্য বডা  ামন্ডর প্রাথমমর্ প নাময় 3 
মমমিয়র্ মামর্ন র্ ঋণ বেওয়ার জর্য আমরা গমেনত।"  
  
ঘরইমন্ড ঘজমে েোক্স ঘেবডে  ান্ড ইর্কম্বপনাম্বরম্বের অবিিহম্বণর VP বডম্বরক্টর ঘডবরল বেবভ িম্বলর্, 
"বরমন্ড বজমে েেনো বডা  ামন্ডর অ্ংশীোর হময় েন্তুষ্ট এেং স্বল্প আময়র মর্উ ইয়র্ন োেীর জর্য 
উপ ুি োমামজর্ পমরমষো এেং মার্েম্মত োশ্রয়ী মূমিযর আোের্ েরেরামহর জর্য তামের জটিি 
িক্ষযমর্ আরও এমগময় মর্মত েহায়তা র্মর। েেয েমাি ওময়েস্টার মির্ অ্যাপার্ন মমন্টগুমি 
অ্োধারণভামে র্র্শারৃ্ত প্রর্ল্প  া বডা  ামন্ডর অ্মেশ্বােয প্রমতশ্রুমতটির মভমিমত র্গরীর বেমশরভাগ 
ঝুুঁ মর্পূণন র্াগমরর্মের জীেমর্র েৃহির গুণগত মার্ মর্মিত র্রমত েহায়তা র্মর। জর্ মযার্মডার্াড 
এেং িযমর গডন র্মর্ আমরর্টি ে ি বডা  ান্ড প্রর্মল্পর েেুন ান্ত েম্পাের্ার জর্য অ্মভর্ন্দর্।"  
  
বেটি কবমউবর্টি কোবপোল (Citi Community Capital)-এর বডম্বরক্টর বিো ইয়ারগার িম্বলর্, 
"ওময়েস্টার মির্-এর অ্থনায়মর্র অ্ংশ হমত বপমর মেআইটিআই (Citi) আর্মন্দত। এই োমেগুমিা 
মর্রাপে, মস্থ্মতশীি এেং োশ্রয়ী মূমিযর হাউমজং অ্পশর্ আর্ামর মমর্র োমেন্দামের শামন্ত প্রোর্ 



 

 

র্রমে। এই র্তুর্ উন্নয়র্ অ্থননর্মতর্ র্মনর্াণ্ড এেং এর অ্মধোেীমের এেং ব্রঙ্কে েম্প্রোয়মর্ 
েেমরর পর েের ধমর প্রভামেত র্রমত োহা য র্রমে।"  
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