
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলাম্বে 31 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাশ্রয়ী সমর্নক আিাসর্ তেবরর 

বর্মনাণকাজ শুরুর ঘ াষণা বিম্বলর্  

 

িাম্বেম্বলার পিূন পাম্বে ঘজোরসর্ অোবভবর্উ িাবণবজেক কবরডম্বরর (Jefferson Avenue 

Commercial Corridor) পরু্রুজ্জীির্ ঘজোরসর্ অোবভবর্উ অোপার্ন ম্বমন্টস (Jefferson 

Avenue Apartments) অিোহে রাখম্বি  

  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা বামেম ার পূবন পামে 31 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার মূম যর সাশ্রয়ী সমর্নক আবাসর্ 

তৈমরর মর্মনাণকাজ শুরুর ঘ াষণা মিম র্। ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টমস র্াকমব িইুটি ভবমর্ 89টি 

সাশ্রয়ী অ্যাপার্ন মমন্ট যার মমযয 16টি ইউমর্র্ বুমিগৈ বা মবকােমূ ক অ্ক্ষমৈাসহ বযমিমির রাখা হমব। উভয় 

ভবমর্র মর্চৈ ায় ঘমার্ 16,500 স্কয়ার মের্ বামণমজযক স্থার্ র্াকমব। এ াকামক পুর্রুজ্জীমবৈ করমৈ এবং 
পমরবহর্ উন্নৈ করার ঘবর্ার বামেম া োন্ড (Better Buffalo Fund) প্রকল্পটিমক সমর্নর্ করমব।  

  

“আমামির েহরগুম মক পুর্রুজ্জীমবৈ করমৈ এবং মর্উ ইয়মকন র সব ঘর্মক িুুঃস্থ বামসন্দামিরমক র্াকার জায়গা 
প্রিার্ করার জর্য র্ৈুর্ সাশ্রয়ী ও সমর্নক আবাসর্ মর্মনাণ করা অ্মৈ গুরুত্বপূণন”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 

“ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস তৈমর বামেম ার পূবন পামে মর্উ ইয়মকন র মবমর্ময়াগ মর্খুুঁৈভামব েুটিময় 

ঘৈাম , যা এ াকায় অ্র্ননর্মৈক কমনকাণ্ড বৃমি করমে এবং আগামী প্রজন্মগুম র জর্য সামবনক জীবর্যাত্রার মাণ 

বৃমি করমে।”  

  

“সুমকৌে ী মবমর্ময়ামগর মাযযমম বামেম ার পূবন পাে উন্নয়মর্ আমরা ঘয কাজ করমে এই র্ৈুর্ সাশ্রয়ী আবাসর্ 

তৈমর ৈারই সংমযাজর্”, ঘলেম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলম্বের্। “বামেম া েহমরর জর্য একটি 

উজ্জ্ব ৈর ভমবষযৎ তৈমরর জর্য আমামির পমরকল্পর্ার একটি গুরুত্বপূণন উপািার্ সাশ্রয়ী আবাসর্। পূবন পামের 

বামসন্দামির জর্য অ্র্ননর্মৈক মবকাে  ক্ষযসমূহ অ্গ্রসর করমৈ এবং একটি র্ৈুর্ পমর্র সূচর্া করমৈ ঘজোরসর্ 

অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস অ্র্যার্য প্রকল্প ঘযমর্ র্র্ন যান্ড প্রমেক্ষণ ঘকন্দ্র (Northland Training Center) 

এবং ঘবর্ার বামেম া োন্ড (Better Buffalo Fund) এর সমূ্পরক মহমসমব কাজ করমব।”  

  

ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ হ  পূবন পামের মূ  যমর্ী এবং এটি ঘবে মকেু কম জ কযাম্পাস, বামেম ার ঘমমডকযা  

কযাম্পাস, রুর্ 33 এবং ডাউর্র্াউর্ বামেম ার মর্কর্বৈী। সাশ্রয়ী আবাসর্ মিময় একটি বামণমজযক কমরডর 

মহমসমব ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ এর পুর্রুজ্জীবর্ বামেম া েহমরর একটি অ্গ্রামযকার পমরকাঠামমা প্রকল্প।  

  

