
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/28/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল িাম্বেম্বলাম্বে 29 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী এিং স ায়ক আিাসর্ 

প্রকম্বের বর্ি নাণ কাজ চালু  ওয়ার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

দী ন সিয় খাবল পম্বর িাকা সু্কলটি যুদ্ধ-প্রিীণ এিং পবরিারসিূম্ব র জর্ে 65-টি সাশ্রয়ী 

এিং স ায়ক গৃম্ব  পবরণে  ম্বি  

  

েবি এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে বারেরলার ইস্ট সাইরে সু্কল 75 

অ্যাপার্নরেন্টরসর (School 75 Apartments) থর্ে নাণ ক্াজ এখর্ চলোর্, এটর্ এক্টর্ 29 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ েলাররর উন্নয়র্ ো এক্টর্ প্রাক্তর্ সরক্াথর সু্করল 47-টর্ সাশ্রয়ী গৃ  এবং আররা 18-টর্ 

র্তুর্ এক্ক্ পথরবাররর গৃ  প্রদার্ ক্ররব। হতত্রিশটর্ অ্যাপার্নরেন্ট গৃ  ীর্ েুদ্ধ-প্রবীণরদর জর্য 

এবং সােথরক্ পথররষবার েরল অ্ক্ষে বযত্রক্তরদর জর্য সংরথক্ষত িাক্রব।  

  

"গৃ  ীর্তা এবং আবাসর্ থর্রাপত্তা ীর্তার থবরুরদ্ধ আোরদর প্রথতশ্রুথত এই সব নরশষ উন্নয়রর্র 

সারি অ্বযা ত ররয়রে ো এক্টর্ ঐথত াথসক্ বারেরলার সু্করল র্তুর্ প্রাণ সঞ্চার ক্রর," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "পাবথলক্ সু্কল 75 এক্ সেয় এের্ এক্টর্ জায়গা থেল হেখারর্ বহু প্রজরের 

বাচ্চারা হলখাপড়া ক্রত এবং তারদর উজ্জ্বল ভথবষযরতর থদরক্ োিার থভত ততথর ক্ররতা। 

আোরদর থবথর্রয়াগ আবার এই স্থার্টর্রক্ এক্টর্ প্রাণবন্ত অ্ঞ্চরলর হক্ন্দ্রথবন্দ ু রত হদরব হেখারর্ 

পথরবারগুথল বৃত্রদ্ধর সুরোগ পারব এবং আোরদর েুদ্ধ-প্রবীণরা তারদর প্রাপয স ায়তা পারবর্।"  

  

65-টর্ গৃর র সবগুথল এের্ পথরবরগুথলর জর্য সাশ্রয়ী  রব োরদর আয় এলাক্ার েধ্যে আরয়র 

60 শতাংশ বা তার ক্ে। কু্থড়টর্ পথরবার অ্র্-সাইর্ স ায়ক্ পথররষবা এবং ভাড়ার ভতুনথক্ 

পারবর্ এম্পায়ার হস্টর্ সারপাটর্নভ  াউত্রজং ইথর্থশরয়টর্রভর অ্ি নায়রর্র োধ্যরে এবং তা NYS 

অ্থেস অ্ে হর্ম্পরাথর অ্যান্ড থেরজথবথলটর্ অ্যাথসস্টযার্রসর (NYS Office of Temporary and 

Disability Assistance) দ্বারা পথরচাথলত  রব। এথর ক্াউথন্টর োধ্যরে অ্থতথরক্ত হতররাটর্ পথরবার 

োথক্নর্  াউত্রজং অ্যান্ড আরবার্ হেরভলপরেন্ট (U.S. Housing and Urban Development) 

ক্থন্টথর্উয়াে অ্ব হক্য়ার ভাড়ার ভতুনথক্ পারবর্। উন্নয়রর্র 33-টর্ স ায়ক্ অ্যাপার্নরেন্ট েুদ্ধ-

প্রবীণরদর জর্য সংরথক্ষত িাক্রব।  

  

পাবথলক্ সু্কল 75 এর হশষ ক্লাস 1979 সারল অ্রু্টিত  রয়থেল এবং এর পরর হবশ ক্রয়ক্টর্ 

বযব াররর পরর, ভবর্টর্ 20 বেরররও হবথশ সেয় ধ্রর খাথল থেল। থতর্তলা ইরর্র বথ ভনারগর 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/School_75.pdf


পথরবতনর্গুথল ঐথত াথসক্ স্থাপরতযর উপাদার্গুথল সাবধ্ারর্ সংরক্ষণ ক্ররব। সেস্ত জার্ালা 

