
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা অবলনন্স কাউবিম্বে িম্ব াম্বযেষ্ঠম্বের যর্ে 17 বমবল র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সাশ্র ী 

আিাসর্ উন্ন ম্বর্র সমাবির ঘ াষণা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

ঐবেহাবসক হাই সু্কল িম্ব াম্বযেষ্ঠম্বের যর্ে 41টি সাশ্র ী অোপার্ন ম্বমি এিং ঘহাবল অবিসগুবলর 
গ্রাম্বমর যর্ে র্েুর্ ঘেম্বস রূপান্তবরে হম্ব ম্বে  

  
কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্নর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে ঘকৌেল - 

"বিঙ্গার ঘলকস িম্বরা াডন " এর সম্পরূক এই বিবর্ম্ব াগ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্র্লনন্স কাউর্ির হর্ল গ্রামম ঐর্িহার্িক িামেক হহার্ল হাই সু্কমলর 
17 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর উমেখম াগয পুর্েনাির্ িম্পন্ন করার হ াষণা র্িময়মের্। এখর্ হর্ল 
গামডন র্ র্ামম পর্রর্িি, ভের্টি হর্ল গ্রামম েযেহামরর জর্য জর্িভার জায়গা এেং অ্র্িিিহ 
েময়ামজযষ্ঠমির জর্য 41টি িাশ্রয়ী োর্ি প্রিার্ কমর।  
  
"হ মহিু র্র্উ ইয়কন  আমরা ভামলাভামে গমি উমেমে, আমরা আমামির অ্িহায় জর্মগাষ্ঠীমক র্র্রাপি 
এেং িাশ্রয়ী মূমলযর আোির্ প্রিামর্র প্রর্িশ্রুর্িমি অ্র্ি আর্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হহার্ল 
গামডন র্ আোির্টি হেট জমুি এেং র্িঙ্গার হলক অ্ঞ্চমল আমামির হকৌশলগি র্ের্র্ময়ামগর উপর 
র্ভর্ি কমর গমি ওমে এেং র্র্উ ইয়মকন র েময়ামজযষ্ঠমির জর্য 41টি িাশ্রয়ী মূমলযর োর্ি িরেরাহ 
করমে। আমামির েময়ামজযষ্ঠমির রক্ষা এেং িমর্নর্ করার জর্য আমামির একটি িার্য়ত্ব আমে এেং 
হর্ল গামডন মর্র মমিা র্িুর্ উন্নয়র্গুর্ল  ামির িেমিময় হের্শ প্রময়াজর্ িামিরমক জরুর্র হাউর্জং 
িুম াগ প্রিার্ করমে।"  
  
"প্রমিযক র্র্উ ইকন োিী িামির র্র্রাপিা এেং প্রময়াজর্ীয় পর্রমষোগুর্লয়র িার্ে 
রামখ," ঘলিম্বর্র্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "17 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর এই প্রকমের 
মমযয র্েল একটি িাাঁকা হাই সু্কমলর একটি উমেখম াগয পুর্েনাির্  া আমামির েময়ামজযষ্ঠ র্র্উ 
ইয়কন োিীমির জর্য 41টিরও হের্শ িাশ্রয়ী মূমলযর োর্ি প্রিার্ করমে,  ার মমযয রময়মে শারীর্রক 
প্রর্িেন্ধী েযর্িমির জর্য িহায়ক হিো। ভর্েষযমির জর্য আমরা উন্নি, শর্িশালী এেং আমরা 
অ্ন্তভুন র্িমূলক গিমি র্যায়র্েিার ও জীেমর্র মার্ উন্নি করমি এই যরমর্র প্রকেগুর্লমি র্ের্র্ময়াগ 
করমি র্র্উ ইয়কন  প্রর্িশ্রুর্িেদ্ধ।"  
  



 

 

গভর্নর কুওমমার কর্মউর্র্টিগুর্লমক শর্িশালী করার এেং র্িঙ্গার হলকমির অ্র্নর্ীর্ি িমৃদ্ধ করার 
অ্ঙ্গীকারেদ্ধিা "র্িঙ্গার হলকি িমরায়াডন " এ প্রর্িির্লি হয়,  া শর্িশালী অ্র্ননর্র্িক প্রেৃর্দ্ধ ও 
কর্মউর্র্টি র্েকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর িমর্িি রূপমরখা। 2011 িাল হর্মক, োর্ি এেং কর্মউর্র্টি 
র্েীকরণ (Homes and Community Renewal, HCR) র্িঙ্গার হলকি অ্ঞ্চমল 639 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার র্ের্র্ময়াগ কমরমে  া প্রায় 7,700টি িাশ্রয়ী আোির্ তির্র কমরমে ো িংরক্ষণ 
কমরমে।  
  
