
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 93 বিবলয়র্ ডলাম্বরর আিাসর্ উন্নয়ম্বর্র বর্ি নাণ কাজ শুরু করার হ াষণা 

কম্বরম্বের্ যা 237টি সাশ্রয়ী িূম্বলের অোপািনম্বিন্ট বর্ম্বয় আসম্বি পূি ন িাম্বেম্বলাম্বে   

    

বপলবিি বভম্বলজ েোবিবল এিং বপলবিি বভম্বলজ বসবর্য়র বিদ্েিার্ জরাজীণ ন 

আিাসর্ম্বক প্রবেস্থাপর্ করম্বি   

   

উন্নয়র্টি 100 েোংে বিদ্যেবেক  ম্বি এিং হর্ি েূর্ে েক্তির িার্ অজনর্ করার জর্ে 

বেবর করা   

  

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে পূর্ ন র্ারেরলার ে্রুট হর্ল্ট এলাক্ায় পথরর্ার 

এর্ং র্য়স্করের জর্য 237টট সাশ্রয়়ী মূরলযর পাশাপাথশ অর্থিত অযাপাটনরমন্ট স  আর্াসর্ 

উন্নয়রর্র থর্ম নাণ ক্াজ শুরু  রয়রে। 58 থমথলয়র্ ডলাররর থপলথিম থভরলজ েযাথমথল (Pilgrim 

Village Family) এর্ং 35 থমথলয়র্ ডলাররর থপলথিম থভরলজ থসথর্য়র (Pilgrim Village Senior) 

হর্ট-জজররা শজির মার্ অজনরর্র জর্য ততথর ক্রা অতযন্ত শজি-েক্ষ ভর্র্  রর্। ঊর্চথিশটট 

অযাপাটনরমন্ট েুর্ নল প্রর়্ীণরের জর্য আলাো ক্রা  রর্ োরের স্বাধ়ীর্ভারর্ র্সর্ারসর জর্য ওর্-

সাইট স ায়তা পথররষর্ার প্ররয়াজর্।   

    

"সক্ল থর্উ ইয়ক্নর্াস়ী এমর্ র্াথ়িরত র্সর্াস ক্রার হোগয হেগুথল তারের প্ররয়াজরর্র সারি 

মার্ার্সই এর্ং তারের উন্নথত ক্রার সুরোগ হেয়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই েুটট র্তুর্ 

সমূ্পণ ন তর্েুযথতক্ ভর্র্ পূর্ ন র্ারেরলারত পথরর্ার এর্ং র্য়স্করের জর্য স্বািযক্র গৃর র অযারেস 

প্রসাথরত ক্ররর্, আমারের আক্রমর্াত্মক্ জলর্ায়ু লক্ষযগুথল পূরণ ক্ররত সা ােয ক্রার সারি, 

এর্ং আর্াসর্, খােয থর্রাপত্তা ়ীর্তা এর্ং র্েররর পর র্ের থর্থর্রয়াগ র্া ক্রার ও অর্র লার 

েলস্বরূপ অি ননর্থতক্ চযারলঞ্জগুথলর হমাক্ারর্লা ক্ররর্৷"   

   

থপলথিম থভরলজ েযাথমথল (Pilgrim Village Family) এর্ং র্য়স্করের ক্মরেে আর্াসর্রক্ আররা 

হর্থশ সাশ্রয়়ী, সমতাপূণ ন, ও থিথতশ়ীল ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর হেটর্যাপ়ী পথরক্ল্পর্ার 

অংশ। 2023 সারলর প্রণ়ীত হেট র্ারজরট গভর্ নর 25 থর্থলয়র্ ডলাররর এক্টট র্তুর্ পাাঁচ-র্ের 

হময়াে়ী সমথিত আর্াসর্ পথরক্ল্পর্া সেলভারর্ সুরথক্ষত ক্ররর্ ো থর্উ ইয়ক্ন জরু়ি 100,000 

সাশ্রয়়ী র্াথ়ি ততথর র্া সংরক্ষণ ক্রার মাধযরম আর্াসরর্র সংখযা রৃ্জি ক্ররর্, োর মরধয অস ায় 

জর্রগাষ্ঠীর জর্য স ায়তামূলক্ পথররষর্াসম্পন্ন 10,000টট র্াথ়ি এর্ং আররা 50,000টট র্াথ়িরত 

