
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 
 

গভর্ নর হ াকল িাম্বেম্বলাম্বে 21 বিবলয়র্ ডলাম্বরর সাশ্রয়ী িূম্বলের আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র 

বর্ি নাণ কাজ শুরু করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

িাম্বেম্বলার ওম্বয়স্ট সাইম্বড 49টি র্েুর্ সাশ্রয়ী এিং েক্তি দক্ষ অোপািনম্বিন্ট হ াগ করম্বি 

ওম্বয়স্ট সাইড হ ািস; অিস্থার্গুবল গৃ  ীর্ প্রাপ্ত িয়স্কম্বদর জর্ে সংরবক্ষে হষালটি 

অোপািনম্বিন্ট অন্তভুনি করম্বি  

  

NYSERDA এর বিক্তডংস অে এক্তিম্বলন্স কম্পিটিেম্বর্র িাধ্েম্বি 362,000 ডলাম্বরর হিবে 

প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে উন্নয়র্টিম্বক  

  
  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ বাফেফলাফে 21 থিথলয়র্ ডলাফরর সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্ উন্নয়ফর্র 

থর্ি নাণ ক্াজ শুরু ক্রার হ াষণা ক্ফরফের্। ওফয়স্ট সাইড হ ািস র্াফি পথরথিে, উন্নয়র্টি দুটি 

ভবফর্র উফেখফ াগয পুর্ব নাসর্ এবং 49টি বাথ়ি তেথরর জর্য এগাফরাটি ভবফর্র র্েুর্ থর্ি নাণফক্ 

অন্তভুনক্ত ক্ফর,  ার িফযয আফে 16টি স ায়ো পথরফষবা স  অযাপািনফিন্ট গ ৃ ়ীর্োর সম্মুখ়ীর্ 

বাথসন্দাফদর জর্য।  

  

"এই গুরুত্বপূণ ন র্েুর্ উন্নয়র্ বাফেফলার পথরবারগুথলর জর্য অথে প্রফয়াজর়্ীয় শক্তক্ত-দক্ষ এবং 

আযুথর্ক্ সাশ্রয়়ী িূফলযর অযাপািনফিন্ট প্রদার্ ক্ফর,  ার িফযয গ ৃ ়ীর্োর সাফি ল়িাই ক্রা 

পথরবারগুথলর জর্য অযাপািনফিন্টও আফে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "খাথল জায়গাগুথলফক্ র্েুর্ 

আবাসফর্র সুফ াফগ রূপান্তর ক্রার িাযযফি, আিরা ওফয়স্ট সাইড জফু়ি র্েুর্ অি ননর্থেক্ 

ক্া নক্লাপ উৎপাদর্ ক্রফে পাথর এবং হসই পথরবারগুথলর জ়ীবর্ াত্রার িার্ উন্নে ক্রফে পাথর 

হ গুথল শ়ীঘ্রই এই উন্নয়র্ফক্ থর্ফজর বাথ়ি বলফব।"  

  

ওফয়স্ট সাইড হ ািস  ল আবাসর্ফক্ আরও সাশ্রয়়ী, র্যায়সঙ্গে এবং থিথেশ়ীল ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্ফলর রাজযবযাপ়ী পথরক্ল্পর্ার অংশ। সম্প্রথে প্রণ়ীে হস্টি বাফজফি গভর্ নর 25 

থবথলয়র্ ডলাফরর এক্টি র্েুর্ পাাঁি-বের হিয়াদ়ী সিথিে আবাসর্ পথরক্ল্পর্া সেলভাফব প্রণয়র্ 

ক্ফরফের্  া থর্উ ইয়ক্ন জফু়ি 100,000 সাশ্রয়়ী বাথ়ি তেথর বা সংরক্ষণ ক্রার িাযযফি আবাসফর্র 

সরবরা  বকৃ্তি ক্রফব,  ার িফযয অস ায় জর্ফগাষ্ঠীর জর্য স ায়োিূলক্ পথরফষবাসম্পন্ন 

10,000 বাথ়ি এবং আফরা 50,000 বাথ়িফে থবদুযোয়র্ সম্পন্ন ক্রা অন্তভুনক্ত রফয়ফে।   

  



17টি খাথল আবাথসক্ লফি এগাফরাটি র্েুর্ ভবর্ থর্ি নাণ ক্রা  ফব এবং দুটি থবদযিার্ থি-