মূলি 1931 িামল র্র্র্মনি, র্ির্িলা র্র্ও-ক্লার্িকযাল ইমটর ভের্টি 1970-এর িশমকর মাঝামার্ঝ 
িময় প নন্ত গ্রামমর হাই সু্কল র্হমিমে হিো প্রিার্ কমর। এটি েন্ধ হওয়ার পর হর্মক িশমকর পর 
িশক যমর অ্েযেহৃি র্েল। মূল স্থাপিয িংরক্ষণিহ িিকন িার িামর্ পুর্েনািমর্র পর, হর্ল 
গামডন র্গুর্ল এখর্ 55 েের ো িার হের্শ েয়মির র্র্উ ইয়কন োিীমির জর্য 41টি িাশ্রয়ী মূমলযর 
অ্যাপাটন মমি িরেরাহ কমর।  
  
সু্কমলর মূল অ্র্ডমটার্রয়াম মূলি গ্রামমর হোডন  র্মটিং এেং অ্র্যার্য পাের্লক হিারামমর জর্িভার 
স্থার্ র্হমিমে েযেহামরর জর্য অ্ক্ষি রাখা হয়। োরান্দার র্র্মির জায়গা গ্রামমর প্রশাির্র্ক কা নালয় 
োর্ি র্হমিমে েযেহার করার জর্য িংস্কার করা হয়।  
  
োর্িন্দামির জর্য র্ের্ডং িুর্েযার মমযয রময়মে আউটমডার হেিিহ একটি কর্মউর্র্টি রুম, এর্ার্জন  
োর  ন্ত্রপার্ি, এয়ার কর্িশর্র্ং এেং লর্ন্ড্র িুর্েযা। হর্ল শহমরর হকন্দ্রস্থমল অ্ের্স্থি, হর্ল গামডন র্ 
গ্রামমর লাইমের্র, হরেুমরি, র্গজন া, এেং অ্ে িরূমত্বর মমযয।  
  
অ্যাপাটন মমিগুর্লর মমযয িািটি অ্যাপাটন মমি পর্রোমরর জর্য উপলভয র্াকমে হ খামর্ কমপমক্ষ 
একজর্ িিিয একজর্ শারীর্রক প্রর্িেন্ধী েযর্ি, র্ র্র্ ইর্িমপমিি র্লর্ভং অ্ে হজমর্র্ি অ্ঞ্চমল প্রিি 
িহায়ক হিো পামের্। হডমভলপার এজমময়ার হডমভলপমমমির িামর্ হ ৌর্ভামে হহাম র্লজ করমের্।  
  
হেট অ্র্নায়মর্ 17 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার রময়মে  ার মমযয হিডামরল স্বে-আময়র হাউর্জং টযাক্স 
হের্ডট  া ইকুযইটিমি 6.8 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার এেং ভিুন র্কমি 4.1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার 
অ্ন্তভুন ি রময়মে। প্রকেটি হিডামরল এেং হেমটর ঐর্িহার্িক কর হের্ডট হপময়মে  া পাকন , 
র্েমর্াির্ এেং ঐর্িহার্িক িংরক্ষণ (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
িপ্তর কিৃন ক েরাদ্দকৃি ইকুইটিমি 6.4 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার আয় কমরমে। এম্পায়ার হেট 
হডমভলপমমি (Empire State Development) র্রমোর NY হপ্রাগ্রামমর মাযযমম 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ 
ডলার প্রিার্ কমর এেং র্র্উ ইয়কন  হেট এর্ার্জন  র্রিািন  অ্যাি হডমভলপমমি অ্র্র্রটি 41,000 
মার্কন র্ ডলার প্রিার্ কমর।  
  
ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ াম্বলর কবমের্ার রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "হর্ল গামডন র্ 
েময়ামজযষ্ঠ র্র্উ ইয়কন োিীমির জর্য 41টি প্রময়াজর্ীয় িাশ্রয়ী মূমলযর োর্ি িরেরাহ এেং গ্রামমর 
হকন্দ্রস্থমল একটি ঐর্িহার্িক ভের্ পুর্েনািমর্র তৈি উমদ্দমশয কাজ কমর। ঐর্িহার্িক স্থাপিযটি  ত্ন 
িহকামর িংরক্ষণ করমি হেমটর র্ের্র্ময়াগ হর্লর ঐর্িহার্িক র্ডর্িমে র্িুর্ জীেমর্র শ্বাি হর্মে, 



 

 

ভেমর্র োর্িন্দামির জর্য আমরা িলর্ম াগয এেং ির্েয় র্িটমস্কপ তির্র করমে এেং হিখামে হ  
র্িঙ্গার হলমকর অ্র্নর্ীর্ি েযেিার জর্য পুর্রায় উন্মুি হময়মে এেং এর্গময়  ামে।"  
  