থর্েুযতায়র্ সম্পন্ন ক্রা অন্তভুনি ররয়রে। আজরক্র হ াষণা ইে র্ারেরলারক্ শজিশাল়ী ক্ররত, 



জ়ীর্রর্র মার্ উন্নত ক্ররত এর্ং হম মারস টপস সুপারমারক্নরট হেতাঙ্গ আথধপতযর্াে়ী শুযটটং 

এর্ং ক্রয়ক্ েশরক্র থর্থর্রয়াগ র্া ক্রার পিথতগত চযারলরঞ্জর হমাক্ারর্লা ক্রার জর্য 

ে়ী নরময়াে়ী হক্ৌশল ততথর ক্ররত জরুর্র মাঝামাজঝ এক্টট 50 থমথলয়র্ ডলাররর থর্থর্রয়ারগর 

হ াষণার উপর থভথত্ত ক্রর গর়ি হতারল।   

   

র্তুর্ থপলথিম থভরলজ ক্মরেেটট থর্েযমার্ থপলথিম থভরলজরক্ প্রথতিাপর্ ক্রররে, হেটট 

1979 সারল থর্থম নত  রয়থেল এর্ং জ়ীণ ন অর্িায় পরর থেল। মূল উেযার্-তশল়ীর অযাপাটনরমন্ট 

ভর্র্গুথল েুটট র্তুর্ এক্াথধক্ পথরর্াররর ভর্রর্র জর্য পি ততথর ক্রার উরেরশয হভরে হেলা 

 রে।   

   

থপলথিম থভরলজ থসথর্য়রর 55 র্ের র্া তার হর্থশ র্য়স়ী র্যজিরের জর্য 105টট অযাপাটনরমন্ট 

িাক্রর্। ঊর্পঞ্চাশটট অযাপাটনরমন্ট স্বাধ়ীর্ভারর্ র্া াঁচরত সমি নক্ হসর্া প্ররয়াজর্ এমর্ র্য়স্ক 

মারু্রষর জর্য সংরথক্ষত িাক্রর্। এম্পায়ার হেট সারপাটটনভ  াউজজং ইথর্থশরয়টটরভর (Empire 

State Supportive Housing Initiative) মাধযরম অি নায়র্ ক্রা এর্ং থর্উ ইয়ক্ন হেট স্বািয থর্ভাগ 

(Department of Health) দ্বারা পথরচাথলত আরর্গ, মার্থসক্ এর্ং শার়ীথরক্ স্বািয সংক্রান্ত 

স ায়ক্ পথররষর্া প্রোর্ ক্রা  রর্।   

   

থপলথিম থভরলজ েযাথমথল, ো থপলথিম থভরলজ থসথর্য়ররর পারশ অর্থিত, হসখারর্ 132টট 

অযাপাটনরমন্ট িাক্রর্, এক্টট িাউন্ড হলার ক্থমউথর্টট সুথর্ধার িার্ এর্ং প্রায় 5,000 র্গ নেুট 

র্াথণজজযক্ জায়গা স ।   

   

েুটট উন্নয়রর্র 237টট অযাপাটনরমরন্টর সর্গুথল এথরয়া থমথডয়ার্ আরয়র 60 শতাংশ র্া তার থর্রচ 

আরয়র পথরর্ারগুথলর জর্য সংরথক্ষত  রর্। উপরন্তু, 89টট অযাপাটনরমন্ট থর্েযমার্ HUD প্রক্ল্প-

থভথত্তক্ হসক্শর্ 8 ভা়িা স ায়তার ভাউচার দ্বারা উপকৃ্ত  রর্।   

   

সুথর্ধাসমূর র মরধয প্রশস্ত অভযন্তর়ীণ সম্প্রোরয়র িার্, সরু্জ িার্,  া াঁটার পি, র্াগার্, র্সার 

জায়গা, এক্টট হপররগালা, িাউন্ড-হলরভল পাথক্নং স্পট, এক্টট র়্ি হখলার মাঠ, এক্টট 

ক্ম্পম্পউটার লযার্, এক্টট জজম, এক্টট লাইরেথর এর্ং ইর্-ইউথর্ট ওয়াশার/ড্রাইয়ার এর্ং থডশ 

ওয়াশার অন্তভুনি িাক্রর্।   

   

র্তুর্ থপলথিম থভরলজ উন্নয়র্  রর্ 100 শতাংশ তর্েুযথতক্, ো হর্ট-শূর্য শজির মার্ অজনরর্র 

