
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রঙ্কম্বে 126 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের োশ্রয়ী ও েহায়ক আিাের্ উন্নয়র্ 
কাম্বের উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
1159 বরভার এবভবর্উ িবিণ ব্রঙ্কম্বে 245টি োশ্রয়ী িাব়ি েরিরাহ করম্বি   

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 1159 ররভার এরভরর্উমে রর্মনাণ কাজ শুরুর কথা ঘ াষণা 
কমরমের্, যা 126 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর প্রকল্প যা দরিণ ব্রঙ্কমে 245টি বার়ি তেরর করমব। 
19 েিা এই ভবমর্ 148টি এপার্ন মমন্ট প্রদার্ করা হমব রবমেষ কমর োমদর ঘযেব বযরি এবং 
পররবার পূমবন গৃহহীর্ রেি, যামদর মমযয েহায়ক ঘেবার প্রময়াজর্ রেি।  
  
"আমরা োশ্রয়ী মূমিযর আবােমর্ অ্ভূেপূবন রবরর্ময়াগ চারিময় যারি যা তৈে তবষময এবং গৃহহীর্ো 
েংকর্ ঘমাকামবিায় োহাযয করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই প্রকমল্পর মে র্েুর্ উন্নয়র্ 
ব্রঙ্কমের বারেন্দামদর উচ্চ মামর্র, জ্বািার্ী দি বার়ি েরবরাহ করার জর্য আমামদর চিমার্ প্রমচষ্টা 
প্রদেনর্ কমর, ঘযখামর্ আমামদর মমযয েবমচময় অ্েুররিেমদর জর্য েহায়ক ঘেবা প্রদার্ করা হয়।"  
   
েকি রর্উ ইয়কন বােীর জর্য রর্রাপদ, োশ্রয়ী আবাের্ বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর ঘয অ্ঙ্গীকার 
ো ঘেমর্র এই অ্ভূেপূবন 20 রবরিয়র্ মারকন র্ ডিার মূমিযর পাাঁচ-বের ঘময়াদী আবাের্ 
পররকল্পর্ায় (Housing Plan) প্ররেফরিে হয়। এই পররকল্পর্া 100,000টি োশ্রয়ী আবাের্ ও 
6,000টি েহায়ক পররমষবা তেরর করার বা েংরিণ করার মাযযমম আবাের্ েহজিভয কমর এবং 
গৃহহীর্োর োমথ ি়িাই কমর।  
  
1159 ররভার এরভরর্উ এ ভামিা মামর্র, োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ েরবরাহ করার জর্য রডজাইর্ 
করা প্রকল্পটি েম্প্রদায়মক পুর্রুজ্জীরবে করা এবং অ্থনর্ীরের উন্নয়মর্ গভর্নমরর োমরিক ঘকৌেমির 
অ্ংে। 2011 োি ঘথমক, রর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহামে অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উয়াি (Homes and 
Community Renewal, HCR) 1.3 রবরিয়র্ মারকন র্ ডিার রবরর্ময়াগ কমরমে যা ব্রংমে প্রায় 
15,000 োশ্রয়ী আবাের্ েুরবযা রর্রিে বা েংরিণ কমরমে।   
  
1159 ররভার এরভরর্উমে 245টি এপার্ন মমন্ট অ্ন্তভুন ি করা হমব যার মমযয 148টি এমর্ বযরি এবং 
পররবামরর জর্য রর্যিু থাকমব যারা গৃহহীর্ এবং মার্রেক অ্েসু্থো ঘথমক আমরাগয িাভ কমরমে। 
এই ইউরর্র্গুমিার মমযয 128টি পররবার রর্উ ইয়কন  ঘের্ অ্রফে অ্ফ ঘমন্টাি ঘহিথ (New York 
State Office of Mental Health, OMH) কেৃন ক পররচারিে গভর্নর এম্পায়ার ঘের্ োমপাটিন ভ 



 

 

হাউরজং ইরর্রেময়টিমভর (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) মাযযমম অ্র্-
োইর্ ঘেবা এবং ভা়িা ঘরন্টাি েহায়ো পামব। অ্বরেষ্ট ঘরন্টাি ইউরর্র্ রর্ম্ন আময়র বযরি এবং 
পররবামরর জর্য েংররিে। পররচারমকর জর্য একটি রুম বরাদ্দ থাকমব।   
  
