
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ র্তুর্ সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক কাজ সম্পন্ন হওয়ার 
ঘ াষণা কম্বরর্  

  
ফাউম্বের্গুবল প্রথম পর্নায় পবরিার ও প্রবতিন্ধী প্রাপ্তিয়স্কম্বের জর্ে 332টি সাশ্রয়ী ও েবি-েক্ষ 

অোপার্ন ম্বমে অফার কম্বর  
  

উন্নয়র্ চূড়ান্তভাম্বি ঘেম্বর্র সাম্বিক ব্রুকবলর্ ঘেম্বভলপম্বমোল ঘসোর সাইম্বর্ 1,100টি সাশ্রয়ী 
মূম্বলের িাবড় অন্তভুন ি করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলিমর্ ফাউমের্গুলির প্রাথলমক পর্নায় সম্পন্ন করার ঘ াষণা 
লিময়মের্, এটি একটি 6.7 একর লমশ্র ব্যব্হামরর উন্নয়র্ কমমেক্স র্া চূড়ান্তভামব্ 1,163টি সাশ্রয়ী 
মূমিযর ব্ালড় প্রিার্ করমব্। একসামথ, প্রকমের প্রথম িটুি সম্পন্ন ভব্মর্র মমযয রময়মে 332টি 
সাশ্রয়ী মূমিযর এপার্ন মমে এব্ং ব্ুলিব্ৃলিক ও উন্নয়র্শীি প্রলিব্ন্ধী ব্যলিমির জর্য সহায়ক ঘসব্া 
র্ামি িারা স্বাযীর্ভামব্ ব্সব্াস করমি পামর। পূব্ন লর্উ ইয়কন  ঘেমর্র সামব্ক ব্রুকলির্ 
ঘেমভিপমমোি ঘসোর (Brooklyn Developmental Center)-এর সাইমর্ এই উন্নয়র্টি লর্লমনি 
হমে।  
  
 "আমরা লর্উ ইয়মকন র প্রলিটি ঘকাণায় সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসমর্র অ্ভাব্ ঘমাকামব্িার জর্য একটি 
অ্ভূিপূব্ন অ্ঙ্গীকার কমরলে, লকন্তু লব্মশষ কমর ব্রুকলিমর্, ঘর্খামর্ COVID-19 মহামারীর কারমণ 
সৃষ্ট আলথনক কষ্ট িীব্র হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফাউমের্গুলি এর মমিা র্িুর্ উন্নয়র্ 
আমামির উৎসাহী িলৃষ্টভলঙ্গ এই সংকর্ ঘথমক লফমর আসা অ্ব্যাহিভামব্ িামির উচ্চির মামর্র, 
শলি-িক্ষ  র ও সহায়ক পলরমষব্ালি প্রিার্ করমব্ র্া িামির সব্মচময় ঘব্লশ প্রময়াজর্।"  
  
সকি লর্উ ইয়কন ব্াসীর জর্য লর্রাপি, সাশ্রয়ী আব্াসর্ ব্যব্স্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘর্ অ্ঙ্গীকার 
িা ঘেমর্র এই অ্ভূিপূব্ন 20 লব্লিয়র্ মালকন র্ েিার মূমিযর পাাঁচ-ব্ের ঘময়ািী আব্াসর্ 
পলরকের্ায় (Housing Plan) প্রলিফলিি হয়। এই পলরকের্া 100,000টি সাশ্রয়ী আব্াসর্ ও 
6,000টি সহায়ক পলরমষব্া তিলর করার ব্া সংরক্ষণ করার মাযযমম আব্াসর্ সহজিভয কমর এব্ং 
গৃহহীর্িার সামথ িড়াই কমর।  
  



 

 

