
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা লোবসিং টাউম্বর্ (TOWN OF LANSING) 17.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের 

অভূতপিূন সাশ্রয়ী আিাসর্ বর্মনাম্বের ঘ াষো বিম্বলর্  

  

বমল্টর্ ঘমম্বডাস অোপাটন ম্বমন্টস (Milton Meadows Apartments) টাউম্বর্র ঘকম্বে 72টি িাসা 
বর্মনাে করম্বি  

  

বিবর্ম্বয়াম্বগর সম্পরূক “সাউিার্ন টিয়ার ঘসাবরিং” (Southern Tier Soaring) - 

কবমউবর্টিসমূহম্বক পরু্রুজ্জীবিত করার এিিং অর্নর্ীবতম্বক েবিোলী করার লম্বযে এই অঞ্চম্বলর 

সাবিনক ঘকৌেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ টম্পকির্স িাউকির (Tompkins County) ল্যাকসিং টাউমর্ র্তুর্ 17.3 

কমকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ার মূমল্যর আবাসর্ কর্মনাণ ঘ াষণা কিমল্র্ যার মমযয থািমব 71টি সাশ্রয়ী অ্যাপাটন মমি। 

কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিস কর্মনাণ িরমব ঘরামেস্টামরর ির্নারমস্টার্ গ্রুপ (Rochester's Cornerstone 

Group) এবিং এটি ল্যাকসিংময়র র্তুর্ টাউর্ ঘিন্দ্র কর্মনামণর প্রথম স্তর, এর অ্বস্থার্ হমব টম্পকির্স িাউকি 

এল্ািার ট্রার্কজট বাসস্টপ এবিং োইল্ডমিয়ার, উচ্চ মামণর সু্কল্ ও বযবসা প্রকতষ্ঠামর্র িামে।  

  

“কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিস ঘযইসব বযকি ও পকরবামরর সবমথমি ঘবকি প্রময়াজর্ তামির জর্য কর্রাপি 

সাশ্রয়ী আবাসর্ বযবস্থা িরমব, ল্যাকসিং িকমউকর্টিমত র্তুর্ জীবর্ কর্ময় আসমব”, গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। “এই কবকর্ময়াগ এই এল্ািাটিমি বিমল্ কিমব, র্তুর্ িমনসিংস্থার্ িরমব এবিং সাউিার্ন টিয়ার ঘসাকরিং 
এর আমামির ঘয উমিযাগ েল্মে তার সিংমযাজর্।”  

  

“ল্যাকসিং এর এই কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিস প্রিল্প টম্পকির্স িাউকির মার্ুমষর জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ 

সুমযামগর সিংখ্যা উমেখ্মযাগযভামব বৃকি িরমব”, ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলম্বের্। “এই প্রিল্প 

উন্নত মামর্র আবাসমর্র বযবস্থা বৃকি কর্কিত িরমব এবিং অ্কযবাসীমির সহমযাকগতামূল্ি ঘসবা প্রিার্ িরমব। 

অ্থনপূণন কবকর্ময়াগ সমামজর পুর্রুজ্জীবর্ অ্গ্রসর িমর এবিং সমূ্পণন সাউিার্ন টিয়ার এল্ািার অ্থনর্ীকতর কবিাি 

িরমত থািমব।”  

  

িকমউকর্টিসমূহ আমরা িকিিাল্ী িমর ঘতাল্ার জর্য এবিং সাউিার্ন টিয়ার এর অ্থনর্ীকত কবিাি কবষয়ি 

গভর্নর কুওমমার প্রকতশ্রুকত সাউিার্ন টিয়ার ঘসাকরিং এ ঘিখ্া যায়, আপমস্টট পুর্রুজ্জীবর্ উমিযাগ (Upstate 

Revitalization Initiative) কহমসমব 500 কমকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামরর ঘস্টট-পযনাময়র কবকর্ময়াগ 2012 সাল্ 

ঘথমি এ এল্ািায় ঘস্টট ঘয 4.6 কবকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামরর ঘবকি কবকর্ময়াগ িমরমে তার সিংমযাজর্। কমল্টর্ 

ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিমস ঘস্টমটর কবকর্ময়াগ সাউিার্ন টিয়ার ঘসাকরিং সমথনর্ িমর উচ্চমামর্র সাশ্রয়ী আবাসর্ 



 

 

সিংখ্যা বৃকির মাযযমম যা বাকসন্দামির তামির িকমউকর্টিমত স্বতন্ত্রভামব বসবামসর জর্য সহায়তা িরমত সমথনর্ 

