
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িাম্বেম্বলার ইস্ট সাইম্বে র্তুর্ 19 বিবলয়র্ িাবকনর্ েলাম্বরর সাশ্রয়ী 

আিাসর্ ততবরর বর্ি নাণকাজ শুরুর হ াষণা করম্বলর্  

  

অবলম্পিক অোবভবর্উ অোপার্নম্বিন্টগুবল খাবল ঐবত াবসক পািবলক সু্কল 78-হক 46টর্ 

সাশ্রয়ী িাবি ও কবিউবর্টর্ হেস ব ম্বসম্বি রূপান্তবরত করম্বি  

  

পবরম্বিে সম্বেতর্ তিবেষ্ট্েগুবলর িম্বযে রম্বয়ম্বে েক্তি-সঞ্চয়ী ব টর্িং ও কুবলিং িেিস্থা এিিং 

সিুজ োদ; ভির্জুম্বি বির্ািূম্বলে ওয়াইোই বেক্তজর্াল বিভক্তির হসতুিন্ধর্ করম্বি  

  

হরন্ডাবরিং এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে বাকেকলার প্রাক্তর্ পাবথলক্ সু্কল 78-এ 

(Public School 78 , PS 78) উকেখকোগয পুর্ব নাসর্ ক্াজ শুরু  কেকে ো খাথল ভবর্টিকক্ 46টি 

সাশ্রেী বাথি ও সম্প্রদাকের অর্ুষ্ঠার্ ও পথরকষবার স্থার্ থ কসকব রূপান্তথরত ক্রকব। 19 থিথলের্ 

িাথক্নর্ ডলাকরর অথলম্পিক্ অযাথভথর্উ অযাপািনকিন্টগুথল (Olympic Avenue Apartments) 

উচ্চিাত্রাে শক্তক্তদক্ষ  কব এবং থডক্তজিাল থবভক্তক্ত দরূ ক্রকত হেকির প্রকেষ্টার অংশ থ কসকব 

বাথসন্দাকদর থবর্ািূকলয ওোইোই এবং ক্াথরগথর সিি নর্ প্রদার্ ক্রকব।  

  

"আিরা এধরকর্র প্রক্ল্প দ্বারা আবাসর্ সঙ্কি সিসযার হিাক্াকবলা ক্রকত িাক্কবা হেগুথল 

িার্সিন্ন সাশ্রেী আবাসর্ ততথর ক্কর, বাথসন্দাকদর জীবর্ উন্নত ক্কর, এবং এলাক্াকক্ আকরা 

িজবুত ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেিজকুি খাথল ও স্বল্পবযবহৃত ঐথত াথসক্ 

ভবর্সিূক র হিক্সই পুর্থব নক্াশ ক্াকজ আিাকদর থবথর্কোগ বাকেকলার িকতা শ রগুথলর 

সুপথরক্থল্পত পুর্রুজ্জীবর্ ও থবক্াকশর সিূরক্ থ কসকব ক্াজ ক্কর। সক্ল থর্উ ইেক্নবাসীর 

স্বাস্থযক্র, সাশ্রেী, এবং প্রাণবন্ত সম্প্রদাকে িাক্ার অথধক্ার আকে, এবং আিরা আবাসর্ সঙ্কিকক্ 

সািাল হদওোর জর্য এবং এিাোর হেিকক্ সক্কলর জর্য আকরা সাশ্রেী স্থার্ বার্াকত সা সী 

পদকক্ষপ গ্র ণ অবযা ত রাখকবা।"  

  

অথলম্পিক্ অযাথভথর্উ অযাপািনকিন্টগুথল আবাসর্কক্ আকরা সাশ্রেী, র্যােয, ও থস্থথতশীল ক্রকত 

গভর্ নর হ াক্কলর সুদরূপ্রসারী পথরক্ল্পর্ার অংশ। এই বের, হেি এর বতনিার্ আবাসর্ 

পথরক্ল্পর্ার (Housing Plan) অধীকর্ 100,000 সাশ্রেী বাথি ততথর ও সংরক্ষকণর লক্ষয অজনর্ 

ক্রকত োকে এবং ইথতিকধয সিি নক্ হসবাস  6,000 ইউথর্ি ততথরর লক্ষয অজনর্ ক্কর হেকলকে। 

এই বের, হেি এর বতনিার্ আবাসর্ পথরক্ল্পর্ার (Housing Plan) অধীকর্ 100,000 সাশ্রেী বাথি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-03%2FOlympic-Avenue-rendering_1.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61851f5a02ff40b6b61708d9fe104275%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820168200500911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z25gyV62iOp2XzeEV2kPZOShJixCcC8MwEqLwWNsMy4%3D&reserved=0


