অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/28/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিিংহ্োমটম্বর্ 20.5 বমবলয়র্ ডলার মূম্বলের বমশ্র িেিহ্াম্বরর সাশ্রয়ী আিাসর্
বিকাম্বের (MIXED-USE AFFORDABLE HOUSING DEVELOPMENT) বর্মন াণকাজ শুরুর
ঘ াষণা করম্বলর্

কোর্াল প্লাজা (Canal Plaza) উত্তর বিকম্বক (North Side) আম্বরা পুর্রুজ্জীবিত করম্বে - অসুরবিত বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে সাশ্রয়ী মূম্বলে িাবি এিিং িাবণবজেক স্থার্ এিিং সহ্ায়তামূলক
পবরম্বষিা প্রিার্ করম্বে
বিবর্ম্বয়াম্বগর সম্পূরক “সাউিার্ন টিয়ার দ্রুত উন্নবত করম্বে (Southern Tier Soaring)” কবমউবর্টিসমূহ্ম্বক পুর্রুজ্জীবিত করার এিিং অর্ন র্ীবতম্বক েবিোলী করার লম্বিে এই অঞ্চম্বলর
সাবিন ক ঘকৌেল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে 20.5 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার মূমিযর েযার্াি প্লাজার মর্মনাণ োজ শুরুর
ঘ াষণা েরমির্ যা এেটি সাশ্রয়ী আবাসর্ প্রেল্প যা মবিংহ্যামটমর্র উত্তর মিমে 48টি অ্যাপাটনমমন্ট এবিং র্তু র্
বামণমজযে স্থার্ প্রিার্ েরমব। র্তু র্ মর্মনাণ প্রেল্পটি এমর্ জমম রূপান্তমরত এবিং পুর্রুজ্জীমবত েরমব যা
বতন মামর্ অ্বযবহৃত (brownfield) এবিং 2011 সামি পর পর ূমণনঝড় আইমরর্ এবিং ট্রমপেযাি ঝড় মি এর
প্রভামব ভাামিা মামর্র এবিং সাশ্রয়ী আবাসমর্র ঘয উমেখমযাগয আঞ্চমিে প্রময়াজর্ ঘিখা মিময়মে তার এেটি
সমাধার্ মহ্মসমব োজ েরমব। এর মমধয থােমব 12টি অ্যাপাটনমমন্ট যা মার্মসে ঘরামগ আক্রান্ত মর্উ
ইয়েন বাসীমির সহ্ায়তামূিে পমরমষবা প্রিার্ েরমব।
“সুমযাগ ততমর েরা এবিং আমামির শহ্রগুমিমে পুর্রুজ্জীমবত েরার জর্য র্তু র্ সাশ্রয়ী আবাসর্ ততমর েরা
এেটি গুরুত্বপূণন উপেরণ”, গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “েযার্াি প্লাজার সিংমযাজমর্র মাধযমম আমরা সাশ্রয়ী
আবাসমর্র সুমযাগ ততমর েরমে, এেই সামথ আমামির অ্-সুরমিত প্রমতমবশীমির সমথনর্ েমর এমর্ পমরমষবা
প্রিার্ েরমে ঘযমহ্তু আমরা সাউিার্ন টিয়ামরর দ্রুত উন্নমত ঘযর্ অ্বযাহ্ত থামে তা মর্মিত েরমত োজ েমর
যামি।”
“পুমরা ঘেট জুমড় মর্উ ইয়েন বাসীমির জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ মর্মিত েরমত আমামির ঘয প্রমেষ্টা এই প্রেল্প
ঘসটিমে অ্বযাহ্ত রাখমে”, ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহ্াচু ল িম্বলর্। “মবিংহ্যামটমর্ েযার্াি প্লাজা শহ্মরর