পথরবাফরর বাথ়ি পুর্ব নাসর্ ক্রা  ফব। সম্পূণ ন  ফল উন্নয়র্টি এক্, দইু, থের্ এবং িার-হবডরুফির 

অযাপািনফিফন্টর থিশ্রণ স  হিাি 49টি সাশ্রয়়ী িূফলযর বাথ়ি প্রদার্ ক্রফব।  

  

হষালটি স ায়ক্ অযাপািনফিন্টগুথলফে বাথসন্দাফদর জর্য ভা়িার ভেুনথক্ এবং পথরফষবা অন্তভুনক্ত 

িাক্ফব হ গুথল এম্পায়ার হস্টি সাফপাটিনভ  াউক্তজং ইথর্থশফয়টিফভর (Empire State Supportive 

Housing Initiative) িাযযফি অি নায়র্ ক্রা  ফব এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি অথেস অে অযাথডক্শর্ 

সাথভনফসস অযান্ড সাফপািনস (New York State Office of Addiction Services and Supports) 

িারা পথরিাথলে  ফব৷ হবস্টফসলে থবফ থভয়ারাল হ লি (BestSelf Behavorial Health) িারা 

প্রদত্ত পথরফষবাগুথলর িফযয িাক্ফব পথরি নার বযবিাপর্া, আিরণগে স্বাফিযর থিথক্ৎসার 

পথরফষবা, সে়ীফি নর স ায়ো, প্রািথিক্ পথরি নার পথরফষবা, থশক্ষািূলক্/বথৃত্তিূলক্ পথরফষবা, থশশু 

পথরি নার সংিার্গুথলর সাফি সংফ াগ এবং তদর্ক্তন্দর্ জ়ীবর্ াত্রার দক্ষোর হক্ষফত্র স ায়ো।  

  

অবথশষ্ট 33টি বাথ়িগুথল এলাক্ার গ়ি িযযি আফয়র 50 শোংশ বা োর ক্ি উপাজনর্ক্ার়ী 

পথরবারগুথলর জর্য  ফব৷  

  

থেউস (পযাথসভ  াউস ইর্থস্টটিউি US (Passive House Institute US)), 2020 এন্টারপ্রাইজ 

গ্র়ীর্ ক্থিউথর্টি (2020 Enterprise Green Communities) এবং ওফয়ল থবক্তডং সাটিনথেফক্শর্ 

(WELL Building Certification) হিফক্ সাটিনথেফক্শর্ অজনফর্র জর্য 625 ওফয়স্ট অযাথভথর্উফে 

এক্টি থের্ েলা, 15 ইউথর্ফির ভবর্ থর্ি নাণ ক্রা  ফব; হসই সাফি থর্উ ইয়ক্ন হস্টি এর্াক্তজন থরসািন 

অযান্ড হডফভলপফিন্ট অিথরটির (New York State Energy Research and Development 

Authority, NYSERDA) থবক্তডংস অে এক্তিফলন্স ক্ম্পম্পটিশর্ এবং থর্উ ক্র্স্ট্রাক্শর্- াউক্তজং 

হপ্রাগ্রাি (New Construction-Housing Program) হিফক্ স ায়ো পাওয়ার জর্য ক্ি নক্ষিোর 

আবশযক্ো পূরণ ক্রা। ভবর্টি সম্পূণ ন তবদুযথেক্  ওয়ার িে ক্ফর থডজাইর্ ক্রা  ফয়ফে এবং 

এফে এক্টি গ্রাউন্ড হসাস ন থ ি পাম্প, শক্তক্ত পরু্রুিাফরর হভথন্টফলশর্ এবং এক্টি োফদর হসৌর 

শক্তক্তর অযাফরর িফো তবথশষ্টয িাক্ফব।  

  

উন্নয়র্টিফে লক্তির সুথবযা, সংরক্ষফণর আলিাথর, বারান্দা, অথলন্দ এবং এক্টি ক্থিউথর্টি 

ক্ফক্ষর িফো সুথবযা রফয়ফে।  

  

ওফয়স্ট সাইড হ ািস (West Side Homes) এক্াথযক্ বাস লাইফর্র ক্াোক্াথে এবং হবস্ট হসল্ফ 

থবফ থভয়ারাল হ লফির থিথর্ক্ এবং অথেস, হের্ এবং ইসাইয়াস গর্জাফলজ-হসাফিা ব্রাঞ্চ 

(Crane and Isaias Gonzalez-Soto Branch) লাইফব্রথর, ওফয়স্ট সাইড ক্থিউথর্টি সাথভনফসস 

