
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ফাবমনিংটম্বর্ দইুটি র্তুর্ সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র উন্নয়র্মূলক কাজ সম্পন্ন হওয়ার 

ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

বির্ম্বটইল ক্রবসিং (Pintail Crossing) এিিং ফাবমনিংটর্ অর্ দে বক্রক (Farmington on the Creek) 
হাই-িারফরবমিং সু্কল বিবিম্বে দ্রুত ির্নর্েীল কবমউবর্টির কমনজীিী িবরিারগুম্বলার জর্ে 168টি 

অোিাটন ম্বমন্ট প্রদার্ করম্বে  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক িরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিিং অর্নর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত ঘকৌেল - 
"বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়ািন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফারমনিংটর্ শহমর র্তুর্ দইুটি আবাসর্ উন্নয়মর্র কাজ সম্পন্ন 
হওয়ার ঘ াষণা রদময়মের্। রির্মটইল ক্ররসিং এবিং ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রক এক সামে অ্ন্টাররও 
কাউরন্টমত কমনজীবী িররবারগুমলার জর্য 168টি সাশ্রয়ী মূমলযর অ্যািাটন মমন্ট ততরর করমে। উভয় 
ভবমর্র বারসন্দারা কাজ ও িররমষবার জর্য রুট 332 এবিং রুট 96-এর সমে বারণরজযক 
কররম ামর প্রমবশারিকার িামব এবিং এই ভবমর্র মমিয বসবাসকারী রশশুরা হাই-িারফররমিং রভক্টর 
ঘসন্ট্রাল সু্কল র রিমক্ট যাওয়ার সুমযাগ িারমব।  
  
"যখর্ আমরা দ্রুত বিনর্শীল করমউরর্টিসমূমহ ভামলা মামর্র কমনসিংস্থার্ ও সু্কমলর সুরবিাসম্পন্ন 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ রর্মনাণ করর তখর্ আমরা কম ার িররশ্রমী িররবারগুমলামক সফলতা অ্জন র্ 
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম প্রদার্ করর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রির্মটইল ক্ররসিং এবিং 
ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রক হমলা রর্রািদ, সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসমর্র উিযুক্ত উদাহরণ যা রফোর 
ঘলকস অ্ঞ্চলমক এরগময় রর্ময় যাওয়ার চারবকাঠি এবিং এর ফমল এই জায়গামক বসবাস ও কাজ 
করার জর্য আমরা উন্নত রহমসমব ততরর করা যামব।"  
  
গভর্নমরর সম্প্রদায়গুরলমক শরক্তশালী করার এবিং রফোর ঘলকমসর অ্েনর্ীরত বরৃি করার 
অ্েীকারবিতা "রফোর ঘলকস ফমরায়া ন "এ প্ররতফরলত হয়, যা শরক্তশালী অ্েননর্রতক প্রবৃরি ও 
করমউরর্টি রবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমরিত রূিমরখা।  
  
রির্মটইল ক্ররসিং অ্যান্ড ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রমক ঘেমটর রবরর্ময়াগ হমলা রফোর ঘলকস ফমরায়া ন  
উমদযামগর একটি বাস্তব প্ররতফলর্ যার দ্বারা িররবারগুমলার জর্য র্তুর্ সাশ্রয়ী আবাসর্ ততরর করা 
সম্ভব হমব। 2011 সাল ঘেমক, রর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উয়াল (Homes 



 

 

and Community Renewal, HCR) রফোর ঘলকস অ্ঞ্চমল প্রায় 6,700টি সাশ্রয়ী মূমলযর বহু 
িররবার োকার মমতা আবাসর্ রর্মনাণ বা সিংরক্ষমণর জর্য অ্েনায়র্ কমরমে।  
  
বির্ম্বটইল ক্রবসিং  
রির্মটইল ক্ররসিং হমলা রুট 41 বরাবর িূমবনর অ্র্ুন্নত ভূরমর উির র্বরর্রমনত স্থাির্ার একটি 
উন্নয়র্ প্রকল্প। এই কমমেমে আটটি দইু-তলা রবরশষ্ট ভবর্ রমমল ঘমাট 64টি অ্যািাটন মমন্ট এবিং 
একটি িৃেক করমউরর্টি ভবর্ রময়মে।  
  