ততথর ও সংরক্ষকণর লক্ষয অজনর্ ক্রকত োকে এবং ইথতিকধয সিি নক্ হসবাস  6,000 ইউথর্ি 

ততথরর লক্ষয অজনর্ ক্কর হেকলকে।  

  

1927 সাকল থর্থি নত PS 78 হেি ও জাতীে উভে ঐথত াথসক্ স্থাকর্র থর্বন্ধকর্ তাথলক্াভুক্ত 

রকেকে, এবং সম্প্রথত এখাকর্ এক্টি িকন্টসথর সু্কল থেকলা। বাকেকলা থসটি ভবর্টিকক্ সাশ্রেী 

আবাসর্ থ কসকব পুর্থর্ নি নাকণর জর্য CDS ির্াক্নকক্ (CDS Monarch) বাোই ক্করকে। সু্ককলর 

অথডকিাথরোিটি এক্টি ক্থিউথর্টি হসন্টার  কব হেখাকর্ স্থার্ীে অলাভজর্ক্ সংস্থাসিূ  

বাথসন্দা, আকশপাকশর এলাক্া এবং সম্প্রদাকের সদসযকদর জর্য হসবা ও ক্ি নসূথে প্রদার্ ক্রকত 

পারকব।  

  

PS 78-র উকেখকোগয পুর্ব নাসর্ 43টি এক্ হশাবার  করর এবং থতর্টি দুই হশাবার  করর 

অযাপািনকিন্ট ততথর ক্রকব। আিটি অযাপািনকিন্ট শারীথরক্ প্রথতবন্ধীকদর জর্য আলাদা ক্কর রাখা 

 কব এবং তাকদর সুথবধার জর্য থবকশষভাকব থর্থি নত  কব। এলাক্ার িধযি আকের (Area Median 

Income) 60 শতাংশ বা তার থর্কে উপাজনর্ ক্রা পথরবারগুথলর জর্য সবগুথল অযাপািনকিন্ট 

সাশ্রেী িূকলযর  কব।  

  

অতযাবশযক্ীে ক্াকজর িকধয রকেকে সবুজ তবথশষ্টযস  এক্টি র্তুর্ োদ স্থাপর্ ক্রা, র্তুর্ 

হিক্াথর্ক্াল, তবদুযথতক্, প্লাথবং এবং অথি সতক্নতা বযবস্থা, কু্থলং ক্কেলস  র্তুর্ োকর্ নস এবং 

োকদ ম্পিি থসকেি ক্কের্থসং ইউথর্ি, এবং সব স্থাকর্ শক্তক্তদক্ষ দরজা, জার্ালা ও ঝকির জর্য 

জার্ালা। 1.8 এক্করর সাইিটিকত পথরক্থল্পত ক্াকজর িকধয রকেকে র্তুর্ সাইডওোক্, এক্টি 

ঝকির পাথর্র বযবস্থা, সাইকির বাথত, এক্টি র্তুর্ হখলার িাঠ এবং স্থার্ীে লযােকস্কথপং, এবং 

এক্ই সম্প্রদাকের বাগার্ সংকোজর্।  

  

প্রথতটি অযাপািনকিকন্ট এর্াক্তজন োর (Energy Star) বা সিতুল অযাপ্লাকেন্স, শক্তক্তদক্ষ বাথত, এবং 

পাথর্ সাশ্রেী প্লাথবং থেক্সোর িাক্কব। থবক্াশক্াজটি থবর্ািূকলয ওোইোই প্রদার্ ক্রকব হেখাকর্ 

প্রকতযক্ বাথসন্দাকক্ এক্টি অর্র্য ওোইোই হর্িওোক্ন প্রদার্ ক্রা  কব ো তাকদর অযাপািনকিকন্ট 

এবং ভবকর্র হেকক্াকর্া স্থাকর্ও পাওো োকব, হসই সাকি িাক্কব 24/7 আইটি বযবস্থাপর্ার অর্-

ক্ল হসবা।  

  

অথতথরক্ত সুকোগসুথবধার িকধয িাক্কব রান্না রস  ৩এক্টি ক্থিউথর্টি ক্ক্ষ, ক্ম্পিউিার ক্ক্ষ 

এবং বযাোকির ক্ক্ষ, িাল রাখার স্থার্ এবং প্রিি ও তৃতীে তলাে ক্াপি হধাোর বযবস্থা। এোিাও 

