
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বর 12 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক 

কাজ উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
োলনট ঘকায়ার অর্ দ্ে লুপ হল রম্বেস্টাম্বরর ইর্ার লুপ ইস্ট ট্রান্সফরম্বমের্ প্রম্বজম্বের (Inner Loop 

East Transformation Project) প্রথম আিাবসক উন্নয়র্  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অথনর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত ঘকৌেল - 
"বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়াডন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ নর্নমনত 12 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ 
উন্নয়মর্র কাজ সমূ্পর্ন হবার কথা ঘ াষর্া কমরমের্ রমেস্টামর। শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুপ 
রমেস্টামরর ইর্ার িুপ ট্রান্সফমমনশর্ প্রকমের প্রথম আবানসক উন্নয়র্, এই শহমরর প্রমেষ্টায় 1950-এর 
যুমগর নর্েু-ঘেড ইর্ার িপু হাইওময়মক একটি প্রার্বন্ত, গমর্শ়ীি, নর্রাপদ্ এবং ঘেড সম্পন্ন 
আবানসক এবং বানর্নজযক সম্প্রদ্াময় রুপান্তরর্ করার একটি প্রমেষ্টা। উন্নয়মর্ রময়মে 50টি সাশ্রয়়ী ও 
সহায়ক অ্যাপাটন মমন্ট।  
  
"রমেস্টামরর শহরতি়ী ঘবমে ওঠার সামথ সামথ এটি গুরুত্বপূর্ন ঘয আমরা র্তুর্ সাশ্রয়়ী আবাসর্ 
ততনর কনর যামত নর্নিত করা যায় ঘয বানসন্দারা এই পুর্রুজ্জ়ীবর্ প্রমেষ্টার ভাগ ঘপমত পামরর্", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ আমামদ্র শহরতি়ীর বৃনির এক অ্নবমেদ্য অ্ঙ্গ, 
এবং শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুমপর সামথ আমরা হাইওময় অ্পসারর্ কমর শহরতি়ীর আধনুর্নককরর্ 
করনে এবং একটি র্তুর্ এিাকা ততনর করনে যা সবাই উপমভাগ করমত পামরর্।"  
  
"আজ রমেস্টামর শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুমপ থাকা আমামদ্র রাজযবযাপ়ী সাশ্রয়়ী এবং সহায়ক 
আবাসমর্ নবনর্ময়ামগর গুরুমত্বর একটি অ্র্ুস্মারক", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহােুল 
িম্বলর্। "এখামর্ নর্উ ইয়মকন , রমেস্টার শহমরর মত সমাজগুনি ভনবষযমতর জর্য এিাকাগুনিমক 
শনিশাি়ী করার জর্য তামদ্র পনরবহর্ পনরকাঠামমা পুর্ঃকের্া করমে। ইর্ার িুপ ইস্ট প্রমজক্ট 
শহরতি়ীর একটি গুরুত্বপূর্ন অ্ংমশ উন্নয়র্ বাোমর্ার একটি বে সুমযাগ উপহার ঘদ্য়। আমরা সব 
নর্উ ইয়কন বাস়ীমদ্র জ়ীবর্ রূপান্তনরত করমত বিপনরকর নফঙ্গার ঘিকমস এবং সারা রাজয জমুে 
উন্নতমামর্র আবাসমর্র প্রসানরত প্রমবশানধকার প্রদ্ার্ করার মাধযমম।"  
  
গভর্নমরর সম্প্রদ্ায়গুনিমক শনিশাি়ী করার এবং নফঙ্গার ঘিকমসর অ্থনর়্ীনত বনৃি করার 
অ্ঙ্গ়ীকারবিতা "নফঙ্গার ঘিকস ফমরায়াডন "এ প্রনতফনিত হয়, যা শনিশাি়ী অ্থননর্নতক প্রবৃনি ও 



 

 

কনমউনর্টি নবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমনিত রূপমরখা। শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুমপ রামজযর 
নবনর্ময়াগ ঝুুঁ নক প্রবর্ জর্সংখযার জর্য সাশ্রয়়ী মূমিযর বাসস্থামর্র সুমযাগ ততনর কমর উমদ্যামগর 
সমূ্পরমকর কাজ কমর। 2011 সাি ঘথমক, ঘহামস অ্যান্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়াি (Homes And 
Community Renewal, HCR) নফঙ্গার ঘিকস অ্ঞ্চমি 6,645টি সাশ্রয়়ী মূমিযর বহু-পানরবানরক 
গৃমহর নর্মনার্ বা সংরক্ষর্ করার জর্য অ্থন প্রদ্ার্ কমরমে, যার মমধয 2,400টি রমেস্টামর।  
  
শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুমপ একটি একক, োর তিা ভবমর্ 50টি সাশ্রয়়ী অ্যাপাটন মমন্ট আমে। 
ঘবনশর ভাগ অ্যাপাটন মমন্টগুনি এই অ্ঞ্চমির মধযম আময়র ঘেময় 60 শতাংমশর বা তার কম আময়র 
পনরবারগুমিার সামধযর মমধয থাকমব। এর মমধয আটটি অ্যাপাটন মমন্ট ঘরমখ ঘদ্ওয়া হমব নিনরটাস 
নিনস্ট প্রজর্ আউটনরমের (Spiritus Christi Prison Outreach) জর্য, যামত পূমবন বন্দ়ী বযনিরা 
যারা এখর্ পুর্রুিামর আমের্ এবং পনরবতন র্শ়ীি আবাসর্ ঘথমক উত্ত়ীর্ন হমের্। দ্য নর্উ ইয়কন  ঘস্টট 
অ্নফস অ্ব ঘটমম্পারানর অ্যান্ড নডজঅ্যানবনিটি অ্যানসস্টযান্স (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) কতৃন ক প্রদ্ত্ত অ্থনায়মর্ এই সকি বযনিমদ্র জর্য সহায়ক ঘসবা প্রদ্ার্ করমব 
নিনরটাস নিনস্ট, গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘস্টট সামপাটিন ভ হাউনজং ইনর্নশময়টিমভর (Empire 
State Supportive Housing Initiative) মাধযমম।  
  
এই ভবমর্ আমে একটি কনমউনর্টি রুম, নফটমর্স ঘসন্টার, পযাটিও এবং বারান্দা, অ্র্-সাইট 
মযামর্জমমন্ট অ্নফস, নর্রাপদ্ আভযন্তর়ীর্ সাইমকি ঘস্টামরজ, ঘখিার মাঠ, বানসন্দামদ্র জর্য অ্র্-
সাইট পানকন ং এবং ইউনর্টগুনির মমধয অ্ন্তভুন ি বাল্ক ঘস্টামরজ বযবস্থা।  
  
রমেস্টার শহমরর 25 নমনিয়র্ ডিামরর ইর্ার িুপ ইস্ট ট্রান্সফমমনশর্ দ্বারা ততনর করা একটি স্থামর্ 
এই উন্নয়র্টি অ্বনস্থত হময়মে, যা একটি নর্ম্ন ঘেড ঘবল্টওময়মক েয়টি ঘডমভিপমমন্ট পামসনমি রূপান্তর 
করমে এবং ট্রানফক নর্রাপত্তা ও হন্টর্ ক্ষমতার বে ধরমর্র উন্ননত  টামে পার্শ্নবতী এিাকায়।  
  
প্রথম ইর্ার িপু ঘরনসমডর্নশয়াি ঘডমভিপমমন্ট প্রমজক্ট (Inner Loop residential development 
project) নহমসমব শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুপ রমেস্টার শহরতনির শািনট নিমট ঘহাম নিনজং-এর 
(Home Leasing) নমক্সড ইর্কাম নরমডমভিপমমমন্টর তৃত়ীয় পযনায়। পনিম নদ্ক সংিগ্ন স্থামর্ 
রময়মে পূবন প্রামন্তর শািনট ঘকায়ার, এটি একটি 72টি বাজার-দ্র ও মাঝানর আময়র অ্যাপাটন মমন্ট 
কনমউনর্টি, এবং শািনট ঘকায়ার টাউর্মহামস, যা একটি র্বনর্নমনত টাউর্মহাম যা নবনির জর্য 
উপিব্ধ। অ্নতনরি সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ নবকে প্রদ্ামর্র জর্য নডমসম্বর মামস ইর্ার িুমপর সাইট 
3-ঘত একটি েতুথন পযনাময়র কাজ শুরু করমত পারমব বমি আশা করমে ঘহাম নিনজং যা অ্বনস্থত 
হমব ইউনর্য়র্ ঘকায়ামর।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস অ্যান্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়াি (New York State Homes and 
Community Renewal) ঘফডামরি এবং রামজযর নর্ম্ন আয় হাউনজং টযাক্স ঘিনডটগুনি প্রদ্ার্ কমর 
যা 8.7 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার ইকুযইটিমত উৎপাদ্র্ কমর এবং অ্নতনরি 2 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার 
ভতুন নক নহমসমব উৎপাদ্র্ কমরমে। অ্র্যার্য উৎমসর মমধয রময়মে, নর্উ ইয়কন  ঘস্টট কমর্ 
নরটায়ারমমন্ট ফামন্ডর সমঙ্গ তামদ্র অ্ংশ়ীদ্ানরমত্বর মাধযমম অ্থনায়র্ করা কনমউনর্টি নপ্রজামভন শর্ 



