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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িাটাবভয়াম্বে 14.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র
বর্মন াণ কাজ শুরু করার কথা ঘ াষণা কম্বরর্

বলিার্টন ঘকায়ার 55র্ট র্েু র্ সাশ্রয়ী মূম্বলের িাব়ি প্রদার্ কম্বর; 28র্ট প্রবেিন্ধী প্রিীণম্বদর জর্ে
অর্-সাইট সহায়ক ঘসিার সাম্বথ সংযুক্ত
কবমউবর্র্টগুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অথন র্ীবেম্বক িা়িাম্বে এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃ ে ঘকৌেল "বিঙ্গার ঘলকস িম্বরায়াডন" এর সম্পূরক এই বিবর্ম্বয়াগ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘজমর্সি কাউসির বাটাসভয়া শহমর একটি
র্তু র্ 55 অ্যাপাটনমমমির িাশ্রয়়ী মূমযযর হাউসজিং কমমেমের সর্মনাণ কাজ শুরু হময়মে। 14.5
সমসযয়র্ মাসকন র্ ডযামরর এই উন্নয়মর্ 28টি অ্যাপাটনমমি রময়মে োমের গৃহহ়ীর্তার ইসতহাি আমে
এবিং স্বাধ়ীর্ভামব বাি করার জর্য িহায়ক পসরমষবাগুসযর প্রময়াজর্ আমে এমর্ প্রব়ীণমের জর্য
আযাো ঘরমেমের্।
"সর্উ ইয়কন বাি়ী এবিং তামের পসরবামরর সর্রাপে, িাশ্রয়়ী মূমযযর বাস়ি প্রাপয, এবিং োরা ে়ী নসের্
ধমর গৃহহ়ীর্তার িামে িিংগ্রাম কমরমে, তামের ও বযসতক্রম ঘর্ই," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "বাটাসভয়া শহমরর এই ঘরামাঞ্চকর র্তু র্ প্রকল্প আমামের প্রব়ীণমের িাহােয করমব োরা
আমামের জাসতর জর্য অ্মর্ক সকেু সেময়মের্। তামের এবিং অ্র্যার্য এযাকার বাসিন্দামের র্তু র্
আবাির্ প্রোমর্ একটি কঠির্ িমময় স্বাচ্ছন্দয এবিং আসেনক সর্রাপত্তা প্রোর্ করমব।"
"িকয সর্উ ইয়কন বাি়ীরা, সবমশষ কমর আমামের িাহি়ী প্রব়ীণরা োরা আমামের রক্ষা করার জর্য
কাজ কমরমের্, তামের মাোর উপর োে এবিং একটি ভামযা বাস়ির শায়ীর্তা োকা
উসিত," ঘলিম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্। "বাটাসভয়ার এই আবাির্ উন্নয়র্ এযাকার
মার্ুষমের জর্য িাশ্রয়়ী মূমযযর আবাির্ প্রোর্ করমব, োর মমধয রময়মে প্রব়ীণ র্াগসরকরা োরা
গৃহহ়ীর্তার িামে িিংগ্রাম কমরমে এবিং োমের িহায়ক পসরমষবার প্রময়াজর্। এের্ আমগর ঘিময়
অ্মর্ক ঘবসশ, ঘেমহতু আমরা COVID-19 মহামার়ীর িামে য়িাই িাসযময় োসচ্ছ, আমরা সর্সিত
করমত িাই ঘে সর্উ ইয়কন বাি়ীমের স্বাস্থ্যকর এবিং সর্রাপে জ়ীবর্োপমর্র জর্য তামের প্রময়াজর়্ীয়
