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গভর্নর কুওম্বমা ওম্বেস্টম্বেস্টার কাউবিম্বে 95 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বমশ্র িেিহাম্বরর সাশ্রেী 
মূম্বলের আিাসর্ উন্নের্ সম্পন্ন করার ঘ াষণা কম্বরর্  

  
22 সাউথ ওম্বেস্ট বিট ঘমম্বরা-র্থন ঘরল ঘস্টের্ সংলগ্ন েহম্বরর ঘকন্দ্রস্থম্বল মাউি ভার্নর্ এর 

ঘকন্দ্রস্থম্বল 189টি সাশ্রেী, জ্বালাবর্-দক্ষ অোপাটন ম্বমি বর্ম্বে এম্বসম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মাউন্ট ভার্নর্ শহমরর কেন্দ্রস্থমে 22টি সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিট সম্পন্ন 
েরার ক াষণা স্ট্রিমেমের্, যা প্রাে 95 স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমরর, 189টি-অ্যাপাটন মমন্ট স্ট্রমশ্র ব্যব্হামরর 
উন্নের্, যা অ্স্ট্রব্েমে মাউন্ট ভার্নর্ ওমেস্ট কমমরা-র্থন কস্টশর্ সংেগ্ন।  
  
"অ্মর্ে স্ট্রর্উ ইেেন ব্াসীর জর্য, মহামাস্ট্রর কথমে অ্থননর্স্ট্রিে পুর্রুদ্ধার রার্স্ট্রজট, চােস্ট্রর ও 
পস্ট্ররমষব্াস্ট্রিমি সহমজ অ্যামেমসর সামথ মার্সম্পন্ন সাশ্রেী মূমেযর  রগুস্ট্রের সহজেভযিার সামথ 
সরাসস্ট্রর আব্দ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্িুর্ সহােে আব্াসর্ উন্নের্ কস্টট জমুে 
সম্প্রিােগুস্ট্রেমি স্ট্রর্রাপি, র্িুর্ ও সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্গুস্ট্রেমি অ্যামেস েরমি স্ট্রব্স্ট্রর্মোমগর জর্য 
আমামির প্রস্ট্রিশ্রুস্ট্রি অ্ব্যাহি করমেমে।"  
 
"এের্ আমগর কচমে আরও কব্স্ট্রশ, আমরা স্ট্রর্স্ট্রিি েরমি চাই কয সেে স্ট্রর্উ ইেেন ব্াসীর সাশ্রেী মমূেযর 
আব্াসর্ এব্ং িামির মাথার উপর এেটি ভামো োমির অ্যামেস রমেমে," ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবথ 
ঘহােুল িম্বলর্। "কমমরা-র্থন কস্টশমর্ সহমজই অ্যামেসমযাগয মাউন্ট ভার্নমর্র 95 স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমরর 
অ্যাপাটন মমন্ট েমমেমের সমাস্ট্রিটি শহমরর কেন্দ্রস্থমে রূপান্তস্ট্ররি েরমি এব্ং স্ট্রমশ্র আমের ব্যস্ট্রি ও পস্ট্ররব্ামরর 
জর্য ইউস্ট্রর্ট সরব্রাহ েরমি সহােিা েমর। এই কস্টট জমুে সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্ যুি েরমি এব্ং 
গৃহহীর্িার স্ট্রব্রুমদ্ধ েোইমে আমামির সম্প্রিামের জীব্র্মার্ উন্নি েরার েমযয সহােিা েরার জর্য এই 
উন্নের্টি আমামির উচ্চাোঙ্ক্ষী পাাঁচ ব্েমরর 20 স্ট্রব্স্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমরর আব্াসর্ পস্ট্ররেল্পর্ার এেটি 
অ্ংশ।"  
22 সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিটটি গভর্নর কুওমমার অ্ভূিপবূ্ন 20 স্ট্রব্স্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমরর, পাাঁচ ব্েমরর 
সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্ পস্ট্ররেল্পর্া (Affordable Housing Plan) এর অ্ংশ যা স্ট্রর্উ ইেেন  কস্টট 
কহামস ও েস্ট্রমউস্ট্রর্টি র্ব্াের্ (New York State Homes and Community Renewal) দ্বারা 
পস্ট্ররচাস্ট্রেি। স্ট্রর্উ ইেেন  কস্টমটর 20 স্ট্রব্স্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমরর পস্ট্ররেল্পর্াটি সমস্ত স্ট্রর্উ ইেেন ব্াসীমির 
স্ট্রর্রাপমি, সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্গুস্ট্রেমি অ্যামেস প্রিার্ েরার প্রস্ট্রিশ্রুস্ট্রিটি প্রস্ট্রিফস্ট্রেি েমর, যা 
100,000 এরও কব্স্ট্রশ সাশ্রেী অ্যাপাটন মমন্ট এব্ং 6,000 ইউস্ট্রর্ট সহােে আব্াসর্ তিস্ট্রর এব্ং 
সংরযমণর মাধ্যমম আব্াসর্মে আমরা সহজেভয েমর িুমে এব্ং গৃহহীর্িার স্ট্রব্রুমদ্ধ েোই েমর।  
  