জর্য ততথর ক্রা  রয়রে। োরের হসৌর অযারর ভর্রর্র শজির ভার সামাল থেরত স ায়তা ক্ররর্। 

উভয় ভর্র্ থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্াজজন থরসাচন এর্ং হডরভলপরমন্ট ক্তৃনপরক্ষর (New York State 

Energy Research and Development Authority) ক্ম উচ্চতার র্তুর্ থর্ম নারণর টটয়ার III 

হপ্রািারমর মার্েন্ড (Low-rise New Construction Program) হমরর্ চলার ক্িা মািায় হররখ 

ততথর ক্রা  রয়রে।   

   

উন্নয়রর্র সাইটটট হরাজওরয়ল পাক্ন ক্মথপ্রর র্থসভ ক্যান্সার হসন্টাররর (Roswell Park 

Comprehensive Cancer Center) গৃ  র্ারেরলা র্ায়ািা হমথডরক্ল ক্যাম্পারসর (Buffalo 

Niagara Medical Campus) সংলগ্ন, এর্ং র্গর উন্নয়রর্র জর্য র্ারেরলার হক্ৌশলগত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-targeted-investments-address-vital-needs-east-buffalo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C50b6b1f1e14c48043ad508da5b850907%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922924190670146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUxrXPLIjuuDh%2ByVkFNfKTHGB2Bpb2nsUIOp287%2FnNU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-targeted-investments-address-vital-needs-east-buffalo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C50b6b1f1e14c48043ad508da5b850907%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922924190670146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUxrXPLIjuuDh%2ByVkFNfKTHGB2Bpb2nsUIOp287%2FnNU%3D&reserved=0


পথরক্ল্পর্ার পাাঁচটট হক্ৌশলগত থর্থর্রয়াগ এলাক্ার এক্টটর মরধয অর্থিত। আর্াথসক্রা 

থর্ক্টর্তী হরল হেশরর্র  া াঁটার েরূরের মরধয িাক্রর্র্ এর্ং শ়ীষ নিার়্ীয় থসটট অর্াস ন সু্কল (City 

Honors School) হিরক্ এক্ ব্লরক্রও ক্ম েরূরে িাক্রর্র্।   

   

থপলথিম থভরলজ েযাথমথলর জর্য রারজযর অি নায়রর্র মরধয ররয়রে িায়়ী ক্র-মুি র্রন্ড 5 

থমথলয়র্ ডলার, হেডাররল থর্ম্ন আরয়র আর্াসরর্র টযাে হক্রথডট ো 24.9 থমথলয়র্ ডলার 

ইকু্যইটটরত ততথর ক্ররর্ এর্ং থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামস অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল (New York 

State Homes and Community Renewal) হিরক্ ভতুনথক্ র্ার্ে 5 থমথলয়র্ ডলার। থর্উ ইয়ক্ন 

হেট এর্াজজন থরসাচন এর্ং হডরভলপরমন্ট ক্তৃনপরক্ষর (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) র্তুর্ থর্ম নাণ-আর্াসর্ ক্ম নসূথচ 528,000 ডলার প্রোর্ 

ক্রররে। উপরন্তু, সাইটটট পথররর্শ সংরক্ষণ থর্ভারগর (Department of Environmental 

Conservation) সেল োউর্থেল্ড থির্আপ হপ্রািারম (Brownfield Cleanup Program) 

অংশি ণ ক্রররে, ো প্রক্রল্পর ক্াজ সম্পন্ন  ওয়ার পর টযাে হক্রথডট র্ার্ে 5.7 থমথলয়র্ ডলার 

প্রোর্ ক্ররর্ র্রল আশা ক্রা  য়।   

   

থপলথিম থভরলজ থসথর্য়ররর (Pilgrim Village Senior) জর্য অি নায়রর্র মরধয আরে 4.1 থমথলয়র্ 

ডলাররর িায়়ী ক্র-মওকু্ে র্ন্ড, 15 থমথলয়র্ ডলার ইকু্যইটট সৃটিক্ার়ী হেডাররল থর্ম্ন আরয়র 

আর্াসর্ টযাে হক্রথডট (Federal Low-Income Housing Tax Credits) এর্ং হ ামস এর্ং 

ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal) হিরক্ 9.3 থমথলয়র্ ডলাররর 