লর্ম্ন আময়র পলরব্ার এব্ং র্ামির সহায়ক ঘসব্ার প্রময়াজর্ িামির ভাি মামর্র, সাশ্রয়ী মূমিযর 
আব্াসর্ সরব্রাহ করার জর্য লেজাইর্ করা হময়মে, প্রকেটি সম্প্রিায়মক পরু্রুজ্জীলব্ি করা এব্ং 
অ্থনর্ীলির উন্নয়মর্ গভর্নমরর সামলিক ঘকৌশমির অ্ংশ। 2011 সাি ঘথমক, লর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহামস 
এন্ড কলমউলর্টি লরলর্উয়াি (New York State Homes and Community Renewal) ব্রুকলিমর্ 
প্রায় 2.5 লব্লিয়র্ মালকন র্ েিার লব্লর্ময়াগ কমরমে র্া 11,800টি সাশ্রয়ী মূমিযর ব্ালড় তিলর ব্া 
সংরক্ষণ কমরমে।  
  
প্রথম পর্নাময় 11629টি লসলভউ অ্যালভলর্উমি 65টি সাশ্রয়ী মূমিযর অ্যাপার্ন মমে সহ একটি র্িুর্ 
ভব্র্ অ্ন্তভুন ি রময়মে। সমিমরাটি ইউলর্র্ ব্লুিজীব্ী ব্া উন্নয়র্শীি প্রলিব্ন্ধী প্রাপ্তব্য়স্কমির জর্য 
সংরলক্ষি থাকমব্ র্ারা ব্লক ইর্লেটিউর্, ইর্কমপনামরমর্ে কিৃন ক প্রিি ব্যাপক অ্র্সাইর্ সহায়ক 
পলরমষব্াগুলিমি অ্যামক্সস পামব্র্। এই পলরব্ারগুলি লর্উ ইয়কন  ঘের্ অ্লফস ফর লপপি উইথ 
ঘেমভিপমমোি লেমসলব্লিটিস (New York State Office for People With Developmental 
Disabilities) কিৃন ক প্রিি ভাড়ার ভিুন লক পামব্। িশটি ইউলর্র্ গলিশীিিা, শ্রব্ণ ব্া িলৃষ্টশলি 
প্রলিব্ন্ধকিা সম্পন্ন ব্ালসন্দামির জর্য সমূ্পণনরূমপ অ্যামক্সসমর্াগয ও অ্লভমর্ালজি হমব্।  
  
23.4 লমলিয়র্ মালকন র্ েিামরর লসলভউ এলভলর্উ ভব্মর্র জর্য সহায়িা লর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহামস 
এন্ড কলমউলর্টি লরলর্উয়ামির মাযযমম ঘফোমরি ও ঘের্ লর্ম্ন আময়র আব্াসর্ র্যাক্স ঘেলের্ ব্রাদ্দ 
অ্ন্তভুন ি লেি। লর্উ ইয়কন  ঘের্ এর্ালজন  লরসাচন  অ্যান্ড ঘেমভিপমমে অ্থলরটি (New York State 
Energy Research and Development Authority) এর মালিফযালমলি লর্উ কর্স্ট্রাকশর্ ঘপ্রািাম 
(Multifamily New Construction Program) এই প্রকমের জর্য 158,600 মালকন র্ েিার প্রিার্ 
কমরমে এব্ং NY-সার্ প্রমণাির্ায় ঘমার্ 152,840 মালকন র্ েিার প্রিার্ কমরমে, র্ার মমযয রময়মে 
195.48 লকমিাওয়ার্ ঘসৌরজগমির জর্য মালিফযালমলি সাশ্রয়ী মূমিযর হাউলজং ইর্মসলেভ 
(Multifamily Affordable Housing Incentive) ঘথমক, 53,120 মালকন র্ েিারসহ। ব্যাংক অ্ব্ 
আমমলরকা (Bank of America) কিৃন ক অ্লিলরি অ্থনায়র্ প্রিার্ করা হময়লেি।  
  