 

 

কমপনামরশর্ 750,000 মানকন র্ ডিামরর স্থায়়ী ঋর্। রমেস্টার শহর নদ্মে 300,000 মানকন র্ ডিার। 
ক়ী কনমউনর্টি ঘডমভিপমমন্ট কমপনামরশর্ হমির্ টযাক্স ঘিনডট ইর্মভস্টর।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্য িুপ র্তুর্ আবাসর্, পনরকাঠামমা, এবং বানর্নজযক কাযনকিামপর 
সামথ নফঙ্গার ঘিকসমক অ্েসর করার জর্য আমামদ্র অ্ঙ্গ়ীকারমক অ্বযাহত ঘরমখমে। এই উন্নয়র্ 
রমেস্টামরর শহরতনির বানসন্দামদ্র জ়ীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করমে এবং 50টি পনরবামরর জর্য একটি 
সাশ্রয়়ী গৃহ প্রদ্ার্ করমে। আরও অ্েগনত নর্নিত করমত আমরা রমেস্টার এবং নফঙ্গার ঘিকস 
অ্ঞ্চি জমুে সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ নর্মনার্, সংরক্ষর্ ও রক্ষা করমত থাকব।"  
  
অবফস অি ঘটম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বস্টন্স কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "যারা বন্দ়ী 
অ্বস্থায় থাকার দ়্ী ন সময় ঘথমক ঘবনরময় আমসর্, তারা সমামজ নফমর আসার সময় কঠির্ েযামিমের 
মুমখামুনখ হর্ - পযনাপ্ত এবং সাশ্রয়়ী মূমিযর আবাসর্ খুুঁমজ পাওয়া ঘযর্ ঘসগুনির মমধয একটি র্া 
হয়। শািনট ঘকায়ার একটি নস্থনতশ়ীি আবাসর্ এবং সহায়ক ঘসবা প্রদ্ার্ করমব যার উপর পূমবন 
বন্দ়ী বযনি নর্ভন র করমত পারমবর্ জ়ীবমর্র একটি র্তুর্, আমরা উত্পাদ্র্শ়ীি অ্ধযায় শুরু করার 
জর্য।"  
  
বসম্বর্টর ঘজাম্বসফ ঘরািাক িম্বলর্, "শহরতনির রমেস্টার আমামদ্র অ্ঞ্চমির মার্ুমষর জর্য র্তুর্ 
োকনর আর সুমযাগ নর্ময় পুর্জন ন্ম অ্র্ুভব করমে। শািনট ঘকায়ামরর অ্তযাধনুর্ক, সাশ্রয়়ী মূমিযর 
অ্যাপাটন মমন্ট শুধু রমেস্টার শহমরর বানসন্দামদ্র এবং যারা তামদ্র বাসস্থার্ শহরতি়ীমত সনরময় নর্মত 
োইমে তামদ্র প্রময়াজর্ পরূর্ করমব তাই র্য়, তারা বযনতিম়ী পনরমষবা ও সুমযাগ-সনুবধাও প্রদ্ার্ 
করমব যারা এই র্তুর্ উন্নয়র্মক নর্মজর বানে বিমবর্।"  
  
