
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/30/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ডাউর্টাউর্ লকম্ব াম্বটন  ঐবিহাবিক  োম্বলি বিম্ব়েটার  রু্রা়ে খ ালার খ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
বিম্ব়েটাম্বরর কমনক্ষমিা স্থার্, িিার এিং কর্ম্বিির্ এলাকা উন্নি করার জর্ে 3.5 

বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর িংস্কাম্বরর  ম্বরই 1 খম এর  রু্রা়ে খ ালার িেিস্থা করা হম্বি  
  

 রু্রুদ্ধার প্রম্বেষ্টা গভর্নম্বরর ডাউর্টাউর্  রু্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ খিম্বক 600,000 মাবকন র্ 
ডলার খ ম্ব়েম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে শনর্বার, 1 ঘম ঐতিহাতিক প্যালেিতিল়েটার 
(Palace Theatre) পুর্রায় ঘ ালা হমব, 3.5 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর সংস্কামরর পর, ো 
লকমপামটন র ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ (Lockport's Downtown Revitalization 
Initiative) অ্যাওয়ামডন র মাধ্যমম 600,000 মানকন র্ ডলার ঘপময়মে। প্রায় এক শতাব্দীর পুরমর্া 
কাঠামমার উপর কামজর অ্ন্তভুন ক্ত নেল র্তুর্ বসার জায়গা, ঘমমে, একটি বহৃত্তর অ্মকন স্ট্রা নপট 
এবং অ্র্যার্য অ্ভযন্তরীণ উন্ননতসাধ্র্ ো এই সাম্প্রদানয়ক নভনত্তপ্রস্তমরর ভনবষযত প্রাণবন্ততা নর্নিত 
করার লক্ষ্য নর্ময় করা হয়মে।  
  
"র্তুর্ সংস্কার করা পযামলস নিময়টার হল ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর 
(Downtown Revitalization Initiative) দ্বারা লক্ষ্যকরা নবনর্ময়াগগুনল কীভামব স্থার্ীয় অ্িনর্ীনতমক 
শনক্তশালী করমত এবং আরও প্রাণবন্ত সম্প্রদায় গম়ে তুলমত সহায়তা করমে, তার সাম্প্রনতকতম 
উদাহরণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সম্প্রদায়-চানলত প্রকল্পগুনল শহরতলীর সম্প্রদায়গুনলমক 
পুর্রুজ্জীনবত করমত, র্তুর্ কমনসংস্থার্ ততনর করমত এবং নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে শহর, টাউর্ এবং 
গ্রামগুনলমত গমবনর অ্র্ুভূনত বা়োমত ঘবসরকারী নবনর্ময়াগ এবং সরকারী অ্িনায়র্মক কামজ 
লাগামে।"  
  
খলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি খহােুল িম্বলর্, "নশল্পকলা মার্ুষমক নর্উ ইয়কন  রামজযর শহরতলীগুনলমত 
ঘেমত প্রলুব্ধ কমর এবং আমামদর পুর্রুদ্ধার ঘসগুনলর সাফমলযর উপর নর্ভন র কমর। পযামলস 
নিময়টামরর সংস্কারগুনল তার ঐনতহানসক আকষনণমক আরও বান়েময় তুলমব এবং ওময়স্টার্ন নর্উ 
ইয়কন বাসীরা এটি আগামী বহু বের ধ্মর  উপমভাগ করমবর্ তা নর্নিত করমত সহায়তা করমব। 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e7e135c2-b87a0ca0-e7e3ccf7-000babd9069e-5d92a586102dda95&q=1&e=fc89e3b0-6659-434f-85c5-e54b61ddad3f&u=https%3A%2F%2Flockportpalacetheatre.org%2F


 

 

আমামদর ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর ঘসৌজমর্য লকমপামটন  ঘে রূপান্তর  টমে তার 
আমরকটি উদাহরণ এটি।"  
  
