অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

মর্ম্বরা কাউবিম্বে 29 বমবলয়র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র বর্মাণ
ন কাজ সমাপ্ত ওয়ার
কিা হ াষণা কম্বরর্ গভর্রন হ াচুল

দ্য গার্ডেন্স অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার 114-টট সাশ্রয়্ী এবং শক্তি-দ্ক্ষ অ্যাোটে র্েন্ট এবং অ্নসাইট সহায়্ক েফরর্েবা েফরর্েবা করর্ব বয়্:যষ্ঠ্যর্দ্র জনয
ফবফনর্য়্াগটট "ফিঙ্গার পেকস িরওয়্াডে" এর েফরেূরক - যা সম্প্রদ্ার্য়্র েুনরুজ্জীবন এবং
অ্র্নীফি
ে
বৃক্তি করার জনয অ্ঞ্চর্ের ফবস্িৃি পকৌশে
গভনরে কযাফর্ পহাচুে আজ েনর্রা কাউফন্টর পেনফিল্ড শহর্র প্রবীণর্দ্র জনয 29 ফেফেয়্ন
ডোর্রর সাশ্রয়্ী েূর্েযর আবাসন উন্নয়্র্নর ফনোণ
ে কাজ পশে করার কর্া প ােণা কর্রর্েন। দ্য
গার্ডেন্স অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার্র 114-টট সাশ্রয়্ী েূর্েযর অ্যাোটে র্েন্ট অ্ন্তভুি
ে যার ের্যয 45টট অ্যাোটে র্েন্ট সহায়্ক েফরচযা ে প্রর্য়্াজন এেন েফরবারর্দ্র জনয সংরফক্ষি যার্ি িারা
স্বাযীনভার্ব পবেঁর্চ র্াকর্ি োর্রন। উন্নয়্নটটর োর্শ আর্ে একটট সবজনীন
ে
সবুজ জায়্গা যা
ফবর্শে টনাগুফের আর্য়্াক্তজি করর্ব এবং একটট চােীর্দ্র বাজার।
"প্রায়্শই, আোর্দ্র ঝুেঁ ফকেূণ গফরষ্ঠ্রা
ে
ফবেজ্জনক েফরফিফির্ি র্াকর্ি বাযয হন অ্র্বা িারা
অ্সাশ্রয়্ী ভাড়ার কবর্ে ের্রন," গভর্রন কোবি হ াচুল িম্বলর্। "এই উর্েখর্যাগয ফবফনর্য়্ার্গর
োযযর্ে, আেরা েনর্রা কাউফন্টর 114-টট েফরবারর্ক একটট উচ্চ-োর্নর বাফড়র্ি আবাসন
সুরক্ষা অ্জেন করর্ি সহায়্িা করফে যা িার্দ্র স্বািয এবং সুিিার প্রর্য়্াজনীয়্িা প্রকৃি অ্র্র্ ে
েূরণ করর্ি প্রর্য়্াজন সহায়্ক েফরর্েবাগুফের প্রকারগুফে প্রদ্ান কর্র।"
দ্য গার্ডেন্স অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার এোকার োঝাফর আর্য়্র 60 শিাংশ বা িার ফনর্চ
উোজেনকারী েফরবারগুফের জনয সাশ্রয়্ী। 114-টট অ্যাোটে র্ের্ন্টর ের্যয, 45-টট পসই সকে
বযক্তির্দ্র জনয সংরফক্ষি যারা এফেসর্কাোে ফসফনয়্র োইি কফেউফনটটজ দ্বারা প্রদ্ান করা
বযােক সহায়্ক েফরর্েবাগুফের অ্যার্েস োর্বন৷ এই েফরর্েবাগুফে, পসই সার্র্ ফকেু
বাফসন্দার্দ্র জনয ভাড়ার ভিু ফে ক, গভনর্রর
ে
এম্পায়্ার পেট সার্োটটে ভ হাউক্তজং ইফনফশর্য়্টটর্ভর
