
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ িম্ব াম্বযেষ্ঠম্বের যর্ে 11.6 বমবল র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্র ী ও 

সহা ক আিাসর্ উন্ন ম্বর্র কায উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

বিিলস ইর্কম্বিনাম্বরম্বেড (People Inc.) এর বলর্উড লাফাম্ব ে বসবর্ র অোিােন ম্বমন্ট 37টি বমশ্র 
আম্ব র অোিােন ম্বমন্ট প্রোর্ কম্বর ঘগেস সাম্বকন ল এলাকা   

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বাফাম ামে ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্ট িমু্পর্ন করার 
কথা ঘ াষর্া কমরমের্, এটি বেস্ক লর্ে ইেকন বািীমের জর্য 37টি অ্যাপাটন মমন্ট িহ একটি র্েুর্ 
11.6 লমল ের্ মালকন র্ ড ামরর িাশ্রেী আবাির্ উন্নের্। এোডাও এই উন্নেমর্র মমযয থাকমব 
িহােো পলরমষবা যা বলুিগে বা উন্নের্মূ ক প্রলেবন্ধীমের স্বাযীর্ভামব বিবাি করমে ঘেে। 
বাফাম ার ঘগট িামকন   এ াকার খাল  লম াডন  লফ মমার হািপাোম র িাইমট এই অ্যাপাটন মমন্টগুম া 
লর্মনার্ করা হে, যা মাযযমম অ্লযবািীমের িরকালর পলরবহর্ ও খুচরা ঘকর্া ঘবচার িহজ িুমযাগ 
প্রোর্ কমর।  
  
"একটি েী নকা  খাল  স্থার্মক উচ্চমামর্র গৃমহ রূপান্তলরে কমর আমরা বামফম ামে আমরকটি 
ঘকৌশ গে লবলর্মোগ করলে ঘগটি িামকন   এ াকার পুর্রুজ্জীবমর্র প্রমচষ্টা অ্গ্রির করমে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্ট একটি স্বাগে িংমজাজর্ যা শহমরর 
অ্লযবািীমের জর্য র্েুর্ িাশ্রেী মূম যর আবাির্ লবকল্প প্রোর্ করমব এবং বাফাম ার পুর্জন ন্ম 
অ্বযাহে রাখমে িাহাযয করমব।"  
  
"আমরা চাই যারা বাফাম ামে এবং রাজয জমুড বড হমেমের্, োরা এখামর্ থামকর্ এবং োমের 
িাশ্রেী মূম যর আবাির্ লবকল্প উপ ব্ধ থামক", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। 
"ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্ট আমামের পুমরামর্া অ্লযবািীমের জর্য িাশ্রেী ইউলর্ট ঘযাগ 
কমর এবং উন্নের্ম ূক প্রলেবন্ধকো িহ বযলিবমগনর জর্য গুরুত্বপূর্ন িহােোম ূক পলরমষবা প্রোর্ 
কমর। এই লবলর্মোগ আমামের আক্রমর্াত্মক 20 লবল ের্ িাশ্রেী মূম যর  রবালড ঘযাগ এবং 
িংরক্ষর্ করার পাাঁচ বেমরর আবাির্ পলরকল্পর্ার অ্ংশ। আমরা লর্উ ইেমকন  িবাইমক স্বাযীর্, িসু্থ, 
লর্রাপে জীবর্ যাপমর্র িমুযাগ লেমে চাই।"  
  
িক  লর্উ ইেকন বািীর জর্য লর্রাপে, িাশ্রেী আবাির্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নর কুওমমার ঘয 
অ্ঙ্গীকার ো ঘেমটর এই অ্ভূেপূবন 20 লবল ের্ মালকন র্ ড ার মূম যর পাাঁচ-বের ঘমোেী আবাির্ 
পলরকল্পর্াে (Housing Plan) প্রলেফল ে হে। এই পলরকল্পর্া িামমথনযর মমযয থামক এমর্ 



 

 

100,000 আবাির্ এবং 6,000 িমলথনে আবাির্ তেলর এবং রক্ষার মাযযমম আবাির্ িহজ ভয 
কমর এবং গৃহহীর্োর িামথ  ডাই কমর। 2011 িা  ঘথমক লর্উ ইেকন  ঘেট ঘহামস্ এবং 
কলমউলর্টি লরলর্উো  (Homes and Community Renewal, HCR) 763 লমল ের্ মালকন র্ 
ড ামরর ঘবলশ লবলর্মোগ কমরমে, যা ওমেোর্ন লর্উ ইেমকন  4,400টি িাশ্রেী গৃহ এবং অ্যাপাটন মমন্ট 
তেলর করমে ও িংরক্ষর্ করমে, যার মমযয প্রাে 197 লমল ের্ মালকন র্ ড ার লবলর্মোগ করা 
হমেমে বাফাম া শহমর আর্ুমালর্ক 5,700 জর্ মার্ষুমক বািস্থার্ প্রোর্ করার জর্য।  
  
ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্ট ল র্উড ও  াফামেট লিমট একটি পালকন ং  মটর উপর 
লর্মনার্ করা হমেলে , যা লম াডন  লফ মমার হািপাো  বন্ধ হওোর পর ঘথমক অ্বযবহৃে অ্বস্থাে 
পমড লে । এই উন্নেমর্ রমেমে 31টি এক-ঘবডরুম লবলশষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট এবং েটি েইু-ঘবডরুম 
লবলশষ্ট অ্যাপাটন মমন্ট। অ্যাপাটন মমন্টগুল  55 বের বা ঘবলশ বেমির কম ঘথমক মাঝালর গৃহস্থাল  আে 
িহ মার্ুমষর জর্য িাশ্রেী মূম যর। ল র্উড লপ্রজামভন শর্ লডলিক্ট লহমিমব পলরলচে বাফাম ার অ্র্যেম 
প্রাচীর্ ও ঐলেহালিক এ াকাে অ্বলস্থে, এটি এ মউড গ্রাম ও বাফাম ার মামঝ অ্বলস্থে।  
  
প্রকমল্পর িুমযাগ-িুলবযার মমযয রমেমে এর্ালজন  োর োপ ও শীোেপ লর্েন্ত্রর্ বযবস্থা, প্রলেটি 
ইউলর্মট লডশওোশার,  লন্ড্রর িুলবযা এবং বলহরঙ্গমর্র উম ামর্র স্থার্।  
  
লর্উ ইেকন  ঘেট অ্লফি ফর লপপ  উইথ ঘডমভ পমমন্টা  লডমজলবল টিজ (Office for People With 
Developmental Disabilities, OPWDD) এবং লপপ  ইঙ্ক এর মমযয একটি অ্ংশীোলরমত্বর মাযযমম 
আবাির্ িহােো পলরমষবা প্রোর্ করা হে, এরা এই প্রকমল্পর ঘডমভ পার এবং ওমেোর্ন লর্উ 
ইেমকন র অ্র্যেম বৃহৎ প্রলেষ্ঠার্ যারা বেস্কমের এবং ঘবৌলিক এবং উন্নের্ম ূক প্রলেবন্ধীমের জর্য 
আবালিক িুমযাগ প্রোর্ কমর।  
  
HCR ঘেট এবং ঘফডামর  লর্ম্ন আমের হাউলজং টযাক্স ঘক্রলডট প্রোর্ কমর যা ইকুইটিমে প্রাে 7.6 
লমল ের্ মালকন র্ ড ার উৎপন্ন কমরএবং ভেুন লকমে অ্লেলরি 2.5 লমল ের্ মালকন র্ ড ার প্রোর্ 
কমর। OPWDD কযালপটা  প্লাি ভাডার ভেুন লক এবং পলরমষবার জর্য অ্থনাের্ বাবে 1 লমল ের্ 
মালকন র্ ড ার প্রোর্ কমর। লর্উ ইেকন  ঘেট এর্ালজন  লরিাচন  অ্যান্ড ঘডমভ পমমন্ট অ্থলরটি (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 37,000 মালকন র্ 
ড ার প্রোর্ কমর। অ্লেলরি অ্থনােমর্র মমযয রমেমে বাফাম া শহর ঘথমক 265,505 মালকন র্ 
ড ার।  
  
ল র্উড  াফামেমট রামজযর লবলর্মোগ, প্রবীর্মের জর্য িাশ্রেী গৃহ িংরক্ষমর্র মাযযমম গভর্নমরর "িব 
র্ীলে জমুড স্বাস্থয" এবং "বেি-অ্র্ুকূ  রাজয" উমেযাগগুল মক িমথনর্ কমর। এই উমেযাগটি একটি 
িহমযালগোম ূক প্রমচষ্টা যা কলমউলর্টির স্বাস্থয এবং িুস্থো উন্নেমর্র জর্য িমস্ত ঘক্ষমে র্ীলে গ মর্র 
িমে স্বামস্থযর লবমবচর্ামক একীভুে করামক িব ঘথমক ঘবলশ গুরুত্ব ঘেে। এখামর্ আমরা জার্রু্।  
  