ঘেম্বর্র পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "গ্রামমর একটি ঐর্িহার্িক লযািমাকন  
েময়ামজযষ্ঠ র্াগর্রকমির জর্য িাশ্রয়ী মূমলযর আোির্ র্হমিমে র্িুর্ জীের্ লাভ করমি হপমর আর্ম 
পুরসৃ্কি। এই প্রকেটির মাযযমম প্রর্মোমরর মমিা হহার্ল গ্রামম ঐর্িহার্িক কর হের্ডট হপ্রাগ্রাম 
েযেহার করা হময়মে,  া এখর্ হেট জমুি কর্মউর্র্টিমি িিলভামে অ্েযেহৃি ভের্ রূপান্তর কমর 
অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় আোির্ এেং েযেিার্য়ক িুম াগ তির্র করমি এেং স্থার্ীয় ঐর্িহয িংরক্ষণ 
করমি হ াগ হিয়।"  
  
এম্পা ার ঘের্ ঘডম্বভলপম্বমম্বির ভারপ্রাি কবমের্ার এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ও কবমের্ার 
এিং ঘপ্রবসম্বডি মম্বর্ার্ীে এবরক ঘয. গার্ন লার িম্বলর্, "হর্ল গামডন র্ আমামির র্রমোর NY 
হপ্রাগ্রামমর মাযযমম কর্মউর্র্টি উন্নয়মর্ র্র্উ ইয়কন  হেমটর িৃজর্শীল িরৃ্িভর্ঙ্গর একটি প্রযার্ 
উিাহরণ। একটি িী ন িমময়র িাাঁকা সু্কলমক েময়ামজযষ্ঠমির জর্য একটি প্রাণেন্ত আোর্িক উন্নয়মর্ 
রূপান্তমরর মাযযমম, এই িরকার্র-হেিরকার্র অ্ংশীিার্রত্ব হর্ল কর্মউর্র্টির েিন মার্ িার্হিা পূরমণর 
জর্য একটি অ্েযেহৃি স্থার্ীয় িুর্েযামক পুর্রুজ্জীর্েি কমরমে।"  
  
বসম্বর্ম্বর্র সংখ্োল ু ঘর্ো রি অর্ন  িম্বলর্, "হর্ল গামডন র্ হর্ল গ্রামম এেং আমামির েময়ামজযষ্ঠ 
োর্িন্দামির জর্য একটি িমৎকার িংম াজর্ হমে  ারা একটি র্িুর্ অ্র্ি িাশ্রয়ী মূমলযর, োর্ি 
খুাঁজমে। ইমিামমযয র্েিযমার্ হর্ল হাই সু্কল িংস্কামরর মাযযমম, র্র্উ ইয়কন  হেট এেং েযর্িগি 
িহম াগীরা কর্মউর্র্টির োর্িন্দামির জর্য হর্লর লযািমাকন  গ্রাম পুর্রায় েযেহার করার একটি উপায় 
খুাঁমজ হপময়মে। হেট িহর্েল র্র্র্িি করমি এেং এই প্রকেমক োস্তমে পর্রণি করমি স্থার্ীয় 
কমনকিন ামির িামর্ কাজ করমি হপমর আর্ম গর্েনি।"  
  
অোম্বসেবল সেসে, বেম্বির্ হাওবল িম্বলর্, "হর্ল গামডন র্ পর্িম র্র্উ ইয়মকন র জর্গমণর িৃজর্শীলিা, 
কমোর পর্রশ্রম এেং র্র্ষ্ঠার আমরকটি উিাহরণ। এই উন্নয়মর্র িামর্, হর্ল গ্রামম আমামির েময়ামজযষ্ঠ 
র্াগর্রকমির আরামিায়ক, িাশ্রয়ী মূমলযর আোির্ হিওয়ার িুম াগ আমামির কর্মউর্র্টি এমক 
অ্পরমক র্ির্রময় র্িমে এেং িমর্নর্ করমে। আর্ম কমমেক্সটি পূণন হমি হিখার অ্মপক্ষায় আর্ে এেং 
আমামির প্রর্িমেশীরা হ  িমৎকার জীের্ েময় আর্মি পামর িা হিখার জর্য উিগ্রীে।"  
  
ঘম র ঘকবভর্ বলঞ্চ িম্বলর্, "পাাঁি েেমরর হময়ামি, পুরাির্ হাই সু্কলটি েময়ামজযষ্ঠমির আোির্ এেং 
গ্রামীণ অ্র্িি এেং জর্িভার র্িুর্ জায়গায় রূপান্তর্রি হময়মে। এটি হর্ল গ্রামমর জর্য একটি িিুন ান্ত 
পর্রেিন র্। হহাম র্লর্জং, এজমময়ার হডমভলপমমি এেং  ারা এই প্রকেমক োস্তমে পর্রণি করার 
জর্য কাজ কমরমে িামির িোইমক যর্যোি।"  
  