ভতুনথক্। NYSERDA-র র্তুর্ থর্ম নাণ-আর্াসর্ ক্ম নসূথচ 420,000 ডলার প্রোর্ ক্রররে। উপরন্তু, 

সাইটটট পথররর্শ সংরক্ষণ থর্ভারগর (Department of Environmental Conservation) সেল 

োউর্থেল্ড থির্আপ হপ্রািারম (Brownfield Cleanup Program) অংশি ণ ক্রররে এর্ং 

প্রক্রল্পর ক্াজ সম্পন্ন  ওয়ার পর টযাে হক্রথডট র্ার্ে 4.1 থমথলয়র্ ডলার প্রোর্ ক্ররর্ র্রল 

আশা ক্রা  য়।   

   

প্রক্রল্পর থর্ক্াশক্ার়ী  ল SAA | EVI।   

   

বর্উ ইয়কন হেি হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community 

Renewal, HCR) কবিের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "237টট সাশ্রয়়ী অযাপাটনরমন্ট 

স , র্তুর্ 93 থমথলয়র্ ডলাররর থপলথিম থভরলজ ক্মরেে র্ারেরলার ইে সাইরডর জর্য 

অতযন্ত গুরুেপূণ ন পথরর্তনর্ থর্রয় আসরর্। আমরা শুধু অপ্রচথলত টাউর্ াউসগুথলর প্রথতিাপর্ 

এর্ং থশল্প র্জনয পথরষ্কার ক্রার জর্য অি নায়র্ ক্রথে র্া, আমরা এক্টট উচ্চ শজি-েক্ষ এর্ং 

স্বািযক্র সম্প্রোয়ও ততথর ক্রথে ো সমস্ত র্য়রসর মারু্ষরক্ র্াইরর থর্রয় থগরয় তারের 

আরশপারশর পথররর্শ উপরভাগ ক্রার জর্য ততথর সরু্জ িার্ স  েুেনান্ত সুরোগ-সুথর্ধা থর্রয় গর্ ন 

ক্ররর্৷ HCR এর পক্ষ হিরক্, আমরা র্তুর্ থপলথিম থভরলরজর মরতা র্হু-প্রজন্ম়ীয়, স ায়ক্ 

আর্াসর্রক্ হেরখ গথর্ নত ো অর্যার্য উন্নয়রর্র সারি হোগোর্ ক্রররে হেগুথল আমরা এখারর্ 

সমূ্পণ ন ক্ররথে র্া োর থর্ম নাণ ক্াজ এখারর্ চলমার্ ররয়রে। খােয থর্রাপত্তা ়ীর্তা এর্ং জাথতগত 

সম্পরের র্যর্ধার্ স  ইে র্ারেরলার সর্ হচরয় প্রক্ট তর্ষমযগুথলর থক্েু সরাসথর সমাধারর্র 

জর্য রারজযর র্তুর্ 50 থমথলয়র্ ডলাররর উরেযারগর সারি েুি আমারের প্ররচিাগুথল এই 

সম্প্রোয়রক্ থেথররয় আর্রত এর্ং ভয়ঙ্কর টপস সুপারমারক্নরট শুটটং এর  টর্ার পরর্তীক্ারল 



প্রকৃ্ত থর্রামরয়র প্রজক্রয়া শুরু ক্ররত স ায়তা ক্ররর্। গভর্ নর হ াক্ল, র্ারেরলা শ ররর এর্ং 

আমারের উন্নয়রর্র স রোগ়ীরের ধর্যর্াে এই পূর্ ন পারশর এলাক্ায় িায়়ী পথরর্তনর্ সাধরর্ 

সা ােয ক্রার জর্য।"   

   

NYSERDA এর হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও ডবরর্ এি  োবরস িম্বলম্বের্, "থপলথিম থভরলজ 

অযাপাটনরমরন্টর থভশর্ প্রথতটট থর্উ ইয়ক্নর্াস়ীর হক্র্ল সাশ্রয়়ী মূরলযর আর্াসরর্র অযারেসই র্য়, 

তা আর্াথসক্রের জর্য িায়়ী এর্ং স্বািযক্র  য় এর্ং পথররর্রশর জর্য ভারলা  য় তা থর্জিত 

ক্রার জর্য রারজযর অঙ্গ়ীক্াররর প্রথতথর্থধে ক্রর৷ NYSERDA এই সমূ্পণ ন তর্েুযথতক্ আর্াসর্ 

