অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

িাম্বেম্বলার হেন্ট্রাল বিজম্বর্ে বিবিম্বে 76 বিবলয়র্ িলাম্বরর র্তু র্ োশ্রয়ী আিাের্
উন্নয়র্ প্রকল্প ও তাজা খািাম্বরর িাজার চালু ম্বত যাম্বে িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর হ াষণা

201 এলিকট ট্রানজিটমুখী এই অঞ্চলি 201টট সাশ্রয়ী অযাপাটট লমন্ট ও 22,000-বর্ফ
ট ু লটর
মুলিবািার তৈলর করলে
সংস্কারকৃৈ ব্রাউনলফলের ওপলর এই উন্নয়ন প্রকল্প লনলমৈট হলে
র্ভনরট কযালি হহাকি আি হ াষণা কলরলেন হে বালফলিালৈ 201টট লমশ্র-আলয়র সাশ্রয়ী
অযাপাটট লমন্ট ও 22,000-বর্ফ
ট ু লটর একটট নৈু ন ৈািা খাবালরর বািার লনলয় 76 লমলিয়ন
ডিালরর একটট নৈু ন উন্নয়ন প্রকল্প শীঘ্রই চািু হলৈ োলে। ব্রাউনলফে সংস্কালরর মধ্য লিলয়
োওয়ার পর বালফলিার হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলে েিােিভালব বযবহৃৈ না হওয়া লসটটর
মালিকানাধ্ীন িলমর একটট পালকটং িলট 201 এলিকট লনলমৈট হলয়লে।
"সাশ্রয়ী আবাসন তৈলর ও সুরলিৈ করা সমৃদ্ধ কলমউলনটট র্লে হৈািার একটট লভলি এবং
আমার প্রশাসন এসব প্রলচষ্টালক বাস্তলব রূপ হিয়ার িনয প্রলয়ািনীয় লবলনলয়ার্ করলৈ িৃ ঢ়
প্রলৈজ্ঞ," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "এই প্রকল্প, হেটট বালফলিার হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলের
প্রাণলকলে কলয়ক শৈালধ্ক সাশ্রয়ী ইউলনট তৈলর করলব, এই কালির সবলশষ
ট
উিাহরণ এবং
একটট সমৃদ্ধ বালফলিা অিটলনর পলি এলর্লয় োওয়ার একটট বৃহৎ পিলিলপর প্রলৈলনলধ্ত্ব
কলর।"
201 এলিকলটর এই আবালসক ভবলন 131টট এক-হবডরুলমর অযাপাটট লমন্ট ও 70টট িুইহবডরুলমর অযাপাটট লমন্ট রলয়লে। অলধ্কাংশ অযাপাটট লমন্ট এিাকার মধ্যমান আলয়র 60 শৈাংশ
বা ৈার কম আলয়র পলরবারগুলিার ক্রয়িমৈার মলধ্য রলয়লে। 44টট অযাপাটট লমন্ট এিাকার
মধ্যমান আলয়র (AMI) 80 শৈাংশ পেন্ত
ট আলয়র পলরবারগুলিার ক্রয়িমৈার মলধ্য রলয়লে।
ভবলনর সুলোর্-সুলবধ্াগুলিার মলধ্য রলয়লে লকলচলনট সহ একটট কলমউলনটট রুম, একটট জিম,
প্রলৈযক হলালর একটট কলর িলরামযাট, একটট অন-সাইট ট্রানজিট হশল্টার, এবং বাইসাইলকি
হমরামলৈর হেশন সহ একটট বাইসাইলকি সংরিলণর িায়র্া। এোোও এই ভবলন বালফলিা
লসটটর প্রিম হমালবলিটট হাব অবলিৈ, ো হর্া বালফলিা নায়াগ্রার (GO Buffalo Niagara) মাধ্যলম
বালসন্দালির িনয বহুমুখী পলরবহন সমাধ্ান প্রিান করলব।

