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REDI কবমেম্বর্র সহ-সভাপবিরা ললক অন্টাবরওর লপৌরসভাগুবলম্বক অগ্রগবির হালর্াগাদ প্রদার্ 

করম্বি িম্বল বিঠি পাঠিম্বেম্বের্  
  

সি ল াগেিাপ্রাপ্ত প্রকম্বের লেম্বে কবমের্ স্থার্ীে অিদার্ 15 লেম্বক কবমম্বে 5 করম্বি  
  

  
রেসিসিয়েসি অ্যান্ড ইয়কানসিক রেয়েিপয়িন্ট ইসনসিয়েটিয়েে (Resiliency and Economic 
Development Initiative) িহ-িোপসিো, সেপার্ট য়িন্ট অ্ফ কঞ্জায়েট িন (Department of 
Environmental Conservation, DEC) কসিিনাে রেসিি রিয় াি এেং এম্পাোে রের্ 
রেয়েিপয়িয়ন্টে (Empire State Development, ESD) িোপসি এসেক  ার্ট িাে, রিক অ্ন্টাসেওে 
িম্প্রদাে পসেকল্পনা প্রসিোে অ্গ্র সি িম্পয়কট  হািনা াদ প্রদান কয়ে একটি সিঠি জাসে কয়েয়েন 
রিক অ্ন্টাসেওে রপৌেিোগুসিয়ক।  
  
সিঠিটিে িমূ্পর্ট োিট া সনয়ি রদওো হি:  
  
1 অ্য়টােে 2019  

  
সপ্রে REDI রপৌেিো র্/অ্নুদানপ্রাপক র্:  
  
আঞ্চসিক অ্র্টননসিক উন্নেন উয়দযায় ে (Regional Economic Development Initiative, REDI) 
িেকােী পোিয়িটে পর্টাে রিষ হওোে আিো একটি গুরুত্বপূর্ট হািনা াদ প্রদান কেয়ি রপয়ে 
আনসিি।  
  
প্রর্িি, আিো আপনায়দে ধনযোদ জানাসি এই প্রসিোে আপনাে সেজাের্ এেং িির্টয়নে জনয, 
র্াে িায়র্ জসিি আর্টি কাউসন্টে এেং পাাঁিটি অ্ঞ্চি জয়ুি কয়েক েজন সিটিং এেং কয়েকি 
িানুষ। এর্া আপনাে সেজাের্ এেং িির্টন রর্ আিো রিই িে প্রকল্পগুসি সিসিি কেয়ি িক্ষি 
হয়েসেি র্া রিক অ্ন্টাসেও এেং রিন্ট িয়েি নদী িম্প্রদায়েে এখনকাে এেং দীর্টয়িোদী 
সিসিিাপকিাে রিাকাসেিা কেয়ে এেং রপ্রাগ্রািটি উন্নি কোে রক্ষয়ে উয়ে গুসিয়ক িনাক্ত কেয়ে।  
  
রর্িন আপসন জায়নন, REDI রপ্রাগ্রাি, এেং এই প্রয়িষ্টাে জনয েোদ্দ 300 সিসিেন িাসকট ন েিাে, 
সিসিিাপকিা এেং রর্কিইিাে উপে নজে রকন্দ্রীেূি কয়েয়ে িিিান পসেয়েি ি িযায়িঞ্জগুসি িয়ন 
রেয়খ। 7 আ ে 2019 আিো রর্াষর্া কয়েসে রর্ আিায়দে হাউসজং এেং কসিউসনটি সেসনউোি 



 

 

রেসিয়েনসিোি রহাি সেয়পোে রপ্রাগ্রায়িে (Department of Housing and Community Renewal 
Residential Home Repair Program) একটি িম্প্রিােয়র্ে জনয 300 সিসিেন িাসকট ন েিায়েে 
20 সিসিেন েিাে পর্টন্ত আিো েোদ্দ কেয়ো। িাোিা আিো আর্টি কাউসন্টে প্রসিটিয়ি 
রর্া যিাপ্রাপ্ত প্রকয়ল্পে জনয আনুিাসনক 15 সিসিেন িাসকট ন েিাে রিার্ পর্টন্ত এেং আঞ্চসিকোয়ে 
উয়েখয়র্া য েি আকায়েে অ্র্টননসিক উন্নেন এেং সিসিিাপকিা িম্পসকট ি প্রকয়ল্পে জনয 160 
সিসিেন িাসকট ন েিাে পর্টন্ত অ্সিসেক্ত অ্র্টােন প্রদায়নে রর্াষর্া কয়েসে।  
  