এই সব অ্যািাটন মমন্টগুমলা ঘযসব িররবার মািযরমক িযনাময়র আময়র শতকরা 60 ভাগ বা তার 
রর্মচ উিাজন র্ কমর তামদর সামমেনযর মমিয রময়মে। ভবমর্র সুমযাগ-সুরবিাসমূমহ রময়মে এর্ারজন  
োমরর গৃহস্থালী যন্ত্রিারত, ঘকন্দ্রীয় শীতাতি রর্য়ন্ত্রণ বযবস্থা এবিং বাইমর বাগামর্র স্থার্সহ 
োলাবাসর্ ঘিায়ার তবদযুরতক যন্ত্র।  
  
এই উন্নয়মর্ HCR প্রদত্ত অ্েনায়মর্ 18 রমরলয়র্ মারকন র্  লার রময়মে যার মমিয ঘফ ামরল  
স্বল্প-আময়র হাউরজিং টযাে ঘক্রর ট যা ইকুযইটিমত 13 রমরলয়র্ এবিং ভতুন রকমত 3.4 রমরলয়র্ মারকন র্ 
 লার অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। বযািংক অ্ব আমমররকা (Bank of America) কতৃন ক অ্রতররক্ত অ্েনায়র্ 
প্রদার্ করা হময়মে। রফোর ঘলকস এররয়া কাউমেরলিং অ্যান্ড ররকভারর এমজরের (Finger Lakes 
Area Counseling and Recovery Agency, FLACRA) সমে করর্ফার ররময়লটির (Conifer 
Realty) অ্িংশীদাররমে এই প্রকল্প বাস্তবারয়ত হময়মে।  
  
ফাবমনিংটর্ অর্ দে বক্রক  
1347 হযাোওময় ড্রাইভ-এ অ্বরস্থত, ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রমক 13টি দইু-তলা রবরশষ্ট ভবর্ জমুে 
104টি অ্যািাটন মমন্ট রময়মে। 104টি অ্যািাটন মমমন্টর মমিয, 78টি হমলা কমনজীবী িররবার এবিং ঘযসব 
িররবার মািযরমক িযনাময়র আময়র শতকরা 60 ভাগ বা তার রর্মচ উিাজন র্ কমর তামদর সামমেনযর 
মমিয রময়মে। অ্বরশষ্ট অ্যািাটন মমন্টগুমলা মািযরমক িযনাময়র আময়র শতকরা 90 শতািংশ িযনন্ত 
উিাজন র্কারী িররবারগুমলার সামমেনযর মমিয রময়মে। প্ররতটি অ্যািাটন মমমন্টর একটি কমর বারান্দা বা 
উ ার্ রময়মে। একটি িেৃক করমউরর্টি ভবমর্ একটি রান্না র, বহুমুখী কক্ষ, লরন্ড্র রুম এবিং 
বযায়ামাগার রময়মে।  
  