উত্তর মিমে 48টি সাশ্রয়ী অ্যাপাটনমমন্ট এবিং বামণমজযে স্থার্ ঘযাগ েরমব, যা সাউিার্ন টিয়ামরর পুর্রুজ্জীবর্
এবিং অ্থননর্মতে মবোশমে অ্বযাহ্ত রাখমব।”

েযার্াি প্লাজা মর্মমনত হ্মি ওয়াটারফ্রন্ট পুর্রুজ্জীবর্ পমরেল্পর্া অ্ঞ্চমি (Waterfront Revitalization Plan
Area) এবিং এটি উত্তর ঘের্ািংমগা মরভার েমরডর ব্রাউর্মিল্ড অ্পরেু মর্টি এমরয়া (North Chenango River
Corridor Brownfield Opportunity Area) -ঘত অ্বমস্থত। মর্ম্ন-, খুব মর্ম্ন- এবিং অ্তযন্ত মর্ম্ন-আময়র
পমরবামরর জর্য আবাসমর্র বযবস্থা েযার্াি প্লাজা েরমব। সহ্ায়তাামূিে আবামসে ইউমর্টগুমির
ভাড়াটিয়ামির জর্য অ্র্-সাইট সামামজে পমরমষবা প্রিার্ েরা হ্মব।
উন্নয়র্ প্রেমল্প আমরা অ্ন্তগনত হ্মব মতর্টি বামণমজযে সুইট যা ঘমাট 15,000 স্কয়ার িু মটর সমার্। এর মমধয
এেটি সুইমট থােমব েযাথমিে েযামরটিস অ্ব ব্রুম োউমন্ট (Catholic Charities of Broome County)
এর্েম্পাস ঘহ্িথ ঘহ্াম (Encompass Health Home) এর েমনোন্ড োিামর্ার জর্য, যা িী নস্থায়ী
মেমেৎসাজমর্তl এবিং/অ্থবা আেরণগত স্বাস্থযসিংক্রান্ত সমসযায় আক্রান্ত ঘমমডমেইড এর ঘযাগয প্রাপ্তবয়স্ক ও
মশশুমির সহ্ায়তা প্রিার্ েমর।
এই প্রেল্পটিমে মবমভন্ন তহ্মবি এবিং আমথনে উৎস সহ্ায়তা েরমে, যার মমধয রময়মে গভর্নমরর ঝড় পুর্রুদ্ধার
অ্মিস (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) এর পি ঘথমে েমমউমর্টি উন্নয়র্ তহ্মবমি িুমযনাগ পুর্ুরুদ্ধার (Community Development Block Grant - Disaster Recovery) এর 1.1 মমমিয়র্
ডিার অ্র্ুিার্। মর্উ ইয়েন ঘেট ঘহ্ামস এবিং েমমউমর্টি মরমর্উয়াি (Homes and Community
Renewal, HCR) মিমি ঘিডামরি মর্ম্ন-আময়র আবাসর্ ের ঘক্রমডট যার ঘথমে উন্নয়র্ প্রেল্পটির জর্য
12.8 মমমিয়র্ ডিার পাওয়া যামব, এবিং HCR এর আবাসর্ ট্রাে তহ্মবি েমপনামরশর্ (Housing Trust
Fund Corporation) মিমি 1.3 মমমিয়র্ ডিার। এোড়া এটি রুরাি এবিং আরবার্ েমমউমর্টি মবমর্ময়াগ
তহ্মবি (Rural and Urban Community Investment Fund) ঘথমে পামি 2 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিার,
পমরমবশ সিংরিণ মবভাগ (Department of Environmental Conservation) এর দ্বারা বরাদ্দেৃ তা
ব্রাউর্মিল্ড ের ঘক্রমডট ঘথমে ঘতািা ইকুযইটিমত 2.3 মমমিয়র্ ডিার, মসটি অ্ব মবিংহ্যামটর্ ঘহ্াম (City of
Binghamton HOME) এর পি ঘথেে 100,000 ডিার এবিং মর্উ ইয়েন ঘেট শমি গমবষণা ও উন্নয়র্