(West Side Community Services) ক্থিউথর্টি হসন্টার, থবথভন্ন বাফেফলা শ ফরর সু্কল, 

িযাসািুফসিস অযাথভথর্উ পাক্ন (Massachusetts Avenue Park) এবং এক্টি হেফল ও হিফয়ফদর 

িাফবর এক্ িাইল বযাসাফয নর িফযয অবথিে।  

  

থবক্াশক্ার়ী  ল PUSH বাফেফলার  াউক্তজং হডফভলপফিন্ট শাখা, বাফেফলা হর্বরহুড 

হস্টথবলাইফজশর্ হক্াম্পাথর্ ইর্ক্ফপ নাফরফিড (Buffalo Neighbourhood Stabilization Company 

Inc, BNSC)। BNSC-এর হর্েৃফত্ব ওফয়স্ট সাইড সম্প্রদাফয়র সদসযরা 2017 সাফল শুরু  ওয়া 



এক্টি পথরক্ল্পর্ার প্রক্তেয়ার িাযযফি সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্ থ সাফব বযব ার ক্রার জর্য এই 

17টি সাইি থিথিে ক্ফরফের্।  

  

ওফয়স্ট সাইড হ ািফসর জর্য রাফজযর অি নায়ফর্র িফযয রফয়ফে হেডাফরল এবং রাজযর থর্ম্ন-

আফয়র  াউক্তজং িযাি হেথডি  া 12 থিথলয়র্ ডলাফরর ইকু্যইটি প্রদার্ ক্রফব এবং এক্টি 

অথেথরক্ত 3.3 থিথলয়র্ ডলাফরর ভেুনথক্ তেথর ক্রফব থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ািস এবং ক্থিউথর্টি 

থরথর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal) হিফক্। থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

অথেস অে হিফম্পারাথর অযান্ড থডফসথবথলটি অযাথসসিযান্স (New York State Office of 

Temporary and Disability Assistance) গ ৃ ়ীর্ফদর আবাসফর্র স ায়োর ক্ি নসূথি হিফক্ 3.6 

থিথলয়র্ ডলার প্রদার্ ক্রফে। NYSERDA থবক্তডংস অে এক্তিফলন্স হপ্রাগ্রাফির থিে়ীয় রাউফন্ড 

362,620 ডলার এবং থর্উ ক্র্স্ট্রাক্শর্- াউক্তজং হপ্রাগ্রাফির িাযযফি 124,000 ডলার প্রদার্ 

ক্ফরফে। বাফেফলা শ র 500,000 ডলার প্রদার্ ক্রফে।  

  

হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াল কবিের্ার রুিার্ বভসর্াউসকাস িম্বলম্বের্, "ওফয়স্ট 

সাইড হ ািফস আিাফদর থবথর্ফয়াগ পথরফষবাগুথল এবং সুফ াগ-সুথবযাগুথলর ক্াোক্াথে  া াঁিা  ায় 

এির্ এলাক্ায় 49টি শক্তক্ত-দক্ষ এবং সাশ্রয়়ী িূফলযর অযাপািনফিন্ট তেথর ক্রফব,  ার িফযয 

অথেথরক্ত স ায়োর প্রফয়াজর্ পথরবারগুথলর জর্য 16টি অযাপািনফিন্ট রফয়ফে৷ এই হিৌক্সভাফব 

থডজাইর্ ক্রা ইর্থেল উন্নয়র্ আফশপাফশর এলাক্ার আবাথসক্ িথরফত্রর পথরপূরক্  ওয়ার সাফি 

ওফয়স্ট সাইড সম্প্রদাফয়র ক্াফে র্েুর্ ক্া নক্লাপ সরবরা  ক্রফব। ক্ফ ার শক্তক্ত দক্ষোর 

বযবিাগুথলফক্ অন্তভুনক্ত ক্রার িাযযফি ওফয়স্ট সাইড হ ািস বাথসন্দাফদর জর্য এক্টি স্বািযক্র 

িাক্ার জায়গা, সবার জর্য এক্টি পথরষ্কার এবং সবুজের সম্প্রদায় তেথর ক্রফব এবং CLCPA 

িারা থর্য নাথরে ক্াব নর্ হ্রাস ক্রার লক্ষযিাত্রা অজনফর্র উফেফশয রাফজযর প্রফিষ্টাফক্ আরও এথগফয় 