এই উন্নয়মর্ HCR প্রদত্ত অ্েনায়মর্ 22.8 রমরলয়র্ মারকন র্  লার রময়মে যার মমিয স্থায়ী কর-মকু্ত 
বমন্ড 4.7 রমরলয়র্ মারকন র্  লার, ঘফ ামরল স্বল্প-আময়র হাউরজিং টযাে ঘক্রর ট যা ইকুযইটিমত 
5.8 রমরলয়র্ এবিং ভতুন রকমত 11.6 রমরলয়র্ মারকন র্  লার আয় কমরমে তা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রক ভবর্টি ঘহাম রলরজিং (Home Leasing)-এর 88 ইউরর্মটর রর্কমট 
অ্বরস্থত ঘযটি রবরশষ্ট প্রবীণমদর জর্য সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ উন্নয়র্ প্রকল্প এবিং এটি ঘহাম রলরজিং 
কতৃন িক্ষ কতৃন ক রর্রমনত, ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রক ভবর্টি 2010 সামল HCR-এর অ্েনায়মর্ রর্রমনত 
হময়রেল।  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "রির্মটইল ক্ররসিং অ্যান্ড ফারমনিংটর্ অ্র্ দয রক্রক 168টি িররবারমক একটি উজ্জ্বল ভরবষযত 
অ্জন মর্ সাহাযয করার িাশািারশ এই ভরবষযত অ্জন র্মক সফল করার জর্য তারা এই িররবারগুমলামক 
হাই-িারফররমিং সু্কল র রিক্ট এবিং ভামলা কমনসিংস্থামর্র সুমযাগ সৃরষ্ট করমে। গভর্নর কুওমমা 
অ্র্ুিাবর্ কমরর্ ঘয একটি সাশ্রয়ী অ্যািাটন মমন্ট শুিুমাত্র একটি আবাসর্ র্য় বরিং আমরা অ্মর্ক 
ঘবরশ রকেু প্রদার্ করমত িামর - ঘযমর্ এটি কমনসিংস্থার্ এবিং রশক্ষার র্তুর্ সুমযাগ সরৃষ্ট করমত 
িামর। এই দইু উন্নয়র্ ফারমনিংটমর্ আমরা অ্ন্তভুন রক্তমূলক করমউরর্টি ততরর করমে যা স্থার্ীয় 
অ্েনর্ীরতমক শরক্তশালী করমে এবিং এর মিয রদময় রফোর ঘলকস সামমর্ এরগময় যামে।"  
  
বসম্বর্টর িাম ঘহলবমিং িম্বলম্বের্, "এই আকষনণীয় প্রকল্পগুমলা ফারমনিংটর্ শহমরর জর্য একটি গুরুেিূণন 
িদমক্ষি। কমনজীবী িররবার, তরুণ ঘিশাজীবী এবিং প্রবীণমদর জর্য র্তুর্ আবাসমর্র সুমযাগ ততরর 
করমত িারা আমামদর জর্য অ্তযন্ত গুরুেিূণন। একসামে কাজ করার মািযমম, আমরা আমামদর 
অ্েনর্ীরতমক রবকরশত করা এবিং স্থার্ীয় কমনসিংস্থার্ সৃরষ্টকারী ও উমদযাক্তামদর প্রমচষ্টামক সমেনর্ করা 
অ্বযাহত রাখব।"  
  
অোম্বসেবলর সিংখ্োল ু ঘর্তা ব্রায়ার্ এম. কল্ব িম্বলর্, "র্তুর্ দইুটি আবাসর্ উন্নয়মর্র কাজ 
ফারমনিংটর্ শহমরর জর্য একটি দারুণ খবর। সাশ্রয়ী বাসস্থার্ বারসন্দামদরমক বৃহত্তর আরেনক স্বােন্দয 
এবিং উন্নত জীবর্মার্ প্রদার্ কমর - যা একটি সসু্থ এবিং সমৃি অ্ঞ্চমলর গুরুেিূণন অ্িংশ। আরম 
এই দইুটি র্তুর্ স্থাির্ার উন্নয়মর্র জর্য এবিং এগুমলা দ্বারা িার্শ্নবতী করমউরর্টির জর্য ঘয 
ইরতবাচক সরুবিা রর্ময় আসমব তার জর্য অ্তযন্ত ঘরামারঞ্চত। এই স্বপ্নমক বাস্তমব রূি ঘদওয়ার সমে 
যুক্ত সকলমকই অ্রভর্ন্দর্।"  
  
অন্টাবরও কাউবন্ট ঘেয়ারমোর্ জোক মাম্বরর্ িম্বলর্, "আরম HCR-ঘক এই প্রকল্পমক সমেনর্ করার 
জর্য তামদর আরেনক র্মর্ীয়তার জর্য ির্যবাদ জার্ারে। ক্রমবিনমার্ ফারমনিংটর্ শহমরর মমিয 
আবাসমর্র চারহদা ঘমটামত এই 168টি অ্যািাটন মমন্ট অ্মর্ক সহায়তা প্রদার্ করমব। এর 
বারসন্দামদরমক ঘযসব সুমযাগ-সুরবিাপ্রদার্ করা হমব, ঘসগুমলা একটি িররবামরর বসবামসর জর্য এবিং 
বসবামসর স্থার্মক মমর্র মমতা কমর গমে তুলমত যমেষ্ঠ সহায়ক হমব। এই আবাসমর্র প্রময়াজর্ীয়তা 
রচরিত করমত এবিং তা সম্ভব করায় করর্ফার ররময়লটি, FLACRA এবিং ঘহাম রলরজিং-ঘকতামদর 
প্রমচষ্টার জর্য অ্মর্ক ির্যবাদ। ফারমনিংটর্ শহরমক আবারও অ্রভর্ন্দর্ আর HCR-ঘক ির্যবাদ!"  
  