ঘসবা প্রিার্ িমর।  

  

কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিস িমমেমে 10টি ভবর্ থািমব যার মমযয অ্বার্ন ঘরামডর 156 এিমরর টাউর্ 

ঘসিামরর 13.5 এির জায়গার উপর এি ঘথমি কতর্ ঘবডরুমমর 72টি অ্যাপাটন মমি অ্ন্তভুন ি। এটি রুট 

34/34B এর ইিারমসিিমর্র িামে অ্বকস্থত, যা ল্যাকসিং টাউর্ হল্, ল্াইমেকর, িকমউকর্টি ঘসিার এবিং 
ঘখ্ল্ার মামের ঠিি কবপরীতমত অ্বকস্থত। িটুি র্য় ঘতাল্া অ্যাপাটন মমি ভবর্ থািমব এবিং এিটি িিম ভবর্ 

িকমউকর্টি ঘেস এবিং বযায়ামাগার, ল্কন্ড্র এবিং িকম্পউটার রুম কহসামব বযবহৃত হমব। সব ভবমর্ এর্াকজন  
স্টার ঘরট িরা ঘসন্ট্রাল্ এয়ার িকিিকর্িং এবিং কহটিিং কসমস্টম, ল্াইটিিং এবিং ততজসপত্র থািমব। এই প্রিল্পটি 

কর্উ ইয়িন  ঘস্টট এর্াকজন , করসােন  এবিং ঘডমভল্পমমি অ্মথাকরটি (New York State Energy, Research 

and Development Authority, NYSERDA) এর িম উচ্চতার স্থাপর্া এবিং LEED কসল্ভার স্টযািাডন  
ঘমমর্ েল্মব। কর্মনাণ িাজ এি বেমরর মমযয ঘিষ হমব বমল্ অ্র্ুমার্ িরা হমে।  

  

ঘযসব পকরবামরর আয় এল্ািার মযযি আময়র ঘেময় 80 িতািংি িম হমব তামির গ্রস ভাড়া (ভাড়া এবিং 
অ্র্যার্য সুকবযার কবল্) মামস 680 মাকিন র্ ডল্ার ঘথমি 1,400 মাকিন র্ ডল্ার হমব। পাাঁেটি অ্যাপাটন মমি 

িারীকরি অ্ক্ষমতা সম্পন্ন ঘভমটরার্মির জর্য বরাদ্দ থািমব। কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিস টাউর্হমল্র 

টম্পকিস িাউকি একরয়া ট্রার্কজট বাস স্টমপর িামে অ্বকস্থত হমব এবিং কিশুর যত্ন পকরমষবা এবিং উচ্চ মামর্র 

সু্কল্ এবিং অ্ঞ্চমল্র বযবসায় োিকরর সুমযামগর িাোিাকে হমব।  

  

প্রিল্পটি ঘেডামরল্ কর্ম্ন আময়র আবাসর্ ির ঘেকডমটর এিটি ঘহামস অ্যাি িকমউকর্টি করকর্উয়াল্ (Homes 

and Community Renewal, HCR) পুরস্কামরর মাযযমম অ্থন সাহাযযপ্রাপ্ত হমে যা প্রায় 9.9 কমকল্য়র্ 

মাকিন র্ ডল্ার অ্জন র্ িমরমে এবং  প্রিল্পটি হাইকজিং ট্রাস্ট োমির (Housing Trust Fund) িাে ঘথমি 

4.05 কমকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ার ঋণ ঘপময়মে। িকমউকর্টি কপ্রজারমভির্ িমপনামরির্ (Community 

Preservation Corporation, CPC), কর্উ ইয়িন  ঘস্টট িমর্ করটায়ারমমি োমির (New York State 

Common Retirement Fund) সামথ এিটি েুকি ঘথমি 2 কমকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামরর স্থায়ী ঋণ কিমে। 

এোড়াও, টম্পকির্স িাউকি িকমউকর্টি আবাসর্ কর্মনাণ তহকবল্ (Community Housing 

Development Fund) কিমে 256,875 মাকিন র্ ডল্ার; NYSERDA কিমে 63,200 মাকিন র্ ডল্ার এবিং 
িল্াম কের্যাকসয়াল্ কিমে 850,000 মাকিন র্ ডল্ার।  

  

2011 ঘথমি, HCR সাউিার্ন টিয়ামর 1,900 ইউকর্মটর ঘবকি সাশ্রয়ী আবাসর্ ততকর বা সিংরক্ষণ িমরমে 158 

কমকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামরর ঘবকি HCR মূল্যর্ কিময় এবিং যা 234 কমকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামরর ঘবকি ঘবসরিাকর 

কবকর্ময়াগ কর্ময় এমসমে।  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেট সাধারে অিসর তহবিম্বলর ট্রাবে, বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর কম্বরালার টমাস বপ. 