িিংস্থ্ার্ এবিং পসরমষবা রময়মে। সিঙ্গার ঘযমকর এই প্রকল্পটি উন্নত এবিং আরও ঘবসশ িমৃদ্ধ এবিং
জ়ীবর্োত্রার মার্ উন্নত করমত রাজয জুম়ি আমামের প্রমিষ্টার অ্িংশ।"

িকয সর্উ ইয়কন বাি়ীর জর্য সর্রাপে, িাশ্রয়়ী আবাির্ বযবস্থ্া করার জর্য গভর্নর কুওমমার ঘে
অ্ঙ্গ়ীকার তা রাজযর এই অ্ভূ তপূবন 20 সবসযয়র্ মাসকন র্ ডযার মূমযযর পাাঁি-বের ঘময়াে়ী আবাির্
পসরকল্পর্ায় প্রসতিসযত হয়। এই পসরকল্পর্াটি িামমেনযর মমধয োমক এমর্ 100,000 িাশ্রয়়ী
আবাির্ ইউসর্ট এবিং 6,000 উইসর্ট িহায়ক আবাির্ ততসর এবিং িিংরক্ষমণর মাধযমম আবাির্
িহজযভয কমর এবিং গৃহহ়ীর্তার িামে য়িাই কমর।
পূবন ঘমইর্ সিমটর সতর্টি ধ্বিংিপ্রাপ্ত ভবর্ ঘভমঙ্গ োসয করার িময একটি িাইমট এই উন্নয়র্
বা়িমব। র্তু র্ িারতযার সযবাটিন ঘকায়ামর 55টি িাশ্রয়়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমি োকমব োরা এসরয়া
সমসডয়াম আময়র 60 শতািংশ বা তারও কম আয় কমর, ঘিই পসরবারগুসযর জর্য। েয়টি এপাটনমমি
িম্পূণনভামব অ্সভমোসজত হমব োমের িযামিরার অ্ক্ষমতা আমে এবিং সতর্টি পৃেক ইউসর্ট অ্সডও
বা েৃসষ্টপ্রসতবন্ধ়ী বযসিমের জর্য িসিত করা হমব।
গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘেট িামপাটিনভ হাউসজিং ইসর্সশময়টিমভর (Empire State Supportive
Housing Initiative) মাধযমম পসরমষবা এবিং ভা়িা ভতুন সক পাওয়া গৃহহ়ীর্ প্রব়ীণমের জর্য িহায়ক
আবাির্ সহমিমব আঠাশটি অ্যাপাটনমমি উৎিগন করা হমব। ঈগয োর হাউসজিং (Eagle Star
Housing) িহায়ক পসরমষবাগুসয প্রোর্ করমব এবিং িাইমট একটি কমর অ্সিি এবিং কাউমেসযিং
ঘেি োকমব। এই প্রমজক্ট ঘডমভযপার হমচ্ছ ঘহাম সযসজিং (Home Leasing)।
ঘিোমর্ আটটি েু সডও, 39টি এক-ঘবডরুম এবিং আটটি েুই-ঘবডরুম অ্যাপাটনমমি রময়মে। ঘশয়ার
করা িুসবধারগুসযর মমধয রময়মে একটি কসমউসর্টি রুম, একটি সিটমর্ি ঘিিার, বযসিগত উমঠার্
এবিং বারান্দা, সর্রাপে অ্ভযন্তর়ীণ িাইমকয ঘোমরজ, উাঁিু বাগামর্র সবোর্া, একটি ঘব়িা েুি
ঘেযার মাঠ, একটি অ্র্-িাইট বযবস্থ্াপর্া অ্সিি, অ্র্-িাইট পাসকন িং, এবিং বাল্ক ঘোমরজ
অ্যাপাটনমমি অ্ন্তভুন ি রময়মে।
এর্াসজন এসিসিময়সে এবিং গ্র়ীর্ সবসডিং সডজাইমর্র প্রময়াজর়্ীয়তা কমমেে জুম়ি অ্ন্তভুন ি করা হমব,
এর্াসজন োর অ্যাোময়েি এবিং িব এপাটনমমমি সিেিার অ্ন্তভুন ি করা িহ। এটি সর্উ ইয়কন