েতৃন পি (Energy Research and Development Authority) এর ঘথমে 48,000 মামেন র্ ডিার
উৎসাহ্মূিে অ্র্ুিার্ (incentive grant)।
7 ঘসমেম্বর, 2011 ঘত ট্রমপেযাি ঝড় মি সাউিার্ন টিয়ামরর উপর এমস আেমড় পমড়মেি এবিং এর িমি 24
ন্টায় 11 ইমঞ্চরও ঘবমশ বৃমষ্টপাত হ্য়। 28 অ্গাে, 2011 এর সপ্তামহ্ আ াত হ্ার্া ূমণনঝড় আইমরমর্র োরমণ
সম্পৃৃৃি মাটি এবিং িু মি ওঠা সামস্কয়ার্া র্িীর (Susquehanna River) সামথ এই মুষিধামর বৃমষ্ট যুি হ্ময়
জমির মাত্রা ঘরেডন োমড়ময় ঘগমে। িমি, েরম আেমিে বর্যা পমরমস্থমতমত স্থার্ীয় সম্প্রিায়গুমি মবপযনস্ত হ্ময়
পমড় এবিং এর িমি বামড় র, বযবসা এবিং োঠমমাগত িমত হ্য়। মাটির উপর বর্যার জমির উচ্চ মাত্রার োরমণ
বামড় র, বযবসা এবিং ঘপৌরসভা ভবমর্র ঘবসমমন্ট এবিং মর্েতিা তমিময় যায়, যমিও এইগুমি বাাঁমধর ঘপেমর্
মেি। বর্যার োরমণ অ্মর্ে গুরুত্বপূণন রাস্তা বন্ধ হ্ময় যায়, যার িমি বামসন্দামির মেমেৎসা সুমবধা, সরবরাহ্
এবিং জরুমর পমরমষবা পাওয়া বন্ধ হ্ময় যায়।
মর্উ ইয়েন বাসীমির তাাঁমির ঝমড় িমতগ্রস্ত বামড় র ঘমরামত এবিং পুর্মর্নমাণ েরার জর্য GOSR ইমতমমধয 1
মবমিয়র্ ডিামরর ঘবমশ সাহ্াযয প্রিার্ েমরমে এবিং উপরন্তু েযার্াি প্লাজার মত প্রেমল্প অ্র্ুিার্ মিমি।

বর্উ ইয়কন ঘেট ঘহ্ামস এিিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস
িম্বলম্বের্, “েযার্াি প্লাজার সাশ্রয়ী আবাসর্ এবিং সহ্ায়তামূিে পমরমষবা মবিংহ্যামটমর্র উত্তর মিমের েমৎোর
পুর্রুজ্জীবমর্ অ্বিার্ রাখমব এবিং সাউিার্ন টিয়ামরর অ্থনর্ীমতর অ্গ্রগমত অ্বযাহ্ত রাখমব।”
গভর্ন ম্বরর ঝি পুর্রুদ্ধার অবফম্বসর আিাসর্, িাইআউট এিিং অোকুইবজের্ ঘপ্রাগ্রাম (Housing,
Buyout and Acquisition Programs) এর বর্িন াহ্ী পবরচালক বর্বিয়া বহ্উট িম্বলম্বের্, “শুধুমাত্র
GOSR ঘথমেই 1.1 মমমিয়র্ ডিার অ্র্ুিার্ ঘপময় সুপারেমন সযামন্ড, ূমণনঝড় আইমরর্ এবিং ট্রমপেযাি ঝড় মি
এর পমর আমরা ভামিা এবিং মজবুত ভামব পুর্গনঠমর্র জর্য মর্উ ইয়েন ঘেমটর যে সামমগ্রে অ্ঙ্গীোর রময়মে
েযার্াি প্লাজা তারই এেটি প্রমতিির্। গভর্নর কুওমমার সবনাঙ্গীণ িূরিমশনতা দ্বারা পমরোমিত হ্ময় আমরা -এেবামর এেটি প্রেল্প মিময় -- ঘেমটর আবাসর্ মজুত পুর্স্থন াপর্ েরমে যামত ঘযমোমর্া স্তমরর আয় অ্থবা
িমতাসম্পন্ন মর্উ ইয়েন বাসী এেটি মর্রাপি, সাশ্রয়ী এবিং মজবুত বামড়মত থােমত পামর যা পরবতী বড় ঝমড়র
সামমর্ টিমে থােমব।”