আউটলডার সুলোর্-সুলবধ্াগুলিার মলধ্য রলয়লে একটট িযান্ডলস্কপকৃৈ ও আসবাবপত্র লিলয়
সািালনা লচিলবলনািলনর িায়র্া এবং একটট অন-সাইট হরলড বাইক (Reddy Bike) হেশলন
অযালেস।
এই সম্পলির মলধ্য একটট পৃিক বািার অন্তভুক্ত
ট রলয়লে হেখালন সাশ্রয়ী মূলিয ৈািা খাবার,
কযালফর পলরলবলশ প্রস্তুৈকৃৈ খাবার, কযাটালরং, পাইকালর লবক্রয়, ও হমৌসুলম জিলনসপত্র পাওয়া
োলব। এোোও এই প্রকল্প বালফলিা ও এলর কাউলন্ট পাবলিক িাইলব্রলর এবং অসংখয হরলস্তারাাঁ ও
লবলনািলনর হভনুয সহ ডাউনটাউলনর অনয সংিানসমূহ ও আকষণগুলিার
ট
কাোকালে অবলিৈ।
হডলভিপার হলিা লসলমলনলি লরলয়ি এলেট কলপালরশন
ট
(Ciminelli Real Estate Corporation)।
বৈটমালন অযাপাটট লমন্ট লিি হিয়ার কাি চিলে এবং হবিমন্ট হাউজিং এলিলত্র সমন্বয় করলে।
2015 সালি, বালফলিা লসটট এলিকট, ওক, লিনটন লিট এবং হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলে নায়াগ্রা
ফ্রলন্টয়ার ট্রান্সলপালটট শন অিলরটটর (Niagara Frontier Transportation Authority)
হমলট্রাপলিটন ট্রান্সলপালটট শন হসন্টার লিলয় হ রা 380-ইউলনট িলমর পালকটং িট পুনলনমালনর
ট
িনয প্রস্তাব আহবান কলর। সম্পলিটট একটট ব্রাউনলফে লহলসলব লবলবচনা করা হলয়লেি এবং
হেলটর ব্রাউনলফে লিনআপ হপ্রাগ্রালমর (Brownfield Cleanup Program) মাধ্যলম সংস্কার ও
িূষণমুক্ত করা আবশযক লেি।
এই আবালসক উন্নয়ন প্রকলল্পর িনয হেলটর অিায়লনর
ট
মলধ্য অন্তভুক্ত
ট রলয়লে 10.5 লমলিয়ন
ডিালরর িায়ীভালব করমুক্ত বন্ড, লনম্ন-আলয়র আবাসলনর িনয হফডালরি ও হেট পোলয়র
ট
কর
হক্রলডট, ো 21.8 লমলিয়ন ডিালরর ইকুযইটট তৈলর কলরলে, এবং লনউ ইয়কট হেলটর হহামস এন্ড
কলমউলনটট লরলনউয়ালির (Homes and Community Renewal) ৈরফ হিলক 19.1 লমলিয়ন
ডিালরর ভৈু লট ক। এোোও HCR বালণজিযক ভবলনর িনয 5.5 লমলিয়ন ডিার অিায়ন
ট
কলরলে।
লনউ ইয়কট হেলটর পলরলবশ সংরিণ লবভার্ (Department of Environmental Conservation,
DEC) ব্রাউনলফে কর হক্রলডট বরাদ্দ কলরলে ো $12 লমলিয়ন ডিালরর ইকুযইটট তৈলর কলরলে।
HCR কবিের্ার রুি-অোর্ বভেম্বর্ােকাে িম্বলর্, "201 এলিকট হোর্ হওয়ার ফলি
বালফলিার হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলের উলেখলোর্য উন্নলৈ হলয়লে। 76 লমলিয়ন ডিালরর
201টট অযাপাটট লমন্ট উন্নয়লনর প্রকল্পটট ভূ পৃলের একটট পালকটং িটলক ট্রানজিট-অলভমুখী