উন্নয়রর্র থর্ম নাণ শুরু  রত হেরখ খুথশ ো সমূ্পণ ন  রয় হগরল, ভর্রর্র জর্য হর্ট শূর্য শজির 

মার্রক্ রূ্যর্তম মার্ র্রল থির ক্ররর্।"   

   

   

বর্উ ইয়কন হেি বডপািনম্বিন্ট অে এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (New York 

State Department of Environmental Conservation) কবিের্ার িাবসল হসম্বগাস 

িম্বলম্বের্, "DEC র্ারেরলারত সাশ্রয়়ী মূরলযর আর্াসর্ আর্রত এর্ং রাজয জরু়ি 

সম্প্রোয়গুথলরক্ পুর্রুজ্জ়ীথর্ত ও পথরষ্কার ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃরে ক্াজ ক্রার 

জর্য হ ামস অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল, NYSERDA, DOH এর্ং অর্যার্য অংশ়ীোররের সারি 

অংশ়ীোথরে ক্ররত হপরর গথর্ নত৷ র্য়স্করের, পথরর্াররের এর্ং সমস্ত থর্উ ইয়ক্নর্াস়ীরের সুথর্ধার 

জর্য স্বল্প র্যর্হৃত সম্পথত্ত পুর্রুিার এর্ং পুর্রুন্নয়র্ ক্রার মাধযরম আমারের রারজযর সেল 

োউর্থেল্ড থির্আপ হপ্রািাম ো অজনর্ ক্রররে তার এক্টট েুেনান্ত উো রণ এটট।"   

  

স্বাস্থে বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার ড. িোবর টি. িোম্বসি িম্বলর্, "ভারলা স্বািয স্বািযক্র 

পথররর্রশর অযারেরসর উপর থর্ভনর ক্রর। থপলথিম থভরলরজ স ায়ক্ আর্াসর্ ইউথর্টগুথলর 

থর্ক্াশ র্ারেরলারত আরও হর্থশ র্য়স্করের র্তুর্ িাক্ার জায়গা প্রোর্ ক্ররর্ ো তারের স্বািয, 

সুিতা এর্ং সামথিক্ জ়ীর্র্োত্রার মার্ উন্নত ক্ররর্। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেট জরু়ি আমারের 

অংশ়ীোররের ক্ারে কৃ্তজ্ঞ োরা আমারের ক্ারজ জর্স্বারিযর উন্নথতর সমূ্পণ ন সুরোগ থর্রর্চর্া 

ক্রার জর্য স্বািয থর্ভারগর প্রথতশ্রুথতরত অংশি র্ ক্ররর্, োর মরধয ররয়রে মার্সম্পন্ন 

আর্াসরর্র র্যায়সঙ্গত প্ররর্শাথধক্ার।"  

   

অি নর্ষ ন 2023 এর হেট র্ারজরট, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেরটর সমৃজিশাল়ী োউর্থেল্ড 

থির্আপ ক্ম নসূথচরক্ থর্স্তৃত ও সম্প্রসাথরত ক্রররের্, ো 2022 সারলর থডরসম্বর মারস হশষ  রয় 

োওয়ার ক্িা থেরলা। এই ক্ম নসূথচ 10 র্েররর জর্য পুর্রায় অরু্রমাথেত  রয়রে। এই র্ারজরট 

সুথর্ধার্জঞ্চত সম্প্রোয়গুরলারত থির্আপ ক্াে নক্ররমর জর্য প্ররণাের্া প্রোর্ ক্রার মাধযরম BCP-

হক্ উন্নত ক্রা  রে। হসইসারি, এই ক্ম নসূথচ BCP সম্পথত্ত ক্র হক্রথডরটর জর্য উপেুি সাশ্রয়়ী 

আর্াসর্ ক্ম নসূথচর পথরথধ সম্প্রসারণ ক্রার মাধযরম সাশ্রয়়ী আর্াসর্ উন্নয়রর্র জর্য গভর্ নর 

হ াক্রলর অঙ্গ়ীক্ার পুর্রায় থর্জিত ক্রররে, ো অথত প্ররয়াজর়্ীয় সাশ্রয়়ী আর্াসরর্র পাশাপাথশ 

োউর্থেল্ডগুরলার পুর্ঃউন্নয়রর্র জর্য প্ররণাের্া প্রোর্ ক্ররত অতযন্ত গুরুেপূণ ন সুরোগ-সুথর্ধা 