মার্বসক স্বাস্থে অবফম্বসর (Office of Mental Health) কবমের্ার ডা. অোর্ সাবলভার্ িম্বলম্বের্,
“েযার্াি প্লাজার সহ্ায়তাামূিে আবাসর্ ইউমর্টগুমির িমি মার্মসেভামব অ্সুস্থ মার্ুমষরা তাাঁমির
েমমউমর্টিমত জীবর্যাপর্ েরমত এবিং উন্নমত েরমত পারমবর্। তাাঁমির আমরাগযমে সহ্ায়তা েমর এমর্
আবাসর্ ঘপমি, মার্মসে ঘরাগী বা মািেমসবর্োরীরা তাাঁমির েমমউমর্টিমত মূিযবার্ অ্বিার্ রাখমত
পারমবর্।”
বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্সাম্বভনের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলম্বের্, “ট্রমপেযাি ঝড় মি এবিং ূমণনঝড়
আইমরমর্র পর, গভর্নর কুওমমা প্রমতজ্ঞা েমরর্ ঘয মতমর্ শুধু এইসব ঝমড় হ্ারামর্া মজমর্স পুর্মর্নমাণই েরমবর্
র্া, বরিং আমরা ঘটাঁেসই েমমউমর্টি ততমর েরমবর্। এই প্রেল্প গভর্নমরর প্রমতজ্ঞার বাস্তবায়র্ এবিং এটি
মবিংহ্যামটমর্র উত্তর মিমে সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমযাগ ততমর েরার পাশাপামশ জরুমর সহ্ায়তামূিে পমরমষবাও
প্রিার্ েরমব। িমতগ্রস্ত এিাোমে উৎপাির্শীি োমজ বযবহ্ার েরার জর্য ঘেমটর ব্রাউর্মিল্ড মির্আপ
ঘপ্রাগ্রাম (Brownfield Cleanup Program) এেটি শমিশািী হ্ামতয়ার, এবিং েযার্াি প্লাজা প্রেমল্পর সামথ
অ্িংশীিার হ্মত ঘপমর আমরা গমবনত। এই প্রেল্প মবিংহ্যামটমর্র উত্তর মিে পুর্রুজ্জীমবত েরার গমতর উপমর
মভমত্ত েমর গঠিত হ্ময়মে এবিং আগামী প্রজন্মগুমির জর্য এই েমমউমর্টিমে আমরা শমিশািী েরমে।”
3D ঘডম্বভলপম্বমন্টাল গ্রূপ এর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিিং প্রবতষ্ঠাতা ব্রুস ঘলবভর্ িম্বলম্বের্, “এিাোর উত্তর মিমের
প্রমতমবশী অ্ঞ্চমি শহ্রটি উমেখমযাগয মবমর্ময়াগ েরমে এবিং েযার্াি প্লাজা এই পুর্রুজ্জীবর্মে আমরা অ্গ্রসর
েরমব। HCR, পমরমবশ সিংরিণ মবভাগ, মবিংহ্যামটর্ শহ্র, এবিং উন্নয়র্ িমির সমিমিত প্রমেষ্টা যা এই
প্রেল্পটিমে এেটি েল্পর্া ঘথমে আজমের বাস্তবতায় মর্ময় এমসমে তা সমতযই অ্তু ির্ীয়।”
এম্বসেবলওমোর্ ঘডার্া লুপারম্বডা িম্বলম্বের্, “মবিংহ্যামটমর্র এেটি এিাো, ঘযখামর্ এই অ্ঞ্চমির সমবনাচ্চ
মেেু িামরমযযর হ্ার রময়মে, তার জর্য এই উন্নয়র্ এেটি স্বাগত বাতন া মর্ময় এমসমে। এইসব আবাসর্ ইউমর্ট,
যার সামথ থােমব এখামর্ই অ্বমস্থত পমরমষবা সিংস্থা, বামসন্দামির অ্মত প্রময়াজর্ীয় মস্থমতশীিতা প্রিার্ েরমব।
স্থার্ীয় েমনেতন া এবিং ঘেট সিংস্থাগুমির এই ঘজাটবদ্ধতা যা এই প্রেল্পটি সম্ভব েমরমে আমম তার সাধুবাি