রামজযর শসি গমবষণা এবিং উন্নয়র্ কতৃন পক্ষ (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA)-এর স্বল্প-উচ্চতার র্তু র্ সর্মনাণ ঘপ্রাগ্রাম (Low-Rise
New Construction Program) এবিং এিারপ্রাইজ িবুজ িম্প্রোয় িিংকরণ 2015 ঘপ্রাগ্রাম
(Enterprise Green Communities Version 2015 program)-এর অ্ধ়ীমর্ প্রতযয়র্ অ্র্ুমমাসেত
করমব।
সযবাটিন ঘকায়ামরর জর্য সর্উ ইয়কন রাজয বাস়ি এবিং িম্প্রোয় র্বায়র্ (New York State
Homes and Community Renewal)-এর অ্েনপ্রোমর্ ঘিডামরয সর্ম্ন-আয় আবাির্ টযাে ঘক্রসডট
অ্ন্তভুন ি ো ইকুইটিমত 10.5 সমসযয়র্ মাসকন র্ ডযার এবিং িহায়ক আবাির্ িুমোগ ঘপ্রাগ্রাম
(Supportive Housing Opportunity Program) ঘেমক প্রায় 4 সমসযয়র্ মাসকন র্ ডযার আজনর্
করমব। উপরন্তু, NYSERDA তার স্বল্প-উচ্চতার র্তু র্ সর্মনাণ ঘপ্রাগ্রাম (Low-Rise New
Construction Program )-এর অ্ধ়ীমর্ 53,000 মাসকন র্ ডযার অ্র্ুোর্ প্রোর্ করমব। ঘরডমোর্

ইকুইটি পাটনর্ািন (Redstone Equity Partners) সর্ম্ন-আয় আবাির্ টযাে ঘক্রসডট ইকুইটির
সবসর্ময়াগকার়ী এবিং িাইভ োর বযািংক (Five Star Bank) এই প্রকমল্পর জর্য সর্মনাণ অ্েনায়র্
প্রোর্ করমে।
2011 িায ঘেমক, বাস়ি এবিং িম্প্রোয় র্বায়র্ (Homes and Community Renewal, HCR)
সিঙ্গার ঘযকি অ্ঞ্চময 95টি বহুপসরবামরর উন্নয়মর্র জর্য 604 সমসযয়র্ মাসকন র্ ডযার উৎিগন
কমরমে, োর িময প্রায় 7,500 িাশ্রয়়ী মূমযযর বাস়ি ততসর বা িিংরক্ষণ করা হময়মে, ঘজমর্সি
কাউসিমত 216টি িহ। এই অ্ঞ্চময HCR-এর সবসর্ময়াগ অ্র্যার্য উৎি ঘেমক আমরা 890 সমসযয়র্
মাসকন র্ ডযার অ্জনর্ কমরমে।
HCR কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্সকাস িম্বলর্, "COVID-19 মহামার়ী পূমবন অ্কল্পর়্ীয় ক্ষসত এবিং
সবঘ্ন িৃসষ্ট কমরমে, সকন্তু এটি রাজয জুম়ি িাশ্রয়়ী মূমযযর আবাির্ ততসর, িিংরক্ষণ এবিং রক্ষা করার
গভর্নর কুওমমার সমশর্ পসরিাযর্া করা ঘেমক HCR-এর েযমক োমামত পামরসর্। সযবাটিন ঘকায়ামরর
িামে এই অ্পসরহােন কাজ িযমত োকা ঘেো েুবই তৃ সপ্তোয়ক - সবমশষ কমর েের্ এই উন্নয়র্
আমামের র্ায়কমের জর্য 28টি বাস়ি উৎিগন কমর, ঘেমর্টা এটি কমর, এবিং পসরবারমের জর্য
আরও 27টি। আসম HCR েয এবিং আমামের অ্িংশ়ীোরমের ধর্যবাে এবিং বাহবা জার্াই এবিং