 করর বাইকর জিাকেকতর জর্য হবঞ্চ ও থপক্থর্ক্ হিথবলস  এক্টি থর্কবথদত পযাটিও িাক্কব।  

  

অথলম্পিক্ অযাথভথর্উ অযাপািনকিন্টগুথলর জর্য হেি অি নােকর্র িকধয রকেকে থর্ম্ন আকের 

আবাসর্ ক্র হেথডি (Low Income Housing Tax Credits) ো 9.6 থিথলের্ িাথক্নর্ ডলার 

ইকু্ইটি সৃটষ্ট ক্রকব এবং থর্উ ইেক্ন হেি হ ািস অযাে ক্থিউথর্টি থরথর্উোল (New York State 

Homes and Community Renewal, HCR) হিকক্ 2.4 থিথলের্ িাথক্নর্ ডলার ভতুনথক্। থর্উ ইেক্ন 

হেি পাক্নস, থরক্তেকেশর্ এবং থ কোথরক্ থপ্রজাকভনশর্ অথেস (NYS Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) হেডাকরল ও হেকির ঐথত াথসক্ ক্র হেথডি 

(Historic Tax Credits) বরাদ্দ ক্করকে ো 5.4 থিথলের্ িাথক্নর্ ডলার ইকু্ইটি সৃটষ্ট ক্রকব। 



এিাোর হেি হডকভলপকিন্ট (Empire State Development) হবিার বাকেকলা োে (Better 

Buffalo Fund) হিকক্ 500,000 িাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে এবং থর্উ ইেক্ন হেি এর্াক্তজন থরসােন 

এবং হডকভলপকিন্ট ক্তৃনপক্ষ (New York State Energy Research and Development 

Authority, NYSERDA) 46,000 িাথক্নর্ ডলাকরর সিি নর্ প্রদার্ ক্রকব।  

  

হ ািস অোন্ড কবিউবর্টর্ বরবর্উয়াম্বলর কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, 

"ঐথত াথসক্ PS 78-র 19 থিথলের্ িাথক্নর্ ডলাকরর সবুজ ও থডক্তজিাথল সংেুক্ত সম্প্রদাকে 

রূপান্তর  ওো এির্ থর্রাপদ, সুরথক্ষত, িার্সিন্ন, সাশ্রেী আবাসর্ ততথর ক্রকব ো সক্ল থর্উ 

ইেক্নবাসীর প্রকোজর্ ও প্রাপয। অকর্ক্ থদর্ ধকর খাথল িাক্া সু্কলটিকক্ েত্নস ক্াকর পুর্ব নাসকর্র 

িাধযকি, আিরা সম্প্রদাকের সিদ থ কসকব এর সটঠক্ স্থার্কক্ পুর্ঃস্থাপর্ ক্রথে ো আকরক্বার 

ইে সাইকডর বাথসন্দাকদর ক্াকজ আসকব। গত এক্ দশক্ ধকর, হেি বাকেকলাকত সাশ্রেী 

আবাসর্ থর্ি নাণ ও সংরক্ষকণ 300 থিথলের্ িাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ থবথর্কোগ ক্করকে ো শ রটিকক্ 

পুর্গ নঠর্, আকরা শক্তক্তশালী  কত ও সিৃক্তি ক্রকত সা ােয ক্রকে। CDS ির্াক্ন এবং আিাকদর 

হেি ও থসটি অংশীদারকদরকক্ ধর্যবাদ, ভথবষযৎ প্রজন্ম এই ভবর্টিকক্ থর্কজর বাথি থ কসকব 

িকর্ রাখকব।"  

  

হস্টর্ পাকনম্বসর (State Parks) কবিের্ার এবরক কুম্বলবসে িম্বলর্, "প্রাক্তর্ পাবথলক্ সু্কলটি 

2008 সাকল বন্ধ  কে োওোর পূকব ন থবংশ শতাব্দীকত বাকেকলার এই এলাক্ার প্রবৃক্তিকত এক্টি 

উকেখকোগয ভূথিক্া পালর্ ক্করকে। হেকির ঐথত াথসক্ ঐথত য সংরক্ষকণ পাক্নকস আিাকদর 

থিশকর্র অংশ থ কসকব, আিাকদর একজক্তন্স এই সিথিটিকক্ 2019 সাকল হেকির ঐথত াথসক্ 

স্থার্ থর্বন্ধকর্ (State Register of Historic Places) তাথলক্াভুক্ত ক্করকে, এবং এক্ বের পর এটি 