22 সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিট মাউন্ট ভার্নর্ পুর্জীব্র্ীেরণ পস্ট্ররেল্পর্ার কেন্দ্রস্ট্রব্ন্দু, যা শহমরর কেন্দ্রস্থেমে 
এেটি প্রাণব্ন্ত, চোর কযাগয েস্ট্রমউস্ট্রর্টি স্ট্রহমসমব্ রূপান্তস্ট্ররি েমর যা রার্স্ট্রজট-স্ট্রভস্ট্রিে উচ্চ- র্মের 
আব্াসর্মে েুচরা ও অ্র্যার্য ব্াস্ট্রণস্ট্রজযে স্ট্রিোেোমপর সামথ স্ট্রমস্ট্রশ্রি েমর। উন্নের্টি মাউন্ট ভার্নর্ 
ওমেস্ট কমমরা-র্থন কস্টশর্ সংেগ্ন যা স্ট্রর্উ ইেেন  শহমরর গ্র্যান্ড কসন্ট্রাে টাস্ট্রমনর্াে (Grand Central 
Terminal) এ দ্রুি যািাোমির প্রস্তাব্ কিে।  
  
17 িো ভব্র্ এেটি অ্ংশীিাস্ট্রর আউটমডার োি এব্ং ইর্মডার স্ট্রব্মর্াির্ এোো, এেটি স্ট্রফটমর্স 
কসন্টার, সব্ ইউস্ট্রর্ট ওোশার/ড্রাোর, সমে এেটি অ্ংশীিাস্ট্রর েস্ট্রন্ড্র সসু্ট্রব্ধ্া এব্ং এেটি স্ট্রশশুমির 
কেোর  র আমে। কসোমর্ 149 স্ট্রর্ম্ন-কগ্র্ড পাস্ট্রেন ং কেস ও সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিট ব্রাব্র গ্র্াউন্ড 
কলামর েচুরা জােগাে 4,000 ব্গনফুমটরও কব্স্ট্রশ স্ট্রর্চ িো েচুরা স্থার্ রমেমে।  
  
স্ট্রমশ্র-আমের অ্যাপাটন মমন্টগুস্ট্রে স্ট্রব্স্ট্রভন্ন আমের পস্ট্ররব্ামরর জর্য সংরস্ট্রযি: 32টি হমে এস্ট্ররো স্ট্রমস্ট্রডোর্ 
ইর্োম (Area Median Income, AMI) এর 50 শিাংশ ব্া িারও েম আমের পস্ট্ররব্ামরর জর্য; 
99টি হমে এস্ট্ররো স্ট্রমস্ট্রডোর্ ইর্োম এর 60 শিাংশ ব্া িারও েম আমের পস্ট্ররব্ামরর জর্য; 27টি 
হমে এস্ট্ররো স্ট্রমস্ট্রডোর্ ইর্োম এর 80 শিাংশ ব্া িারও েম আমের পস্ট্ররব্ামরর জর্য; এব্ং 30টি 
হমে এস্ট্ররো স্ট্রমস্ট্রডোর্ ইর্োম এর 110 শিাংশ আে েমর এমর্ পস্ট্ররব্ামরর জর্য। 
সুপাস্ট্ররর্মটর্মডমন্টর জর্য এেটা অ্যাপাটন মমন্ট আোিা েরা হমেমে।  
  
