
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

আর্ুমাবর্ক 1,200 সাশ্রয়ী িাবি প্রদাম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কন িোপী 21টি উন্নয়র্ প্রকল্পম্বক 

গভর্ নর হ াকম্বলর 145 বমবলয়র্ ডলার িরাে হদয়ার হ াষণা  

  

এই অর্ুদার্ স্থার্ীয় অি নর্ীবিম্বি 500 বমবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে প্রম্বিে করাম্বি, হেম্বির 

গৃ  ীর্িা হমাকাম্বিলার প্রম্বচষ্টাম্বক আম্বরা সামম্বর্ এবগম্বয় বর্ম্বি, বর্ম নল জ্বালাবর্ সংক্রান্ত 

লক্ষ্েগুম্বলার অগ্রগবি সাধর্ করম্বি  

  

চারটি উন্নয়র্ প্রকল্প সি ন-বিদেুবিক সাশ্রয়ী িাবির প্রসাম্বরর জর্ে হেম্বির গৃ ীি 

উম্বদোম্বগর অংে  

  

দইুটি উন্নয়র্ প্রকল্প হসন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ স্বাস্থে ও আিাসর্ অোম্বেম্বসর বিষমে 

হমাকাম্বিলার জর্ে র্কোকৃি ভাইিাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অধীর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন ব্যাপী 21টি পিৃক্ উন্নয়র্ প্রক্রে 

1,178টি সাশ্রয়ী ব্াথি তৈথর ব্া সংরক্ষরণর জর্য 145 থিথলয়র্ ডলারররও হব্থি ব্রাদ্দ হেয়া 

 রয়রে। আজরক্র হ াথষৈ অর্ুোর্ ি ািারী হিরক্ পুর্রুদ্ধাররর প্ররেষ্টারক্ আররা এথগরয় থর্রব্, 

গ ৃ ীর্ৈার থব্রুরদ্ধ লিাই ক্ররব্, থর্ম্ন আরয়র পথরব্ারগুরলার জর্য থডজজিাল হভোরভে  ুথেরয় 

থেরৈ সা ােয ক্ররব্, এব্ং হেরির থর্ি নল জ্বালাথর্ সংক্রান্ত লক্ষযগুরলার অগ্রগথৈ সাধর্ ক্ররব্ 

এির্ থর্রাপে ও হিক্সই সাশ্রয়ী আব্াসর্ সুরোরগর অযারেস সম্প্রসারণ ক্ররব্।  

  

"145 থিথলয়র্ ডলাররর এই থব্থর্রয়াগ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের প্রাপয থর্রাপে, স্বাস্থ্যক্র ও সাশ্রয়ী 

ব্াথি তৈথর ও সংরক্ষণ ক্রার জর্য আিারের অঙ্গীক্ারাব্দ্ধৈারক্ র্ব্ায়র্ ক্রররে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "ি ািারী হিরক্ পুর্রুদ্ধাররর জর্য আিারের হসরা হক্ৌিল  রলা প্ররৈযরক্র 

িািার উপর এক্টি িজব্ুৈ োে িাক্া এব্ং থর্রাপে আব্াসরর্র ব্যব্স্থ্া ক্ররৈ ৈারের 

প্ররয়াজর্ীয় পথররষব্াগুরলার অযারেস পাওয়া থর্জিৈ ক্রা। থর্ি নল জ্বালাথর্ উন্নয়রর্র জর্য 

ব্ািথৈ সংস্থ্ার্গুরলার অন্তভভ নজি এব্ং থব্র্ািূরলয ব্রডব্যান্ড অযারেস আব্িযক্ ক্রার িাধযরি, 

আিরা আজরক্র ও আগািী থেরর্র সিয়গুরলার জর্য এক্টি অথধক্ৈর িজিিালী, আররা হব্থি 

সব্ুজ ও অথধক্ৈর সিৈাপূণ ন থর্উ ইয়রক্নর প্রথৈশ্রুথৈ হেয় এির্ আব্াসর্ তৈথরর িাধযরি 

আরগর হেরয় আররা উন্নৈ ক্রর থর্ি নাণ ক্রথে।"  

  

আজ হ াষণা ক্রা এসব্ অর্ুোর্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির হ ািস এন্ড ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল 

(Homes and Community Renewal)-এর িাথিফ্যাথিথল থফ্র্যান্স RFP (Multifamily Finance 



RFP) র্ািক্ সাশ্রয়ী ও স ায়ৈািূলক্ ব্হুপথরব্ারথভথিক্ আব্াসর্ উন্নয়র্ প্রক্রের জর্য থর্ম্ন-

আরয়র আব্াসরর্র জর্য হফ্ডাররল পে নারয়র ক্র হক্রথডি এব্ং ভৈভ নথক্ অি নায়র্ প্রোর্ ক্ররৈ 

ব্যব্হৃৈ এক্টি প্রথৈরোথগৈািূলক্ প্রজক্রয়ার িাধযরি প্রোর্ ক্রা  রব্। সরক্াথর ও হব্সরক্াথর 

উৎস হিরক্ আসা ব্ািথৈ 394 থিথলয়র্ ডলাররর সারি এক্সরঙ্গ, এই র্ৈভর্ 21টি উন্নয়র্ প্রক্ে 

স্থ্ার্ীয় অি নর্ীথৈরৈ উন্নয়র্ খরে ব্াব্ে হিাি 511 থিথলয়র্ ডলার প্ররব্ি ক্রারব্।  

  

21টি প্রক্রের সব্গুরলার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরির জলব্ায় ুহর্ৈৃত্ব ও ক্থিউথর্টি সুরক্ষা আইরর্ 