বডর্োপবল িম্বলর্, “ল্যাকসিংময়র র্তুর্ টাউর্ ঘিমন্দ্র উচ্চ মামর্র সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমযাগ ততকরমত সমথনর্ িমর 

ঘপমর আমরা আর্কন্দত। িকমউকর্টি সুরক্ষা িমপনামরিমর্র সামথ অ্িংিীিাকরত্ব িমর, আমরা শুযু িকমউকর্টির 

পুর্রুজ্জীবর্মি সাহাযয িরকে র্া বরিং আমামির অ্বসর তহকবমল্র এিটি কর্রাপি কবকর্ময়ামগর বযবস্থাও 

িরকে।”  

  



 

 

বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস এিিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 

িম্বলম্বের্, “কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমিস 100 এর ঘবকি িমোর পকরশ্রমী কর্উ ইয়িন বাসীমি কর্রাপি ও িকি-

িক্ষ বাকড় প্রিার্ িরমব এবিং ল্যাকসিংময়র টাউর্ ঘিন্দ্র কর্মনামণর ঘক্ষমত্র অ্র্ু টমির িাজ িরমব। আমরা যখ্র্ 

সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমযাগ কবসৃ্তত িকর, তখ্র্ আমরা আমামির অ্থনর্ীকতমি ঘজারিার িকর যা সাউিার্ন টিয়ার 

ঘসাকরিং ঘি অ্বযাহত রাখ্মব।”  

  

অোবলবসয়া িাটন র্, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলম্বের্, “কমল্টর্ ঘমমডাস কর্উ ইয়িন বাসীর জর্য 
পকরেন্ন র্বায়র্মযাগয িকিমি বাস্তমব পকরণত িরমত এবিং ঘস্টমটর আগ্রাসী পকরেন্ন িকি ও জল্বায়ু ল্ক্ষয 
সমথনর্ িরার পািাপাকি সাউিার্ন টিয়ার ঘসাকরিংমি সমথনর্ জার্ামত গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃত্বমি েুটিময় ঘতামল্। 

কর্রাপি িকি িক্ষ আবাসর্ সবার প্রাপয এবিং এই প্রিল্পটি বাকসন্দামির গুরুত্বপূণন ঘসবা, বকযনত আরাম এবিং িম 

খ্রমে িকির সুকবযা প্রিার্ িমর।”  

  

বসম্বর্টর পাম্বমলা ঘহলবমিং িম্বলর্, “কর্রাপি, সাশ্রয়ী আবাসর্ আমামির িকমউকর্টির সােমল্যর জর্য অ্কত 

গুরুত্বপূণন। এই প্রিল্পটি পুমরা অ্ঞ্চমল্র জর্য এিটি জয় এবিং এটি িমনজীবী পকরবার ও অ্ক্ষম প্রাির্ তসকর্িমির 

আবাসমর্র বযবস্থা িরমব।”  

  

অোম্বসেবল সিসে িারিারা বলফটর্ িম্বলর্, “ল্যাকসিং িকমউকর্টিমত এই গুরুত্বপূণন কবকর্ময়াগ সমথনর্ 

িরমত ঘপমর আকম গকবনত। টম্পকির্স িাউকিমত আবাসর্ খ্রে ঘবমড়ই যামে, যার েমল্ বযকি ও পকরবামরর 

পমক্ষ মার্সম্পন্ন আবাসর্ পাওয়া িঠির্ হময় উমেমে, কমল্টর্ ঘমমডাস অ্যাপাটন মমি প্রিল্প এিটি জরুকর 

প্রময়াজর্ কমটিময় মার্ুমষর জীবমর্ অ্থনপূণন পকরবতন র্ কর্ময় আসমব। গণপকরবহর্, োইল্ডমিয়ার, সু্কল্ ও 

িমনসিংস্থামর্র সুমযামগর কর্িমট অ্বকস্থত হওয়ামত িমনজীবীমির সাশ্রয়ী আবাসমর্র জর্য এটি এিটি আিিন 
অ্বস্থার্। আকম কবমিষভামব আর্কন্দত এই ঘিমখ্ ঘয প্রিল্পটি অ্ক্ষম প্রাির্ তসকর্িমির জর্য কিেু ইউকর্ট পৃথি 