স্ট্রর্উ ইেেন  কস্টট স্ট্রডপাটন মমন্ট অ্ব্ এর্ভােরর্মমন্টাে ের্জারমভশর্-এর ব্রাউর্স্ট্রফল্ড স্ট্রির্-আপ কপ্রাগ্র্াম 
(New York State Department of Environmental Conservation's Brownfield Clean-up 
Program) এর কসৌজমর্য এই উন্নের্ এেটি প্রাির্ অ্মটা কমোস্ট্রর্ে ও গযামসাস্ট্রের্ কস্টশর্ পুর্রুদ্ধার 
েমরমে যা মার্ব্সষৃ্ট পস্ট্ররমব্শগি স্ট্রব্পমির প্রস্ট্রিোর েমর। ভব্র্টি জ্বাোস্ট্রর্ ও পস্ট্ররমব্শ স্ট্রডজাইর্ 
কর্িৃে (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) স্ট্রসেভার সাটিন স্ট্রফমেট 
অ্জন মর্র জর্য স্ট্রডজাইর্ েরা হমেস্ট্রেে।  
  
এই প্রেমল্পর জর্য HCR-এর অ্থনােমর্ স্থােী েরমুি ব্মন্ড, কস্টট ও কফডামরে কো-ইর্োম হাউস্ট্রজং 
টযাে কিস্ট্রডমট 26 স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোর অ্ন্তভুন ি স্ট্রেে যা ইকুইটিমি প্রাে 32 স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ 
ডোর এব্ং প্রাে 26 স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোর সরোস্ট্রর সাহামযয প্রিার্ েমর। স্ট্রর্উ ইেেন  কস্টট 
এর্াস্ট্রজন  স্ট্ররসাচন  অ্যান্ড কডমভেপমমন্ট অ্থস্ট্ররটি (New York State Energy Research and 
Development Authority) িার র্িুর্ স্ট্রর্মনাণ েমনসূস্ট্রচর মাধ্যমম 133,000 মাস্ট্রেন র্ ডোর ও 
সস্ট্রিস্ট্রেি িাপ ও স্ট্রব্িযুৎ েমনসূচীর মাধ্যমম প্রাে 180,000 মাস্ট্রেন র্ ডোর প্রিার্ েমরমে। অ্র্যার্য 
িহস্ট্রব্ে শহমরর সামথ ের চুস্ট্রির পস্ট্ররব্মিন  এেটি অ্থন প্রিার্ অ্ন্তভুন ি েমর। 22 সাউথ ওমেস্ট 
স্ট্রিমটর কডমভেপার হমে মযােমোমেমস্টর্ কডমভেপমমন্ট, স্ট্রেস্ট্রমমটড োইব্যস্ট্রেটি কোম্পাস্ট্রর্ 
(MacQuesten Development, LLC)।  
  
2011 সাে কথমে, ব্াস্ট্রে এব্ং সম্প্রিাে পুর্র্নব্ীেরণ (Homes and Community Renewal, HCR) 
স্ট্রমড হাডসর্ অ্ঞ্চমে প্রাে 13,000 সাশ্রেী মূমেযর ব্াস্ট্রে এব্ং অ্যাপাটন মমন্ট তিস্ট্রর ব্া সংরযমণর জর্য 
130টি উন্নেমর্ 1 স্ট্রব্স্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমররও কব্স্ট্রশ স্ট্রব্স্ট্রর্মোগ েমরমে, যার মমধ্য 20,000 এরও 
কব্স্ট্রশ মার্ুমষর জর্য প্রাে 7,500টি ব্াস্ট্রেমে সহােিা েরমি ওমেস্টমচস্টার োউস্ট্রন্টমি প্রাে 800 