থর্ধ নারণ ক্রর হেয়া লক্ষযগুরলা অজনরর্র জর্য HCR-এর প্ররেষ্টার অংি থ রসরব্ সব্ুজ ভব্রর্র 

িার্েণ্ডগুরলা পূরণ ক্রা আব্িযক্। হেরির সব্রেরয় উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলব্ায় ুও জ্বালাথর্ পথরক্ের্া, 

CLCPA 2050 সারলর িরধয 1990 সারলর স্তররর ৈভলর্ায় থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নির্ 85 িৈাংি 

ক্থিরয় আর্া এব্ং পে নায়ক্ররি অি নর্ীথৈর সক্ল খারৈ হর্ি িূর্য থর্গ নির্ অজনর্ ক্রা আব্িযক্ 

ক্রররে।  

  

অর্ুোর্প্রাপ্ত প্রক্েগুরলার িরধয োরটি এব্েররর শুরুরৈ HCR এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেরির জ্বালাথর্ 

গরব্ষণা ও উন্নয়র্ ক্ৈৃনপক্ষ (Energy Research and Development Authority) ক্ৈৃনক্ োল ুক্রা 

7.5 থিথলয়র্ ডলাররর এক্টি পাইলি ক্ি নসূথে, থর্ি নল জ্বালাথর্ উরেযাগ (Clean Energy 

Initiative)-এর ৈরফ্ হিরক্ ব্ািথৈ ৈ থব্ল স ায়ৈা পারব্। এই থর্ি নল জ্বালাথর্ উরেযাগ থর্উ 

ইয়রক্নর আররা হব্থি সংখযক্ পথরব্াররক্ অরপক্ষাকৃ্ৈ স্বাস্থ্যক্র, থর্ি নল জ্বালাথর্সম্পন্ন ব্াথিরৈ 

ব্সব্াস ক্ররৈ সুরোগ ক্রর হেয়ার পািাপাথি আব্াসর্ উন্নয়র্ক্ারীরের জর্য প্রেুজিগৈ 

স ায়ৈা এব্ং সাশ্রয়ী আব্াসর্ সংক্রান্ত আথি নক্ সুরোগ-সুথব্ধার স জৈর অযারেস প্রোর্ 

ক্ররৈ তৈথর ক্রা  রয়রে। এই োরটি প্রক্ে সব্ ন-তব্েুযথৈক্ এব্ং/অিব্া ক্াব্ নর্ থর্ররপক্ষ  রব্।  

  

হসইসারি, এসব্ উন্নয়র্ প্রক্ে থর্ম্ন আরয়র ক্থিউথর্টিগুরলার জর্য থডজজিাল হভোরভে  ুথেরয় 

থেরৈ হেরির প্ররেষ্টার অংি থ রসরব্ থব্র্ািূরলয ব্া ক্ি-খররে ব্রডব্যান্ড পথররষব্া প্রোর্ ক্ররব্।  

  

স ায়ৈািূলক্ আব্াসর্ উন্নয়রর্ সা ােয ক্ররৈ সাৈটি প্রক্েরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির সািথয়ক্ ও 

অক্ষিৈা সংক্রান্ত স ায়ৈা থব্ষয়ক্ েপ্তর (Office of Temporary and Disability Assistance) 

ক্ৈৃনক্ ব্রাদ্দকৃ্ৈ, গ ৃ ীর্রের আব্াসর্ স ায়ৈা ক্ি নসূথের (Homeless Housing Assistance 

Program) ৈরফ্ হিরক্ আররা 34.7 থিথলয়র্ ডলাররর সিথিৈ ৈ থব্ল প্রোর্ ক্রা  রয়রে।  

  

আজরক্র ব্রাদ্দগুথলর িরধয ররয়রে:  

  

বর্উ ইয়কন বসটি  

  

ব্রুকবলম্বর্র ব্রাউন্সবভম্বল দো রাইজ (The Rise) এর জর্ে 15.8 বমবলয়র্ ডলার। হেরির 

ভাইিাল ব্রুক্থলর্ ইথর্থিরয়টিভ (Vital Brooklyn Initiative)-এর অংি থ রসরব্ হজরর্াথলি 

পািনর্াস ন, LLC (Xenolith Partners, LLC) এব্ং উইরির্'স থপ্রজর্ অযারসাথসরয়ির্ (Women's 

Prison Association) ওয়ার্ ব্রুক্থলর্ হ লি থসরেি (One Brooklyn Health System)-এর 

িাথলক্ার্াধীর্ এক্টি সম্পথির পুর্ঃউন্নয়র্ ক্ারজর জর্য থর্ব্ নাথেৈ  রয়রে। এই ভব্রর্ উপররর 

ৈলাগুরলারৈ 72টি সাশ্রয়ী ও স ায়ৈািূলক্ অযাপািনরিন্ট িাক্রব্ এব্ং থর্ে ৈলার ব্াথণজজযক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7dfa3aca163a4fc9af3b08d9c0c9cccd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752795230178444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QHnfxDzjIcQ1Z6x9b86iBhbZOMQ9F7cNyiQW4jF4xEc%3D&reserved=0


জায়গা OBHS, ইন্টাররফ্ইি হিথডরক্ল হসন্টার (Interfaith Medical Center)-এর থব্ক্ে 

আব্াসর্ ক্ি নসূথে (Alternative Housing Program), এব্ং ক্থিউথর্টি সক্ষিৈা উন্নয়র্ 

(Community Capacity Development) র্ািক্ অলাভজর্ক্ সংস্থ্াটি ব্যব্ ার ক্ররব্।  

  