সংসদ্ সদ্সে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "ব্লুনপ্রন্ট-এর খসো ততনর হওয়ায় শািনট ঘকায়ামরর ঘডমভিপাররা 
একটি সনতযকামরর ঘটকসই জ়ীবর্যাপর্ করা যায় এমর্ সমাজ গঠমর্ প্রনতশ্রুনতবি নেি। ভবর্টি 
শুধু LEED ঘগাল্ড সাটিন ফাময়ড তাই র্য়, এটি আমামদ্র শহরতনির পুর্নবনকামশর হৃদ্য়, এবং এখামর্ 
যারা বসবাস কমরর্ তামদ্র জ়ীবর্মক উজ্জ্বি কমর তুিমব। শািনট ঘকায়ার পবূন প্রান্ত একটি আবানসক 
সম্প্রদ্াময় রূপান্তনরত কমর যা আমামদ্র পনরবারগুনিমক একটি সাশ্রয়়ী এবং অ্র্র্য শহমর বাস করার 
অ্নভজ্ঞতা প্রদ্ার্ কমর। একটি সামানজক, সনিয় এবং আধুনর্ক জ়ীবর্ধারামক উদ্বিু করার 
জর্যনডজাইর্ করা, শািনট ঘকায়ার নস্থনতস্থাপকতার একটি নর্দ্শনর্ নহসামব কাজ করমব।"  
  
অোম্বসে্বল সদ্সে ঘডবভড গোর্ট িম্বলর্, "পাবনিক ও প্রাইমভট ঘসক্টর এক সামথ কাজ করমি ক়ী 
করমত পামর শািনট ঘকায়ার হমিা তার একটি উতকৃষ্ট উদ্াহরর্। এই উন্নয়র্ রমেস্টামরর সমস্ত 
পনরশ্রম়ী পনরবারগুনিমক তামদ্র প্রময়াজর্ ও প্রাপয সাশ্রয়়ী আবাসর্ প্রদ্ার্ করার উমেমশয একধাপ 
অ্েসর কমর।"  
  
কাউবন্ট এবিবকউটিভ ঘেবরল বডম্বর্ালম্বফা িম্বলম্বের্, "কাউনন্ট এনক্সনকউটিভ নহমসমব, শনিশাি়ী 
পনরবার গমে ঘতািা সব সময়ই অ্োনধকার ঘপময়মে, এবং এই নবনর্ময়াগ আরও সাশ্রয়়ী অ্পশর্ 
এমর্মে মর্মরা কাউনন্টর বানসন্দামদ্র স্বাবিম্ব়ী রাখমত সাহাযয করার জর্য। এই বাসস্থার্গুমিা একটি 



 

 

িন্দর্শ়ীি এিাকা এবং পবূন প্রামন্তর সম্প্রদ্াময়র একটি অ্সাধারর্ শুরু, এবং আনম রমেস্টার নসটি 
এবং নর্উ ইয়কন  ঘস্টমট আমার সহকমীমদ্র এই সম্পদ্ মর্মরা কাউনন্টমত আর্ার উমেমশয কাজ করার 
জর্য সাধুবাদ্ জার্াই।"  
  
ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "ঘহাম নিনজং প্রথম ঘথমকই ইর্ার িুপ ইস্ট ট্রান্সফমমনশমর্র 
সম্ভাবর্ামক স্ব়ীকৃনত নদ্ময়মে, তাই একটি সমূ্পর্ন করা প্রকে নর্ময় ঘয তারা এখামর্ প্রথমম নফনর্নশং 
িাইর্ পার কমরমে তামত আিমযনর নকেু ঘর্ই। নর্উ ইয়কন  ঘস্টট সরকার এবং ঘবসরকানর ঘসক্টমরর 
সামথ আমামদ্র অ্ংশ়ীদ্ানরমত্বর জর্য, আমরা আমামদ্র শহরমক পুর্গনঠর্ করনে এবং আমামদ্র 
অ্নধবাস়ীমদ্র জর্য োকনর ও সুমযাগ নর্ময় আসনে। আনম নর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস্ এবং কনমউনর্টি 
নরনর্উয়াি এবং ঘর্িসর্ ি়ীর্হাউটস এবং ঘহাম নিনজং-এ তার টিমমক রমেস্টার শহমর নবনর্ময়াগ 
করার জর্য এবং আরও ঘবনশ কমনসংস্থার্, নর্রাপদ্ ও প্রার্বন্ত এিাকা ততনরর জর্য আমামদ্র 
প্রমেষ্টামক এনগময় নর্ময় ঘযমত ও আমামদ্র র্াগনরকমদ্র জর্য উন্নত নশক্ষাগত সুমযামগর সনৃষ্ট করমত 
সাহাযয করার জর্য ধর্যবাদ্ জার্ামত োই।"  
  