োযযর্ে অ্র্ায়্ন
ে
করা হয়্ এবং ফনউ ইয়্কে পেট ফডোটে র্েন্ট অ্ি পহের্ দ্বারা েফরচাফেি হয়্।
ESLC-এর আবাফসক েফরর্েবাগুফের ের্যয রর্য়্র্ে বযক্তিগি েফরচযার
ে সেন্বয়্, একটট স্বািযকর
বর্য়্াবৃক্তির েফরকল্পনার ফবকাশ, োনফসক স্বািয স্ক্রীফনং, গৃহ স্বািয েফরর্েবা, েফরবহন, োড়যুি
খাবার এবং েুফদ্ পকনাকাটায়্ সহায়্িা; খাদ্য েফরকল্পনা এবং খাবার্রর প্রস্তুফির্ি সহায়্িা।

আবাফসক ভবন োড়াও, প্রকল্পটট পোট িানীয়্ কনসাটে , কৃেকর্দ্র বাজার এবং খাদ্য ট্রার্কর
পরাফডওর ের্িা সম্প্রদ্ার্য়্র ইর্ভন্টগুফের জনয একটট সবজনীন
ে
সবুজ জায়্গা তিফর কর্রর্ে।
বাফসন্দার্দ্র কফেউফনটট গার্ডেন, হােঁটার এবং সাইর্কর্ের পট্রইে, এবং ফবনােূর্েয োফকেং এর
অ্যার্েস আর্ে।
বাফসন্দার্দ্র জনয ভবর্নর সুফবযাগুফের ের্যয রর্য়্র্ে একটট কফেউফনটট রুে, বাইর্রর েযাটটও,
ফিটর্নস পসন্টার, কুকুর পযায়্ার পেশন, এবং প্রফিটট িোয়্ েক্তির সুফবযা। প্রফিটট
অ্যাোটে র্ের্ন্ট একটট বযক্তিগি বারান্দা বা বফহিঃপ্রাঙ্গণ রর্য়্র্ে।
দ্য গার্ডেন্স অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার ক্লাইর্েট বন্ড ইফনফশর্য়্টটভ এবং ফনউ ইয়্কে পেট এনাক্তজ ে
ফরসাচে অ্যান্ড পডর্ভেের্েন্ট অ্র্ফরটটর (New York State Energy Research and
Development Authority) পো-রাইজ ফনউ কনস্ট্রাকশন পপ্রাগ্রাে পর্র্ক প্রিযয়্ন অ্জের্নর জনয
শক্তি-দ্ক্ষ নকশার ফনর্দ্েফশকা েূরণ কর্রর্ে। শক্তি-দ্ক্ষ ফডজাইর্নর তবফশষ্ট্যগুফের ের্যয রর্য়্র্ে
এনাক্তজ ে োর পের্বেযুি যন্ত্রোফি, LED আর্ো, গরে এবং শীিফেকরণ, ফনর্রাযক, এবং োফন
সংরক্ষণকারী প্লাফবং ফিেচার, পসই সার্র্ পেইন্ট, আঠা এবং ফসেযান্টগুফের জনয কে
ফনগেনকারী
ে
েণয।
200 YMCA ওর্য়্র্ি অ্বফিি, উন্নয়্নটটর অ্বিান ইেসাইড YMCA পিফসফেটটর োর্শই, যা
ফসফনয়্র পপ্রাগ্রাফেংর্য়্র একটট সম্পূণ ফশফডউে
ে
প্রদ্ান কর্র। সাইটটটর কার্েই রর্য়্র্ে বৃহৎ
বাফণক্তজযক েফরর্েবা, পকনাকাটা, পেফডকযাে অ্ফিসও। এই প্রকর্ল্পর পডর্ভেোর হর্ে পহাে
ফেক্তজং (Home Leasing)।
রার্জযর অ্র্ায়্র্নর
ে
ের্যয রর্য়্র্ে 4.8 ফেফেয়্ন িায়্ী কর-েুি বন্ড, পিডার্রে ফনম্ন আর্য়্র
আবাসন কর্রর পেফডট যা 7.9 ফেফেয়্ন ডোর ইকুযইটট তিফর কর্রর্ে এবং ফনউ ইয়্কে পেট