থর্ফয়  াফব৷ PUSH বাফেফলা এবং আিাফদর অর্যার্য অংশ়ীদারফদর এই র্েুর্ উন্নয়র্টিফক্ 

সেলভাফব পথরিালর্া ক্রার জর্য অথভর্ন্দর্।"  

  

অবেস অে অোবডকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপািনম্বসর কবিের্ার বির্াম্বজা কাবর্ং াি 

িম্বলম্বের্, "আসক্তক্ত িারা প্রভাথবে বযক্তক্তফদর োফদর স্বাফিযর জর্য প্রফয়াজর়্ীয় গুরুত্বপূণ ন 

পথরফষবাগুথল পাওয়ার জর্য প্রায়ই এক্টি স ায়ক্ আবাসফর্র পথরফবফশর প্রফয়াজর্  য়৷ 

OASAS আিাফদর অংশ়ীদার এফজক্তন্সগুথলর সাফি এই প্রক্ল্পগুথলফক্ রাফজযর সিস্ত অঞ্চফল 

থর্ফয় আসার জর্য এবং বক্তঞ্চে িার্ষুফদর োফদর প্রফয়াজর়্ীয় সংিার্গুথলর সাফি সং ুক্ত ক্রফে 

ক্াজ ক্ফর িফলফে৷ পক্তিি থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রদাফয়র জর্য এটি হ  লাভ থর্ফয় আসফব োর জর্য 

আথি অফপক্ষা ক্রথে।"  

  

অবেস অে হিম্বিারাবর অোন্ড বডম্বজবিবলটি অোবসস্টাম্বন্সর কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল 

ডবিউ. টিিজ িম্বলম্বের্, "সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসফর্র সাফি স ায়ক্ পথরফষবাগুথলফক্ সং ুক্ত 

ক্রার িাযযফি  ারা গ ৃ ়ীর্োর সম্মখু়ীর্  ফে োফদর জর্য আিরা এক্টি থিথেশ়ীল পথরফবশ 

প্রদার্ ক্রফে পাথর এবং োফদর আবাসফর্র অথিথেশ়ীলোয় অবদার্ রাফখ এির্ িযাফলঞ্জগুথলর 

হিাক্াফবলা ক্রফে পাথর৷ ওফয়স্ট সাইড হ ািস প্রক্ল্প স  গ ৃ ়ীর্ আবাসর্ এবং স ায়ো 

ক্ি নসূথির জর্য গভর্ নর হ াক্ফলর অবযা ে সিি নর্, সিস্ত থর্উ ইয়ক্নবাস়ীফদর থর্ফজর বাথ়ি বলার 

জর্য এক্টি থর্রাপদ জায়গা থর্ক্তিে ক্রার উফেফশয োর অঙ্গ়ীক্ারবিো প্রদশ নর্ ক্ফর - থবফশষ 

ক্ফর আিাফদর িফযয সব হিফয় ঝুাঁ থক্পূণ ন  ারা, োফদর জর্য।"  



  

বর্উ ইয়কন হস্টি এর্াক্তজন বরসািন অোন্ড হডম্বভলপম্বিন্ট অবিবরটির (New York State 

Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও 

হডাবরর্ এি  োবরস িম্বলম্বের্, "দুব নল বাফেফলা বাথসন্দাফদর জর্য সম্পূণ ন-তবদুযথেক্ স ায়ক্ 

সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্  া োপ পাম্প প্র ুক্তক্ত, শক্তক্ত দক্ষ বায়ুিলািল এবং পুর্র্ নব়ীক্রণফ াগয 

শক্তক্তর বযব ার প্রদশ নর্ ক্ফর এির্ ওফয়স্ট সাইড হ ািস প্রফজফের ক্াজ শুরু  ফে হদফখ এবং 

োর থর্ি নাণ শুরু ক্রফে হপফর NYSERDA আর্ক্তন্দে৷ এই যরফর্র থবক্তডং অে এক্তিফলন্স 

প্রক্ল্পগুথল হদখায় হ  এক্টি ক্ি ক্াব নফর্র ভথবষযে সম্ভব এবং আরািদায়ক্ স্বািযক্র ভবর্গুথল 

সিস্ত থর্উ ইয়ক্নবাস়ীফদর জর্য অযাফিসফ াগয ো থর্ক্তিে ক্ফর, 2 থিথলয়র্ ডলাফরর জলবায় ু

বান্ধব গ ৃ অজনর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ফলর প্রথেশ্রুথের সিি নফর্।"  