ঘহাম বলবজং ঘেয়ারমোর্ এিং বর্িনাহী আবধকাবরক ঘব্রট গারউড ঘর্লসর্ বলর্হাউটস িম্বলর্, 
"ঘহাম নিনজং শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্যা িুমপর সমানপ্তর সমঙ্গ রমেস্টার শহমরর ঘকন্দ্রস্থমি একটি 
হাউনজং-এর নবসৃ্তত নবকে নর্ময় আসা অ্বযাহত রাখমত ঘপমর অ্তযন্ত উমত্তনজত। নর্উ ইয়কন  ঘস্টট 
ঘহামস্ এবং কনমউনর্টি নরনর্উয়াি, রমেস্টার শহর, আমামদ্র ঋর্দ্াতা এবং নবনর্ময়াগকার়ীমদ্র 
তামদ্র ঘযৌথ সহমযানগতার জর্য অ্তযন্ত কৃতজ্ঞ ইর্ার িুপমক একটি অ্ন্তভুন নিমিূক ও তবনেত্রযপূর্ন 
সম্প্রদ্ায় রূপান্তনরত হবার নভসর্মক বাস্তবানয়ত করমত সাহাযয করার জর্য।"  
  
বিবরটাস বিবস্ট বপ্রজর্ আউটবরম্বের এবিবকউটিভ বডম্বরের বজম বিথ িম্বলর্, "যখর্ নিনরটাস 
নিনস্টর অ্নধবাস়ীরা শািনট অ্র্ দ্যা িুমপ বাস করমত আমসর্, তারা আর গৃহহ়ীর্, বন্দ়ী বা একজর্ 
প্রাির্ অ্পরাধ়ী থাকমবর্ র্া, তারা সম্প্রদ্াময়র এক সদ্সয হমবর্, তামদ্র সামথ সকি বানসন্দামদ্র 
মত সমার্ মযনাদ্া ও সম্মামর্র সামথ আেরর্ করা হমব, কারর্ এটাই ঘসই সনু্দর পিনত যার দ্বারা 
ঘহাম নিনজং তামদ্র অ্নভযার্ োনিময় যামে, "অ্নধবাস়ীমদ্র জ়ীবর্ উন্নত করার জর্য।"  
  
কীিোঙ্ক রম্বেস্টার মাম্বকন ম্বটর ঘপ্রবসম্বডন্ট বফল মাকাম্বটা িম্বলম্বের্, " ক়ীবযাঙ্ক-এ আমরা আমামদ্র 
সমাজমক সাহাযয করার জর্য প্রনতশ্রুনতবি শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্যা িুমপর মত গুরুত্বপূর্ন উমদ্যাগমক 
সমথনর্ কমর যা অ্থননর্নতক বৃনি প্রসার কমর, গৃহ মানিকার্ার পথ ততনর কমর, এবং সুমযামগর 
সম্প্রদ্ায় গমে ঘতামি। আমরা এই প্রকমে সুিভ ও সাশ্রয়়ী মূমিযর বাসস্থামর্র সুমযাগ ততনর এবং 
আমামদ্র মহার্ শহমরর এই অ্ংশমক রূপান্তনরত করমত সাহাযয করার জর্য আমামদ্র সহমযাগ়ীমদ্র 
একসামথ কাজ করামক আমরা ধর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফরঅোম্বফাম্বডন িল হাউবজং ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বর্িনাহী কমনকতন া ঘজাবল 
বমলম্বস্টইর্ িম্বলর্, "শািনট ঘকায়ার অ্র্ দ্যা িুপ খবু ভাি ধরমর্র সাশ্রয়়ী মমূিযর হাউনজং 
ঘডমভিপমমমন্টর একটি উদ্াহরর্। এটি নবনভন্ন পনরবামরর জর্য অ্নভগময গৃহ প্রদ্ার্ কমর, রমেস্টামর 
একটি পেন্দসই পাোয়, পমূবন গৃহহ়ীর্ বানসন্দামদ্র জর্য সমথনর্ ঘপ্রাোম সহ। ঘযমহতু আমামদ্র 
ইন্ডানি এবং আমামদ্র সরকামরর সহমযাগ়ীরা আমামদ্র আবাসর্ সংকমটর সমাধামর্র জর্য কাজ কমর 