পহােস এবং কফেউফনটট ফরফনউয়্াে (New York State Homes and Community Renewal)
পর্র্ক 14.2 ফেফেয়্ন ডোর ভিু ফে ক প্রাপ্ত হর্য়্র্ে। ফনউ ইয়্কে পেট এনাক্তজ ে ফরসাচে অ্যান্ড
পডর্ভেের্েন্ট অ্র্র্াফরটট (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA) 88,400 ডোর্রর সহায়্িা প্রদ্ান কর্রর্ে।
পেনফিল্ড পকায়্যার হে রার্জযর অ্ভূ িেূব 20
ে ফবফেয়্ন ডোর্রর, োেঁচ-বের্রর আবাসন
েফরকল্পনার অ্ংশ যার্ি আবাসন সহজেভয করা যায়্ এবং 100,000-এরও পবফশ সাশ্রয়্ী েূর্েযর
বাফড় এবং 6,000টট সহায়্ক েফরর্েবা সহ বাফড় ফনোণ
ে বা সংরক্ষণ কর্র গৃহহীনিার ফবরুর্ি
েড়াই করা যায়্৷ 2011 সাে পর্র্ক, ফনউ ইয়্কে পেট পহােস এবং কফেউফনটট ফরফনউয়্াে েনর্রা
কাউফন্টর্ি 591 ফেফেয়্ন ডোর্রর পবফশ ফবফনর্য়্াগ কর্রর্ে, যা 6,200-টটরও পবফশ সাশ্রয়্ী েূর্েযর
বাফড় তিফর বা সংরক্ষণ কর্রর্ে।
HCR কবমের্ার রুিার্ বভসর্াউস্কাস িম্বলম্বের্, "দ্য গার্ডেন্স অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার্র
রাজয জুর্ড় সম্প্রদ্ার্য়্র বয়্কর্দ্র জনয অ্ফিফরি সাশ্রয়্ী েূর্েযর এবং সহায়্ক বাফড়র জরুফর
প্রর্য়্াজর্নর সোযান করার জনয আোর্দ্র প্রর্চষ্ট্ার অ্ংশ৷ যখন বয়্ক প্রাপ্তবয়্করা ফনরাের্দ্

িার্দ্র িার্ন বর্য়্াবৃক্তি করর্ি োর্রন িখন িার্দ্র েযাদ্া
ে এবং স্বাযীনিা অ্ক্ষুণ্ণ র্ার্ক, িার্দ্র
স্বার্িযর িোির্ের উন্নফির সার্র্ এবং ফচফকৎসা খরচ হ্রাস হওয়্ার সার্র্। 114-টট শক্তি-দ্ক্ষ
বাফড় এবং সবজনীনভার্ব
ে
অ্যার্েসর্যাগয সবুজ িান সহ, এই নিু ন 29 ফেফেয়্ন ডোর্রর উন্নয়্ন
সেগ্র পেনফিল্ড সম্প্রদ্ায়্র্ক উেকৃি করর্ব এবং ফিঙ্গার পেকসর্ক এফগর্য়্ ফনর্য়্ পযর্ি
র্াকর্ব।"
ভারপ্রাপ্ত একজজবকউটিভ হডপুটি কবমের্ার জিবির্ প্রাউড িম্বলর্, "সাশ্রয়্ী েূর্েযর,
ফনরােদ্ এবং সহায়্ক আবাসন আোর্দ্র গফরষ্ঠ্র্দ্র স্বার্িযর জনয অ্েফরহায।ে দ্য গার্ডেন্স অ্যাট
পেনফিল্ড পকায়্যার বাফসন্দার্দ্র একটট ফনরােদ্ এবং সাশ্রয়্ী েফরর্বর্শ েূণ এবং
ে
স্বাযীন
জীবনযােন করার জনয প্রর্য়্াজনীয়্ েফরর্েবা এবং সহায়্িা প্রদ্ান করার জনয সজ্জজ্জি যা
বাফসন্দার্দ্র এবং সম্প্রদ্ার্য়্র সদ্সযর্দ্র জীবনযাত্রার োন উন্নি করর্ি সবুজ িান এবং
অ্নযানয সুর্যাগ-সুফবযা প্রদ্ান কর্র।"