  

হস্টি বসম্বর্ির টিি হকম্বর্বড িম্বলম্বের্, "এই প্রক্ল্পটি থর্উ ইয়ক্ন হস্টফির স ায়ক্, সাশ্রয়়ী 

িূফলযর আবাসফর্র সুফ াগ তেথর ক্রার প্রথেশ্রুথের আফরক্টি উদা রণ। সম্প্রদায়-হক্ক্তিক্ 

িার্গুথলফক্ অগ্রাথযক্ার হদওয়া এবং ওফয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন জফু়ি পথরবার এবং বযক্তক্তফদর গফ়ি 

হোফল এির্ হিক্সই সিাযার্গুথলফে থবথর্ফয়াগ ক্রার জর্য আথি গভর্ নর হ াক্লফক্ যর্যবাদ 

জার্াই।"  

  

হস্টি বসম্বর্ির ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "পুশ বাফেফলা (PUSH Buffalo) বেফরর পর বের যফর এই 

সম্প্রদাফয় দুদনান্ত ক্াজ ক্রফে৷ এই প্রক্ল্পটি বাফেফলার ওফয়স্ট সাইডফক্ পুর্রুজ্জ়ীথবে ক্রফে 

সা া য ক্রার জর্য রাষ্ট্রীয় ে থবফলর দারুণ বযব ার ক্রফব। এই 19টি খাথল জায়গা এবং 

সম্পথত্তর পরু্ব নাসর্ শুয ুহ  এলাক্াগুথলফে এগুথল থর্থি নে  ফয়ফে োর উন্নে ক্রফব র্া - বরং 

এগুথল বহু অফর্ক্ বাফেফলাবাস়ীফদর জর্য অেযন্ত প্রফয়াজর়্ীয় সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্ তেথর 

ক্রফব এবং  ারা গ ৃ ়ীর্োর সম্মুখ়ীর্  ফে োফদর জর্য গুরুত্বপূণ ন স ায়ো প্রদার্ ক্রফব।"  

  

বিধ্ার্সভার সদসে জর্ বড বরম্বভরা িম্বলম্বের্, "আথি গভর্ নর হ াক্ল, বাফেফলা হর্বারহুড 

হস্টথবলাইফজশর্ হক্াম্পাথর্ ইর্ক্ফপ নাফরফিড (Buffalo Neighborhood Stabilization Company 

Inc.), এবং পুশ বাফেফলাফক্ যর্যবাদ জার্াফে িাই বাফেফলার ওফয়স্ট সাইফড অেযন্ত প্রফয়াজর়্ীয় 

সিোপূণ ন আবাসফর্ থবথর্ফয়াগ ক্রার জর্য৷ 49টি র্েুর্ ইউথর্ি থর্ফয় গট ে ওফয়স্ট সাইড হ ািস 

শুয ুওফয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রদাফয়র িফযয সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসফর্র অেযন্ত প্রফয়াজর়্ীয় এক্টি 

হক্ষত্র পূরণ ক্রফব োই র্য়, এই ইউথর্িগুথল বাস পথরফষবা, হবস্টফসল্ফ থবফ থভয়ারাল হ লফির 

থিথর্ক্ এবং অথেসগুথল, হের্ এবং ইসাইয়াস গর্জাফলজ-হসাফিা ব্রাঞ্চ লাইফব্রথর এবং ওফয়স্ট 

সাইড ক্থিউথর্টি সাথভনফসফসর ক্াোক্াথে িাক্ফব — হ গুথল এির্ সংিা  া জর্সাযারফণর জর্য 

অিূলয পথরফষবা স ায়ো এবং সুফ াগ-সুথবযা প্রদার্ ক্ফর  া জর্ফগাষ্ঠীর সব হিফয় হবথশ 

প্রফয়াজর্।"  

  

এবর কাউবন্টর বর্ি না ী িাকন হপাম্বলার্কাজন িম্বলম্বের্, "সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্ আিাফদর 

অি নর়্ীথে এবং আিাফদর সম্প্রদাফয়র জর্য গুরুত্বপূণ ন,  া আিাফদর সম্প্রদাফয়র জ়ীবর়্ীশক্তক্তফে 

অবদার্ রাফখ। এই ব়ি থবথর্ফয়াগ এবং এক্টি এলাক্ার প্রথে অঙ্গ়ীক্ারবিো  া এই প্রক্ল্প হিফক্ 