বিিলস ইর্কম্বিনাম্বরম্বেড ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও রন্ডা ঘেম্বডবরক িম্বলর্, "এখামর্ বাফাম া ও পার্শ্নবেী 
এ াকার লবলভন্ন িাশ্রেী মমূ যর আবাির্ লবকমল্পর অ্ভাবর্ীে প্রমোজর্ আমে। আমরা খুবই আর্লিে 
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ঘয আমামের িংস্থার িাহাযয লর্মে আমামের লমশ্র-আমের বািস্থামর্র অ্পশর্ দ্বারা বেস্ক 
প্রাপ্তবেস্কমের জর্য এবং প্রলেবন্ধী বযলিমের জর্য িমামজর একটি ফাাঁক পূরর্ হে। ল র্উড  াফামেট 
লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্টি-ঘক ঘগটি িামকন  -এর জর্য িহমযালগোর একটি উোহরর্ লহিামব ঘপমে 
আমরা গলবনে। এই িাশ্রেী মূম যর বািস্থামর্র িুমযাগ প্রোমর্র জর্য গুরুত্বপূর্ন অ্ংশীোর ও 
িম্প্রোমের গ্রুপগুম ার িহােো িহ লর্উইেকন  ঘেট ফালন্ডং ঘিািন ঘপমে আমরা কৃেজ্ঞ।"  
  
বর্উ ই কন  ঘেে ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ াল কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্টি বেস্ক প্রাপ্তবেস্কমের জর্য 37টি অ্যাপাটন মমন্ট 
প্রোর্ কমর যামে োরা আরামম এবং োমের লর্জস্ব িম্প্রোমের মমযয িাশ্রেীভামব বিবাি করমে 
পামরর্।। গভর্নর কুওমমা বুঝমে পামরর্ ঘয প্রাপ্তবেস্ক লর্উ ইেকন বািীমের জর্য আবািমর্র িুমযাগ-
িুলবযা বৃলি কমর এবং োমের ঘিবািমূমহ প্রমবশালযকার প্রোমর্র মাযযমম আমরা িবার জর্য 
শলিশা ী এ াকা গমড েুল । বামফম া শহরও বযলেক্রম র্ে এবং আমরা োমের র্েুর্ বািস্থামর্ 
বালিিামের স্বাগে জার্ামে আমামের অ্মর্ক অ্ংশীোরমের িমঙ্গ ঘযাগোর্ কলর।"  
  
অবফস ফর বিিল উইি ঘডম্বভলিম্বমন্টাল বডম্বসবিবলটিম্বসর কবমের্ার বিওডর কোের্ার এমবড, 
এমএস িম্বলর্, "িাশ্রেী মূম যর, িহােক আবাির্ ঘবৌলিক এবং উন্নের্মূ ক অ্ক্ষমো িহ মার্ুষমের 
িমলিে, িামালজক বিবামির িুলবযা প্রোর্ কমর। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব এবং আমামের রামজযর 
িংস্থার অ্ংশীোরমের িহােোর মাযযমম, আমরা লর্লিে করমে িাহাযয করমে পালর ঘয, ঘয িক  
মার্ুষমের আমরা িহােো কলর োরা িখুী, পলরপূর্ন জীবর্ অ্লেবালহে কমরমে পামরর্ োমের 
এ াকাে এবং িমামজ।"  
  
বর্উই কন  ঘেে বডিােন ম্বমন্ট অি ঘহলি (New York State Department of Health) কবমের্ার ড. 
হাও াডন  যকুার িম্বলর্, "বামফম ামে ল র্উড  াফামেট লিলর্ের এপাটন মমন্টি-এর মমো হাউলজং 
ঘডমভ পমমমন্টর িহােোর মাযযমম গভর্নর কুওমমা প্রকৃে অ্মথনই লর্উ ইেকন মক একটি বেি-অ্র্ুকূ  
রাজয লহিামব তেলর করমের্। বালিিামের ঘড াওমের পাকন  এবং আমশপামশর িবনজর্ীর্ পলরবহমর্র 
িহজ প্রমবশালযকার থাকমব যা োমের িমামজর বালক অ্ংমশর িমঙ্গ যিু করমব, এবং এই িব লকেু 
একটি িুির ঐলেহালিক এ াকাে হমব।"  
  