ব্রুকবলম্বর্র ক্রাউর্  াইিস এলাকায় পাকন হেস (Park Place)-এর জর্ে 10.8 বমবলয়র্ 

ডলার। ভাইিাল ব্রুক্থলর্ ইথর্থিরয়টিরভর এই প্রক্ে ওয়ার্ ব্রুক্থলর্ হ লি থসরেরির 

িাথলক্ার্াধীর্ এক্টি ভূপরৃের পাথক্নং লরি থব্জয়ী হডরভলপরিন্ট টিি H.E.L.P হডরভলপরিন্ট 

ক্প ন (H.E.L.P Development Corp) ক্ৈৃনক্ থর্থি নৈ  রব্। এই ভব্রর্ 43টি সাশ্রয়ী অযাপািনরিন্ট 

িাক্রব্, োর িরধয আিটি ব্াথি গ ৃ ীর্ পথরব্ারগুরলার জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্, এব্ং থর্ে ৈলার 

ক্থিউথর্টি ফ্যাথসথলটি হেস উইরির্ এন্ড থেলরের্ অযারর্ে (Women and Children Annex) 

এব্ং অর্যার্য পথররষব্া প্রোর্ক্ারীরের ব্যব্ াররর জর্য িাক্রব্।  

  

ব্রঙ্কম্বসর হক্রাম্বিার্া/মবরসোবর্য়া এলাকায় হ াবম (Homee) এর জর্ে 1.8 বমবলয়র্ 

ডলার। আরব্ার্ পািওরয়জ (Urban Pathways)-এর পথরোলর্াধীর্ ব্ৈনিার্ 24-হব্রডর 

রূপান্তরিূলক্ আব্াসর্ প্রক্েটি 79-অযাপািনরিরন্টর উন্নয়র্ প্রক্রে রূপান্তর ও সম্প্রসারণ ক্রা 

 রব্। প্রব্ীণরের জর্য এব্ং ক্ারারুদ্ধ অব্স্থ্া হিরক্ িুজি হপরয় পুর্রায় সিারজ প্ররব্ি ক্ররের্ 

এির্ ব্যজি স  প্রাপ্তব্য়স্করের জর্য 55টি স ায়ৈািূলক্ ব্াথি, এব্ং থর্ম্ন-আরয়র প্রব্ীণরের 

জর্য 20টি অযাপািনরিন্ট ররয়রে। অব্থিষ্ট র্য়টি অযাপািনরিন্ট থর্ম্ন-আরয়র পথরব্ারগুরলার 

জর্য।  

  

রাজধার্ী অঞ্চল  

  

আলিাবর্ম্বি বেমম্বিাি স্কয়ার (Steamboat Square)-এর জর্ে 9.1 বমবলয়র্ ডলার। পাল ন 

ওভারলুক্ ক্রপ নাররির্ (Pearl Overlook Corporation)-এর এই উন্নয়র্ প্রক্রে আলব্াথর্ 

 াউজজং অরিাথরটির (Albany Housing Authority) 51টি অযাপািনরিন্ট সংস্কার ক্রা  রব্ এব্ং 

আলব্াথর্র ক্যাথপিাল সাউি এলাক্ায় ব্ািথৈ 37টি ব্াথি তৈথর ক্রা  রব্। হোদ্দটি অযাপািনরিন্ট 

গ ৃ ীর্ প্রাপ্তব্য়স্করের জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্ োরা CARES NY-এর প্রোর্কৃ্ৈ অর্-সাইি 

স ায়ৈািূলক্ পথররষব্াগুরলার অযারেস পারব্র্। এম্পায়ার হেি হডরভলপরিন্ট (Empire State 

Development) ব্ৈনিারর্ অলাভজর্ক্ পথররষব্া সংস্থ্াগুরলার ব্যব্ ার ক্রা েুইটি ব্াথণজজযক্ 

জায়গার সংস্কারক্ারজর জর্য ৈ থব্ল প্রোর্ ক্ররে। থর্ি নল জ্বালাথর্ উরেযারগর ৈরফ্ হিরক্ 

পাওয়া ব্ািথৈ ৈ থব্ল প্রক্েটিরক্ এক্টি র্ব্ায়র্রোগয জ্বালাথর্র উৎস, গ্রাউন্ড হসাস ন থ ি পাম্প 

হিরক্ থ টিং/কু্থলং এব্ং  ররায়া গরি পাথর্ প্রোর্ ক্রার িাধযরি উরেখরোগয থডক্াব্ নর্াইরজির্ 

অজনরর্ সা ােয ক্ররব্।  

  

আলিাবর্ম্বি বির্ির্ এবভবর্উ ব ম্বোবরক অোপািনম্বমন্ট II (Clinton Avenue Historic 

Apartments II)-এর জর্ে 7 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্রে 62টি সাশ্রয়ী ব্াথি তৈথরর জর্য 

েয়টি ঐথৈ াথসক্ হরা াউজ, এক্টি সারব্ক্ সু্কল এব্ং এক্টি থৈর্-ৈলা থিশ্র-ব্যব্ াররর ভব্র্ 

পুর্ঃউন্নয়র্ অন্তভভ নি ররয়রে এব্ং এটি আলব্াথর্র থির্ির্ এথভথর্উ এলাক্ার 

পুর্রুজ্জীথব্ৈক্রণ প্ররেষ্টারক্ এথগরয় থর্রয় োরব্। হ াি থলজজং (Home Leasing) এব্ং আলব্াথর্ 

হসন্টার ফ্র ইরক্ারর্াথিক্ সারেস (Albany Center for Economic Success) ক্ৈৃনক্ হেৌিভারব্ 