বযাপক্ভাফব উপকৃ্ে  ফব, এই যরফর্র অি ননর্থেক্ উন্নয়ফর্র প্রথে গভর্ নর হ াক্ফলর প্রথেশ্রুথের 

হোক্াসফক্ থর্ফদনশ ক্ফর। থবদযিার্ ক্া াফিার সংস্কাফরর িাযযফি এই অর্র্য সাশ্রয়়ী িূফলযর 

আবাসর্ প্রদাফর্র সাফি সাফি এক্দি র্েুর্ থবক্তডং তেথর ক্রা,  া বাফেফলাফে গফব নর এক্ উৎস 



 ফব, ো আিাফদর গভর্ নর এবং োর প্রশাসফর্র হর্েৃত্ব এবং অগ্রগাি়ী থিন্তাভাবর্াফক্ েুফল যফর। 

আথি ওফয়স্ট সাইড হ ািস প্রক্ফল্পর সাফি জথ়িে সক্লফক্ সাযুবাদ জার্াই এবং এই অেযন্ত 

প্রফয়াজর়্ীয় সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্ উন্নয়ফর্র উদ াপফর্র জর্য অবফশফষ থেো ক্ািার 

অর্ুষ্ঠাফর্র জর্য অফপক্ষা ক্রথে।"  

  

হিয়র িায়রর্ ডবিউ ব্রাউর্ িম্বলম্বের্, "আথি PUSH বাফেফলা, থর্উ ইয়ক্ন হস্টিথর্উ ইয়ক্ন 

হস্টি অথেস অে  াউক্তজং অযান্ড ক্থিউথর্টি থরথভউ (New York State Office of Housing and 

Community Review), NYSERDA, হস্টি অথেস অে থবফ থভয়ারাল হ লি (Office of 

Behavioral Health), এবং হবস্ট হসল্ফ থবফ থভয়ারাল হ লিফক্ যর্যবাদ জার্াই এই ি ার্ সাশ্রয়়ী 

িূফলযর আবাসর্ উন্নয়ফর্ স ফ াথগো ক্রার জর্য,  া আিাফদর গ ৃ ়ীর্ জর্সংখযাফক্ও সা া য 

ক্রফব৷ এটি  ল পঞ্চি PUSH Buffalo আবাসর্ প্রক্ল্প  ার অংশ  ফে হপফরফে আিার প্রশাসর্ 

এবং আিরা HOME ে থবফল 500,000 ডলার থদফে হপফর আর্ক্তন্দে,  খর্ আিরা বাফেফলা 

শ ফরর প্রথেটি অংফশ 40 শোংশ সাশ্রয়়ী িূফলযর আবাসর্ তেথরর লক্ষয অজনফর্ ক্রার জর্য 

ক্াজ ক্রথে।"  

  

পুে িাম্বেম্বলার বর্ি না ী পবরিালক রা ওয়া ব রিািক্তজয়র্ িম্বলম্বের্, "BNSC/PUSH 

বাফেফলা ওফয়স্ট সাইড হ ািস প্রফজফের ক্াজ শুরু ক্রফে হপফর হরািাক্তঞ্চে৷ এটি এক্টি 

উচ্চাথভলাষ়ী এবং সিোপূণ ন জলবায় ুআইর্, জলবায়ু হর্েৃত্ব এবং সম্প্রদায় সুরক্ষা আইর্, 

(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) পাস ক্রার জর্য িার়্ীয় 

বাথসন্দাফদর সাফি ক্াজ ক্রার িূ়িান্ত পথরণথে।  খর্ আিরা 2019 সাফলর জফুর্ পাস ক্রা 

CLCPA-হক্ সিি নর্ ক্রথেলাি, আিাফদর সম্প্রদায় ক্ল্পর্া ক্রফে শুরু ক্ফরফে CLCPA ক্াফজর 

হক্ষফত্র হক্ির্  ফব ো প্রদশ নর্ ক্রা হক্ির্  ফব এবং ওফয়স্ট সাইড হ ািস  ল হসই ক্ল্পর্ার 

বাস্তব রূপ।  ারা আিাফদর সাফি স্বপ্ন হদখফে ইেুক্ এবং এই প্রক্ল্পটিফক্ বাস্তফব রূপ থদফে 

আিাফদর সিি নর্ ক্ফরফের্ োফদর আিরা স্ব়ীকৃ্থে জার্াফে এবং যর্যবাদ জার্াফে িাই।"  

  
###  
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