ঐথত াথসক্ অ্যালুথেথর্য়ারের জার্ালা থদরয় প্রথতস্থাথপত ক্রা  রব এবং চারটর্ প্ররবশ দরজা 

প্রথতস্থাপর্ ক্রা  রব োরত তা আসলটর্র হচ ারার সারি হেরল।  

  

ত্রজেরর্থসয়াে এবং ক্লাসরুেগুথল 47-টর্ অ্যাপার্নরেরন্ট পুর্গ নটিত  রব এবং অ্থেরর্াথরয়ারের 

সােরর্র অ্ংশটর্ প্রধ্ার্ প্ররবশদ্বার এবং ক্থেউথর্টর্ রুে থ সারব বযবহৃত  রব। প্রাক্তর্ বারান্দা 

স  অ্থেরর্াথরয়ারের হপেরর্র অ্ংশটর্ স ায়ক্ পথররষবা প্রদার্ক্ারী ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন 

হভরর্রান্স  াউত্রজং হক্ায়াথলশর্, ো  ল স ায়ক্ পথররষবা প্রদার্ক্ারী, তারদর র্তুর্ ক্রপ নাররর্ 

অ্থেরসর জর্য বযবহৃত  রব।  

  

উইথলয়াে-এেসথল এলাক্া জরুড় প্রাক্তর্ সু্কলরক্ থ রর খাথল জথেগুথলরত 18-টর্ এক্ক্-পথরবাররর 

র্তুর্ গৃর র থর্ে নাণও ক্েরেক্সটর্র সারি জথড়ত।  

  

স -উন্নয়র্ক্ারীরা  রলর্ ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন হভরর্রান্স  াউত্রজং হক্ায়াথলশর্ (Western New 

York Veterans' Housing Coalition) এবং র্রস্টার হেরভলপরেন্ট USA, এল.থপ. (Norstar 

Development USA, L.P.)  

  

উন্নয়রর্র জর্য রারজযর অ্ি নায়র্ ক্রা  য় থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ হ ােস এবং ক্থেউথর্টর্ থরথর্উয়ারলর 

হেোররল এবং হস্টর্ হলা ইর্ক্াে  াউত্রজং র্যাক্স হেথেরর্র বরাদ্দক্ররণর োধ্যরে, ো প্রায় 15.8 

থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার উত্পন্ন ক্ররব ইকু্ইটর্রত, সারপাটর্নভ  াউত্রজং অ্পরচুথর্টর্ হপ্রাগ্রারের 

োধ্যরে 4.1 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার এবং ক্থেউথর্টর্ ইর্রভস্টরেন্ট োরন্ডর োধ্যরে 580,000 

োথক্নর্ েলার উত্পন্ন ক্ররব। থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ পাক্নস, থবরর্াদর্ এবং ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ 

(New York State Department of Parks, Recreation and Historic Preservation) হেোররল 

এবং রাজয ঐথত াথসক্ র্যাক্স হেথের্ প্রদার্ ক্রর ো 6.7 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলারররও হবথশ 

ইকু্ইটর্ উৎপন্ন ক্ররব, এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ এর্াত্রজন অ্যান্ড থরসাচন হেরভলপরেন্ট অ্িথরটর্ 

(New York State Energy and Research Development Authority) তার ক্ে-উঁচু র্তুর্ থর্ে নাণ 

ক্ে নসূথচর োধ্যরে 72,000 োথক্নর্ েলার প্রদার্ ক্ররব। বারেরলা শ র হ াে হপ্রাগ্রারের োধ্যরে 

850,000 োথক্নর্ েলার প্রদার্ ক্ররে।  

  

হ াি অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (Homes And Community Renewal, HCR) 

কবিের্ার রুি অোবর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "ে াোরীটর্ সাশ্রয়ী েূরলযর এবং স ায়ক্ 

আবাসরর্র প্ররয়াজর্ীয়তা প্রক্াশ ক্রররে, থবরশষত হে থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ইথতেরধ্য আবাসর্ 

থর্রাপত্তা ীর্তার সারি লড়াই ক্ররের্, তারদর জর্য। ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন হভরর্রান্স  াউত্রজং 

হক্ায়াথলশর্ এবং র্রস্টার হেরভলপরেরন্টর সারি আোরদর অ্ংশীদাথররের োধ্যরে, এই 29 

থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাররর উন্নয়র্ বারেরলার ইস্ট সাইরে পথরবার এবং েুদ্ধ-প্রবীণরদর জর্য 