প্রকল্পটি বামেম ার পূবন পাে পুর্রুজ্জীমবৈ করমৈ মর্উ ইয়মকন র করা মবমর্ময়ামগর সমূ্পরক। ঘোজন  অ্র্ ব্রডওময় 

(The Forge on Broadway) িী নমির্ যমর খাম  পমে র্াকা বামেম া ঘোজন  ঘকাম্পামর্র (Buffalo Forge 

Company) সাইর্টি পুর্মর্নমনাণ করমে। চার স্তমরর উন্নয়র্ প্রকল্পটি ঘেষ হওয়ার পর এখামর্ র্াকমব বযমি, 



 

 

পমরবার ও বয়স্ক বযমিমির জর্য 250টি সাশ্রয়ী এবং সমর্নক বামে, প্রর্ম-বার বামে মকর্মে এমর্ মার্ুমষর 

জর্য র্াউর্মহাম এবং মর্চৈ ায় ঘকর্াকার্ার জায়গা। প্রর্ম স্তমরর মর্মনাণকাজ চ মে। 2011 সা  ঘর্মক 

স্থার্ীয়ভামব চাম ৈ ঘকৌে  বযবহার কমর বামেম ার পূবন পামে 252 মমম য়মর্র ঘবমে মামকন র্ ড ার মবমর্ময়াগ 

করা হময়মে।  

  

1140 ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উমৈ অ্বমস্থৈ এই উন্নয়র্ প্রকল্পটি মর্মমনৈ হমব এৈমির্ খাম  মে  এমর্ িইুটি  মর্। 

ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস এ র্াকমব িইুটি মৈর্-ৈ া ভবমর্ 71টি এক-ঘবডরুম এবং 19টি িইু-
ঘবডরুমমর অ্যাপার্ন মমন্ট। বুমিগৈ বা মবকােমূ ক অ্ক্ষমৈাসহ মার্ষুমির জর্য ঘষাম াটি অ্যাপার্ন মমন্ট পৃর্ক 

কমর রাখা হমব। মপপ , ইর্কমপনামরমর্ড (People, Inc.) সমর্নর্ ঘসবা প্রিার্ করমব।  

  

সুমবযার মমযয র্াকমব উভয় ভবমর্ রান্না র ও কাপে-ঘযাওয়ার  রসহ কমমউমর্টি কক্ষ, প্রমৈটি অ্যাপার্ন মমমন্ট 

বারান্দা, একটি ঘখ ার মাঠ এবং অ্মৈমরি সবুজ বমহরঙ্গর্। বামেম ার আর্ন স কমমের্ (Arts Commission 

of Buffalo) সাইমর্র ঘখা া স্থামর্র মেল্পকমন স্থাপমর্র বযবস্থা করমব।  

  

উন্নয়র্ প্রকল্পটির জর্য মৈর্টি বাস  াইর্ র্াকমব এবং এটি মযাসমর্র্ পাকন  (Masten Park) সং গ্ন, ঘযখামর্ 

ঘর্মর্স ঘকার্ন , ট্র্যাক, ঘবজব  ডায়মন্ড, সুইমমং পু  এবং ঘখ ার মাঠসহ অ্র্যার্য মবমর্ািমর্র বযবস্থা রময়মে। 

উন্নয়র্ প্রকল্পটি একটি মুমি ঘিাকার্ ও ঘোর্ েমপং ঘসন্টামরর কামে অ্বমস্থৈ।  

  

এন্টারপ্রাইজ মগ্রর্ কমমউমর্টিস (Enterprise Green Communities) এর র্ীমৈমা া এবং NYSERDA এর 

ঘ া রাইজ র্ৈুর্ মর্মনাণ ঘপ্রাগ্রাম (Low Rise New Construction Program) অ্র্ুযায়ী ঘজোরসর্ 

অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস মর্মমনৈ হমব। েমি-িক্ষ মেচারগুম র মমযয র্াকমব এর্ামজন  স্টার (Energy Star) 

উচ্চ-িক্ষৈা, মডমরক্ট এক্সপযার্ের্ কুম ং এবং উচ্চ িক্ষৈার ঘডামমমস্টক ওয়ার্ার মহটিং সরঞ্জামসহ প্রাকৃমৈক 

গযামসর োমর্নস, ঘ া-ঘলা ওয়ার্ার ঘসন্স ঘ মবম র প্লামবং, এর্ামজন  স্টার ঘসন্সরসহ বামৈ, উন্নৈ বাৈাস বন্ধ 