িমর রাখ্মব এবিং প্রিল্পটি LEED কসল্ভার কহমসমব প্রতযাকয়ত হমব। যর্যবাি ির্নারমস্টার্ গ্রুপ, গভর্নর 

কুওমমা, কর্উ ইয়িন  ঘস্টট ঘহামস এি িকমউকর্টি করকর্উয়াল্ এবিং অ্র্য সব অ্িংিীিারমির যারা এই গুরুত্বপূণন 
প্রিল্পটিমি বাস্তবাকয়ত িরমত সাহাযয িমরমের্।”  

  

টম্পবকর্স কাউবন্ট বিধার্সভার ঘচয়ারওমোর্ মার্না রিাটন সর্ িম্বলর্, “টম্পকির্স িাউকি 

কবযার্সভা এবিং িকমউকর্টি আবাসর্ কর্মনাণ তহকবমল্র (Community Housing Development Fund) 

পক্ষ ঘথমি আমামির বহু প্রিল্প অ্িংিীিারমি যর্যবাি জার্ামত ঘপমর আকম গকবনত, যারা কমল্টর্ ঘমমডাসমি 

টম্পকির্স িাউকিমত আর্মত সাহাযয িমরমের্! ল্যাকসিং টাউমর্র সমথনর্পূণন ঘর্তৃত্ব ও সাহাযয িমরমে এমর্ 

কর্উ ইয়িন  ঘস্টমটর এমজকসগুকল্র আস্থা, আমার মমর্ হয় আমরা সবাই এ বযাপামর এিমত হমত পাকর ঘয সবার 

এিমত্র িাজ িরাই িাজ িরার ঘশ্রষ্ঠ উপায়। িমনজীবীমির জর্য আবাসমর্র বযবস্থা এই প্রিল্পটি এর্াকজন -স্মাটন  
কর্মনাণ এর এিটি কর্িিনর্ কহমসমব িাজ িরমব, ঘযখ্ামর্ থািমব উচ্চ িক্ষতার তবিযুকতি তাপ পাম্প, LED বাকত 

এবিং অ্মর্ি কিেু। জকড়ত সবাইমি অ্কভর্ন্দর্ এবিং যর্যবাি!”  

  

লোবসিং টাউর্ সপুারভাইজার এডওয়াডন স লাবভগম্বর্ িম্বলর্, “যখ্র্ সরিাকর, ঘবসরিাকর ও 

অ্ল্াভজর্ি খ্াত এিসামথ িাজ িী ইকতবােি েল্ােল্ অ্জন র্ িরা যায় তার এিটি িঢ়ৃ উিাহরণ কমল্টর্ 

ঘমমডাস অ্যাপাটন মমি। আমামির িমোর পকরশ্রমী বাকসন্দারা ঘিবল্ এিটি র্তুর্ সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমযাগই পামব 

র্া, এই প্রিমল্পর মাযযমম ল্যাকসিং এর অ্থননর্কতি কবিাি মজবুত হমব এবিং যা আমামির সমূ্পণন িকমউকর্টিমি 



 

 

ঘজারিার িরমব। আকম ঘরামেস্টামরর ির্নারমস্টার্ গ্রুপ, ঘস্টট ঘহামস এি িকমউকর্টি করকর্উয়াল্ এবিং 
আমামির প্রিমল্পর অ্িংিীিারমির প্রকত ল্যাকসিংময়র জর্য তামির িাকয়ত্বমবায ও কবকর্ময়ামগর জর্য িৃতজ্ঞ।”  

  

ঘরাম্বচোম্বরর কর্নারম্বোর্ গ্রুম্বপর ঘপ্রবসম্বডন্ট রজার ব্র্োন্ডট িম্বলর্, “ল্যাকসিংময়র বাকসন্দামির জর্য 
অ্কত প্রময়াজর্ীয় িমনজীবী আবাসর্ কর্মনাণ িরমত প্রকভমডস হাউকজিং ঘডমভল্পমমি িমপনামরির্ 

(Providence Housing Development Corporation) এর সামথ িাজ ির্নারমস্টার্ খু্বই আর্কন্দত। 

এোড়াও কমল্টর্ ঘমমডাস টাউর্ ঘিন্দ্র কর্মনামণর প্রথম যাপ এর প্রকতকর্কযত্ব িমর এবিং ভকবষযৎ উন্নয়মর্র এিটি 