আবাসরর্র সুরোগ প্রসাথরত ক্রর এবং দী নক্াল খাথল িাক্া থক্ন্তু সুন্দর ঐথত াথসক্ সু্কল ভবরর্ 

র্তুর্ প্রাণশত্রক্ত হোগ ক্রর। অ্বযবহৃত স্থার্গুথল সাশ্রয়ী েূরলযর আবাসরর্ রূপান্তথরত ক্রর, 

আেরা আোরদর শহুরর সম্প্রদায়গুথলরক্ আরও ভারলাভারব পথররষবা প্রদার্ ক্ররত পাথর।"  

  



সু্কল 75 অ্যাপার্নরেন্টগুথল রারজযর অ্ভূতপূব ন 20 থবথলয়র্ োথক্নর্ েলাররর, পাচঁ বেররর আবাসর্ 

পথরক্ল্পর্ার অ্ংশ ো বাসস্থার্ স জলভয ক্রর হতারল এবং গৃ  ীর্তার সারি লড়াই ক্রর 

100,000-টর্রও হবথশ সাশ্রয়ী েূরলযর বাথড় এবং স ায়ক্ পথররষবা স  6,000 বাথড় থর্ে নাণ বা 

সংরক্ষণ ক্রর। 2011 সাল হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টরর্র হ ােস এন্ড ক্থেউথর্টর্ থরথর্উয়াল (Homes 

and Community Renewal) বারেরলারত $307 থেথলয়র্ েলাররর হবথশ থবথর্রয়াগ ক্রররে ো 

3,200 এরও হবথশ সােরি নযর েরধ্য বাথড় ততথর বা সংরক্ষণ ক্রররে।  

  

বর্উ ইয়কন হেি পাকন, বিম্বর্াদর্ এিং ঐবে াবসক সংরক্ষম্বণর (New York State Office 

of Parks, Recreation and Historic Preservation) কবিের্ার এবরক কুলম্বসইড িম্বলর্, 

"েূলত 1925 সারল থর্থে নত, প্রাক্তর্ বারেরলা পাবথলক্ সু্কল 75 প্রক্ল্পটর্ ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ 

থক্ভারব বারেরলার ইস্ট সাইরে র্তুর্ জীবর্ োর্ ক্ররে তার আররক্টর্ দুদনান্ত উদা রণ। 

ঐথত াথসক্ র্যাক্স হেথের্ হপ্রাগ্রাে ঐথত াথসক্ ক্ািারোরত থবথর্রয়াগ চালারে, ো স্থার্ীয় 

অ্ি নর্ীথতরক্ উরত্তালর্ ক্ররত সা ােয ক্রর, ক্ে নসংস্থার্ সৃটি ক্রর এবং আোরদর রারজযর শ র ও 

র্াউর্গুথলরত হর্ক্সই ভবর্ সংোন্ত অ্রু্শীলর্ উন্নীত ক্রর।"  

  

র্রোর হডম্বভলপম্বিন্ট USA, L.P. বসবর্য়র প্রম্বজক্ট িোম্বর্জার, ডোবর্ম্বয়ল হিলগ্রাে 

িম্বলর্, "র্রস্টার WNY হভরর্রান্স  াউত্রজং হক্ায়াথলশর্, ইর্ক্রপ নারররর্ে, আোরদর ত থবল 

অ্ংশীদার এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ এবং স্থার্ীয়ভারব োরা এই প্রক্ল্পটর্ বাস্তবায়রর্ ক্াজ ক্রররের্ 

তারদর অ্ংশীদার  রত হপরর গথব নত। সু্কল 75 প্রক্ল্পটর্ এক্টর্ পথরবতনর্শীল প্রভাব হেলরব এবং 

সম্প্রদারয় বহু প্ররয়াজর্ীয় সাশ্রয়ী েূরলযর আবাসর্ প্রদার্ ক্ররব - থবরশষ ক্রর হসই সব েুদ্ধ-

প্রবীণরদর জর্য োরা সা থসক্তার সরে আোরদর হদরশর হসবা ক্রররের্।"  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন হভম্বিরান্স  াউজজং হকায়াবলেম্বর্র হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও বগবগ 

বগ্রজাবি িম্বলর্, "আোরদর থবপন্ন েুদ্ধ-প্রবীণরদর জর্য সাশ্রয়ী েূরলযর আবাসর্ প্ররচিার সারি 