উন্নয়র্কৃ্ৈ এই প্রক্রে এম্পায়ার হেি হডরভলপরিন্ট-এর আংথিক্ অি নায়রর্ পথরোথলৈ 

এক্টি র্ৈভর্ থব্জরর্স ইর্থক্উরব্িররর জর্য জায়গা রাখা  রব্। এোিাও থির্ির্ এথভথর্উ 

থ রোথরক্ অযাপািনরিন্ট II 32টি সব্ ন-তব্েুযথৈক্ অযাপািনরিন্ট থর্ি নারণ স ায়ৈার জর্য থর্ি নল 

জ্বালাথর্ উরেযারগর ৈরফ্ হিরক্ অর্ুোর্ পারব্।  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

  

কায়গুা কাউবন্টর হপািন িাইরর্ িাউম্বর্ হপািন িাইরর্ অোপািনম্বমন্টস (Port Byron 

Apartments)-এর জর্ে 10.6 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্ে 69টি সাশ্রয়ী ব্াথিথব্থিষ্ট এক্টি 

সংলগ্ন ভব্র্ থর্ি নারণর িাধযরি এক্টি থব্েযিার্ ব্হুপথরব্ারথভথিক্ সম্পথির পুর্ঃউন্নয়র্ ও 

প্রথৈস্থ্াপর্ ক্ররব্। অযাপািনরিন্টগুরলার িরধয জিিটি স ায়ৈািূলক্ পথররষব্ার প্ররয়াজর্ 

ররয়রে এির্ প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যজি ও প্রব্ীণরের জর্য। এটির হডরভলপার  রে থড পল হপ্রাপাটিনজ 

(DePaul Properties)।  

  

মোবডসর্ কাউবন্টর কোম্বজম্বর্াবভয়া বভম্বলম্বজর িুরম্বক বমম্বডাজ-এ বদ লোন্ডং (The 

Landing)-এর জর্ে 6.9 বমবলয়র্ ডলার। এই র্ব্থর্থি নৈ ব্হুপথরব্ারথভথিক্ উন্নয়র্ প্রক্রে 55 

ব্ের ও ৈাররব্থি ব্য়সী প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যজিরের জর্য 33টি ব্াথি, এব্ং 16টি অযাপািনরিন্ট স  

োরটি িাউর্র াি ভব্র্ িাক্রব্। এর িরধয েিটি িাউর্র াি ইউথর্ি স ায়ৈািূলক্ 

পথররষব্াগুরলার প্ররয়াজর্ ররয়রে এির্ ব্যজি ও পথরব্ারগুরলার জর্য পিৃক্ ক্রর রাখা  রব্। 

 াউজজং থভিন্স (Housing Visions) এর হডরভলপকৃ্ৈ এই প্রক্ে ডাউর্িাউর্ ক্যারজরর্াথভয়ার 

েলিার্ পুর্রুজ্জীথব্ৈক্রণ প্ররেষ্টার পথরপূরক্ থ রসরব্ ক্াজ ক্ররব্।  

  

বিঙ্গার হলকস  

  

রম্বচোম্বর হিডাম্বরল বিম্বি েবিম্বয় বেটিম্বয় িাকা সাইম্বির উন্নয়ম্বর্র জর্ে 8.3 বমবলয়র্ 

ডলার। ররেোর  াউজজং অরিাথরটি (Rochester Housing Authority) এব্ং এজরিয়ার 

হডরভলপরিন্ট (Edgemere Development) হফ্ডাররল থিি সংলগ্ন আিটি খাথল পরি িাক্া ব্া 

পথরৈযি ভব্র্ হভরঙ্গ হফ্লরব্ এব্ং 18টি ব্াথি তৈথরর জর্য েুইটি ক্ি উচ্চৈাথব্থিষ্ট ভব্র্ এব্ং 

এক্টি এক্ক্-পথরব্াররর ভব্র্ থেরয় হসগুরলা প্রথৈস্থ্াপর্ ক্ররব্। হসইসারি, ব্ািথৈ আররা 35টি 

অযাপািনরিন্ট থর্ি নারণর জর্য েথিরয় থেটিরয় িাক্া জায়গাগুরলারৈ 24টি সম্পথি পরু্ব্ নাসর্ ব্া 

প্রথৈস্থ্াপর্ ক্রা  রব্। এগুরলার িরধয র্য়টি ব্াথি ক্ারারুদ্ধ অব্স্থ্া হিরক্ িুজি হপরয় পুর্রায় 

সিারজ প্ররব্ি ক্ররের্ এির্ ব্যজি স  গ ৃ ীর্ ব্যজিরের জর্য সংরথক্ষৈ রাখা  রব্।  

  

ওয়াইবমং কাউবন্টম্বি হপবর বভম্বলম্বজর বসলভার হলক বমম্বডাজ-এর জর্ে 1.5 বমবলয়র্ 

ডলার। ররেোররর ক্র্ নাররোর্ গ্রুপ (Cornerstone Group) এব্ং ওয়াইথিং ক্াউথন্ট ক্থিউথর্টি 

অযাক্ির্, ইর্ক্. (Wyoming County Community Action, Inc.) ইরৈাপূরব্ ন USDA-রুরাল 

হডরভলপরিন্ট হসক্ির্ 515 ক্ি নসূথের িাধযরি থর্ি নাণকৃ্ৈ এক্টি থব্েযিার্ সাশ্রয়ী উন্নয়র্ 

প্রক্রের পরু্ব্ নাসর্ ক্ররব্। এই প্রক্ে 52টি অযাপািনরিরন্টর জর্য সািরি নযর িরধয িূলয ব্জায় 