ঐথত াথসক্ স্থাকর্র জাতীে থর্বন্ধকর্ তাথলক্াভুক্ত (National Register of Historic Places)  ে, 

োর েকল এটি ঐথত াথসক্ ক্র হেথডকির জর্য উপেুক্ত  ে র্া এই প্রক্ল্পটিকক্ সিি নর্ ক্রকে। 

এই ক্াজ ঐথত াথসক্ ভবর্টিকক্ আকরক্বার এই সম্প্রদাকের এক্টি সিকদ পথরণত ক্রকব।"  

  

NYSERDA-র হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ বর্ি না ী কি নকতনা হোবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, 

"NYSERDA এই ঐথত াথসক্ ভবর্কক্ এির্ সাশ্রেী আবাসকর্ রূপান্তর ক্রার ক্াজ সিি নর্ 

ক্রকত হপকর গথব নত োর তবথশষ্টয  কব শক্তক্তদক্ষতা, হিক্সই র্ক্শা এবং ো বাথসন্দাকদর বথধ নত 

স্বােন্দয ও বাসকোগযতা থদকে লাভবার্ ক্রকব এবং এক্ইসাকি অর্সাইি হসবাদার্ ক্রকব। শক্তক্ত 

থবল ক্িাকব এবং সিকের সাকি সঞ্চে বৃক্তি ক্রকব এির্ র্তুর্ অযাপ্লাকেন্স ও বাথতর সাকি থিথলত 

 কে ক্াঠাকিাটির অথভকোক্তজত পুর্ব নযব ার আকরা শক্তক্তশালী ও স্বাস্থযক্র এক্টি সম্প্রদাে 

ততথরকত সা ােয ক্কর এবং সক্ল থর্উ ইেক্নবাসী োকত আিাকদর পথরেন্ন শক্তক্তকত রূপান্তর দ্বারা 

লাভবার্  ে তা থর্ক্তিত ক্কর।"  

  

এিায়ার হস্টর্ হেম্বভলপম্বিম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার ও হপ্রবসম্বেন্ট এিিং প্রযার্ বর্ি না ী 

কি নকতনা পদপ্রাপ্ত হ াপ র্াইর্ িম্বলর্, "বাকেকলার প্রাক্তর্ পাবথলক্ সু্কল 78-হক্ সাশ্রেী 

অযাপািনকিন্ট ও ক্থিউথর্টি হেস থ কসকব পুর্ঃক্ল্পর্া ক্রা এক্টি ঐথত াথসক্ ভবকর্ র্তুর্ 

জীবর্ একর্ থদকব এবং এক্টি গুরুত্বপূণ ন শ করর ক্থরকডার সংলি এবং  র্ত্ব ও অি ননর্থতক্ 

থবক্াশকক্ উৎসাথ ত ক্রকব। অথলম্পিক্ অযাথভথর্উ হডকভলপকিকন্টর (Olympic Avenue 

Development) িকতা প্রক্কল্প হবতার বাকেকলা োকের অবযা ত সিি নর্ এির্ আবাথসক্ ও 



বাথণক্তজযক্ এলাক্ার সংস্কাকর অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ো হবসরক্াথর থবথর্কোগ বযব ার ক্কর 

সম্প্রদােকক্ রূপান্তথরত ক্কর।"  

  

CDS লাইে ট্রার্ক্তজেম্বের (CDS Life Transitions) হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ পবরোলর্া 

কি নকতনা অোন্্ডরু বসউর্াি িম্বলর্, "অথলম্পিক্ অযাথভথর্উ অযাপািনকিন্টগুথলর প্রক্ল্পটি থর্উ 

ইেক্ন হেিজকুি সাশ্রেী আবাসর্ প্রদাকর্র আিাকদর থিশর্টিকক্ আকরা অগ্রসর ক্রার এক্টি 

দারুণ সুকোগ। িার্সিন্ন, থর্রাপদ, সাশ্রেী আবাসর্  কলা হিৌথলক্ অথধক্ার, এবং সক্কল োকত 

থর্কজকদর সম্প্রদাকে দুক্তিন্তা োিাই জীবর্োপকর্র সুকোগ পাওোর িকতা ক্ষিতা লাভ ক্কর তা 

থর্ক্তিত ক্রকত তাকদর সিি নকর্র জর্য CDS ির্াক্ন হেি ও স্থার্ীে সরক্াকরর ক্ি নক্তনাকদর প্রথত 