উন্নয়ন লিলয় প্রলৈিাপন করা, এবং মুলি সামগ্রীর সহি অযালেস প্রিান কলর এমন একটট ৈািা
খাবালরর বািার অন্তভুক্ত
ট করার মাধ্যলম আমালিরলক হেলটর কাবনট হ্রালসর িিযমাত্রার
কাোকালে লনলয় োলে। েখন আমালির ডাউনটাউনগুলিা হিাকিন স্বােলন্দয বসবাস করলৈ,
হাাঁটলৈ অিবা কমিলি
ট
োওয়ার িনয বাইক চািালৈ পারলব এমন িালন পলরণৈ হয়, ৈখন
িানীয় অিনীলৈর
ট
উন্নলৈ লট, এবং পলরলবশ উন্নৈ হয়।"
বর্উ ইয়কন হেম্বের পবরম্বিে েংরক্ষণ বিভাম্বগর কবিের্ার িাবেল হেম্বগাে িম্বলর্, "লনউ
ইয়লকটর ব্রাউনলফে লিনআপ কমসূট লচ েিােিভালব বযবহার না হওয়া কলয়ক শৈালধ্ক
সম্পলিলক উৎপািনমুখী বযবহালর লফলরলয় আনা, নৈু ন আবাসন ও কমসংিালনর
ট
সুলোর্
তৈলরর মাধ্যলম হেটিুলে কলমউলনটটগুলিার পুনিটন্মলক এলর্লয় লনলয় োলে। বালফলিার

হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলে একটট পুলরালনা ব্রাউনলফলের ওপর লনলমৈট 201 এলিকট লিট
অযাপাটট লমন্ট প্রকল্প আলশপালশর অঞ্চলির িনয নৈু ন হব্রলমিার মালকটট (Braymiller Market)
হিলক ৈািা খাবার পাওয়ার সুলবধ্ািনক অযালেলসর পাশাপালশ সফিভালব নৈু ন সাশ্রয়ী
অযাপাটট লমন্ট হপৌৌঁলে লিলে। এই রূপান্তরমূিক প্রকলল্প ভূ লমকা রাখলৈ হপলর DEC র্লবৈ,
ট ো
িানীয় অিনীলৈলক
ট
শজক্তশািী করলব এবং এই কলমউলনটটর িীবনোত্রার মান উন্নৈ করলব।"
বেবিম্বর্বল বরম্বয়ল এম্বেে কম্বপাম্বরেম্বর্র
ন
হপ্রবেম্বিন্ট ও CEO, পল বেবিম্বর্বল িম্বলর্, "এই
প্রকল্প সম্পৃক্ত সবার লভশন ও িৃ ঢ় প্রলৈজ্ঞ মলনাভালবর সািয বহন কলর। আমরা সজিলিৈভালব
কাি কলর আলর্ হেটট ভূ পৃলের পালকটং িট লেি, হসটটলক ডাউনটাউলনর মূি অংলশর মলধ্য
একটট প্রাণবন্ত ও সংেুক্ত র্ন্তবযিলি রূপান্তর কলরলে। এখালন 201 এলিকলট আবাসন, খািয,
বালণিয, ও োৈায়াৈ সবলকেু একসলে আমালির লসটটলক সমৃদ্ধ করার িনয চিমান কালির
একটট গুরুত্বপূণ মাইিফিক
ট
প্রিান করলে।"
বেম্বর্ের টেম্বিাবি হকম্বর্বি িম্বলর্, "201 এলিকট লিট ও লনকটি হব্রলমিার মালকটট প্রকল্পটট
সম্পন্ন হওয়ার মধ্য লিলয় আমরা ডাউনটাউন বালফলিালৈ নত্ব আলরা হবলশ বৃজদ্ধ করলে এবং
এই বলধ্ৈট িনসংখযার িনয ৈািা, স্বািযকর, ও হটকসই খাবালরর বযবিা িাকার লবষয়টট লনজিৈ
করলে। বালফলিার িনসংখযা বৃজদ্ধ পাওয়ার সালি সালি এই প্রকলল্পর মলৈা প্রকল্পগুলিা লসটটর
স্মাটট উপালয় সমৃদ্ধ হওয়ার লবষয়টট লনজিৈ করলব। এসব প্রকল্প সম্ভব কলর ৈু িলৈ কাি কলর