রাখরব্ এব্ং ব্ৈনিার্ ব্াথসন্দারের জীব্র্োপরর্র িার্ উন্নৈ ক্ররব্।  

  



লং আইলোড  

  

র্াসাউ কাউবন্টর িাবম নংম্বডল বভম্বলম্বজ োবল নং বগ্রর্ অোি িাবম নংম্বডল (Sterling Green 

at Farmingdale)-এর জর্ে 11.9 বমবলয়র্ ডলার। ফ্াথি নংরডল লং আইলযান্ড হরলররাড 

হেিরর্র ক্াোক্াথে এলাক্ায় েয়টি আব্াথসক্ ভব্র্ হভরঙ্গ হেয়া  রব্ এব্ং 71টি থিশ্র-আরয়র 

ব্াথিথব্থিষ্ট এক্টি থৈর্-ৈলা ভব্র্ থেরয় প্রথৈস্থ্াপর্ ক্রা  রব্। এই উন্নয়র্ প্রক্রের অব্স্থ্ার্ 

 রলা উচ্চ-ক্াে নক্াথরৈা সম্পন্ন সু্করলর অযারেস ররয়রে এির্ উচ্চৈর সুরোগ-সুথব্ধাসম্পন্ন 

এলাক্া থ রসরব্ পথরথেৈ এক্টি এলাক্ায়। হডরভলপার  রলা D&F হডরভলপরিন্ট (D&F 

Development)।  

  

র্াসাউ কাউবন্টর বিম্বপািন বভম্বলম্বজ 206 ন্িি (206 Smith)-এর জর্ে 5 বমবলয়র্ ডলার। 

এই েইু-ৈলা ভব্র্ এক্টি খাথল জায়গার উপরর থর্থি নৈ  রব্ এব্ং এটিরৈ 31টি থিশ্র-আরয়র 

অযাপািনরিন্ট িাক্রব্। এর িরধয েিটি ব্াথি স ায়ৈািূলক্ পথররষব্ার প্ররয়াজর্ ররয়রে এির্ 

ব্যজিরের জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্। এই প্রক্রের হডরভলপার  রলা থরগার্ হডরভলপরিন্ট 

ক্রপ নাররির্ (Regan Development Corporation)।  

  

বমড- াডসর্  

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর হ ায়াইি হেইন্স-এ মাউন্ট হ াপ োজা (Mount Hope Plaza)-

এর জর্ে 9.4 বমবলয়র্ ডলার। িাউন্ট হ াপ ক্থিউথর্টি হডরভলপরিন্ট ক্রপ নাররির্ (Mount 

Hope Community Development Corporation) িাউন্ট হ াপ AME জায়র্ োেন (Mount Hope 

AME Zion Church)-এর ক্াে হিরক্ পাওয়া এক্টি সম্পথিরৈ এই প্রক্ে উন্নয়র্ ক্ররে। র্ৈভর্ 

অযাপািনরিন্টগুরলার িরধয 62 ব্ের ও ৈাররব্থি ব্য়সী প্রব্ীণরের জর্য 35টি ব্াথি, এব্ং 

স ায়ৈািূলক্ পথররষব্াগুরলার প্ররয়াজর্ ররয়রে এির্ ব্যজিরের জর্য 20টি অযাপািনরিন্ট 

িাক্রব্। এোিাও এই উন্নয়র্ ক্ারজর িরধয অথধব্াসীরের এব্ং সংলগ্ন িাউন্ট হ াপ োেন ক্ৈৃনক্ 

ব্যব্ াররর জর্য এক্টি র্ৈভর্ পাথক্নং গযাররজ অন্তভভ নি ররয়রে।  

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর বগ্রর্িাগ ন িাউম্বর্ হরাম্বমার অোপািনম্বমন্টস (Dromore 

Apartments)-এর জর্ে 6 বমবলয়র্ ডলার। 45-ইউথর্রির এই অযাপািনরিন্ট ভব্র্ ওয়াইল্ডার 

ব্িার পািনর্াস ন (Wilder Balter Partners) এব্ং  াউথক্ং অযাক্ির্ ক্াউজন্সল (Housing Action 

Council) ক্ৈৃনক্ এক্টি খাথল জায়গার উপর থর্থি নৈ  রব্। থর্ি নল জ্বালাথর্ উরেযারগর অি নায়রর্, 

এই সব্ ন-তব্েযুথৈক্ র্ক্িায়  ররায়াভারব্ গরি পাথর্র ব্যব্স্থ্া ক্ররৈ থ ি পাম্প ওয়ািার থ িার 

থসরেি এব্ং আলট্রা- াই পারফ্ি নযান্স থব্জল্ডং এর্রভলপ িাক্রব্, ো ভব্র্টির জ্বালাথর্ ব্যব্ ার 

র্ািক্ীয়ভারব্ ক্থিরয় আর্রব্।  

  

পাির্াম কাউবন্টর কারম্বমল বভম্বলম্বজ  োমম্বলি অোি কারম্বমল (Hamlet at Carmel)-

এর জর্ে 5.2 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্রে পাাঁেটি র্ব্থর্থি নৈ ভব্রর্ 75টি ব্াথি িাক্রব্। এসব্ 

অযাপািনরিন্ট উচ্চ-ক্াে নক্াথরৈা সম্পন্ন সু্করলর অযারেস ররয়রে এির্ উচ্চৈর সুরোগ-

সুথব্ধাসম্পন্ন এলাক্া থ রসরব্ পথরথেৈ এক্টি এলাক্ার আরয়র পথরসররর িরধয িাক্রব্। 

হডরভলপার  রলা থক্য়াথর্ ন থররয়লটি (Kearney Realty)।  



  