টাউর্ সুিারভাইজার বিটার ইিংগালসম্বি িম্বলর্, "গত বের ঘেট অ্ব রর্উ ইয়কন  কতৃন ক টাউর্ 
অ্ব ফারমনিংটর্ আিমেট রর্উ ইয়মকন  15তম দ্রুততম বিনর্শীল করমউরর্টি রহমসমব স্থার্ অ্জন র্ 
কমর। ফারমনিংটমর্র মমতা দ্রুত বিনর্শীল এলাকায় সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ রর্রমনত হওয়ার ফমল 
আমামদর স্থার্ীয় অ্েনর্ীরতমক শরক্তশালী করমব ঘযখামর্ হাই-িারফররমিং সু্কলসমহূ এবিং ভামলা 
কমনসিংস্থামর্ প্রমবশারিকামরর সুমযাগ আরও বােমব। এই দইুটি প্রকল্প শহমরর অ্মর্ক রবদযমার্ এবিং 
র্তুর্ বারসন্দামদর জর্য মার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ প্রদার্ কমর। ফারমনিংটর্ শহমরর িক্ষ 
ঘেমক, আমরা বেমরর ির বের িমর এই িরমর্র আবাসমর্র সহজলভযতা বজায় রাখার প্রতযাশায় 
রময়রে।"  



 

 

  
FLACRA-এর প্রর্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া ঘজবর্ফার কালনসর্ িম্বলর্, "আমামদর করমউরর্টির 
জীবর্ীশরক্ত এবিং সসু্থতার জর্য সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ অ্তযন্ত গুরুেিূণন এবিং এটি এই মুহূমতন  
আমামদর কাউরন্টর সবমচময় গুরুেিূণন চারহদাগুমলার মমিয একটি। অ্েননর্রতক প্রবৃরি ও আঞ্চরলক 
উন্নয়মর্র সুমযাগ প্রদার্কারী রফোর ঘলকস ফরওয়া ন  ইরর্রশময়টিভ-এর রবসৃ্তত ঘকৌশলমক 
ইরতবাচকভামব প্রভারবত করমত করর্ফার-এর সামে অ্িংশীদার হমত ঘিমর FLACRA অ্তযন্ত 
আর্রন্দত। করর্ফার রির্মটইল ক্ররসিং এর মমতা উদ্ভাবর্ী উন্নয়মর্র মািযমম, আমামদর করমউরর্টির 
গৃহহীর্ এবিং রর্ম্ন আময়র সদসযমদর জর্য দী নমময়াদী আবাসমর্র সরুবিা প্রদার্ এবিং সাশ্রয়ী 
আবাসমর্র মমতা জটিল আঞ্চরলক চযামলঞ্জসমূমহর ঘমাকামবলার জর্য একটি অ্তযািুরর্ক সমািার্ 
প্রদার্ অ্বযাহত রাখমব।"  
  