হোগদারর্র জর্য আেরা থক্েু থর্ে নাণ ক্ররথে হশষ 25 বের আরগ। বহু বের ধ্রর পথরক্ল্পর্ার 

পর, আেরা এই এলাক্া রূপান্তথরত ক্ররত এবং এক্টর্ খাথল সু্কল এবং খাথল সম্পথত্তগুথলরক্ 

এক্টর্ সেৃদ্ধ ভবরর্ প্রথতস্থাপর্ ক্ররত এবং আোরদর েুদ্ধ-প্রবীণরদর এবং তারদর পথরবাররর 

জর্য এই সুন্দর গৃ গুথল হোগ ক্রার সুরোগ হপরয় উোথসত। আোরদর অ্রর্ক্ অ্ি ন প্রদার্ক্ারী 

এবং আোরদর উন্নয়রর্র অ্ংশীদার র্স্টনাররর আত্মথবশ্বারসর সারি এই প্ররচিা সম্ভব  রব। আেরা 

এই েেবধ্ নোর্ সম্প্রদারয়র অ্ংশ  ওয়ার জর্য উেুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্াজজন বরসাচন অোন্ড হডম্বভলপম্বিন্ট অম্বিাবরটির (New York State 

Energy Research & Development Authority, NYSERDA) এর হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও 

হডাবরর্ এি  োবরস িম্বলর্, "NYSERDA এই প্রক্রল্পর জর্য স ায়তা প্রদার্ ক্ররত হপরর 

আর্ত্রন্দত, ো বারেরলা-এলাক্ার থর্ম্ন আরয়র বাথসন্দা এবং েুদ্ধ-প্রবীণরদর থর্ত্রিত ক্ররত সা ােয 

ক্ররব হে, তারদর থর্রাপদ ক্ে নক্ষেতা এবং শত্রক্তর থবল সঞ্চয় প্রদার্ ক্রর এের্ দক্ষতাপূণ ন 

তবথশিয স  থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র এবং আরােদায়ক্ আবাসরর্র সুরোগ ররয়রে। থবদযোর্ 

ভবর্গুথলর ঐথত াথসক্ চথরি বজায় রাখা এবং তার সারি তারদর আধু্থর্ক্ সুরোগ-সুথবধ্া থদরয় 

সজ্জিত ক্রা ো সাশ্রয়ী েূরলযর আবাসর্ প্রদারর্র জর্য সাম্প্রথতক্তে পথরেন্ন শত্রক্ত প্রেতু্রক্ত 

বযব ার ক্রর, সেস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসী অ্ি নর্ীথত-থবস্তৃত থর্ররপক্ষতার রূপান্তররর েরল উপকৃ্ত 



 য়, োর রূপররখা জলবায় ুহর্তৃে এবং সম্প্রদায় সুরক্ষা আইরর্ উথিথখত, তা থর্ত্রিত ক্রার জর্য 

রারজযর প্ররচিারক্ জয়েুক্ত ক্রর।"  

  

বসম্বর্ির টিি হকম্বর্বড িম্বলর্, "পাবথলক্ সু্কল 75 অ্যাপার্নরেন্টগুথল থর্উ ইয়রক্নর সাশ্রয়ী 

েূরলযর, স ায়ক্ আবাসরর্ থবথর্রয়ারগর আররক্টর্ উদা রণ। এই প্রক্ল্পটর্ ইস্ট সাইরের এক্টর্ 

থশক্ষাগত প্রথতিার্রক্ সংরক্ষণ এবং পুর্থর্ নে নাণ ক্ররব, ো বারেরলা জরুড় েুদ্ধ-প্রবীণরদর বাথড় 

বলার জর্য এক্টর্ স্থার্ সরবরা  ক্ররব। এই থর্ে নারণর োইলেলক্ উরিখরোগয অ্গ্রগথতরক্ 

থচথিত ক্রর, এবং োরা আোরদর হদরশর জর্য বহু তযাগ ক্রররের্, এই উন্নয়র্ তারদর জীবর্ 

পথরবতনর্ ক্ররব তা হদখার জর্য আথে উদগ্রীব।"  

  

এবর কাউবন্টর বিধায়ক  াওয়াডন জর্সর্ িম্বলর্, "এই উন্নয়র্ বারেরলার চলোর্ র্বজগররণ 

হোগদার্ ক্রর ক্ারণ সাশ্রয়ী েূরলযর আবাসর্ হে হক্ার্ও বধ্ নর্শীল এলাক্ার থভথত্ত। এই েুদ্ধ-