জার্াই।”

ব্রুম কাউবন্ট এবিবকউটিভ জোসর্ গার্ন ার িম্বলম্বের্, “ব্রুম োউমন্ট এই প্রেল্পটিমে সমথনর্ েরমত ঘপমর
গমবনত োরণ এটি মবিংহ্যামটর্ শহ্মরর উত্তর মিমে অ্মত-জরুমর সাশ্রয়ী আবাসর্ মর্ময় এমসমে। এই প্রেল্পটি
অ্িংশীিামরমত্বর শমিমে প্রিশনর্ েমর। োউমন্ট 2014 সামি এই সম্পমত্তর মামিোর্া গ্রহ্ণ েমর এবিং 2015 সামি
মবিংহ্যামটর্ শহ্রমে 1ডিামর তা মবমক্র েমর ঘিয়। মতর্ বের পর, মর্উ ইয়েন ঘেমটর মবমর্ময়ামগর েিযামণ,
আমরা মবশাি এই আবাসর্ প্রেমল্পর শুরু েরমে যা এই শহ্মরর ঘপৌর এিাোমে পুর্রুজ্জ্বীমবত েরমব।”
ঘময়র বরচাডন বস. ঘডবভড িম্বলম্বের্, “আমরা গভর্নর কুওমমা এবিং মর্উ ইয়েন ঘেট ঘহ্ামস এবিং েমমউমর্টি
মরমর্উয়ািমে এই প্রেমল্প তাাঁমির সহ্ায়তার জর্য ধর্যবাি জার্ামি। 3D ঘডমভিপমমন্টাি গ্রূপ অ্যান্ড েমমউমর্টি
ঘপামটর্মশয়াি (3D Development Group and Community Potential) অ্িংশীিার মহ্মসমব অ্সাধারণ
এবিং ঘর্পমথয েরা তামির োজ এই প্রেল্পমে অ্গ্রসর েরার ঘিমত্র খুবই গুরুত্বপূণ।
ন মবিংহ্যামটমর্ সাশ্রয়ী আবাসর্
সুমযামগর অ্ভাব মর্ময় ঘবশ অ্মর্ে বের ধমরই বামসন্দারা অ্মভমযাগ েরমের্। পমরবারগুমির জর্য এেটি
মর্রাপি, মার্সম্পন্ন পমরমবশ প্রিার্ েরমব এমর্ র্তু র্ সাশ্রয়ী আবাসর্ প্রেমল্প মমর্ামর্মবশ েরমত আমম
অ্ঙ্গীোর েমরমে। প্রমতমবশী এিাোয় মস্থমতশীিতা আর্মত এবিং মবিংহ্যামটমর্র পুর্রুজ্জীবর্ অ্বযাহ্ত রাখমত
এটি মুখয। ঘেট মিট বামণমজযে েমরডর (State Street commercial corridor) এবিং আমরা এিাোর
পুর্ঃউন্নয়মর্র পথ প্রিশনর্ েমর এবিং সহ্ায়তা েমর, শহ্মরর উত্তর মিমে এই প্রেল্পটি সামামজে রূপান্তরমূিে
প্রভাব রাখমব।”
সাউিার্ন টিয়ার ঘসাবরিংম্বক দ্রুতগবত করা
আজমের ঘ াষণার সম্পূরে সাউিার্ন টিয়ার ঘসামরিং এই এিাোয় অ্মর্ে অ্থননর্মতে এবিং সামামজে উন্নমত
েরার এেটি সম্পূণন ব্লুমপ্রন্ট। এই পমরেল্পর্ার মভমত্ত স্থাপর্ েরমত -- প্রমতভাশািী েমীিিমে আেষনণ, বযবসা
উন্নমত এবিং র্তু র্মত্ব উন্নমত েরার জর্য জর্য ইমতমমধয ঘেট 2012 সাি ঘথমে অ্ঞ্চমি 6.2 মবমিয়র্ ডিামররও
ঘবমশ মবমর্ময়াগ েমরমে। বতন মামর্, মহ্া মন্দার (Great Recession) পর ঘথমে ঘবোরত্ব সবমেময় েম হ্ময়মে;
বযমিগত এবিং েমপনামরট আয়ের েমমমে এবিং বযবসায় উন্নমত ও মবমর্ময়াগ েরার জর্য বারমমিংহ্যামটর্,
জর্সর্ মসটি এবিং েমর্নিং এর মমতা জায়গা বাোই েরমে। এখর্, এই অ্ঞ্চিটি মডমসম্বর 2015 ঘত গভর্নর