প্রোর্ ক্ররর্। এো়িাও, BCP এখর্ BCP-চাথলত পুর্ঃউন্নয়রর্র প্রথত হজার হেওয়া এর্ং হেরটর 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষ়ী জলর্ায় ুলক্ষযসমূ  পূররণ সা ােয ক্রার জর্য র্তুর্ ক্র হক্রথডরটর মাধযরম থর্থেনি 

থক্েু র্র্ায়র্রোগয শজির েযাথসথলটটর সাইট উন্নয়রর্র জর্য উৎসাথ ত ক্ররে।   



বসম্বর্ির চাল নস ই শুিার িম্বলম্বের্, "থর্রাপে, সাশ্রয়়ী মূরলযর আর্াসরর্র অযারেস এক্টট 

হমৌথলক্ অথধক্ার ো হিরক্ পূর্ ন র্ারেরলা র্হুথের্ র্জঞ্চত ররয়রে, এর্ং এই 230 টটরও হর্থশ 

অতযন্ত প্ররয়াজর়্ীয় র্তুর্ ইউথর্টগুথলর জর্য প্ররয়াজর়্ীয় র্তুর্ অি ননর্থতক্ সুরোগ ততথর ক্ররত, 

থর্থর্রয়াগরক্ উৎসাথ ত ক্ররত এর্ং র্ারেরলা জরু়ি পথরর্াররের জর্য মার্সম্পন্ন জ়ীর্র্রক্ 

উন্নত ক্ররত স ায়তা ক্ররর্৷ আথম গথর্ নত হে হেডাররল থর্ম্ন আরয়র আর্াসর্ টযাে হক্রথডট 

সম্প্রসারণ ক্রার জর্য আথম হজার ল়িাই ক্ররথে, তা এই পুররারর্া ভর্র্গুথলরক্ র্তুর্ শজি েক্ষ 

গৃর  রূপান্তর ক্রার জর্য প্ররয়াজর়্ীয় র্হু থমথলয়র্ ডলার সরর্রা  ক্রররে। আথম ইে র্ারেরলা 

এর্ং সমস্ত পজিম থর্উ ইয়রক্নর জর্য এক্টট উজ্জ্বলতর এর্ং আররা সমতাপূণ ন ভথর্ষযরতর 

থভথত্তপ্রস্তর িাপর্ ক্রার জর্য প্ররয়াজর়্ীয় প্রথতটট ডলাররর হেডাররল সমি নর্ হপরত ল়িাই 

চাথলরয় োরর্া।"  

   

প্রবেবর্বি ব্রায়ার্ ব বগন্স িম্বলম্বের্, "এটট র্ারেরলা শ ররর থসথর্য়ররের এর্ং পথরর্ারগুথলর 

জর্য সাশ্রয়়ী মূরলযর আর্াসরর্র প্রাপযতার হক্ষরত্র উরিখরোগয রৃ্জি। থপলথিম থভরলজ সু্কল, 

পাক্ন এর্ং র্যর্সার ক্াোক্াথে এক্টট মার্সম্পন্ন, আধুথর্ক্ এর্ং পথররর্শগতভারর্ র্নু্ধেপূণ ন 

জ়ীর্র্োপরর্র র্যর্িা প্রোর্ ক্রর ো পজিম থর্উ ইয়ক্নর্াস়ীরের র্াথ়ি র্লার জর্য এক্টট 

চমৎক্ার জায়গা থ রসরর্ ক্াজ ক্ররর্। হেডাররল থর্ম্ন আরয়র টযাে হক্রথডট এই 92 থমথলয়র্ 

ডলাররর হর্থশ থর্থর্রয়াগরক্ সম্ভর্পর ক্রর হতারল।"   

   

হেি বসম্বর্ির টিি হকম্বর্বড িম্বলম্বের্ "এই থচত্তাক্ষ নক্ প্রক্ল্পটট থপলথিম থভরলরজ র্তুর্ ক্রর 

আর্ার এক্ উরেশয থর্রয় আসরর্, এর্ং র্ারেরলার ে্রুট হর্ল্ট এলাক্ার মরধয সাশ্রয়়ী, িায়়ী 

আর্াসরর্র সুরোগ প্রোর্ ক্ররর্, ক্রমর্ধ নমার্ র্ারেরলা র্ায়ািা হমথডরক্ল ক্যাম্পাস হিরক্ মাত্র 