ঘচ ারপাসনর্ অবলনন্স কাউবি আইর্সভা বলর্ এম. যর্সর্ িম্বলর্, "অ্মর্মকর কমোর পর্রশ্রম এেং 
অ্ঙ্গীকামরর জর্য যর্যোি, হর্ল গামডন র্ি অ্রর্লন্স কাউর্িমি  ারা োি কমরর্ এেং কাজ কমরর্ 
িামির িকমলর িুর্েযামর্ন িাশ্রয়ী র্ির্র্য়র হহামি, হপৌরিভা অ্র্িি এেং িাম্প্রিার্য়ক স্থার্ িরেরামহ 



 

 

হর্ল গামডন র্ হমে প্রর্ম অ্র্ভম ার্জি পুর্েনযেহার। িামেক হাই সু্কমলর িমৎকার পুর্ঃউন্নয়র্ হমে 
ঐর্িহার্িক িম্পিিহ কু্ষদ্র কর্মউর্র্টিমক হটকিইভামে িংরক্ষণ এেং েযনমর্র জর্য একিামর্ কাজ করা 
িরকার্র ও হেিরকার্র অ্ংশীিারমির হিরা উিাহরণ।"  
  
ঘহাম বলবযং এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘের্ গারউড িম্বলর্, "িী ন িমময়র পর্রিযি ঐর্িহার্িক 
হহার্ল হাই সু্কলমক হর্ল গামডন মর্ রূপান্তমর অ্ংশীিার হমি হপমর আমরা হরামার্ঞ্চি। এই প্রকমের 
মাযযমম আমরা েময়ামজযষ্ঠমির জর্য িাশ্রয়ী মূমলযর আোিমর্র গুরুত্বপূণন িার্হিা হমটামি এেং একটি 
প্রাণেন্ত গ্রাম তির্র করমি িহায়িা করর্ে। আর্ম র্র্উ ইয়কন  হেট হহামি অ্যাি কর্মউর্র্টি 
র্রর্র্উয়াল, হর্ল গ্রাম এেং এজমময়ার হডমভলপমমিিহ আমামির িকল অ্ংশীিারমির কামে কৃিজ্ঞ, 
 ারা পুমরা প্রর্েয়া জমুি িামির িক্ষিা এেং র্র্ষ্ঠার িামর্ কাজ কমরমে।"  
  
এযম্বম ার ঘডম্বভলপম্বমম্বির প্রবেষ্ঠাো যর্ অোর িম্বলর্, "অ্মর্মক হভমের্েমলর্ এই িুন্দর প্রাির্ 
সু্কমলর জর্য হকামর্া আশা ো েযেহার হর্ই। এই িিল প্রকেটি িম্পন্ন হময়র্েল এজমময়ার, হহাম 
র্লর্জং, হর্ল এেং কাউর্ি অ্ে অ্র্লনন্স, র্র্উ ইয়কন  হেট হহামি অ্যাি কর্মউর্র্টি র্রর্র্উয়াল, কী 
েযাংক এেং আমামির অ্র্যার্য িরকার্র ও হেিরকার্র অ্ংশীিারমির ইোশর্ি এেং িহম ার্গিার 
কারমণ। হর্ল গামডন র্ এখর্ আমামির েময়ামজযষ্ঠ এেং গুরুত্বপূণন র্ভমলজ অ্র্িমির জর্য একটি স্বাগি 
োর্ি।"  
  
ওম্ব োর্ন বর্উ ই ম্বকন র লোন্ডমাকন  ঘসাসাইটির বর্িনাহী পবরচালক ওম্ব র্ গুডমোর্ িম্বলর্, "এই 
র্িিাকষনক এেং িহম ার্গিামূলক প্রকে একটি িমিযা ুি িায়েদ্ধিামক একটি ির্িযকামরর কর্মউর্র্টি 
িম্পমি রূপান্তর্রি কমরমে এেং এর মাযযমম, একটি অ্পূরণীয় ঐর্িহার্িক ভের্ িংরক্ষণ কমরমে  া 
হর্লর অ্িীমি এমর্ একটি গের্মূলক ভূর্মকা পালর্ কমরমে। হশষ িলািমলর মার্িম্পন্ন আোির্ 
িরেরাহ এেং হর্লর োর্ণর্জযক র্ডর্িে উন্নি করার িমল, এই প্রকেটি র্কভামে র্র্উ ইয়কন  জমুি 
আমামির কর্মউর্র্টিমক উন্নীি কমর িুমলমে িার একটি প্রযার্ উিাহরণ।"  
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