কুওমমা দ্বারা ঘ ামষত আপমেট ঘরমভটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর মাধযমম 500 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিামরর ঘেট
মবমর্ময়ামগর মাধযমম সাউিার্ন টিয়ার ঘসামরিংমে ত্বরামিত েরমে। ঘেমটর এই 500 মমমিয়র্ মামেন র্ ডিামরর
মবমর্ময়াগ 2.5 মবমিয়র্ মামেন র্ ডিামররও ঘবমশ মবমর্ময়াগ েরার জর্য বযমিগত বযবসায়ীমির উদ্দীপর্া ঘিমব এবিং এিাোর জমােৃ ত পমরেল্পর্া অ্র্ুযায়ী আশা েরা হ্মি ঘয 10,200 এরও র্তু র্ ঘবমশ েমনসিংস্থার্ ততমর
হ্মব। আরও তথয এখাম্বর্ রময়মে।
2013 সামি প্রমতমিত গভর্ন ম্বরর ঝি পুর্রুদ্ধার অবফস ঘেট জুমড় সুপারেমন সযামন্ড, ূমণনঝড় আইমরর্
এবিং ট্রমপেযাি ঝড় মি পরবতী পুর্রুদ্ধার োমজর সমন্বয় সাধর্ েমর। এর মর্উ ইয়েন রাইমজিং আবাসর্
পুর্রুদ্ধার (NY Rising Housing Recovery), িু য বযবসা (Small Business), েমমউমর্টি পুর্গনঠর্
(Community Reconstruction), পমরোঠামমা (Infrastructure) এবিং র্েশা অ্র্ুযায়ী পুর্মর্নমনাণ,
(Rebuild By Design) েমনসূমেগুমির মাধযমম GOSR ঘিডামরি েমমউমর্টি উন্নয়র্ ব্লে অ্র্ুিার্ - িুমযনাগ
পুর্রুদ্ধার তহ্মবমি 4.5মবমিয়র্ ডিার মবমর্ময়াগ েমরমে যামত েরম আবহ্াওয়া পমরমস্থমতর জর্য মর্উইয়েন
আমরা ভামিাভামব প্রস্তুত হ্মত পামর। GOSR এবিং এর েমনসূমেগুমির মবষময় আমরা তথয অ্র্িাইমর্ পাওয়া
যামব এখামর্: http://stormrecovery.ny.gov/।

বর্উইয়কন ঘেট ঘহ্াম এিিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (HCR) সাশ্রয়ী আবাসর্ ততমর, রিা ও উন্নয়র্ এবিং
এেটি প্রাণবন্ত েমমউমর্টি গঠর্ েরমত োজ েমর। HCR গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার অ্ভূ তপূবন 20 মবমিয়র্
ডিার মূমিযর পাাঁে-বের ঘময়ািী আবাসর্ পমরেল্পর্া (Housing Plan) বাস্তবায়মর্ োজ েরমে। যা
100,000টিরও ঘবমশ ইউমর্ট সাশ্রয়ী আবাসর্, যার মমধয 6,000 সহ্ায়তামূিে অ্যাপাটনমমন্ট অ্ন্তগনত, ততমর
এবিং রিা েরার মাধযমম সামমথনযর মমধয আবাসর্ ততমর েরমে এবিং গৃহ্হ্ীর্তার সামথ িড়াই েরমে। পুমরা
ঘেমটর আবাসর্ সমসযা সমাধামর্ এটি এেটি িূরিশী ধাপ, এর মমধয অ্ন্তগনত এোমধে পমরবার এবিং এেে
পমরবামরর জর্য আবাসমর্ মবমর্ময়াগ, েমমউমর্টির মবোশ ঘেৌশি উন্নয়র্, এবিং ভাড়া মস্থমতশীি রাখার ঘেষ্টা।
HCR, এর ঘপ্রাগ্রামসমূহ্ এবিং উমিযাগসমূহ্ মর্ময় আমরা তথয জার্মত, অ্র্ুগ্রহ্ েমর মভমজট েরুর্:
http://www.nyshcr.org/।
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