কৃ্তজ্ঞ। আিরা বাকেকলাকত এক্টি উজ্জ্বল ভথবষযৎ হদখকত উনু্মখ এবং এই সম্প্রদাকে ও পুকরা 

হেকি আকরা হবথশ িার্ুষকক্ হসবাদাকর্র সুকোগ হপকে আর্ক্তন্দত।"  

  

ইবর কাউবন্টর বর্ি না ী িাকন হপাম্বলার্কাজন িম্বলর্, "এধরকর্র প্রক্ল্প এলাক্াগুথলকক্ থস্থথতশীল 

 কত এবং আকরা িজবুত সম্প্রদাে গঠর্ ক্রকত সা ােয ক্কর। প্রাক্তর্ PS 78 শুধু বযস্ত ও অথত 

প্রকোজর্ীে সাশ্রেী আবাসর্ থ কসকব এক্টি র্তুর্ জীবর্ হপকত োকে র্া, বরং দারুণভাকব 

উন্নের্ ক্রা ক্যািাসটি অথলম্পিক্ অযাথভথর্উ এলাক্াে এক্টি ক্াে নক্র ও আক্ষ নণীে সংকোজর্ 

 কে উঠকব। প্রক্ল্পটি এই এলাক্া এবং বাকেকলার জর্য এক্টি বি থবজে।"  

  

িাম্বেম্বলার হিয়র িায়রর্ েবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "বাকেকলা থসটিকত সাশ্রেী আবাসকর্র 

উপলভযতা বৃক্তি ক্রকত এটি আকরক্টি অগ্রগািী পদকক্ষপ এবং আকরক্টি অলস, প্রাক্তর্ 

বাকেকলা পাবথলক্ সু্ককলর দুদনান্ত পুর্ব নযব ার," হিের বােরর্ ডথিউ. ব্রাউর্ বকলর্। "আথি গভর্ নর 

হ াক্লকক্, আিাকদর হেকির আইর্ প্রণের্ক্ারীকদর, এবং থর্উ ইেক্ন হেি হ ািস অযাে 

ক্থিউথর্টি থরথর্উোলকক্ আকরা এক্টি সাশ্রেী আবাসর্ প্রক্ল্প সম্ভব ক্রার জর্য, এবং CDS 

ির্াক্নকক্ বাকেকলা থসটিকত থবথর্কোগ ক্রার জর্য ধর্যবাদ জার্াকত োই।"  

  

NYS অোম্বসেবলর সিংখোগবরষ্ঠ হর্তা ক্তিস্টাল বপপলস-হস্টাকস িম্বলর্, "প্রাক্তর্ PS 78 

ভবকর্র থর্ি নাণক্াজ শুরু  কেকে, এটিকক্ বাকেকলার ইেসাইকড 46টি সাশ্রেী অযাপািনকিন্ট 

ততথরর িাধযকি পুর্রাে বযব ার ক্রার জর্য, এটি আিাকদর সম্প্রদােকক্ পুর্জীথবত ক্রকত 

সা ােয ক্রার জর্য থর্উ ইেক্ন হেি হ ািস অযাে ক্থিউথর্টি থরথর্উোকলর সংস্থাকর্র দারুণ 

বযব ার। আথি গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, CDS ির্াক্ন হডকভলপকিন্ট, এবং অর্যার্য সক্ল 

সম্প্রদাকের হেক্ক াল্ডারকদর প্রশংসা ক্রকত োই, োকদর হর্তৃত্ব এই প্রক্ল্পকক্ বাস্তকব পথরণত 

ক্রকত অবদার্ হরকখকে।"  

  

হস্টর্ বসম্বর্র্র টর্ি হকম্বর্বে িম্বলর্, "PS 78-র বযাপক্ পুর্ব নযব ার ও রূপান্তর  কলা হেিবযাপী 

সাশ্রেী আবাসকর্র সুকোগ সিি নকর্ থর্উ ইেকক্নর প্রথতশ্রুথতর আকরা এক্টি উদা রণ। এরক্ি 

হিক্সই, উপলভয প্রক্কল্প থবথর্কোগ ক্রার িাধযকি, আিরা শুধু বাকেকলার অতীকতর এক্টি 

অংশকক্ সংরক্ষণ ক্রথে র্া, বরং আিরা এক্টি সম্প্রদাে-হক্ক্তিক্ স্থার্ ততথর ক্রথে, হেটিকক্ 

বাথসন্দারা অকর্ক্ বেকরর জর্য বাথি বলকত পারকব।"  

  

###  
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