েহায়ক পররমষবাগুরির মমযয থাকমব অ্র্যার্য করমউরর্টি েম্পমদর োমথ ঘযাগেূত্র এবং েমন্বয়, যার 
মমযয রময়মে প্রাথরমক যত্ন এবং মার্রেক স্বাস্থয ঘেবা, এবং রবরভন্ন ঘিমত্র েরােরর েহায়ো: িিয 
রর্যনারণ, রেমেম ঘর্রভমগের্, ঘেিফ-এডমভামকরে, রেিাগে/বরৃিমূিক/কমনেংস্থামর্র েথয এবং 
ঘরফামরি, পুরষ্ট, িরে হ্রাে ঘকৌেি, এবং োমারজক েহায়ো। েহায়ক ঘেবা প্রদার্কারী হমি 
করমউরর্টি এমেে, ইর্কমপনামরমর্ড।   
  
এই উন্নয়র্ এন্টারপ্রাইজ রির্ করমউরর্টি েযান্ডাডন ে এবং এর্ারজন  োমরর মারি-ফযারমরি হাই রাইজ 
েযান্ডাডন  পরূণ করমব এবং েরি োরকা যন্ত্রপারে এবং পারর্ েংরিমণর মে েরি-দি তবরেষ্টয 
অ্ন্তভুন ি করা হমব।  
  
19 েিা ভবমর্ রেল্প, েরীর চচন া, িরন্ড্র এবং করম্পউর্ার রুম হমব। িাউন্ড ঘলামর 20,500 বগন 
ফুর্ বারণরজযক স্থার্ থাকমব।   
  
1159 ররভার এরভরর্উ ইয়ারঙ্ক ঘেরডয়াম ঘথমক চার ব্লক দমূর একটি এিাকায় অ্বরস্থে যা 6, D 
এবং B োবওময় িাইর্, সু্কি; প্রাথনর্া  র; েুপারমামকন র্; েুরবযাজর্ক ঘদাকার্; এবং মুিারি পামকন র 
কাোকারে ঘযখামর্ বিরফল্ড আমে, একটি ঘখিার মাঠ, হাাঁর্া এবং োইমকি পথ এবং বোর জায়গা 
আমে।   
  
1159 ররভার এরভরর্উ এর জর্য এই উন্নয়মর্ HCR প্রদি অ্থনায়মর্ 25 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার 
রময়মে যার মমযয স্থায়ী স্বল্প-আময়র হাউরজং র্যাে ঘেরডর্ যা ইকুযইটিমে 43 রমরিয়র্ এবং 
ভেুন রকমে 16 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার আয় করমব ো অ্ন্তভুন ি রময়মে। OMH কেৃন ক পররচারিে 
ESSHI পুরস্কার ঘেবা এবং কাযনেমমর জর্য বারষনক 3 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার প্রদার্ করমব। রর্উ 
ইয়কন  রেটি গৃহ েংরিণ ও উন্নয়র্ রবভাগ (New York City Department of Housing 
Preservation and Development) েহায়ক হাউরজং ঋণ প্রকমল্পর মাযযমম 26 রমরিয়র্ মারকন র্ 
ডিার ভেুন রক প্রদার্ করমব। উন্নয়র্ দি করমউরর্টি অ্যামেে, ইর্কমপনামরমর্ড এবং ঘজ ইকুইটি II, 
এিএিরে, োশ্রয়ী হাউরজং ঘডমভিপার মাড ইকুইটিে এর েহমযাগী রর্ময় গঠিে।   
  
ঘহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভের্েকাে িম্বলম্বের্, "1159 ররভার 
এরভরর্উ অ্র্-োইর্ েহায়ক ঘেবার মাযযমম র্েুর্ োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ রর্মনামণর মাযযমম 
গৃহহীর্ো হ্রাে এবং ব্রঙ্কমে জীবর্যাত্রার মার্ উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমার চিমার্ প্রমচষ্টামক আরও 
এরগময় রর্ময় ঘগমে। এখামর্ বেবােকারী 245টি পররবার অ্োযারণ েরুবযা, চমৎকার ট্রার্রজর্ 
অ্যামেে, েুরবযাজর্কভামব অ্বরস্থে ঘদাকার্ এবং সু্কি, এবং রর্কর্বেী রবমর্াদর্মূিক স্থার্ ঘথমক 
উপকৃে হমব। রর্উ ইয়কন বােীমদর আযুরর্ক এপার্ন মমন্ট এবং গুরুত্বপূণন মার্রেক স্বাস্থয ঘেবা প্রদামর্র 
জর্য এই উন্নয়মর্ করমউরর্টি এমেমের োমথ অ্ংেীদার হমে ঘপমর আমরা গরবনে"।   



 

 

  
OMH এর কবমের্ার ড. অোর্ েুবলভার্ িম্বলর্, "েহায়ক হাউরজং মার্রেক অ্েুস্থোয় ঘভাগা 
বযরিমদর োমদর বার়িমে প্রময়াজর্ীয় ঘেবা ঘপমে এবং স্বাযীর্ভামব এবং েফিভামব োমদর রর্জস্ব 
করমউরর্টিমে বেবাে করার েুমযাগ ঘদয়। গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার ঘের্ োমপাটিন ভ হাউরজং 
ইরর্রেময়টিভ হাজার হাজার বযরি এবং পররবারমক রর্রাপদ এবং রস্থরেেীি আবাের্ এমর্ রদময়মে, 
যা পুর্রুদ্ধামরর পমথ অ্মিূয েহায়ো প্রদার্ কমর।"  
  
হাউবেিং বপ্রোম্বভন ের্ অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমন্ট (HPD)-এর কবমের্ার লুইে কোরল িম্বলর্, "রর্রাপদ, 
রস্থরেেীি এবং োশ্রয়ী মূমিযর আবােমর্ প্রমবোরযকার আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘবরে গুরুত্বপূণন, োই 
আমরা যখর্ রর্উ ইয়মকন র আবােমর্র িিযমাত্রা রর্ময় এরগময় যাব, েখর্ আমরা আমামদর েবমচময় 
অ্েুররিে রর্উ ইয়কন বােীমদর প্রথমম রাখরে। আমামদর উন্নয়র্ অ্ংেীদার, স্থার্ীয় রর্বনারচে কমনকেন া 
এবং রামের কিযামণ 245টি গৃহহীর্ এবং রর্ম্ন আময়র পররবামরর রর্রাপিা এবং েহায়ক ঘেবা 
থাকমব যা উন্নরে করার জর্য োমদর প্রময়াজর্ এবং 1159 ররভার এরভরর্উ েম্পন্ন হমি োমদর 
এিাকায় চাকরর, বারণরজযক স্থার্ এবং স্থায়ী োমথনয রর্ময় আেমব।  
  
ঘেম্বর্টর ঘোে এম. ঘেরাম্বর্া িম্বলর্, "ঘযমহেু আমরা গৃহহীর্ো েংকর্ ঘমাকামবিা কররে, োই 
আমামদর পররবারগুমিামক প্রময়াজর্ীয় পররমষবার োমথ েংযুি করার পাোপারে েুস্থ ও পররপূণন 
জীবর্যাপমর্র জর্য োশ্রয়ী মূমিযর বােস্থার্ প্রদার্ করা জরুরর। 1159 ররভার এরভরর্উ উন্নয়র্ 
অ্েহায় রর্উ ইয়কন বােীমদর গৃহহীর্ো ঘথমক রিা করমব, অ্র্যরদমক োমদর পররপূণন, স্বাযীর্ জীবর্ 
যাপর্ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় রস্থরেেীিো প্রদার্ করমব। ব্রঙ্কমে োশ্রয়ী আবাের্ তেরর এবং বজায় 
রাখমে প্ররেশ্রুরেবদ্ধোর জর্য গভর্নর কুওমমা এবং করমের্ার রভোর্াউস্কােমক অ্মর্ক যর্যবাদ।"   
  