প্রবীণরদর আবাসর্ এবং স ায়ক্ পথররষবার থদক্টর্ থর্ত্রিত ক্রর হে আোরদর েুদ্ধ-প্রবীণরদর 

জর্য ো প্রদার্ ক্রা  রে তা এের্ থক্েু ো সম্প্রদারয় েূলয হোগ ক্রর। এটর্ এক্টর্ এলাক্ারক্ 

রূপান্তথরত ক্রার জর্য থবথভন্ন রাজয এবং স্থার্ীয় হস্টক্র াল্ডাররদর এক্ত্রিত ক্রার এক্টর্ 

উজ্জ্বল উদা রণ।"  

  

NYS সংসম্বদর সংখোগবরষ্ঠ হর্ো জিোল বপপলস-হোকস িম্বলর্, "গৃ  ীর্ েুদ্ধ-

প্রবীণরদর এবং সােথরক্ পথররষবার ক্াররণ অ্ক্ষে বযত্রক্তরদর জর্য সাশ্রয়ী েূরলযর বাথড় প্রদার্ 

ক্রার জর্য দী নক্াল খাথল িাক্া P.S. 75 এর 29 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাররর পুর্থর্ নে নারণর এবং 

বারেরলার ইস্টসাইরে 18-টর্ র্তুর্ ভবর্ থর্ে নারণর ক্াজ শুরু  ওয়া ো আোরদর সম্প্রদায়রক্ 

পুর্রুিীথবত ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টরর্র হ ােস এন্ড ক্থেউথর্টর্ থরথর্উয়ারলর (New York 

State Homes and Community Renewal) অ্েীক্াররর এক্টর্ উজ্জ্বল উদা রণ থ সারব ক্াজ 

ক্রর। আথে ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন হভরর্রান্স  াউত্রজং হক্ায়াথলশর্ (Western New York 

Veteran’s Housing Coalition), র্রস্টার হেরভলপরেন্ট USA (Norstar Development USA) 

এবং অ্র্যার্য সক্ল সম্প্রদারয়র হস্টক্র াল্ডাররদর প্রশংসা ক্থর োরদর হর্তৃে এই প্রক্ল্পটর্রক্ 

বাস্তবায়রর্ অ্বদার্ হররখরে।"  

  

কাউবন্টর একজজবকউটিভ িাকন হপাম্বলার্কাজন িম্বলর্, "থস্থথতশীল সম্প্রদারয়র জর্য সাশ্রয়ী 

েূরলযর আবাসর্ গুরুেপূণ ন এবং তা শত্রক্তশালী এলাক্া গরড় তুলরত সা ােয ক্রর। এই প্রক্ল্পটর্ 

বারেরলার ইস্ট সাইরের জর্য অ্তযন্ত উপক্ারী  রব, এক্টর্ পুরারর্া ভবর্রক্ পুর্রায় বযব ার 

ক্ররব এবং এলাক্ায় র্তুর্ জীবর্ সঞ্চার ক্ররব এবং ত্রেয়াক্লাপ থর্রয় আসরব। এটর্ এক্টর্ 

বুত্রদ্ধোর্ থবথর্রয়াগ এবং এটর্ এথর ক্াউথন্ট এবং বারেরলার উন্নথত ক্ররব।"  

  

হিয়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, “এটর্ বারেরলা এবং ইস্ট সাইরের জর্য এক্টর্ গরব নর 

েু তূ ন। এক্টর্ পুরারর্া সু্কল র্তুর্ জীবর্ খুরঁজ পারে ো েুদ্ধ-প্রবীণরদর জর্য অ্তযন্ত প্ররয়াজর্ীয় 

সাশ্রয়ী েূরলযর এবং স ায়ক্ আবাসর্ প্রদার্ ক্ররব। আেরা পথরবারগুথলর জর্য র্তুর্ গৃ  প্রদার্ 

ক্রর এলাক্ার েরধ্য বযবধ্ার্গুথল পূরণ ক্রথে। এই েুগান্তক্ারী উন্নয়র্রক্ সম্ভব ক্রার জর্য 

আথে ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন হভরর্রান্স  াউত্রজং হক্ায়াথলশর্, র্রস্টার হেরভলপরেন্ট, থর্উইয়ক্ন 

হস্টর্ হ ােস এবং ক্থেউথর্টর্ থরথর্উয়াল এবং থর্উ ইয়ক্ন রারজযর এর্াত্রজন থরসাচন অ্যান্ড 



হেরভলপরেন্ট অ্িথরটর্রক্ (New York State Energy Research and Development Authority) 

অ্থভর্ন্দর্ ও ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
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