911 এরলস্কর্ লস্ট্রমর্ অ্ব্লস্থি আমরকটি ভব্র্ পলরব্ামরর জর্য 267টি সাশ্রয়ী মূমিযর এপার্ন মমে 
প্রিার্ কমর। সািষলিটি অ্যাপার্ন মমে ব্লুি ব্া লব্কাশমূিক প্রলিব্ন্ধী প্রাপ্তব্য়স্কমির জর্য সংরলক্ষি 
র্ারা ব্লক ইর্লেটিউর্ ঘথমক সহায়ক ঘসব্া পামব্র্ এব্ং OPWDD এর মাযযমম ভাড়া ভিুন লক 
পামব্র্।  
  
911 এরলস্কর্ লস্ট্রর্ লর্উ ইয়মকন র জিব্ায়ু ব্ন্ড ঘপ্রািামমর অ্যীমর্ লর্লমনি হময়লেি সাশ্রয়ী মূমিযর 
আব্াসর্ উন্নয়র্ র্া পলরমব্শ এব্ং জিব্ায়ুর উপর ইলিব্াচক প্রভাব্ ঘফমি। উভয় ভব্র্ সব্নালযক 
শলি িক্ষিা অ্জন মর্র জর্য এর্ালজন  োর মালিফযালমলি হাই রাইজ (Energy Star Multifamily 
High Rise) এব্ং এোরপ্রাইজ লির্ কলমউলর্টি ঘপ্রািামগুলি (Enterprise Green Communities 
programs) এর মার্ পূরমণর জর্য লেজাইর্ করা হময়লেি। শলি িক্ষ তব্লশষ্টযগুলির মমযয উচ্চ 
িক্ষিা সংমেষকারী ব্য়িার ও িাপ পাম্পগুলি, এর্ালজন  োর র্ন্ত্রপালি, ফমর্া ঘসন্সর, আউর্মোর ও 
সাইমর্র আমিা লর্য়ন্ত্রমণর জর্য র্াইমার অ্ন্তভুন ি কমর।  
  



 

 

এরলস্কর্ লস্ট্রমর্র 86.8 লমলিয়র্ মালকন র্ েিামরর ভব্মর্র অ্থনায়মর্র মমযয স্থায়ী কর মুি জিব্ায়ু 
ব্ন্ড, ঘফোমরি লর্ম্ন-আয় আব্াসর্ কমরর ঘেলের্ ও HCR ঘথমক ভিুন লক অ্ন্তভুন ি লেি। অ্লিলরি 
অ্থনায়র্ লর্উ ইয়কন  লসটি লেপার্ন মমে অ্ব্ হাউলজং লপ্রজারমভশর্ এন্ড ঘেমভিপমমে (New York 
City Department of Housing Preservation and Development) কিৃন ক প্রিার্ করা হময়লেি।  
  
ফাউমের্গুলি গণপলরব্হর্, শালিন লচশিম ঘের্ পাকন , ব্াইক ঘেইি ও কলমউলর্টি সংস্থার্ ঘর্মর্ 
মুলি ঘিাকার্, পাকন , সু্কি ও অ্র্যার্য খচুরা প্রলিষ্ঠামর্র কাোকালে অ্ব্লস্থি।  
  
প্রস্তাব্ প্রলেয়ার জর্য এম্পায়ার ঘের্ ঘেমভিপমমমের প্রলিমর্ালগিামিূক অ্র্ুমরামযর মাযযমম েয়কৃি 
লেকলমশর্ে ঘের্ প্রপাটিন  আকন ার ঘকাম্পালর্ দ্বারা উন্নি করা হমে। লব্লের শিন  অ্র্ুর্ায়ী, আকন ার 
ঘকাম্পালর্ সম্পলির জর্য 10 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার প্রিার্ করমে, র্া পূমব্ন লর্উ ইয়কন  ঘেমর্র 
েরলমর্লর কিৃন পমক্ষর মালিকার্াযীর্ লেি। সম্পলিটি সামব্ক ঘের্ পলরচালিি ব্রুকলির্ উন্নয়র্ 
ঘকমের অ্ংশ লেি, র্া 2015 সামি হময়লেি।  
  