কংম্বেসমোর্ ব্রা ার্ বহবগন্স িম্বলর্, "লপপ ি ইর্কমপনামরমটড ঘয ঘকার্ িম্প্রোমের মার্িম্পন্ন 
হাউলজং িুমযাগ িলুবযার প্রমোজর্ পূরর্ করমে পামর এমর্ প্রমজক্ট লর্মে ঘর্েৃত্ব প্রেশনর্ করমে 
থাকমে যা লবলভন্ন আবালিকমের কামে অ্যামক্সিমযাগয হে। ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমন্ট, 
আংলশকভামব ঘফডামর  HOME ফান্ডিমূহ এবং ঘফডামর  ঘ া-ইর্কাম হাউলজং টযাক্স ঘক্রলডমটর 
মাযযমম অ্থনাের্ করা, একটি আকষনর্ীে র্েুর্ িংমযাজর্ এমর্ একটি এ াকাে যার এক অ্িাযারর্ 
ইলেহাি রমেমে।"  
  
বসম্বর্ের টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "আমামের জালে যখর্ একটি িাশ্রেী মূম যর আবািমর্র িংকমটর 
মুমখামুলখ হমে থাকমে, আমামের রাজয এবং লপপ  ইঙ্ক এর মে অ্িামার্য অ্ংশীোররা র্েুর্ 
আবািমর্র িুমযাগ, যা অ্লযগময এবং ঘটকিই মমড  উভেই, োমে লবলর্মোগ করমে লর্মবলেে 



 

 

থাকমে। লর্উ ইেকন  ঘেট, বামফম া শহর এবং ঘফডামর  টযাক্স ঘক্রলডমটর িহােোে এই প্রকল্পটি 
প্রকৃেই অ্মথন একটি ে গে প্রমচষ্টা লে , এবং আজমকর লফো কাটা িক  পলিম লর্উ ইেকন বািীর 
জর্য একটি অ্লযকের িমোপূর্ন ও িম্ভবপর ভলবষযমের জর্য লপপ  ইঙ্ক এর লভশর্ এবং অ্ক্লান্ত 
এডমভামকলির ফ াফ ।"  
  
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্তা বিোল বিিলস-ঘোকস িম্বলর্, "ল র্উড  াফামেট লিলর্ের 
অ্যাপাটন মমন্ট ঘখা ার জর্য লপপ  ইঙ্ক ও NYSHCR-ঘক অ্লভর্ির্। ল র্উড িংরক্ষর্ ঘজ াে এই 
11.6 লমল ের্ মালকন র্ ড ামরর উন্নের্ প্রকল্প একটি েষৃ্টান্ত লকভামব আলথনক িহােো এবং রাজয ও 
ঘকন্দ্রীে িরকামরর অ্ংশীোলরত্ব িাশ্রেী মূম যর আবাির্ তেলর করমে এবং িহােোমূ ক পলরমষবা 
প্রোর্ করমে িাহাযয করমে পামর আমামের িব ঘচমে ঝুাঁ লকপূর্ন বালিিামের জর্য - বেস্ক 
প্রাপ্তবেস্কমের এবং ঘবৌলিক ও উন্নের্মূ ক প্রলেবন্ধীমের মার্ুষমের জর্য।"  
  
ঘম র িা রর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "আমার প্রশাির্ 2006 িা  ঘথমক বাফাম ামে িাশ্রেী মূম যর 
আবাির্মক িমথনর্ কমর চম মে আক্রমর্াত্মকভামব, যার ফম  2,000 ইউলর্মটর ঘবলশ িাশ্রেী মূম যর 
আবাির্ তেলর করা হমেমে। আলম লপপ  ইঙ্কমক িাযুবাে জার্াই, এই প্রকমল্পর জর্য, যা প্রবীর্মের 
 ক্ষয কমর, এবং যামে প্রলেবন্ধীমের জর্য পলরকলল্পে ইউলর্টও রমেমে। এটি ঘগট িামকন   এ াকার 
জর্য োরুর্ভামব মার্ার্িই।"  
  
কাউবন্ট বর্িনাহী মাকন  বস. ঘিালর্কারয িম্বলর্, "প্রবীর্মের জর্য িাশ্রেী আবাির্ িংরক্ষর্ করা 
গুরুত্বপূর্ন এবং র্েুর্ ল র্উড  াফামেট লিলর্ের অ্যাপাটন মমমন্ট এই লবলর্মোগ ঠিক োই কমর, কম 
ঘথমক মযযম আমের প্রবীর্মের বাফাম ার িব ঘচমে ঐলেহালিক এ াকাগুল র একটিমে বিবামির এবং 
িমামজর অ্ংশ হবার িুমযাগ প্রোর্ কমর। এই যরমর্র উন্নের্ আমামের প্রবীর্মের জর্য র্েুর্ 
িম্ভাবর্ার েরজা খুম  ঘেে এবং একই িামথ এ াকাগুম ামক িমৃি কমর, এবং ল র্উড িংরক্ষর্ 
ঘজ াে এক অ্িাযারর্ ঘযাগোর্ হমব।"  
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