বাটাসভয়ার এই িমৎকার র্তু র্ ভবমর্ র্তু র্ ভা়িামটমের স্বাগত জার্ামর্ার জর্য উেগ্র়ীব।"
বর্উ ইয়কন ঘেট অবিস অি ঘটম্পরাবর অোন্ড বডজোবিবলর্ট অোবসম্বেন্স (New York State
Office of Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "িকয সর্উ
ইয়কন বাি়ীমের কামে বাস়ি বযমত োমত একটা সর্রাপে, সস্থ্সতশ়ীয জায়গা োমক তা সর্সিত করা
আমামের কতন বয-সবমশষ কমর োরা আমামের ঘেমশর িামসরক বাসহর়্ীমত কাজ কমরমের্। সযবাটিন
ঘকায়ার ঘজমর্সি কাউসিমত েুই ডজমর্রও ঘবসশ ঘভমটরার্মের জর্য র্তু র্ কমর শুরু করার িুমোগ
প্রোর্ করমব, এবিং তার িামে ইে ঘমইর্ সিমটর একটি িামবক ধ্বিংিাবমশমষ র্তু র্ জ়ীবর্ সিসরময়
ঘেমব। এর মমতা প্রকল্পগুসয গভর্নর কুওমমার ঐসতহাসিক পাাঁি-বেমরর আবাির্ পসরকল্পর্ার মাধযমম
শুরু করা কাজ িাসযময় োয় এবিং আমামের ঘভমটরার্মের মমধয এমকবামর এবিং সিরকামযর জর্য
গৃহহ়ীর্তার অ্বিার্ টামত সর্উ ইয়মকন র েৃঢ় প্রসতশ্রুসতর পুর্ঃসর্সিত কমর।"
বর্উ ইয়কন ঘেট এর্াবজন বরসাচন অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমন্ট অথবরর্ট (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কেনা ঘডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "িকয সর্উ ইয়কন বাি়ী, সবমশষ কমর আমামের িবমিময়
অ্িহায় বাসিন্দামের কামে আমামের িবুজ অ্েনর়্ীসতর িুসবধা ঘপ াঁমে ঘেওয়া, গভর্নর কুওমমার
পসরচ্ছন্ন শসি রূপান্তর এবিং জাসতর ঘর্তৃ স্থ্ার়্ীয় জযবায়ু এমজন্ডার একটি হযমাকন । অ্বমহসযত
িম্পসত্ত বা িাইটগুসযমক শসি েক্ষ এবিং িাশ্রয়়ী বাস়িমত রূপান্তর কমর এবিং েুিরামের িামসরক
বাসহর়্ীমত োরা কাজ কমরমের্ ঘিই জাসতর ব়ীরমের পসরমষবা প্রোর্ কমর, NYSERDA তামের
িমেনর্ করমত ঘপমর গসবনত এবিং আমরা সযবাটিন ঘকায়ার িম্পন্ন করার অ্মপক্ষায় োকসে।"

বসম্বর্টর মাইম্বকল র্োম্বজর্হিার িম্বলর্, "আমামের অ্ঞ্চময সবসর্ময়াগ করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। আসম
এই প্রকমল্পর সর্মনাণ কাজ শুরু হমত ঘেমে আর্সন্দত। ঘভমটরার্মের আবাির্ ততসর হমত ঘেো
অ্িাধারণ, োরা আমামের কাউসির ঘিবা কমরমের্ তামের িমেনর্ করা অ্র্ুজ্ঞািূিক।"
অোম্বসেবল সদসে, বেম্বির্ হাওবল িম্বলর্, "আমামের ঘভমটরার্রা তামের ঘেশমক রক্ষা করার জর্য
তামের িবনস্ব সেময় সেময়মের্, এবিং আমামের উসিৎ একটি িম্প্রোয় সহমিমব োমত আমরা তামের