অোম্বেমব্লী েিেে কাম্বমনর্ অোম্বরাম্বয়া িম্বলম্বের্, "ব্রঙ্কে এবং আমামদর রাজয জমু়ি োশ্রয়ী মূমিযর 
আবাের্ উন্নয়র্মক অ্বযাহে চযারম্পয়র্ করার জর্য আরম গভর্নমরর প্রেংো কররে। আমামদর বমরা 
ঐকযবদ্ধ এবং েরিোিী হময় রফমর আেমে, এবং আমামদর একোমথ দাাঁ়িামে হমব এবং েংিামী 
বারেন্দামদর আবােমর্ প্রমবোরযকার ঘদওয়ার জর্য আমরা যথাোযয ঘচষ্টা করব। এই প্রকল্প 
আমামদর েম্প্রদাময়র জর্য একটি প্রযার্ উৎোহ।"  
  
কাউবিল েিেে ভোম্বর্ো এল. বগিের্ িম্বলর্, "COVID-19 এর আমগ রর্রাপদ এবং োশ্রয়ী 
মূমিযর আবােমর্ প্রমবোরযকার অ্িারযকার রেি এবং এই মহামারী রর্উ ইয়কন  েহর জমু়ি চারহদা 
বার়িময় রদময়মে। এই র্েুর্ প্রকল্পটি 2017 োমি রেটি কাউরিি কেৃন ক প্রণীে ঘজমরাম ঘরমজারর্ং-
এর ফিাফি এবং আমামদর েহমর একটি জটিি েমময় পররবার এবং পূমবন গৃহহীর্ রর্উ 
ইয়কন বােীমদর জর্য স্থায়ী োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ রর্ময় আেমব। আরম HCR, HPD, HDC, 
MADDD ইকুইটি, করমউরর্টি ঘবাডন  4এবং করমউরর্টি এমেেমক যর্যবাদ জার্াই এই রবোি প্রমচষ্টা 
এবং পরিম ব্রঙ্কমের বারেন্দামদর গুরুত্বপূণন েম্পদ প্রদামর্র অ্ঙ্গীকামরর জর্য।  
  
িম্বরা ঘপ্রবেম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াে, েবুর্য়র িম্বলর্, "1159 ররভার এরভরর্উ এর মে প্রকল্প ব্রঙ্কমের 
বারেন্দামদর উচ্চ মামর্র, োশ্রয়ী মূমিযর বার়িমে রর্রাপমদ বেবাে করমে এবং স্বাযীর্ো অ্জন মর্ 



 

 

োহাযয করমে। গৃহহীর্োর রবরুমদ্ধ আমামদর ি়িাই চারিময় যাওয়ার োমথ োমথ আমরা েহায়ক 
আবাের্ রর্মনাণ অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন। আরম করমউরর্টি অ্যামেে এবং ঐেব েংস্থাগুরি এবং 
প্ররেষ্ঠার্গুরিমক যারা এটিমক েম্ভব কমর েুমিমে োমদরমক যর্যবাদ জার্ামে চাই।"  
  
কবমউবর্টি অোম্বেে এর বেইও কাল ঘহবডগার্ িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী প্রমাণ কমরমে যা 
আমরা যারা েহায়ক আবাের্ প্রদার্ করর োরা দী নরদর্ যমর ঘজমর্ আেরে: আবাের্ হমি 
স্বাস্থযমেবা। রর্রাপদ, রস্থরেেীি আবাের্ বযরিগে কিযামণর জর্য, পররবামরর কিযামণর জর্য এবং 
জর্স্বামস্থযর জর্য প্রময়াজর্। করমউরর্টি অ্যামেে এই মহামারী জমু়ি আমামদর েহায়ক এবং োশ্রয়ী 
মূমিযর আবাের্ উন্নয়র্ কাজ চারিময় ঘযমে ঘপমর গরবনে, যার মমযয রময়মে আমামদর ব্রুকর্ার 
বুমিভাডন  প্রকল্প ঘখািা এবং 1159 ররভার এরভরর্উমে রর্মনাণ কাজ শুরু করা। আমরা রর্উ 
ইয়মকন র োশ্রয়ী মূমিযর আবাের্ েংকর্ ঘমাকামবিায় গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকামরর প্রেংো কররে।"   
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