োওয়া সবাইলক অলভনন্দন িানাই।"
NYS অোম্বেেবলর েংখোগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা, ক্রিোল বপপলে-হোকে িম্বলর্,
"বালফলিার হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলে 76 লমলিয়ন ডিালরর লমশ্র-বযবহালরর আবাসন উন্নয়ন ও
ৈািা খাবালরর বািার প্রকলল্পর লনমাণকাি
ট
সমাপ্ত হওয়ার লবষয়টট বালসন্দালির িনয সাশ্রয়ী
আবাসলনর বযবিা করার মাধ্যলম আমালির কলমউলনটটলক পুনরুজ্জীলবৈকরলণ সাহােয করলৈ
হেলটর সম্পিগুলিা চমৎকারভালব কালি িার্ালনার একটট উজ্জ্বি িৃষ্টান্ত। লনউ ইয়কট হেলটর
হহামস এন্ড কলমউলনটট লরলনউয়াি, লসলমলনলি লরলয়ি এলেট কলপালরশন
ট
এবং এই প্রকল্পলক
বাস্তবরূপ হিয়ার হিলত্র োলির হনৈৃত্ব অবিান হরলখলে এমন অনযানয কলমউলনটট
হেকলহাোরলির সবাইলক আলম ধ্নযবাি িানাই।"
এবর কাউবন্টর এক্রিবকউটেভ িাকন হপালর্কাজন িম্বলর্, "201 এলিকলটর এই প্রকল্প
হিাকিনলক একজত্রৈ কলর ও কলমউলনটট তৈলর কলর এমন একটট লবলনলয়ালর্র মাধ্যলম একটট
অবযবহৃৈ পালকটং িটলক প্রলৈিাপন কলর বালফলিার ডাউনটাউলনর প্রাণলকলে প্রলয়ািনীয়
সাশ্রয়ী আবাসন ও ৈািা খাবালরর অপশন লনলয় আসলব। এটট বালফলিার অবযাহৈ রূপান্তলরর
একটট ভালিা উিাহরণ এবং হসন্ট্রাি লবিলনস লডলিলে এটট একটট উষ্ণ সংলোিন হলব।"
িাম্বেম্বলার হিয়র িাইরর্ িবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "201 এলিকট লিট প্রকল্প আমালির
কলমউলনটটলৈ উচ্চ-মালনর, সাশ্রয়ী আবাসন লনমাণ
ট অবযাহৈ রাখার িনয আমার প্রশাসলনর
অগ্রালধ্কারগুলিার সালি সেলৈপূণ, ট ো আমালির বালসন্দারা সমৃদ্ধ িীবনোপন করলৈ পারলবন
এমন প্রাণবন্ত, লমশ্র-আলয়র এিাকা তৈলর করা ও সহায়ৈা প্রিান করার িনয আমালির
প্রলচষ্টাসমূহলক আলরা এলর্লয় লনলয় োলে।"

201 এলিকট প্রকল্পটট হেলটর 100,000 এরও হবলশ সামলিযর
ট মলধ্য িাকা বালে এবং 6,000টট
সহায়ৈামূিক পলরলষবাসহ বালে লনমাণ
ট বা সংরিণ করার মাধ্যলম আবাসনলক অযালেসলোর্য
করা এবং র্ৃহহীনৈা হমাকালবিা করার পাাঁচ-বের হময়ািী 20 লবলিয়ন ডিালরর নজিরলবহীন
আবাসন পলরকল্পনার অংশ। 2011 সাি হিলক লনউ ইয়কট হেলটর হহামস এন্ড কলমউলনটট
লরলনউয়াি (Homes and Community Renewal) বালফলিালৈ $307 লমলিয়ন ডিালরর হবলশ
লবলনলয়ার্ কলরলে ো 3,200 এরও হবলশ সামলিযর
ট মলধ্য বালে তৈলর বা সংরিণ কলরলে।
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