জর্য আমামের কাজ িাসযময় োই এবিং তামের জর্য আমামের িবনস্ব ঘেই। সযবাটিন ঘকায়ার সর্মনামণর
িামে, আসম গসবনত ঘে বাটাসভয়া তার জর্গমণর েত্ন ঘর্ওয়ার র্তু র্ উপায় েুাঁমজ িমযমে, এবিং
আসম অ্ধ়ীর আগ্রমহ সর্মনামণর িযািয আশা করসে। সকন্তু তার ঘিময়ও ব়ি কো, আসম ঘরামাসঞ্চত
ঘে আমামের ঘভমটরার্রা তামের প্রাপয িমেনর্ েুাঁমজ ঘপমত োকমবর্।"
কাউবন্ট মোম্বর্জার মোট লোন্ডাসন িম্বলর্, "আসম এই ধরমর্র একটি প্রকল্প িিয হমত ঘেমে েুবই
আর্সন্দত, োর িময প্রসতবন্ধ়ী ঘভমটরার্রা উপকৃ ত হমবর্। এই ঘেশ আমামের ঘভমটরার্মের
আত্মতযামগর জর্য অ্মর্ক ঋণ়ী এবিং এই ধরমর্র প্রকল্প এই প্রসতবন্ধ়ী র্ায়কমের িাসহো পূরমণর জর্য
অ্পসরহােন।"
বসর্ট কাউবন্সম্বলর (City Council) ঘপ্রবসম্বডন্ট ইউবজর্ জার্ম্বকাবক, জুবর্য়র িম্বলর্, "বাটাসভয়া
শহর ঘহাম সযসজিং (Home Leasing)-ঘক স্বাগত জাসর্ময়মে ঘেমহতু ঘিটি আমামের িম্প্রোয়মক
েুবই প্রময়াজর়্ীয় ঘভমটরার্, সিসর্য়র এবিং কমী আবাির্ প্রোর্ কমর। আপ্সমটট সর্উ ইয়কন জুম়ি
িম্পসত্তর সর্মনাণ, রক্ষণামবক্ষণ এবিং বযবস্থ্াপর্া করার একটি ইসতবািক ইসতহাি রময়মে ঘহাম
সযসজিং-এর এবিং এই প্রকল্প আমামের শহমরর জর্য একটি েুেনান্ত িিংমোজর্ হমব।"
ঘহাম বলবজং এর প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা ঘেট গারউড িম্বলর্, "ঘহাম সযসজিং বাটাসভয়ার সযবাটিন
ঘকায়ার সর্মনাণ শুরু করমত ঘপমর অ্তযন্ত গসবনত এবিং িম্প্রোয় এবিং আমামের অ্িংশ়ীোরমের প্রসত
কৃ তজ্ঞ। সযবাটিন ঘকায়ার পসরবার এবিং ঘভমটরার্মের জর্য একটি িমৎকার বাস়ি প্রোর্ করমব এবিং
একই িামে বাটাসভয়ার প্রাণশসিমত অ্বোর্ রােমব।"
ঈগল োর হাউবজং (Eagle Star Housing)-এর বর্িন াহী পবরচালক, জোক িুলার িম্বলর্, "আমরা
বাটাসভয়ায় ঘহাম সযসজিং-এর িামে এই িমৎকার প্রকল্প শুরু করমত ঘপমর েুবই উমত্তসজত! আমরা
ক্রমাগত ঘিষ্টা করসে িকয ঘভমটরার্মের জ়ীবর্ উন্নত করার জর্য, োমের আমরা ঘিবা কসর। এই
প্রকল্প আমামের ঘভমটরার্ িম্প্রোময়র জর্য 28টি প্রময়াজর়্ীয় িাশ্রয়়ী মূমযযর অ্যাপাটনমমি প্রোর্
করমব। ঈগয োর আমামের ঘভমটরার্মের জর্য িমবনাচ্চ মামর্র েত্ন এবিং সবকল্প প্রোর্ করার ঘিষ্টা
করমে এবিং িহায়ক বাটাসভয়া শহমর আমামের িম্প্রোময়র অ্িংশ়ীোরমের িামে আমামের িম্পকন
অ্বযাহত রাোর জর্য উেগ্র়ীব। আমরা িবাইমক ধর্যবাে জার্াই োরা আমামের স্বপ্নমক বাস্তমব
পসরণত করমত িাহােয কমরমের্।"