রর্য়হিু আিায়দে িানীে িেকাে অ্ংিীদােয়দে অ্ংিগ্রহর্ এেং দাসেত্ব একটি প্রকয়ল্পে িেটজনীন 
উয়দ্দিয এেং অ্গ্রাসধকায়েে প্রয়োজন সনধটাের্ কোে জনয অ্পসেহার্ট, আিো িূিি একটি 15% 
িানীে ো কাউসন্ট িেকায়েে িযায়িে প্রস্তাে োসখ আিায়দে রপৌে প্রকয়ল্পে প্রদান কো পসেিায়র্ে 
িায়র্। এই প্রসিো জয়ুি আিো 15% িানীে অ্েদান িম্পয়কট  উয়েয় ে কর্া শুয়নসে। আসর্টক 
উয়েয় ে রর্ কর্া েযক্ত কো হয়েয়ে িাে জোয়ে কসিিন িে রর্া যিাপ্রাপ্ত প্রকয়ল্পে জনয িানীে 
অ্নুদায়নে পসেিার্ 15% রর্য়ক কসিয়ে 5% কোে সিদ্ধান্ত সনয়েয়ে। িানীে অ্ংিগ্রহর্ অ্পসেহার্ট 
কােন এটি প্রকৃি িেকাসে অ্গ্রাসধকাে ও দক্ষিা সনসিি কয়ে।  
  
র ৌর্ি, র্খন REDI-ে কায়জে রফাকাি িে িিে রপৌে সিসিিাপকিা পসেকাঠায়িাে সেসনয়ো  
কো রর্য়কয়ে, আিো অ্য়নক িম্প্রদায়েে কাে রর্য়ক শুয়নসে িায়দে িানীে অ্র্টনীসিয়ি েযসক্ত ি 
েযেিাে িূিয, সেয়িষ কয়ে িযাসেনাে । রিই িূিযয়ক িানযিা সদয়ে আিো সিসিিাপকিাে সদয়ক 
নজে রকন্দ্রীেূি কো রেিেকাসে েযেিাসেক প্রকল্পগুসিয়ক 160 সিসিেন িাসকট ন েিায়েে 30 
সিসিেন িাসকট ন েিাে েোদ্দ কোে সিদ্ধান্ত সনয়েসে। REDI রপ্রাগ্রাি রিার্ খেয়িে 50% পর্টন্ত 
অ্েদান োখয়ে েযসক্ত ি রেসিসিয়েসি প্রকয়ল্পে, র্াে কযাপ র্াকয়ে 200,000 িাসকট ন েিায়ে, 
একটি িানীে িযাি িহ র্া োয়জযে অ্নুদায়নে 5% হয়ে েয়ি আিা কো হে।  
  
িেয়িয়ষ, আিো সেিীে োসিে িাসিকয়দে কাে রর্য়কও উয়েয় ে কর্া শুয়নসে র্ায়দে িম্পসিে 
ক্ষসি হয়েয়ে। এই কিটিসূি আোসিক কার্টিয়ি প্রার্সিক  ৃয়হে িাসিকয়দে অ্গ্রাসধকাে রদয়ে, আিো 
রিয়কন্ডাসে  ৃয়হেিাসিকয়দে দাসেগুসিে অ্র্টােন কেয়ো িি অ্েসধ র্িক্ষর্ অ্র্ট উপিব্ধ র্াকয়ে 
প্রার্সিক  ৃহগুসিে দােী পেূর্ কোে পে।  
  
একিায়র্ কাজ কয়ে আিো সেশ্বাি কসে এই পদ্ধসিটি আিায়দে নজয়ে আনা প্রধান সেষেগুসিে 
িিাধান কয়ে। স্পষ্টি, জসিি িোে জনয এটি একটি কঠিন পসেসিসি সকন্তু আিো প্রকৃি 
অ্গ্র সি কোে পয়র্ অ্গ্রিে হসি।  
  
REDI কসিিয়নে পক্ষ রর্য়ক জানাই, আিো রিক অ্ন্টাসেও এেং রিন্ট িয়েি সেোে 
িম্প্রদােগুসিে অ্িাধাের্ অ্ংিগ্রহয়র্ে জনয কৃিজ্ঞ এেং অ্যাওোেট গুসি রর্াষর্া কেয়ি উদগ্রীে।  
  

সেনীি,  
  

কসিিনাে রেসিি রিয় াি             োেপ্রাপ্ত কসিিনাে এসেক  ার্ট িাে  



 

 

  
REDI কসিিয়নে িহ-িোপসি র্  
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