কবর্ফার বরম্বয়লটি, LLC-এর ঘপ্রবসম্বিন্ট ঘজায়ার্ এফ. ঘহাভার িম্বলর্, "রির্মটইল ক্ররসিং হমে 
কমনজীবী িররবারগুমলার আবাসমর্র সুরবিা তামদর িররবার বমগনর কামে ঘিৌমে ঘদওয়ার জর্য রর্উ 
ইয়কন  ঘেট ঘহামস অ্যান্ড করমউরর্টি রররর্উয়ামলর একসামে কাজ করার একটি রর্খুুঁত উদাহরণ। 
রর্উ ইয়মকন র ফারমনিংটমর্ অ্বরস্থত এই অ্র্র্য করমউরর্টিটি একটি গরতশীল, ক্রমবিনমার্ অ্েনর্ীরত 
এবিং হাই-িারফররমিং সু্কলসমূহ দ্বারা ঘবরষ্ঠত যা তামদর জর্য 'একটি সম্ভাবর্াময় আবাসর্' ততরর 
করমব যা রর্উ ইয়মকন র জর্য সবমচময় ঘবরশ প্রময়াজর্। করর্ফার আমরকটি করমউরর্টি প্ররতষ্ঠা 
সম্পন্ন করমত ঘিমর অ্তযন্ত আর্রন্দত কারণ বারসন্দারা অ্বমশমষ এখর্ গমবনর সামে তামদর বারে 
কোটি বলমত িারমব।"  
  
ঘহাম বলবজিং-এর প্রর্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া ঘব্রট গাউনি িম্বলর্, "আমরা ফারমনিংটমর্ আমামদর 
করমউরর্টির িামশ প্রবীণ বযরক্তমদর িররবারসমূমহর জর্য আবাসর্ বযবস্থা করমত ঘিমর আমরা খুবই 
ঘরামারঞ্চত, এর ফমল এই বারসন্দারা এটি বুঝমত সক্ষম হমব ঘয আমরা বারসন্দা এবিং করমউরর্টির 
জীবর্মার্ উন্নত করার জর্য কাজ কমর োরক। গভর্নর কুওমমা, রর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামস অ্যান্ড 
করমউরর্টি রররর্উয়ালসহ আমামদর অ্মর্ক অ্িংশীদারমদর ির্যবাদ জার্াই যারা এটি সম্ভব করমত 
সহায়তা কমরমের্।"  
  
বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়ািন ম্বক ত্বরাবিত করা  
আজমকর ঘ াষণা "রফোর ঘলকস এর অ্গ্রগরত েরারিতকরণ" এর সমূ্পরক, যা শরক্তশালী 
অ্েননর্রতক প্রবৃরি ও করমউরর্টি রবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমরিত রূিমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চমল 
2012 সাল ঘেমক এই িররকল্পর্ার জর্য বরুর্য়াদী কামজর রিেমর্ ইমতামমিযই 6.1 রবরলয়মর্র ঘবরশ 
মারকন র্  লার রবরর্ময়াগ কমরমে - ফমটারর্ে, কৃরষ ও খাদয উৎিাদর্ এবিং আিুরর্ক রর্মনাণ কামযনর 
মমতা মূল রশল্প এই রবরর্ময়ামগ অ্ন্তভুন ক্ত। বতন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) ির ঘেমক 
ঘবকারে কমম সবমচময় রর্ম্ন িযনাময় রময়মে; বযরক্তগত ও কমিনামরট আয়কর কমমমে এবিং বযবসা 
প্ররতষ্ঠার্গুরল রবকাশ ও রবরর্ময়ামগর জর্য ঘরামচোর, বাটারভয়া এবিং কার্ার্ াইগুয়ার মমতা জায়গা 
ঘবমে রর্মে।  
  



 

 

বতন মামর্, উত্তরাঞ্চমলর িুর্রুজ্জীরবরতকরণ উমদযামগর মািযমম অ্ঞ্চলটি 500 রমরলয়র্ মারকন র্  লামরর 
অ্েরামজযর রবরর্ময়াগসহ রফোর ঘলকস এর অ্গ্রগরত েরারিত করমে যা গভর্নর কুওমমা র মসম্বর 
2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্েরামজযর এই 500 রমরলয়র্ মারকন র্  লামরর রবরর্ময়াগ ঘবসরকারর 
খামতর বযবসায়ীমদর 2.5 রবরলয়র্ মারকন র্  লামররও ঘবরশ রবরর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীির্া ঘদমব - 
এবিং অ্ঞ্চমলর দারখলকৃত িররকল্পর্া অ্র্যুায়ী আশা করা হমে ঘয 8,200 এর ঘবরশ র্তুর্ 
কমনসিংস্থার্ সৃরষ্ট হমব। আরও তেয এখামর্ রময়মে।  
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