বিঙ্গার ঘলকস এর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ

আজমকর ঘ াষণা "সিঙ্গার ঘযকি এর অ্গ্রগসত ত্বরাসিতকরণ" এর িম্পূরক, ো শসিশায়ী
অ্েননর্সতক প্রবৃসদ্ধ ও কসমউসর্টি সবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমযর িমসিত রূপমরো। ঘেট এ অ্ঞ্চময
2012 িায ঘেমক এই পসরকল্পর্ার জর্য বুসর্য়াে়ী কামজর সপেমর্ ইমতামমধযই 8.07 সবসযয়মর্র ঘবসশ
মাসকন র্ ডযার সবসর্ময়াগ কমরমে - িমটাসর্ে, কৃ সষ ও োেয উৎপাের্ এবিং আধুসর্ক সর্মনাণ কামেনর
মমতা মূয সশল্প এই সবসর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। বতন মামর্, উত্তরাঞ্চমযর পুর্রুি়ীসবসতকরণ উমেযামগর
মাধযমম অ্ঞ্চযটি 500 সমসযয়র্ মাসকন র্ ডযামরর অ্ঙ্গরামজযর সবসর্ময়াগিহ সিঙ্গার ঘযকি এর
অ্গ্রগসত ত্বরাসিত করমে ো গভর্নর কুওমমা সডমিম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই
500 সমসযয়র্ মাসকন র্ ডযামরর সবসর্ময়াগ ঘবিরকাসর োমতর বযবিায়়ীমের 2.5 সবসযয়র্ মাসকন র্
ডযামররও ঘবসশ সবসর্ময়াগ করার জর্য উদ্দ়ীপর্া ঘেমব - এবিং অ্ঞ্চমযর োসেযকৃ ত পসরকল্পর্া
অ্র্ুোয়়ী আশা করা হমচ্ছ ঘে 8,200 এর ঘবসশ র্তু র্ কমনিিংস্থ্ার্ িৃসষ্ট হমব। আরও তেয পাওয়া
োমব এোমর্।
ঘহাম বলবজং সম্পম্বকন
রমিোমর সস্থ্ত ঘহাম সযসজিং উন্নত মামর্র অ্যাপাটনমমি িম্প্রোময়র উন্নয়র্, সর্মনাণ এবিং বযবস্থ্াপর্ায়
সবমশষজ্ঞ। 2006 িাময প্রব়ীণ সরময়য এমেট ঘডমভযপার এবিং ঘহাম প্রপাটিনমজর (Home
Properties) প্রাির্ িহ-প্রধার্ সর্বনাহ়ী কমনকতন া এবিং িহ-ঘিয়ারমযার্ ঘর্যির্ সযর্হাউটমির দ্বারা
প্রসতসিত, ঘকাম্পাসর্টি সযর্হাউটি পসরবামরর মাসযকার্াধ়ীর্ এবিং সযর্হাউটি পসরবামরর সতর্
প্রজমের দ্বারা পসরিাসযত। ঘহাম সযসজিং আজ 170 জর্মক সর্ময়াগ কমরমে োরা সর্উ ইয়কন ,
ঘপসেল্ভভযাসর্য়া এবিং ঘমসরযযান্ড জুম়ি িাশ্রয়়ী মূমযযর, সমশ্র-আয় এবিং বাজার েমরর আবাসিক
িম্প্রোময়র প্রসতসেমর্র পসরিাযর্ায় িরািসর েুি। ঘহাম সযসজিং এর সর্মনাণ ঘকাম্পাসর্, ঘহাম সযসজিং
কর্িাকশর্ (Home Leasing Construction), মার্পূণন আবাির্ সর্মনাণ কমর ো তার প্রতযসয়ত
িম্পসত্ত বযবস্থ্াপক এবিং রক্ষণামবক্ষণ কমীরা েক্ষতার িামে তোরসক কমর। ঘহাম সযসজিং এবিং ঘহাম
সযসজিং কর্িাকশর্ প্রতযসয়ত ঘবসর্সিট কমপনামরশর্।
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