র্ি ন কাবন্ট্র  

  

িোঙ্কবলর্ কাউবন্টর মোম্বলার্ বভম্বলম্বজ  োবরসর্ হেস (Harison Place)-এর জর্ে 4.7 

বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্রে ডাউর্িাউর্ এলাক্ায় এক্ সাথর পথরৈযি, আগুর্ হলরগ ক্ষথৈগ্রস্ত 

 ওয়া ভব্র্ পুর্ঃউন্নয়র্ ক্রর হসগুরলারক্ 40-অযাপািনরিন্টথব্থিষ্ট এক্টি র্ৈভর্ োর-ৈলা ভব্র্ 

থেরয় প্রথৈস্থ্াপর্ ক্রা  রব্। অযাপািনরিন্টগুরলার িরধয অরধ নক্ সংখযক্ স ায়ৈািূলক্ পথররষব্ার 

প্ররয়াজর্ ররয়রে এির্ প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যজিরের জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্। এোিাও থর্ে ৈলায় 

ব্াথণজজযক্ হোক্ারর্র জায়গাও রাখা  রব্। হডরভলপার  রলা থসটিরজন্স অযাডরভারক্িস 

(Citizens Advocates)।  

  

সাদার্ ন টিয়ার  

  

হচমুং কাউবন্টর এলবমরাম্বি হরর্ল্ডস ওম্বয় অোপািনম্বমন্টস (Reynolds Way 

Apartments)-এর জর্ে 4.8 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্রে ডাউর্িাউর্ এলথিরার োরটি পিৃক্ 

ঐথৈ াথসক্ সম্পথি উন্নয়র্ ক্রা  রব্ এব্ং স ায়ৈািূলক্ পথররষব্াথব্থিষ্ট আিটি অযাপািনরিন্ট 

স  হিাি 42টি অযাপািনরিন্ট তৈথর ক্রা  রব্। আব্ নার  াউজজং এন্ড হডরভলপরিন্ট (Arbor 

Housing & Development) ক্ৈৃনক্ উন্নয়র্কৃ্ৈ এই প্রক্ে ডাউর্িাউর্ এলথিরায় ইরৈািরধয 

েলিার্ হেি-অি নায়রর্ পথরোথলৈ পুর্রুজ্জীথব্ৈক্রণ প্ররেষ্টারক্ সািরর্ এথগরয় থর্রয় োরব্।  

  

বেউম্বির্ কাউবন্টর  রম্বর্ল বসটিম্বি ব্রায়ান্ট সু্কল (Bryant School)-এর জর্ে 4.6 

বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্রে সারব্ক্ ব্রায়ান্ট এথলরিন্টাথর সু্করলর েিােি পুর্ব্ নযব্ ার ও 

সম্প্রসারণ ক্রর 39টি সাশ্রয়ী অযাপািনরিরন্ট রূপান্তর ক্রা  রব্। এই পুর্ঃউন্নয়র্  ররর্রলর 

ডাউর্িাউর্ থডথিরে হেরির েলিার্ পুর্রুজ্জীথব্ৈক্রণ প্ররেষ্টার পথরপূরক্ থ রসরব্ ভূথিক্া 

রাখরব্। হডরভলপার  রলা পাক্ন হগ্রাভ থররয়থি (Park Grove Realty) এব্ং হপ্রাথভরডন্স  াউজজং 

(Providence Housing)।  

  

ব্রুম কাউবন্টর হভোল িাউম্বর্ হভোল েোম্বিা (Vestal Chateau)-এর জর্ে 3.5 

বমবলয়র্ ডলার। এই উন্নয়র্ ক্ারজর িরধয প্রব্ীণরের জর্য 24টি ব্াথিথব্থিষ্ট র্ব্থর্থি নৈ এক্টি 

ভব্র্ এব্ং ব্যজি ও পথরব্ারগুরলার জর্য েয়টি অযাপািনরিন্ট থর্রয় এক্টি িাউর্ াউজ োইরলর 

ভব্র্ অন্তভভ নি ররয়রে৷ হডরভলপার  রলা ফ্ােন ওয়াডন অযাক্ির্ ক্াউজন্সল (First Ward Action 

Council)।  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

  

এবর কাউবন্টর উইবলয়ামসবভল িাউম্বর্ হলাকার হ ামস অোপািনম্বমন্টস (Blocher 

Homes Apartments)-এর জর্ে 7.9 বমবলয়র্ ডলার। এই প্রক্রে 93টি সাশ্রয়ী ব্াথি তৈথরর 

জর্য এক্টি থব্েযিার্ ব্হুপথরব্ারথভথিক্ ভব্রর্র পুর্ব্ নাসর্ ক্রা  রব্ এব্ং থৈর্টি ব্ািথৈ ভব্র্ 

থর্ি নাণ ক্রা  রব্। থব্িটি অযাপািনরিন্ট ব্ুজদ্ধব্থৃিক্ ব্া থব্ক্াি সংক্রান্ত অক্ষিৈা ররয়রে এির্ 

ব্যজিরের জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্ োরা এই প্রক্রের হডরভলপার, থপপল ক্থিউথর্টি  াউজজং 



হডরভলপরিন্ট ক্প ন. (People Community Housing Development Corp.)-এর প্রোর্কৃ্ৈ 

পথররষব্াগুরলার অযারেস পারব্র্।  

  

িাম্বিম্বলার লাইবসয়াম্বম অোপািনম্বমম্বন্টর জর্ে 6.3 বমবলয়র্ ডলার। এক্টি খাথল পরি 