 

 

যামে, তাই এটা অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন যামত আমরা নর্উ ইয়কন  ঘস্টট জমুে নবনভন্ন সম্প্রদ্াময় একই 
ধরমর্র প্রকে সৃনষ্ট করার সুমযাগ পাই।"  
  
কবমউবর্টি বপ্রজাম্বভন ের্ কম্বপনাম্বরের্ (Community Preservation Corporation, CPC) মটন ম্বগজ 
আবধকাবরক বমবরয়াম বজন্টার িম্বলর্, "CPC -ঘত আমরা নবর্শ্াস কনর ঘয আবাসর্ শনিশাি়ী, 
িন্দর্শ়ীি সম্প্রদ্ায় সনৃষ্ট করার জর্য অ্র্ু টমকর কাজ করমত পামর। আমরা গনবনত এই শািনট 
ঘকায়ার অ্র্ দ্যা িুমপ নবনর্ময়াগ করার জর্য, ঘয প্রকে দ়্ী ন নদ্মর্র নবনেন্ন এিাকাগুনির পুর্নমনির্ 
 টামব, কময়ক ডজর্ রমেস্টার পনরবারমক সাশ্রয়়ী মমূিযর বাসস্থার্ প্রদ্ার্ করমব, এবং আমামদ্র 
নসটি ঘসন্টামরর পুর্রুজ্জ়ীবমর্র উৎস হমব। ঘহাম নিনজং, HCR কনমশর্ার নভসর্াউসকাস, রমেস্টার 
ঘময়র িাভনি ওয়ামরর্ এবং কম্পমট্রািার নডর্ামপানি এবং রামজযর কমর্ নরটায়ারমমন্ট ফামন্ড 
(Common Retirement Fund) আমামদ্র সহমযাগ়ীমদ্র আমার ধর্যবাদ্ জার্াই।''  
  
বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়াডন ম্বক ত্বরাবিত করা  
আজমকর ঘ াষর্া "নফঙ্গার ঘিকস এর অ্েগনত ত্বরানিতকরর্" এর সমূ্পরক, যা শনিশাি়ী 
অ্থননর্নতক প্রবৃনি ও কনমউনর্টি নবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমনিত রূপমরখা। ঘস্টট এ অ্ঞ্চমি 
2012 সাি ঘথমক এই পনরকের্ার জর্য বনুর্য়াদ়্ী কামজর নপেমর্ ইমতামমধযই 6.1 নবনিয়মর্র ঘবনশ 
মানকন র্ ডিার নবনর্ময়াগ কমরমে - ফমটানর্ক্স, কৃনষ ও খাদ্য উৎপাদ্র্ এবং আধুনর্ক নর্মনার্ কামযনর 
মমতা মূি নশে এই নবনর্ময়ামগ অ্ন্তভুন ি। বতন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) পর ঘথমক 
ঘবকারত্ব কমম সবমেময় নর্ম্ন পযনাময় রময়মে; বযনিগত ও কমপনামরট আয়কর কমমমে এবং বযবসা 
প্রনতষ্ঠার্গুনি নবকাশ ও নবনর্ময়ামগর জর্য ঘরামেস্টার, বাটানভয়া এবং কার্ার্ডাইগুয়ার মমতা জায়গা 
ঘবমে নর্মে।  
  
বতন মামর্, আপমস্টট নরভাইমটিাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর (Upstate Revitalization Initiative) মাধযমম 
অ্ঞ্চিটি 500 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর ঘস্টট নবনর্ময়াগসহ নফঙ্গার ঘিকস ফমরায়াডন মক ত্বরানিত 
করমে যা গভর্নর কুওমমা নডমসম্বর 2015-এ ঘ াষর্া কমরমের্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিামরর নবনর্ময়াগ ঘবসরকানর খামতর বযবসায়়ীমদ্র 2.5 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও ঘবনশ 
নবনর্ময়াগ করার জর্য উে়ীপর্া ঘদ্মব - এবং অ্ঞ্চমির দ্ানখিকৃত পনরকের্া অ্র্ুযায়়ী আশা করা 
হমে ঘয 8,200 এর ঘবনশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমব। আরও তথয এখামর্ রময়মে।  
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