হডাবরর্ এম োবরস, NYSERDA এর হপ্রবসম্বডি এিং বসইও িম্বলম্বের্, "দ্য গার্ডেন্স অ্যাট
পেনফিল্ড পকায়্যার্রর জনয NYSERDA-এর সহায়্িা েনর্রা কাউফন্টর ফনম্ন-আর্য়্র বাফসন্দার্দ্র
জনয অ্ফিফরি সাশ্রয়্ী েূর্েযর আবাসন প্রদ্ান করর্ি সহায়্িা কর্র যা ফশর্ল্পর পনিৃিানীয়্
শক্তি-দ্ক্ষ অ্নুশীেন এবং সরঞ্জাে অ্ন্তভুি
ে কর্র৷ েফরর্বশগিভার্ব দ্াফয়্ত্বশীে এবং স্বািযকর
প্রকল্পগুফের প্রফিটট পখাোর সার্র্, আেরা ক্ষফিকারক গ্রীনহাউস গযাস ফনগেন
ে কোর্ি রার্জযর
ের্ক্ষয অ্গ্রসর হক্তে এবং ফনক্তিি করফে পয সেস্ত ফনউ ইয়্কেবাসী পযন েফরেন্ন শক্তি ফবফনর্য়্াগ
পর্র্ক উেকৃি হন।"
হ াম বলজজং বসইও হেি গারউড িম্বলম্বের্, "দ্য গার্ডেন্স অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার
পেনফির্ল্ড গফরষ্ঠ্র্দ্র জনয 114-টট অ্িযন্ত প্রর্য়্াজনীয়্ সাশ্রয়্ী েূর্েযর অ্যাোটে র্েন্ট ফনর্য়্
এর্সর্ে৷ আোর্দ্র অ্ংশীদ্ার এফের্কাোে ফসফনয়্রোইি কফেউফনটটজ, ফনউ ইয়্কে পেট পহােস
অ্যান্ড কেুইফনটট ফরফনউয়্াে, পেনফিল্ড শহর, এবং আরও অ্র্নকর্ক যনযবাদ্ যারা এই
সম্প্রদ্ায়্টটর্ক বাস্তবাফয়্ি করর্ি সাহাযয কর্রর্েন।"
মর্ম্বরা কাউবির বর্িান ী অোডাম হিম্বলা িম্বলম্বের্, "আোর্দ্র ফসফনয়্রর্দ্র জনয সাশ্রয়্ী
েূর্েযর আবাসন ফবকল্পগুফে িার্দ্র দ্ী ায়্ু
ে এবং স্বাযীনিার জনয অ্িযাবশযক - এটটই পেনফিল্ড
পকায়্ার্রর গার্ডের্ন 114-টট অ্যাোটে র্েন্টর্ক আোর্দ্র সম্প্রদ্ার্য়্র জনয একটট চেৎকার
সংর্যাজন কর্র পিার্ে৷ এই ফনরােদ্, শক্তি সাশ্রয়্ী বাফড়গুফে খুবই প্রর্য়্াজনীয়্ সুর্যাগ-সুফবযা
পর্র্ক োত্র একটট যাে বা একটট পোট ড্রাইভ দ্ূর্র। আোর পকান সর্ন্দহ পনই পয েনর্রা
কাউফন্টর বাফসন্দারা এই পিফসফেটটর্ক 'বাফড়' বো উের্ভাগ করর্বন।"
িাউর্ সুপারভাইজার অোন্থবর্ লাফাউম্বির্ িম্বলম্বের্, "পেনফিল্ড পকায়্যার হে প্রর্ে
প্রকল্প যা শহর্রর ফেশ্র বযবহার উন্নয়্ন অ্ঞ্চর্ের সম্পফিগুফের ের্যয এই রুট অ্নুযায়্ী। 250
কফরর্ডার। আেরা িার্দ্র আোর্দ্র সম্প্রদ্ায়্ এবং িার্দ্র বাফসন্দার্দ্র জনয পশ্রষ্ঠ্র্ত্বর একটট
োেকাটঠর পকন্দ্র হওয়্ার জনয অ্র্েক্ষা করফে।"

রাজে বসম্বর্ির সামরা েউক িম্বলম্বের্, "আোর্দ্র সম্প্রদ্ার্য়্র সকে আর্য়্র স্তর্র সহায়্ক
আবাসন ফবকল্পগুফে উেেব্ধ রর্য়্র্ে িা ফনক্তিি করার জনয আেরা রাজয স্তর্র কাজ চাফের্য়্