স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোর রমেমে। কস্টমটর স্ট্রব্স্ট্রর্মোগ এই স্ট্রমড-হাডসর্ অ্ঞ্চমের উন্নের্গুস্ট্রের জর্য 
অ্র্যার্য িহস্ট্রব্মে প্রাে 1.9 স্ট্রব্স্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোর অ্জন র্ েমরমে।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উোম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "সাশ্রেী মূমেযর 
আব্াসর্ ব্যব্স্থা ও স্ট্রর্উ ইেেন  কস্টমটর স্বাস্থয, সুরযা ও অ্থননর্স্ট্রিে সহর্শীেিার প্রস্ট্রি গভর্নর 
কুওমমার প্রস্ট্রিশ্রুস্ট্রির জর্য, HCR মহামাস্ট্রর সংেটোেীর্ সমমে আমামির গস্ট্রি ব্জাে করমেমে। 22 
সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিমটর সমাস্ট্রি কসই প্রস্ট্রিশ্রুস্ট্রির প্রমাণ ও কস্টমটর পয কথমে স্বপ্ন ও েম ার পস্ট্ররশ্রম, 
মাউন্ট ভার্নর্ শহর ও আমামির উন্নের্ অ্ংশীিার। মাউন্ট ভার্নমর্র কেন্দ্রস্থমে এেসমে পস্ট্ররমব্শ-
যস্ট্রিগ্র্স্ত এই সম্পস্ট্রিটিমে 189টি সাশ্রেী, জ্বাোস্ট্রর্-িয ব্াস্ট্রেমি রূপান্তস্ট্ররি েরা হমেমে যা শহমরর 
হৃিমে িী নস্থােী, উপোরী পস্ট্ররব্িন র্ আর্মব্।"  
  
DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "স্ট্রর্উ ইেমেন র ব্রাউর্স্ট্রফল্ড পস্ট্ররষ্কার োযনিম (Brownfield 
Cleanup Program) সারা কস্টমটর স্ট্রব্স্ট্রভন্ন সম্প্রিামের প্রাির্ স্ট্রশল্পমযমের সাইটগুমো পুর্রুদ্ধামরর 
েরার স্ট্রিমে এস্ট্রগমে যামে এব্ং শি শি অ্ব্যব্হৃি সম্পস্ট্রিমে উৎপাির্শীে ব্যব্হামরর স্ট্রিমে স্ট্রফস্ট্ররমে 
আর্মে। ব্রাউর্স্ট্রফল্ড তব্স্ট্রশষ্টযগুস্ট্রে মাউন্ট ভার্নর্ এর প্রাির্ করস্ট্রি সাস্ট্রভন স কস্টশর্ সাইমটর মমিা 
পস্ট্ররষ্কার েরা জর্স্বাস্থয রযা, পস্ট্ররমব্শ রযা ও সম্প্রিামের সম্পমির পরু্স্ট্রর্নমনামণর জর্য 
গুরুেপূণন। 22 সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিট প্রেল্পটি মাউন্ট ভার্নর্ শহমরর কেন্দ্রস্থমে প্রমোজর্ীে মামর্র 
সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্ সুমযাগ স্ট্রর্মে আসমব্, যা স্থার্ীে অ্থনর্ীস্ট্রিমি শস্ট্রি কজাগামি এব্ং 
জীব্র্যাোর মার্ উন্নেমর্ সহােিা েমর।"  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘডাবরর্ এম.হোবরস িম্বলর্ "সাশ্রেী 
ও শস্ট্রিশােী আব্াস্ট্রসে প্রেল্পগুস্ট্রে গভর্নর কুওমমার েযয অ্জন মর্র জর্য অ্িযন্ত গুরুেপূণন যামি সেে 
স্ট্রর্উ ইেেন ব্াসী আমামির কস্টমটর োব্নর্-স্ট্রর্রমপয অ্থনর্ীস্ট্রিমি অ্ংশগ্র্হণ েরমি পামর। এই প্রেমল্পর 
মাধ্যমম, সামব্ে স্ট্রশল্প সাইটগুমোমে পস্ট্ররেন্ন, স্ট্রর্রাপি ও িয ভব্মর্ পস্ট্ররণি েরা হমেমে যা 
ব্াস্ট্রসন্দামির ভ্রমণ, োজ এব্ং কের্াোটা েরা ও স্ট্রর্উ ইেমেন র সম্প্রিামের েেুামর্া সম্ভাব্র্া উমমাচর্ 
েরার যমিা উন্নি েমর।"  
  
বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্ো আম্বন্ড্রো সু্টোটন -কাবিন্স িম্বলম্বের্, "সস্ট্রিযোর অ্মথন সমৃস্ট্রদ্ধ োভ 
েরমি চাে এমর্ কযমোমর্া সম্প্রিামের জর্য সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্ অ্িযন্ত গুরুেপূণন। 22 সাউথ 
ওমেস্ট স্ট্রিমটর উমদ্বাধ্র্ স্বাগি সংব্াি এব্ং মাউন্ট ভার্নমর্র িমাগি পুর্জন মমর আমরা প্রমাণ। এই 
স্ট্রব্স্মেের সাশ্রেী মূমেযর ইউস্ট্রর্টগুমো এই ব্ৃহৎ সমামজ আরও কব্স্ট্রশ েমর মার্ষুমে আেৃষ্ট েরমব্ 
এব্ং আমামির সব্াইমে শস্ট্রিশােী েমর িুেমব্।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ ঘি. গোবর ঘপ্রটম্বলা িম্বলর্, "আস্ট্রম মাউন্ট ভার্নর্ শহমরর জর্য এেটি র্িুর্ অ্ধ্যাে 
শুরু েরমি কপমর আর্স্ট্রন্দি। 22 সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিমটর সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্ আমামির 
র্াগস্ট্ররেমির জর্য উন্নি মামর্র অ্যাপাটন মমন্ট সরব্রাহ েরমব্ এব্ং মাউন্ট ভার্নমর্র পুর্রুজ্জীব্র্ 
পস্ট্ররেল্পর্ার প্রস্ট্রিো শুরু েরমব্।"  
  



ওম্বেস্টম্বেস্টার কাউবির বর্িনাহী িিন  লোটিমার িম্বলর্, "22 সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিট অ্ংশীিাস্ট্ররমের 
এেটি উিাহরণ যা োউস্ট্রন্ট, স্থার্ীে সরোর ও কব্সরোস্ট্রর স্ট্রব্স্ট্রর্মোমগর সুস্ট্রব্ধ্ামথন সহােিা েরমি 
পামর। মাউন্ট ভার্নর্ এর ব্ৃহৎ শহমর ব্ে হওোর পর, আস্ট্রম এই প্রেৃস্ট্রির এেটি প্রেল্প অ্জন মর্র 
জর্য সম্প্রিােমে এেস্ট্রেি েরার গুরুে জাস্ট্রর্। এই প্রেমল্পর সব্স্ট্রেেু আমে: সাশ্রেী মূমেযর আব্াসর্ 
যা পস্ট্ররমব্শ ব্ান্ধব্ এব্ং কেন্দ্রীেভামব্ অ্ব্স্ট্রস্থি। ওমেস্টমচস্টার স্ট্রেভামব্ িার ভস্ট্রব্ষযমি স্ট্রব্স্ট্রর্মোগ 
েরমব্ িার জর্য এটাই মমডে।"  
 