িাক্া ঐথৈ াথসক্ সু্কলরক্ 42টি ব্াথিরৈ রূপান্তর ক্রা  রব্, োর িরধয 12টি অযাপািনরিন্ট গ ৃ ীর্ 

পথরব্ারগুরলার জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্। এজরিয়ার এব্ং ক্থিউথর্টি সাথভনস ফ্র এভথর-ওয়ার্ 

(Community Services for Every1) এর উন্নয়র্কৃ্ৈ এই প্রক্ে হফ্ডাররল ও হেি পে নারয়র 

ঐথৈ াথসক্ ক্র হক্রথডিও অজনর্ ক্রররে। থর্ি নল জ্বালাথর্ উরেযারগর অি নায়রর্, এই সব্ ন-

তব্েুযথৈক্ প্রক্রে থ টিং ও কু্থলং এর জর্য উচ্চ-েক্ষৈাসম্পন্ন VRF থসরেি,  ররায়াভারব্ গরি 

পাথর্র ব্যব্স্থ্া ক্ররৈ এক্টি এয়ার িভ  ওয়ািার থ ি পাম্প, এব্ং উন্নৈ এর্রভরলাপ পারফ্ি নযান্স 

অন্তভভ নি িাক্রব্।  

  

কোিারাগাস কাউবন্টর অবলর্ বসটিম্বি হেি বিি অোপািনম্বমন্টস (State Street 

Apartments)-এর জর্ে 4 বমবলয়র্ ডলার। এই উন্নয়র্ প্রক্ে এক্টি খাথল পরি িাক্া 

ওয়যার াউজরক্ 46টি অযাপািনরিরন্ট রূপান্তর ক্ররব্। হোদ্দটি ব্াথি গ ৃ ীর্ পথরব্ারগুরলার 

জর্য সংরথক্ষৈ িাক্রব্ োরা ক্যািারাগাস ক্থিউথর্টি অযাক্ির্, ইর্ক্. (Cattaraugus 

Community Action, Inc.) ক্ৈৃনক্ প্রোর্কৃ্ৈ পথররষব্াগুরলার অযারেস পারব্র্। হডরভলপার 

 রলা CDS হিার্াক্ন ইর্ক্. (CDS Monarch, Inc.)।  

  

HCR-এর কবমের্ার রুি অোর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "145 থিথলয়র্ ডলার অর্ুোর্ প্রোরর্র 

আজরক্র এই হ াষণা পথররব্িগৈভারব্ হিক্সই প্রায় 1,200 অযাপািনরিরন্টর ব্যব্স্থ্া ক্ররব্ এব্ং 

ব্রডব্যান্ড ও স ায়ৈািূলক্ হসব্া স  অপথর াে ন পথররষব্াগুরলায় থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের অযারেস 

সম্প্রসারণ ক্ররব্। এই 21টি অর্ুোর্ হেথখরয় থেরয়রে হে আিরা িার্সম্মৈ সাশ্রয়ী আব্াসর্ 

উন্নয়রর্র িাধযরি গ ৃ ীর্ৈা ও আব্াসরর্র অথর্রাপিার থব্রুরদ্ধ লিাই ক্রা এব্ং আিারের 

ক্থিউথর্টিগুরলার অি ননর্থৈক্ স্বারস্থ্যর উন্নয়র্ ক্রার প্রথৈ িরর্ারোগ ধরর হররখথে। হেি ব্যাপী, 

আিারের থব্থর্রয়াগগুরলা থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের জর্য ৈারের ব্য়স, সক্ষিৈা, ব্া আয় থর্থব্ নরিরষ 

থর্রজরের ব্াথি থ রসরব্ পথরেয় থেরৈ পারার িরৈা সাশ্রয়ী ব্াথিগুরলারৈ ৈারের জর্য সফ্লৈা 

ও সিজৃদ্ধ অজনরর্র সুরোগ ক্রর থেরে। এরৈা হব্থি সংখযক্ হিধাব্ী উন্নয়র্ অংিীোররক্ পারি 

হপরয় আিরা কৃ্ৈজ্ঞ এব্ং আিারের অর্ুোর্প্রাপ্তরের সব্াইরক্ আিরা অথভর্ন্দর্ জার্াই।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বমন্ট-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO পম্বদ 

মম্বর্ার্ীি হ াপ র্াইি িম্বলর্, "এম্পায়ার হেি হডরভলপরিন্ট এসব্ গুরুত্বপূণ ন উরেযারগ 

স ায়ৈা ক্রার জর্য HCR এব্ং অর্যার্য হেি সংস্থ্ার সারি অংিীোর  রৈ হপরর গথব্ নৈ। 

আব্াসরর্র থস্থ্থৈিীলৈা এব্ং স ায়ৈািূলক্ পথররষব্া অি ননর্থৈক্ সাফ্রলযর োথব্ক্াটি। এসব্ 

প্রক্ে থর্উ ইয়ক্নব্াসীরেররক্ ৈারের সিজৃদ্ধর জর্য প্ররয়াজর্ীয় সরঞ্জািগুরলা প্রোর্ ক্ররে 

এব্ং হেিব্যাপী অথধক্ৈর িজিিালী ক্থিউথর্টি গরি ৈভলরৈ সা ােয ক্ররব্।"  

  

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, "এসব্ প্রক্ে সব্ থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীর জর্য সাশ্রয়ী আব্াসর্ ও জলব্ায় ুসংক্রির তৈৈ সিসযা হিাক্ারব্লায় হেরির 