যাক্তে, এবং পেনফিল্ড পকায়্ার্রর বাগার্ন এই প্রকল্পটট সম্পূণ করার্ক
ে
অ্গ্রাফযকার পদ্ওয়্ার জনয
আফে গভনরে পহাচুের্ক যনযবাদ্ জানাই৷ এই িানটট সল্প আয়্ ফনর্য়্ বসবাসকারী বয়্কর্দ্র জনয
একর্শারও পবফশ অ্যাোটে র্ের্ন্টর আবাসিে হর্ব, এবং এর পকৌশেগি অ্বিান বাফসন্দার্দ্র
িানীয়্ সুর্যাগ-সুফবযাগুফে অ্যার্েস করর্ি পদ্র্ব। আেরা ফনউ ইয়্র্কের বয়্ক জনসংখযার জনয
সাশ্রয়্ী েূর্েযর আবাসন প্রদ্ার্নর জনয নিু ন সুর্যাগ সন্ধান করব।"
অোম্বসেবল সদসে হজবর্ফার লুন্সম্বফাডন িম্বলম্বের্, "দ্য গার্ডেন অ্যাট পেনফিল্ড পকায়্যার
আোর্দ্র সম্প্রদ্ার্য়্র জনয একটট অ্িযন্ত প্রর্য়্াজনীয়্ এবং স্বাগি সংর্যাজন৷ স্বল্প খরর্চর
আবাসন ইউফনট পর্র্ক শক্তি দ্ক্ষ ভবন এবং সকে প্রফির্বশীর্দ্র বযবহার্রর জনয বহুবযবহার্রর বাইর্রর সবীজ িান। বয়্ক বাফসন্দার্দ্র জনয অ্নসাইট েফরর্েবা এবং ইেসাইড
YMCA পপ্রাগ্রােগুফের তনকটয আোর্দ্র সম্প্রদ্ার্য়্র একটট গুরুত্বেূণ প্রর্য়্াজন
ে
েূরণ করর্িও
সাহাযয করর্ব৷ আেরা এই গুরুত্বেূণ উন্নয়্নর্ক
ে
সের্নে করর্ি পের্র গফবিে যা আোর্দ্র সেস্ত
বাফসন্দার্দ্র ফবফভন্ন প্রর্য়্াজনগুফের্ক েফরর্েবা প্রদ্ান করর্ব এবং সাশ্রয়্ী এবং শক্তি-সাশ্রয়্ী
উোর্য়্ সম্প্রদ্ায়্ গর্ড় পিাোর্ক উৎসাফহি করর্ব।"
বফঙ্গার হলকস ফম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিে করা
আজর্কর প ােণাটট "ফিঙ্গার পেকস িরওয়্াডে" এর েফরেূরক, যা শক্তিশােী অ্র্ননফিক
ে
প্রবৃক্তি
এবং সম্প্রদ্ার্য়্র উন্নয়্র্নর জনয এই অ্ঞ্চর্ের বযােক ব্েুফপ্রন্ট। আঞ্চফেকভার্ব েফরকফল্পি
েফরকল্পনাটট পিার্টাফনে, কৃফে এবং খাদ্য উৎোদ্ন, এবং উন্নি উি্োদ্ন সহ েূে ফশল্পগুফের্ি
ফবফনর্য়্ার্গর উের দ্ৃটষ্ট্ ফনবি কর্র। এখন, অ্ঞ্চেটট আের্েট েুনজোগরণ উর্দ্যার্গর োযযর্ে
500 ফেফেয়্ন োফকেন ডোর্রর রাষ্ট্রীয়্ ফবফনর্য়্ার্গর সার্র্ ফিঙ্গার পেকস িরওয়্াডের্ক ত্বরাফন্বি
করর্ে। পের্টর 500 ফেফেয়্ন োফকেন ডোর্রর ফবফনর্য়্াগ পবসরকাফর বযবসগুফের্ক 2.5 ফবফেয়্ন
োফকেন ডোর্ররও পবফশ ফবফনর্য়্াগ করর্ি অ্নুপ্রাফণি করর্ব - এবং জো পদ্ওয়্া অ্ঞ্চর্ের
েফরকল্পনাটট 8,200-টট অ্বফয নিু ন চাকফর প্রদ্ান করার আশা রার্খ। আরও ির্য এখার্ন
রর্য়্র্ে।
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