প্রকেগুলি 1.4 লব্লিয়র্ মালকন র্ েিামরর ভাইর্াি ব্রুকলির্ ইলর্লশময়টিভ (Vital Brooklyn 
initiative)-টি স্বাস্থযমসব্া ঘথমক শুরু কমর আব্াসর্ পর্নন্ত আর্টি সমলিি অ্ঞ্চমি িক্ষয লস্থর ও 
লব্লর্ময়াগ কমরমে র্া ব্রুকলিমর্র উচ্চ চালহিাসম্পন্ন কলমউলর্টিগুমিার িী নস্থায়ী অ্থননর্লিক ও ব্ণনগি 
তব্ষময ঘমাকামব্িায় একটি র্িুর্ মার্ প্রলিষ্ঠা কমরমে। ভাইর্াি ব্রুকলির্ ইলর্লশময়টিভ ঘসন্ট্রাি 
ব্রুকলিমর্র এিাকায় 4,000টি সাশ্রয়ী মূমিযর ব্ালড় তিলর করমব্।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "ফাউমের্গুলি 
একটি উচ্চালভিাষী উন্নয়র্ র্া গভর্নর কুওমমার চিমার্ প্রমচষ্টার পলরপূরক র্া ব্রুকলিমর্ জ্বািার্ী-
িক্ষ, স্বাস্থয-লভলিক সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসর্ আর্ার ঘচষ্টা করমে। প্রথম যামপর 332 টি পলরব্ার 
সহায়ক ঘসব্া, লব্মর্ািমর্র জায়গা, লর্কর্ব্িী গণ পলরব্হর্ ও পলরব্ামরর জর্য আরও অ্মর্ক 
গুরুত্বপূণন সুলব্যা ঘথমক উপকৃি হমব্। র্খর্ সমূ্পণন হমব্, প্রকেটি 1,100টি ব্ালড়র সমঙ্গ একটি 
আযুলর্ক ও সলেয় লমশ্র ব্যব্হার ও লমশ্র আময়র এিাকা হমব্। আমরা এই প্রকমে প্রথম যাপ 
সম্পন্ন করার অ্সাযারণ প্রমচষ্টার জর্য আমামির অ্মর্ক অ্ংশীিারমক যর্যব্াি জার্াই এব্ং আমরা 
েয়টি ভব্মর্র সমালপ্ত উির্াপমর্র জর্য অ্মপক্ষায় আলে।"  
  
এম্পায়ার ঘের্ ঘেম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বেে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক গার্ন লার িম্বলর্, এম্পায়ার ঘের্ 
ঘেভিপমমে (Empire State Development)-টি আমামির সহময়াগী ঘের্ এমজলন্স ও ঘব্সরকারী 
খামির সামথ এই স্বে ব্যব্হার্ন ঘের্ সুলব্যায় র্িুর্ জীব্মর্র শ্বাস লর্মি অ্ংশীিারী হময় গলব্নি। 
ফাউমের্গুলির মমিা প্রকে শুযুমাত্র স্থার্ীয় অ্থননর্লিক সুমর্াগমক উৎসালহি কমর র্া ব্রং ব্ৃহির 
এিাকার পুর্রুজ্জীব্মর্র জর্য গুরুত্বপূণন অ্র্ ুর্ক লহমসমব্ কাজ কমর। প্রলিটি অ্ংশীিামরর িক্ষিা, 
িক্ষিা ও সৃজর্শীিিার কারমণ, এই উন্নয়র্ কমনসংস্থার্, ব্ালণলজযক কার্নকিাপ, প্রলিমব্শী ঘসব্া এব্ং 
অ্লিলরি সলুব্যা সৃলষ্ট করমব্ র্া আমামির িক্ষযমক লর্উ ইয়কন  এ এলগময় লর্ময় ঘর্মি সাহার্য 
করমব্।"  



 

 