অঙ্গীক্ার এব্ং উরেখরোগয িাইলফ্লরক্র প্রথৈথর্থধত্ব ক্রর। এসব্ থব্থর্রয়াগ থর্ম্ন-হিরক্-িধযি 



আরয়র এব্ং গ ৃ ীর্ পথরব্ারগুরলার জর্য স্বােন্দযপূণ ন ও উচ্চ-েক্ষৈাসম্পন্ন ব্াথির ব্যব্স্থ্া 

ক্রারক্ অগ্রাথধক্ার থেরে, োর িরধয োরটি জায়গায় সব্ ন-তব্েুযথৈক্ থর্ি নাণক্াজ সম্পন্ন ক্রাও 

অন্তভভ নি ররয়রে, ো হেিব্যাপী উরেখরোগয অি ননর্থৈক্ উন্নয়রর্র সুরোগ থর্রয় আসরব্ এব্ং 

অরপক্ষাকৃ্ৈ থর্ি নল, স্বাস্থ্যক্র ক্থিউথর্টি লালর্ ক্ররব্।"  

  

সামবয়ক ও অক্ষ্মিা সংক্রান্ত স ায়িা বিষয়ক দপ্তম্বরর অোবসেোন্ট এন্েবকউটিভ 

হডপুটি কবমের্ার িারিারা বস. গুইর্ িম্বলর্, "সাশ্রয়ী ব্াথি এব্ং স ায়ৈািূলক্ 

পথররষব্াগুরলার অযারেস প্রোর্ ক্রািা গ ৃ ীর্ৈা ও আব্াসরর্র অথস্থ্থৈিীলৈা ক্থিরয় আর্ার 

ক্াে নক্র উপায়। এই ৈ থব্ল অরথক্ষৈ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরেররক্ ৈারা র্ৈভর্ভারব্ জীব্র্ শুরু ক্রার 

জর্য এব্ং স্বথর্ভনর  রয় ব্া াঁোর জর্য আস্থ্া রাখরৈ পাররর্ এির্ স্থ্ায়ী আব্াসর্ ও স ায়ৈা প্রোর্ 

ক্ররব্। এধররর্র প্রক্েগুরলারৈ গভর্ নর হ াক্রলর অব্যা ৈ সিি নরর্র জর্য এব্ং আিারের 

হেিব্যাপী গ ৃ ীর্ৈার সিসযা হিাক্ারব্লার জর্য এক্টি সাধারণ থব্রব্ের্ার উপায় হব্রে হর্য়ার 

জর্য আথি ৈার প্রিংসা ক্থর।"  

  

বসম্বর্ি  াউন্জং কবমটির সভাপবি বসম্বর্ির ব্রায়ার্ কাভার্া  িম্বলর্, "এই অথৈ গুরুত্বপূণ ন 

ৈ থব্ল আিারের ক্থিউথর্টিগুরলার ক্ারে হপৌৌঁরে হেয়ার জর্য আথি গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল ও 

ক্থিির্ার রুি অযার্ থভসর্াউক্ারসর প্রিংসা ক্থর। হক্াথভড-19 ি ািারী হিরক্ পরু্রুদ্ধাররর 

জর্য অব্যা ৈভারব্ ক্াজ ক্রর োওয়ার এই সিরয়, এসব্ অর্ুোর্ এক্টি ৈাৎক্ষথণক্ 

অি ননর্থৈক্ গথৈিীলৈা থর্রয় আসরব্ এব্ং িীঘ্রই আররা হব্থি সাশ্রয়ী আব্াসর্ হোগ ক্রর 

আরিপারির অঞ্চলরক্ পুর্রুজ্জীথব্ৈ ক্ররৈ সা ােয ক্ররব্। এোিা এটিও গুরুত্বপূণ ন হে 21টি 

প্রক্রের সব্গুরলাই আব্থিযক্ভারব্ সব্ুজ ভব্রর্র িার্েণ্ড পূরণ ক্ররব্। সািরর্র 

সিয়গুরলারৈ পথররব্িগৈ থস্থ্থৈিীলৈা সরক্াথর অি নায়রর্র সব্ উন্নয়র্ প্রক্রের অংি  ওয়া 

উথেৈ।"  

  

অোম্বসেবলর  াউন্জং কবমটির সভাপবি অোম্বসেবলমোর্ বেম্বভর্ বসমম্বব্রাউইিজ 

িম্বলর্, "এির্ এক্ সিরয়, েখর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরের থব্িাল এক্টি অংি হক্াথভড সংক্রির 

ফ্রল তৈথর  ওয়া আথি নক্ ক্ষ্ট হিাক্ারব্লা ক্ররৈ সংগ্রাি ক্রর েরলরের্, থর্উ ইয়ক্ন হেরির 

হ ািস এন্ড ক্থিউথর্টি থরথর্উয়াল হে হেিব্যাপী ক্রিার পথরশ্রিী পথরব্ারগুরলার জর্য 

থর্রাপে ও সাশ্রয়ী আব্াসরর্র অযারেস পাওয়া সম্ভব্ ক্রর ৈভলরে এব্ং এক্ইসারি 

ক্থিউথর্টিগুরলারক্ অথধক্ৈর থস্থ্থৈিীল ক্ররে এব্ং থর্উ ইয়রক্নর থর্ি নল জ্বালাথর্ থব্ষয়ক্ 

অঙ্গীক্াররক্ সািরর্ এথগরয় থর্রে, ৈা থব্রিষভারব্ গুরুত্বপূণ ন।"  

  

অর্ুোর্ সম্পরক্ন আররা থব্স্তাথরৈ ৈরিযর জর্য, HCR-এর ওরয়ব্সাইরি থভজজি ক্রুর্।  
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