অ্র্ু টি।”  

  

CPC ঘরাম্বচোর অবফম্বসর মটন ম্বগজ অবফসার (Mortgage Officer for CPC's Rochester 

office) বমবরয়াম বজটর্ার িম্বলর্, “CPCঘত আমরা কবশ্বাস িকর ঘয মার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী আবাসর্ হল্ 

মজবুত ও প্রাণবন্ত িকমউকর্টি ততকর িরার কভকি। আমরা গকবনত ঘয কমল্টর্ ঘমমডাস (Milton Meadows) 

এর 72 ইউকর্ট সাশ্রয়ী আবাসমর্র অ্মর্িগুকল্ই প্রাির্ তসকর্ি, অ্ক্ষম মার্ুষ ও অ্র্যার্য প্রময়াজর্ এমর্ 

মার্ুমষর জর্য বরাদ্দ িরমব। কর্রাপি ও সমথনি পকরমবমি এিটি সাশ্রয়ী আবাসর্মি বাকড় কহমসমব ঘপমল্ মার্ুষ 

তামির মযনািা ও স্বাযীর্তা কর্ময় ঘবাঁমে থািার ঘয স্থাকয়ত্ব তামির প্রময়াজর্ তা পামব। আকম ঘরামেস্টামরর 

ির্নারমস্টার্ গ্রুপমি তামির অ্কবেল্ অ্িংিীিাকরত্ব এবিং িকমউকর্টির সাশ্রয়ী আবাসর্ প্রময়াজর্ ঘমটামত তামির 

কর্মবকিত িামজর জর্য তামির যর্যবাি জার্ামত োই। এোড়াও আকম আমামির তহকবল্ অ্িংিীিার ঘস্টমটর 

সাযারণ অ্বসর তহকবল্, ঘহামস এি িকমউকর্টি করকর্উয়াল্, টম্পকির্স িাউকি এবিং NYSERDAঘি 

স্বীিৃকত কিমত োই।”  

  

সাউিার্ন টিয়ার ঘসাবরিংম্বক দ্রুতগবত করা  
আজমির ঘ াষণা “সাউিার্ন টিয়ার ঘসাকরিং” এর সমূ্পরি যা এই এল্ািায় সবনাঙ্গীণ অ্থননর্কতি এবিং সামাকজি 

উন্নকত িরার এিটি সমূ্পণন ব্লুকপ্রি। এই পকরিল্পর্ার মূল্ স্থাপর্, প্রকতভািাল্ী িমনিকি আিষনণ, বযবসা উন্নকত 

এবিং র্তুর্মত্ব উন্নকত িরার জর্য জর্য 2012 সাল্ ঘথমি অ্ঞ্চমল্ 6.2 কবকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামরর ঘবকি ডল্ার 

কবকর্ময়াগ িমরমে। বতন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর ঘথমি ঘবিারমত্বর হার সবমেময় িম 

হময়মে; বযকিগত এবিং িমপনামরট আয়ির িমমমে এবিং বযবসাসমূহ উন্নকত ও কবকর্ময়াগ িরার জর্য 
বারকমিংহযামটর্, জর্সর্ কসটি এবিং িকর্নিং এর মমতা জায়গা বাোই িরমে। এখ্র্, এই অ্ঞ্চল্টি কডমসম্বর 2015 

ঘত গভর্নর কুওমমা দ্বারা ঘ াকষত আপমস্টট ঘরকভটাল্াইমজির্ ইকর্কিময়টিমভর মাযযমম 500 কমকল্য়র্ মাকিন র্ 

ডল্ামরর ঘস্টট কবকর্ময়ামগর মাযযমম সাউিার্ন টিয়ার ঘসাকরিংমি ত্বরাকিত িরমে। ঘস্টমটর এই 500 কমকল্য়র্ 

মাকিন র্ ডল্ামরর কবকর্ময়াগ 2.5 কবকল্য়র্ মাকিন র্ ডল্ামররও ঘবকি কবকর্ময়াগ িরার জর্য বযকিগত 

বযবসায়ীমির উদ্দীপর্া ঘিমব - এবিং এল্ািার জমািৃত পকরিল্পর্া অ্র্ুযায়ী আিা িরা হমে ঘয 10,200 এরও 

র্তুর্ ঘবকি িমনসিংস্থার্ ততকর হমব। আরও তথয এখ্ামর্ রময়মে।  

  
###  
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