  
OPWDD এর কবমের্ার বথওম্বোর এ.কাের্ার িম্বলর্ "লর্উ ইয়কন  উন্নয়র্শীি প্রলিব্ন্ধী ব্যলিমির 
সঠিক সহায়িা লিময় িামির সম্প্রিাময় স্বাযীর্ভামব্ ব্সব্াস করমি সাহার্য কমরমে। সামব্ক ব্রুকলির্ 
ঘেমভিপমমোি ঘসোর (Brooklyn Developmental Center) এর লভলিমি লর্লমনি ফাউমেমর্র 
র্িুর্ অ্যাপার্ন মমেগুমিা ঘিখামে ঘর্ প্রালিষ্ঠালর্ক ঘসটিংমস উন্নয়র্শীি প্রলিব্ন্ধীমির ব্যলিমির 
আব্াসর্ ঘিওয়ার লির্ ঘথমক আমরা কির্া এলগময়লে। এই র্িুর্ এপার্ন মমেগুমিা 80 জমর্রও ঘব্শী 
মার্ুষমক িামির সম্প্রিাময়র মমযয ঘব্াঁমচ থাকা, কাজ করমি এব্ং সমূ্পণনভামব্ অ্ংশিহণ করমি 
সাহার্য করমব্।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ এর্াবজন  বরসাচন  অোন্ড ঘেম্বভলপম্বমে অথবরটি এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বেে ও প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকতন া ঘোবরর্ এম.হাবরস িম্বলর্ "আমামির সব্মচময় অ্সহায় র্াগলরকমির পলরেন্ন ও 
সাশ্রয়ী শলিমি র্যায়সঙ্গি অ্যামক্সমস সহায়িা করা গভর্নর কুওমমার জিব্ায়ু এমজন্ডার একটি 
অ্িালযকার। এই প্রকে ঘিখামে লকভামব্ পুর্র্নব্ীকরণমর্াগয শলি দ্বারা চালিি স্বাস্থযকর, সাশ্রয়ী 
মূমিযর ব্াসস্থার্গুলি সম্প্রিায়মক উন্নি করমি পামর এব্ং লর্উ ইয়কন ব্াসীমির প্রজমের জর্য ক্ষলিকর 
লর্গনমর্ কমামি সাহার্য করমি পামর।"  
  
হাউবজং বপ্রজাম্বভন ের্ অোন্ড ঘেম্বভলপম্বমে (HPD)-এর কবমের্ার লুইস কোরল িম্বলর্, "এই েয়টি 
লব্লডং প্রকে ঘশষ হমি, পূব্ন লর্উ ইয়মকন র পলরব্ারগুমিা খুব্ সংকর্পূণন সমময় শি শি র্িুর্ 
সাশ্রয়ী মূমিযর ব্ালড়মি অ্যামক্সমসর সুমর্াগ পামব্। এই মুহূমিন  প্রলিটি র্িুর্ সাশ্রয়ী মূমিযর ব্ালড় 
গণর্া করা হমে। ঘর্মহিু আমরা আমরা সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসমর্র জর্য চাপ প্রিার্ করলে, এর্া 
এই যরমর্র প্রকে, প্রাথলমকভামব্ লর্ম্ন আময়র পলরব্ার এব্ং র্ামির সহায়ক র্মের প্রময়াজর্ িামির 
ঘসব্া করা, র্া আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘব্লশ গুরুত্বপূণন হময় উঠমে। আলম আকন ার ঘকাম্পালর্, লর্উ 
ইয়কন  এম্পায়ার ঘের্ ঘেমভিপমমে ও লর্উ ইয়কন  ঘহামস এন্ড কলমউলর্টি লরলর্উয়াি ঘেমভিপমমমে 
আমামির অ্ংশীিারমির এই উন্নয়র্মক ব্াস্তব্ায়মর্র জর্য প্রশংসা করলে।"  
  