মাউি ভার্নর্ এর ঘমের োওইর্ পোটারসর্-হাওোডন  িম্বলর্, "আস্ট্রম আমামির শহমরর জর্য গস্ট্রব্নি 
কয আমরা এই প্রেৃস্ট্রির এেটি প্রেল্পমে অ্স্ট্রস্তমে রােমি পাস্ট্রর এব্ং অ্ব্শযই মাউন্ট ভার্নমর্র 
পুর্রুজ্জীব্র্ শুরু েরমি পাস্ট্রর। আমামির শহমর র্িুর্ চােস্ট্রর, র্িুর্ ব্াস্ট্রসন্দা এব্ং রার্স্ট্রজট স্ট্রভস্ট্রিে 
উন্নের্ আর্া প্রমিযে মাউন্ট ভার্নর্ এর জীব্র্যাোর মার্ ব্িমে স্ট্রিমি যামে। আমরা কিমে গস্ট্রব্নি 
কয মার্ষু আমামির এোমর্ অ্স্ট্রব্শ্বাসয সুমযাগ পামে, স্ট্রব্মশষ েমর আমামির র্িুর্ রার্স্ট্রজট 
ওস্ট্ররমেমন্টড কজাস্ট্রর্ং স্ট্রডস্ট্রিক্ট (Transit Oriented Zoning District)।"  
  
মোকম্বকাম্বেম্বস্টর্ ঘডম্বভলপম্বমম্বির ঘপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘরলা ফগবলোম্বর্া 
িম্বলর্, "আস্ট্রম গস্ট্রব্নি রার্স্ট্রজট স্ট্রভস্ট্রিে উন্নের্ এব্ং রূপান্তরমূেে প্রেমল্পর কর্িৃে স্ট্রিমি কপমর যা 
আমামির কোম্পাস্ট্রর্র মাউন্ট ভার্নমর্ স্ট্রব্স্ট্রর্মোমগর িী ন ঐস্ট্রিহয অ্ব্যাহি রােমব্া। 22 সাউথ ওমেস্ট 
স্ট্রিমট সব্ আমে: সামথনয, স্ট্রব্োস্ট্রসিা এব্ং সহমজ ভ্রমণ! স্ট্রর্উ ইেেন  কস্টমটর পাশাপাস্ট্রশ সরোস্ট্রর ও 
কব্সরোস্ট্রর কযমে আমামির গুরুেপূণন অ্ংশীিারমির পাশাপাস্ট্রশ, আমরা প্রমাণ েরমি সাহাযয েরস্ট্রে 
কয মাউন্ট ভার্নমর্র কসরা স্ট্রির্গুমো এেমর্া এস্ট্রগমে আমে।"  
  
িোংক অি আম্বমবরকা কবমউবর্টি ঘডম্বভলপম্বমি িোংবকং গ্রুপ (Community Development 
Banking Group, Bank of America) এর মাম্বকন ট এবিবকউটিভ টড ঘগাম্বমি িম্বলর্, "22 সাউথ 
ওমেস্ট স্ট্রিট মাউন্ট ভার্নমর্র মমিা শহমর সাশ্রেী, রার্স্ট্রজট স্ট্রভস্ট্রিে আব্াসর্ কয গুরুেপূণন প্রভাব্ 
কফেমি পামর িার সুেষ্ট প্রমাণ। মাউন্ট ভার্নর্ এস্ট্রভস্ট্রর্উ ব্রাব্র িমব্ধ্নমার্, প্রাণব্ন্ত েস্ট্রমউস্ট্রর্টিমি 
অ্ব্িার্ রাোর সমে করো ফগস্ট্রেোমর্া এব্ং মযােমোমেমস্টর্ কডমভেপমমমন্টর িেটি ব্াস্ট্রসন্দামির জর্য 
এেটি অ্র্র্য আব্াসর্ অ্স্ট্রভজ্ঞিা তিস্ট্রর েরার স্বপ্ন স্ট্রেে। আমরা আর্স্ট্রন্দি কয ব্যাংে অ্ব্ 
আমমস্ট্ররোর 85 স্ট্রমস্ট্রেের্ মাস্ট্রেন র্ ডোমরর স্ট্রর্মনাণ ঋণও স্ট্রব্স্ট্রর্মোগ 22 সাউথ ওমেস্ট স্ট্রিমটর জর্য 
মযােমোমেস্টমর্র স্বপ্নমে ব্াস্তমব্ পস্ট্ররণি েরমি সাহাযয েরমি পামর।"  
  

###  
  
 

অ্স্ট্রিস্ট্ররি িথয কপমি কিেুর্ www.governor.ny.gov 
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