ক্রয়ক্ ধাপ েরূর। েখর্ সাশ্রয়়ী মূরলযর আর্াসর্ সংক্ট WNY এর্ং আমারের হেশ জরু়ি 

অর্যা ত ররয়রে, থর্উ ইয়ক্ন এমর্ প্রক্ল্পগুথলরত থর্থর্রয়াগ ক্ররত প্রথতশ্রুথতর্ি ররয়রে ো 

আমারের সম্প্রোয়রক্ শজিশাল়ী ক্রর এর্ং েলস্বরূপ, আমারের িার়্ীয় অি নর়্ীথত এর্ং 

ক্ম নশজিরক্ শজিশাল়ী ক্রর।"   

  

অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ হর্ো ক্তিোল বপপলস-হোকস িম্বলম্বের্, "র্ারেরলার ইেসাইরড 

ে্রুটরর্ল্ট এলাক্ায় 93 থমথলয়র্ ডলাররর উন্নয়র্ সাশ্রয়়ী মূরলযর শজি েক্ষ গৃ  প্রোর্ ক্ররর্, ো 

আমারের সম্প্রোয়রক্ পুর্রুজ্জ়ীথর্ত ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামস এর্ং ক্থমউথর্টট 

থরথর্উয়ারলর অথঙ্গক্ারর্িতার এক্টট উজ্জ্বল েৃিান্ত থ সারর্ ক্াজ ক্ররর্৷ আথম গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্ল, থপলথিম থভরলজ েযাথমথল এর্ং অর্যার্য সক্ল সম্প্রোরয়র হেক্র াল্ডাররের প্রশংসা 

ক্থর োরের হর্তৃে এই প্রক্ল্পরক্ র্াস্তরর্ পথরণত ক্ররত অর্োর্ হররখরে।"  

   

এবর কাউবন্টর বর্ি না ী আবিকাবরক িাকন বস. হপাম্বলার্কাজন িম্বলম্বের্, "সাশ্রয়়ী মূরলযর 

আর্াসর্ এথর ক্াউথন্ট জরু়ি এক্টট গুরুেপূণ ন প্ররয়াজর্ এর্ং এটট শহুরর, শ রতথলর এর্ং িাম়ীণ 

সম্প্রোয়রক্ প্রভাথর্ত ক্রর হেমর্ আথম আমারের সাম্প্রথতক্ থলভ ওরয়ল এথর  াউজজং সাথমরট 

(Live Well Erie Housing Summit) উরিখ ক্ররথে৷ র্তুর্ থপলথিম থভরলজ ক্মরেরের (Pilgrim 

Village complex) মরতা উন্নয়র্ হসই চাথ োগুথলরক্ সরম্বাধর্ ক্রর এর্ং পথরর্ার এর্ং র্য়স্করের 

থর্রাপে, সাশ্রয়়ী মূরলযর, শজি-েক্ষ র্াথ়ির প্ররয়াজর্ এর্ং প্রোর্ ক্রর। এই 237টট অযাপাটনরমন্ট 



ে্রুট হর্ল্ট এলাক্ায় প্রাণশজি হোগ ক্রর এর্ং আমরা থক্ভারর্ আর্াসরর্র চাথ ো হমটারত এর্ং 

শজিশাল়ী সম্প্রোয় গর়ি তুলরত পাথর তার এক্টট ভারলা উো রণ।"   

   

হিয়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলম্বের্, "র্ারেরলা শ রর পথরর্ারসমূ  ও র্য়স্করের জর্য 

সাশ্রয়়ী আর্াসরর্র উপলব্ধতা রৃ্জি ক্রার জর্য এই 237-ইউথর্রটর আর্াথসক্ প্রক্ল্পটট আররক্টট 

অিগাম়ী পেরক্ষপ। র্তুর্ থপলথিম থভরলজ  রর্ এক্টট আক্ষ নণ়ীয়, সাশ্রয়়ী মূরলযর, এর্ং 

আধুথর্ক্ আর্াসরর্র থর্ক্ল্প হেখারর্ পথরর্ রর্র সুথর্ধাজর্ক্ অযারেস এর্ং মারের্ পারক্নর 

মরতা সুরোগ সুথর্ধা ররয়রে। আথম গভর্ নর ক্যাথি  হ াক্ল, আমারের রারজযর আইর্ প্ররণতারের, 

থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামস এর্ং ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল, এর্ং হডরভলপার SAA | EVI হক্ ধর্যর্াে 