ঘসম্বর্র্র ঘরাক্সার্ ঘজ. পারম্বসাে িম্বলর্, "আলম আমার লসমর্র্লরয়াি লেলস্ট্রমের ব্ালসন্দামির জর্য 
সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসর্ আর্ার জর্য 'িয ফাউমের্স' এর প্রথম পর্নায় সম্পন্ন হওয়ার ঘ াষণার 
প্রশংসা করলে। এই অ্িযন্ত প্রময়াজর্ীয় এব্ং প্রিযালশি প্রকে, লব্মশষ কমর এই অ্ভূিপূব্ন সমময়, 
আমার লর্ব্নাচর্ী এিাকায় একটি স্বাগি সংমর্াজর্ ঘর্খামর্ সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসর্ লব্কেগুলি লর্উ 
ইয়কন ব্াসী ও িামির পলরব্ামরর জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপণূন। লর্উ ইয়কন ব্াসীমির এমর্ একটি জায়গা 
থাকা উলচি ঘর্খামর্ িারা গমব্নর সামথ ব্সব্াস পামর এব্ং আলম আকন ার ঘকাম্পালর্, এম্পায়ার 
ঘের্ ঘেমভিপমমে এন্ড ঘহামস এন্ড কলমউলর্টি লরলর্উয়াি এর মমযয ব্যলিগি/পাব্লিক 
অ্ংশীিালরমত্বর সফিভামব্ এই প্রথম পর্নায় ফিপ্রসূ করমি এব্ং িলক্ষণ-পূব্ন ব্রুকলিমর্র ব্ালসন্দামির 
জীব্মর্র উন্নলির জর্য ঘচষ্টা করার জর্যপ্রশংসা করলে।"  
  
ব্রুকবলর্ ঘিাম্বরা (Brooklyn Borough) এর ঘপ্রবসম্বেে এবরক অোোমস িম্বলর্, " র্ামির সব্মচময় 
ঘব্লশ প্রময়াজর্ ফাউমেমর্র প্রথম পর্নাময় িামির লস্থলিশীি, সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসর্ প্রিার্ করা 
হমব্। পূব্ন লর্উ ইয়কন  এব্ং ব্রাউর্সলভি অ্ঞ্চমি ব্াস্তুচুযি হওয়ার ঝুাঁ লকমি র্ারা রময়মে িামিরমক 



 

 

অ্িালযকার ঘিওয়ার প্রময়াজর্ীয়িার উপর ঘজার লিময় আলম এই প্রকমের সহায়িামক ঘ াষণা 
ঘিওয়ার জর্য গলব্নি হময়লে। ঘর্কসইমক ঘকে কমর জটিমির অ্ঙ্গীকার আমামির ব্মরা জমুড় 
উন্নয়মর্র জর্য একটি মমেি লহমসমব্ কাজ করমব্, লব্মশষ কমর র্খর্ আমরা জিব্ায়ু পলরব্িন মর্র 
প্রভামব্র সামথ িড়াই চালিময় র্ালে। আলম লসটি ও ঘের্ পর্নাময় আমামির অ্ংশীিারমির যর্যব্াি 
জার্াই এই লব্ষয়টি ঘক ব্াস্তমব্ পলরণি করার জর্য,এব্ং শীঘ্রই পরব্িী পর্নাময়র উমদ্বাযর্ 
উির্াপমর্র জর্য অ্মপক্ষায় আলে।"  
  
ব্লক ইর্বেটিউর্ (Block Institute) এর বর্িনাহী পবরচালক PhD স্কর্ এল. িাবকন র্ িম্বলর্, 
"ফাউমেমর্র প্রথম যামপর সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসর্ প্রকে দ্বারা লর্লমনি ব্ালড়গুমিা লকভামব্ চযামিমের 
সুমর্াগ হময় ওমঠ িা স্মরণ কলরময় ঘিয়। ব্লক ইর্লেটিউয়মর্, আমরা ব্লুিব্ৃলিক ও উন্নর্শীি 
প্রলিব্ন্ধী ব্যলিমির জীব্র্র্াত্রার মার্ উন্নয়মর্ লর্মব্লিি এব্ং আজ আমরা এই র্িুর্ প্রকমের 
মাযযমম আমরা লর্উ ইয়কন ব্াসীমির সাহার্য করার জর্য এক মুহূিন  সময় লর্মি পালর। ব্লক 
ইর্লেটিউর্ (Block Institute) আকন ার ঘকাম্পালর্, লর্উ ইয়কন  ঘের্ ও লর্উ ইয়কন  লসটিমি ঘর্াগ 
িামর্র জর্য গলব্নি ব্যলিমির ব্ালড় ও সহায়িা প্রিামর্র জর্য র্া সব্মচময় স্বাযীর্ এব্ং সমলিি 
জীব্র্ লর্লিি করমব্। এখামর্ই আশা ও স্বপ্ন ব্াস্তমব্ পলরণি হয়।"  
  