করার প্রযুমি এবং ঘকাড মাত্রার ঘবমে ইন্সমু ের্।  

  

ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস এর জর্য মর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ ঘহামস এন্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়া  (Homes 

and Community Renewal, HCR) এর অ্র্নায়মর্র মমযয র্াকমে 1.3 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার কর-মুি 

বন্ড, ঘেডামর  ও ঘস্টর্ মর্ম্ন-আয় আবাসর্ কর ঘেমডর্ (Low Income Housing Tax Credits) এবং 
ব্রাউর্মেল্ড কর ঘেমডর্ যা প্রকল্পটির জর্য ঘমার্ 14.6 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার তৈমর করমব এবং সাবমসমড 

মহমসমব আমরা অ্মৈমরি 9.3 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার মিমব। মবকােম ূকভামব অ্ক্ষম মার্ুষমির জর্য মর্উ ইয়কন  
ঘস্টর্ অ্মেমসর (New York State Office for People with Developmental Disabilities) ৈহমব  

মহমসমব 2.2 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার প্রিার্ কমরমে এবং এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডমভ পমমন্ট ঘবর্ার বামেম া োন্ড 

ঘর্মক 1.9 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার ঋণ প্রিার্ কমরমে। বামেম া েহর ঘহাম (HOME) ৈহমব  প্রিার্ কমরমে।  

  

প্রকল্পটির সহ-মর্মনাৈা মপপ , ইর্ক এবং মসর্াত্রা এন্ড ঘকাম্পামর্ মরময়  এমস্টর্, LLC (Sinatra & Company 

Real Estate, LLC)। সক  মর্উ ইয়কন বাসীর জর্য মর্রাপি, সাশ্রয়ী আবাসর্ বযবস্থা করার জর্য মর্উ ইয়কন  
ঘস্টমর্র ঘয অ্ঙ্গীকার ৈা ঘস্টমর্র এই অ্ভূৈপূবন 20 মবম য়র্ মামকন র্ ড ার মূম যর পাুঁচ-বের ঘময়ািী আবাসর্ 

পমরকল্পর্ায় (Housing Plan) প্রমৈেম ৈ হয়। এই পমরকল্পর্া আবাসর্ সহজ ভয কমর এবং 100,000 

ইউমর্র্ সাশ্রয়ী আবাসর্ ও 6,000টি সমর্নক আবাসর্ তৈমর ও সুরক্ষার মাযযমম গৃহহীর্ৈার সামর্  োই কমর। 

এই প্লযার্টি পুমরা ঘস্টমর্র আবাসমর্র সমসযা সমাযামর্র জর্য একটি পূণনাঙ্গ পিমৈ, যামৈ অ্ন্তভুন ি রময়মে একক 



 

 

ও ঘযৌর্ পমরবামরর হাউমজং, সামামজক উন্নয়র্ আর ভাো মস্থমৈেী করণ। 2011 সা  ঘর্মক, HCR পমিম 

মর্উ ইয়মকন  226 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার মবমর্ময়াগ কমরমে যা প্রায় 9,000 বামসন্দার জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ 

তৈমর কমরমে।  

  

বর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 

িম্বলম্বের্, “ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস মিময় আমরা বামেম া েহমরর স্থার্ীয় অ্র্নর্ীমৈর উন্নয়র্ এবং 
জীবর্যাত্রার মাণ উন্নৈ করমৈ আমামির ঘয মর্মিনষ্ট-মবমর্ময়াগ ৈা অ্বযাহৈ ঘরমখমে। ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ 

অ্যাপার্ন মমন্টস খাম  জায়গায় 89টি সাশ্রয়ী সমর্নক অ্যাপার্ন মমন্ট তৈমর করমব এবং মূ  বামণমজযক কমরডমরর 

সং মগ্ন হাুঁর্ার-উপমযাগী প্রাণবন্ত এ াকা তৈমরর জর্য মর্চৈ ায় ঘকর্াকার্ার ঘিাকার্ রাখমব। বামসন্দামির 

ৈামির র্ৈুর্ বামেমৈ স্বাগৈম জার্ামর্ার জর্য আমরা উন্মখু হময় আমে।”  