জার্াই আমারের র্াথসন্দারের র্তনমার্ এর্ং ভথর্ষযত চাথ ো প্রথতেথলত ক্রর এমর্ এক্টট 

উন্নয়রর্ এই থর্থর্রয়াগ ক্রার জর্য।"   

   

হডবভড আম্বলকজান্ডার, িোম্বর্ক্তজং পািনর্ার, SAA | EVI িম্বলম্বের্, "আথম র্ারেরলারত 

থপলথিম থভরলজ হিরক্ েুই মাইরলর ক্ম েরূরে র়্ি  রয়থে। আথম র্ারেরলার ইে সাইরড 

পার্থলক্ সু্করল আমার প্রািথমক্ তশশর্ ক্াটটরয়থে। আমারের হক্াম্পাথর্র প্রিম অথেসটট 

থপলথিম থভরলজ থর্ম নাণ সাইট হিরক্ মাত্র ক্রয়ক্ ব্লক্ েরূর হমইর্ এর্ং সামার থিরট অর্থিত 

থেল। আমরা, এক্টট হক্াম্পাথর্ এর্ং র্যজি থ সারর্, র্ারেরলারত সং টটত র্র্জাগররণর অংশ 

 রত হপরর অতযন্ত গথর্ নত এর্ং র্ারেরলার ইে সাইরডর সুন্দর সম্প্রোয় এর্ং এলাক্ার অংশ  রত 

হপরর আরও হর্থশ গথর্ নত। আমরা  লাম "এক্টাই র্ারেরলা!"   

   

SAA | EVI এর আঞ্চবলক পবরচালক কর্র হকবর্ িম্বলম্বের্, "র্তুর্, উচ্চ মারর্র সাশ্রয়়ী 

মূরলযর আর্াসর্ প্রোর্ ক্রর থপলথিম থভরলজ সাইটটটরক্ পুর্রুজ্জ়ীথর্ত ক্রার সুরোগ হপরয় 

আমরা হরামাজঞ্চত৷ মূল থপলথিম থভরলজ সম্পথত্তটট 1979 সারল থর্থম নত  রয়থেল। েথেও আমরা 

মাথলক্ার্া হর্ওয়ার আরগ সম্পথত্তটট আংথশক্ভারর্ হভরে হেলা  রয়থেল তরু্ও অরর্ক্ মারু্ষ ওই 

সাইরট র্াস ক্ররতর্। এই সম্পথত্তরত র্সর্াসক্ার়ী র্াথসন্দারের এর্ং পথরর্ারগুথলর সারি পথরথচত 

 ওয়া এক্টট আর্রন্দর থর্ষয় থেল, োরের মরধয থক্েু মারু্ষ 1979 সাল হিরক্ এটটরক্ র্াথ়িরত 

র্রল হডরক্ এরসরের্ এর্ং আমরা থর্ম নাণ হশষ ক্রার পরর সর্াইরক্ থেরর আসরত স্বাগত 

জার্ারত অতযন্ত উনু্মখ।"   

   

কোিবলক চোবরটিম্বসর (Catholic Charities) সভাপবে এিং CEO হডকর্ বেভ শুিার 

িম্বলম্বের্, "ক্যািথলক্ চযাথরটটস এই সাশ্রয়়ী মূরলযর অযাপাটনরমন্টগুথলর সারি জথ়িত  রত হপরর 

হরামাজঞ্চত ো এই উরিখরোগয ইে র্ারেরলা এলাক্ার র্হু মারু্রষর ক্ারে অতযন্ত অি ন র্ র্ 

ক্ররর্৷ খর্র্ ক্ারজর মাধযরম র্হু মারসর পথরক্ল্পর্ার েলােল উেোপর্ ক্রার জর্য আজ 

এক্টট েুেনান্ত থের্। প্রক্ল্পটট সমূ্পণ ন  রল র্াথসন্দারের র্তুর্ সম্প্রোয়রক্ সমি নর্ ক্রার জর্য 

আমরা আমারের পথররষর্াগুথল থর্রয় আসরত উেি়ীর্।"   

   

###   

  

 
আররা সংর্াে এখারর্ পাওয়া োরর্: www.governor.ny.gov 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এজেথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C50b6b1f1e14c48043ad508da5b850907%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922924190670146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QP4zx3%2BGAdjD7ASh8qV5Nchu2BkmXEsRxxMQEHQdNeE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