আকন ার ঘকাম্পাবর্র বপ্রবিপাল অোম্বলক্স আরকার িম্বলর্, "এই অ্ব্যাখযা কঠির্ সমময়, ঘিামকরা 
ঘকব্ি ব্াস করার জর্য এব্ং ব্ালড়মি থাকার জর্য জায়গা খুাঁজমে। আকন ার ঘকাম্পালর্ কৃিজ্ঞ ঘর্ 
ঘের্ এব্ং শহর আমামির সামথ ফাউমের্ চূড়ান্ত ও ঘখািার জর্য কাজ কমরমে র্ামি আমরা এই 
র্িুর্ উন্নয়মর্ পলরব্ারগুমিামক সরামর্া শুরু করমি পালর এব্ং কময়কজর্ লর্উ ইয়কন ব্াসীমক সাহার্য 
করমি পালর। এটি েয়টি ভব্মর্র মমযয প্রথম িটুি এব্ং আমরা আগামী মাসগুমিামি এখামর্ আমরা 
অ্মর্ক পলরব্ারমক এখামর্ আসার উির্াপমর্র অ্মপক্ষায় রময়লে। লস্থলিশীি ও সাশ্রয়ী মূমিযর 
আব্াসর্ খুব্ই গুরুত্বপূণন, লব্মশষ কমর এই কঠির্ সমময়, লকন্তু আমরা সাশ্রয়ী মূমিযর আব্াসমর্র 
জর্য চাপ ঘিওয়া জরুরী র্ামি প্রমিযক লর্উ ইয়কন ব্াসী ব্ালড়মি ব্সব্াস করার জায়গা ঘপমি 
পামর।"  
  
িোংক অি আম্বমবরকা কবমউবর্টি ঘেম্বভলপম্বমে িোংবকং গ্রুপ (Community Development 
Banking Group at Bank of America) এর উত্তর অঞ্চল মাম্বকন র্ এবক্সবকউটিভ র্ে ঘগাম্বমজ 
িম্বলর্, "ফাউমের্গুলি পূব্ন লর্উ ইয়কন  ও শহর জমুড় সাশ্রয়ী মূমিযর ও সহায়ক আব্াসর্ ঘর্ 
গুরুত্বপূণন প্রভাব্ ঘফিমি পামর িার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই ব্হুমুখী উন্নয়মর্র জর্য আরকার ঘকাম্পালর্র 
স্বপ্ন এব্ং অ্ঙ্গীকার েমব্যনমার্, প্রাণব্ন্ত পূব্ন লর্উ ইয়কন  সম্প্রিাময়র অ্ব্িার্ রাখার সময় 
ব্ালসন্দামির জর্য অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় আব্াসর্ সুমর্াগ তিলর করমব্। আমরা আর্লন্দি ঘর্ ব্যাংক 
অ্ব্ আমমলরকার 70 লমলিয়র্ লর্মনাণ ঋণ ও 57 লমলিয়র্ র্যাক্স ঘেলের্ ইকুইটি লব্লর্ময়াগ 
ফাউমের্গুলির প্রথম পর্নাময় সহায়িা করমি পামর এব্ং আমরা আকন ার িি ও প্রকমের পাব্লিক 
ঘসের স্পর্সরমির সামথ ঘর্ৌথভামব্ ভলব্ষযৎ পর্নায় সম্পন্ন করমি অ্মপক্ষায় রময়লে।  
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