  

বিকােমূলকভাম্বি অক্ষম মার্ষুম্বির জর্ে বর্উ ইয়কন  ঘের্ অবেম্বসর (New York State Office 

for People with Developmental Disabilities) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ঘকবর এ. ঘডলাবর্ িম্বলর্, 

“ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস এর মমৈা উন্নয়র্ প্রকল্পগুম  মবকােমূ কভামব অ্ক্ষম মার্ুষমির এমর্ 

একটি কমমউমর্টিমৈ বাস করার সুমযাগ ঘিয় ঘযখামর্ ৈারা এ াকাটিমক উপমভাগ করমৈ পারমব এবং একই 
সামর্ ৈামির প্রময়াজর্ীয় ঘসবাও পামব। আমরা ঘযই মার্ুষমির সমর্নর্ কমর ৈামির আবাসর্ সুমযাগ বৃমি করমৈ 

আমামির সহমযাগী ঘস্টর্ এমজমন্স ও কমমউমর্টি অ্ংেীিারমির সামর্ মমম ৈ হময় মবকােমূ কভামব অ্ক্ষম 

মার্ুষমির জর্য এই 16টি ইউমর্র্ রাখমৈ ঘপমর আমরা আর্মন্দৈ।”  

  

এম্পায়ার ঘের্ ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকেন া এিং কবমের্ার হাওয়াডন  ঘেমবি িম্বলর্, “ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস এর মমৈা 
অ্ৈযাবেযক প্রকল্পগুম মক অ্গ্রামযকার প্রিামর্র মাযযমম ঘবর্ার বামেম া োন্ড েহমরর এ াকাগুম মক 

পুর্রুজ্জীমবৈ করমে, কমমউমর্টিসমূহমক মজবুৈ করমে, যা বামেম ার জর্য উজ্জ্ব  অ্র্ননর্মৈক ভমবষযৎ মর্ময় 

আসমব।”  

  

কংম্বেসমোর্ ব্রায়ার্ বহবর্গস িম্বলর্, “মপপ , ইর্কমপনামরমর্ড এর ঘর্ৈৃমত্ব, ঘেডামর  ঘহাম ড ার এবং কর 

ঘেমডর্ মিময় সম্ভব হওয়া এই প্রকল্পটি সাশ্রয়ী আবাসমর্র একটি অ্মৈ গুরুত্বপূণন চামহিা ঘমর্ায় এবং বামেম ার 

পুর্জন মন্ম ঘযসব মবমর্ময়াগ অ্বিার্ রাখমে ঘসগুম মক অ্বযাহৈ রামখ।”  

  

বসম্বর্র্র টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, “ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্টস বামেম ার চ মার্ র্বজীবর্  াভ 

প্রমেয়ার জর্য সে ৈার আমরকটি গল্প। েীঘ্রই, ডজর্ ডজর্ পমরবার এই র্ৈুর্ সাইর্টিমক বােি  ব মব, এবং 
ৈারা সাশ্রয়ী আবাসমর্র ঘক্ষমত্র মর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্র ঘর্ৈৃমত্বর কারমণ সুমবযা ঘভাগ করমব। এই প্রকল্পটি ে প্রসূ 
করমৈ ৈামির প্রমচস্টার জর্য আমম মপপ  ইর্কমপনামরমর্ড, মসর্াত্রা এন্ড ঘকাম্পামর্ এবং CSS কন্সট্র্াকের্মক 

(CSS Construction) অ্মভর্ন্দর্ জার্ামি।”  

  

অোম্বসেবল সংখোগবরষ্ঠ ঘর্ো বিোল বি. বপপলস-ঘোকস িম্বলর্, “ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ এ াকায় 

মর্মনাণকাজ ঘিমখ আমরা গমবনৈ; বামেম ার পূবন পামে এই অ্মৈ প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী আবাসর্ প্রকমল্পর জর্য আমম 

HCRসহ পুমরা উন্নয়র্ ি মক অ্মভর্ন্দর্ জার্ামৈ চাই। ঘযমহৈু আমামির কমমউমর্টি সমূমহর প্রাণবন্তৈা এবং 
 র্ত্ব মেমর আসমে, আমামিরমক অ্বেযই কামিৈ বামণমজযক মবকাে বরণ কমর ঘর্ওয়ার পাোপামে ঘকাল্ড মরং 
(Cold Spring) এ াকা মহমসমব আমামির পমরমচমৈমক অ্কু্ষণ্ণ রাখমৈ হমব।”  



 

 

  

ঘময়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, “31 মমম য়র্ মামকন র্ ড ার মূম যর সাশ্রয়ী ও সমর্নক আবাসর্ তৈমরর 

কামজ জমেৈ সক মক অ্মভর্ন্দর্, যা কমনসংস্থার্ সৃমষ্ট করমব এবং আমামির বামসন্দামির জর্য আমরা ঘবমে 

সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমযামগর বযবস্থা করমব। আজমকর ‘মর্মনাণ-সূচর্া’ ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ এ াকার জর্য একটি 

উমেখমযাগয মাই ে ক এবং এটি আমামির পমরা কমমউমর্টির জর্য একটি মবজয়। ঘযমহৈু আমরা বামেম ামক 

একটি সবনবযাপী র্যায়সঙ্গৈ সুমযামগর েহমর (City of Opportunity) পমরণৈ করমৈ কাজ করমে, আমরা এটি 

স্বীকার কমর ঘয বামেম ার অ্র্ননর্মৈক েমির জর্য েমিো ী এ াকা তৈমর করা অ্মৈ গুরুত্বপূণন। ঘজোরসর্ 

অ্যামভমর্উ অ্যাপার্ন মমন্ট ঐমৈহামসক এই এ াকার জর্য যুৈসই হমব, ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ মর্ময় আমার স্বমের 

সমর্নক হমব এবং ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ কমরডমর আমরা বামসন্দা ও মবমর্ময়াগ মর্ময় আসার জর্য অ্র্যার্য 
মবমর্ময়ামগর সমূ্পরক হমব।”  

  

িাম্বেম্বলা কমর্ কাউবিল (Buffalo Common Council) ঘপ্রবসম্বডন্ট ডোবরয়াস বপ্রম্বজর্ িম্বলর্, 

“এম কর্ ঘজ ায় (Ellicott District) আমরা একটি সাশ্রয়ী আবাসর্ প্রকমল্পর মর্মনাণকাজ শুরু হমৈ ঘিমখ আমম 

আর্মন্দৈ। এই প্রকল্পটি ঘজোরসর্ বযবসা কমরডমর (Jefferson Business Corridor) মমম য়র্ মামকন র্ 

ড ার মবমর্ময়ামগর একটি অ্ংে। বামেম া ঘযমহৈু পুর্রায় জীবর্  াভ করমে, এটি গুরুত্বপূণন ঘয সব এ াকাই 
এটির অ্মভজ্ঞৈা  াভ করমৈ পামর। এই এ াকামক উন্নৈ করার এবং সাশ্রয়ী আবাসমর্র অ্মৈ প্রময়াজর্ীয় 

চামহিা ঘমর্ামৈ ঘয অ্মর্কগুম  ইমৈবাচক প্রকল্প ঘর্ওয়া হমি এই প্রকল্পটি ৈারই অ্ংে।”  

  

বপপল ইর্কম্বপনাম্বরম্বর্ড এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও রন্ডা ঘেডবরক িম্বলর্, “ঘজোরসর্ অ্যামভমর্উ 

অ্যাপার্ন মমন্টস এর মর্মনাণ সামমর্ অ্গ্রসর করমৈ সাহাযয করমৈ ঘপমর, একই সামর্ ঐমৈহামসক কমরডর ও 

কমমউমর্টির প্রাণবন্ত ইমৈহামসর একটি অ্ংে হমৈ ঘপমর আমম গমবনৈ। আমরা আর্মন্দৈ ঘয আমরা অ্মর্ক 

কমমউমর্টি ঘর্ৈৃবৃন্দ এবং প্রমৈষ্ঠামর্র সহমযামগৈা ঘপময়মে, আমরা একসামর্ কাজ করমে 18 বের ৈা ঘবমে 

বয়সী বযমিমির জর্য সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমযাগ প্রিার্ করার জর্য। আমরা অ্মর্ক ৈহমব িার্কারী এবং 
মর্বনামচৈ কমনকৈন ার প্রমৈ কৃৈজ্ঞ যারা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়র্ করমের্।”  

  
###  
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