প্রকল্পটি 1,000 আসমর্র নিময়টামরর লনবমক ঘেমল সাজায়, নর্মবনদত উইল-কল, কর্মসসর্, বার 
এবং পণযদ্রমবযর এলাকা ততনর কমর। প্রধ্ার্ স্তর এবং বযালকনর্ উভময়র জর্য বসার জায়গা 
প্রনতস্থাপর্ করা হয় এবং ঘমমেমত তবদযুনতক আমলার সামি র্তুর্ কামপনট স্থাপর্ করা হময়নেল। 
অ্মকন স্ট্রা নপট আমরা গভীর এবং চও়ো করা হয় একটি র্তুর্ হাইমরানলক নলফমটর বযবস্থা করার 
জর্য, এবং পুরামর্া মমের নরনগং নসমস্টম র্তুর্, আমরা আধ্ুনর্ক ঘশা উপস্থাপর্ করার জর্য 
প্রনতস্থাপর্ করা হয়।  
  
অ্র্যার্য সংস্কামরর মমধ্য নেল নিময়টামরর সাউন্ড নসমস্টম এবং সাউন্ড বুমির আপমগ্রড; র্তুর্ পদন া, 
নির্ এবং পিাদপট; তবদযুনতক নসমস্টমম আপমগ্রড; এবং অ্ভযন্তরীণ প্লাস্টামরর সংস্কার। োদ 
প্রনতস্থাপর্ এবং একটি োমদ বসামর্া ঘসালার নসমস্টম ঘোগ করার জর্য অ্নতনরক্ত কাজ চলমে, ো 
2022 সামলর গ্রীষ্মকামল ঘশষ হমব বমল আশা করা হমে।  
  
সংস্কার করা নিময়টামরর েনব পাওয়া োমব এ ামর্।  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভলপমমমের (Empire State Development) পেনটর্ নবভামগর মাধ্যমম 
423,000 মানকন র্ ডলামরর মামকন ট নর্উ ইয়কন  গ্রাে (Market New York Grant) এবং ওময়স্টার্ন 
নর্উ ইয়কন  ইমকার্নমক ঘডমভলপমমে ফামন্ডর (Western New York Economic Development 
Fund) মাধ্যমম নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্িনরটির (New York Power Authority) কাে ঘিমক 
142,000 মানকন র্ ডলার দ্বারাও এই প্রকল্পটিমক সহায়তা প্রদার্ করা হয়। সম্প্রদাময়র সমিনকমদর 
দ্বারা অ্নতনরক্ত অ্িনায়র্ প্রদার্ করা হময়নেল।  
  
সম্প্রদাময়র 200 জমর্রও ঘবনশ ঘেোমসবমকর সহায়তায়, নিময়টারটি শনর্বার, 1 ঘম তার ডযাজনলং 
থ্রু দয নডমকডস গালা অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য পরু্রায়  ুলমব। দশনর্ািীমদর োগত জার্ামত অ্নতনরক্ত 
কনমউনর্টি ইমভেগুনল রনববার, 2 ঘম ঘিমক বৃহস্পনতবার, 6 ঘম পেনন্ত র্তুর্ সংস্কার করা 
লযান্ডমাকন টিমত আময়ানজত হমব।  
  
এম্পা়োর খেট খডম্বভল ম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
খপ্রবিম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "ঐনতহানসক পযামলস 
নিময়টার প্রায় এক শতাব্দী ধ্মর পনিম নর্উ ইয়মকন র একটি নশল্পকলা এবং নবমর্াদমর্র গন্তবয নেল, 
এবং সংস্কারগুনল নর্নিত করমব ঘে দী ননদমর্র ভক্ত এবং দশনর্ািীরা আগামী বেরগুনল ধ্মর এটি 
উপমভাগ করমব, এই প্রকল্পটি ঘকৌশলগত নবনর্ময়ামগর মাধ্যমম ডাউর্টাউর্ লকমপাটন মক পরু্রুজ্জীনবত 
করার জর্য আমামদর প্রমচষ্টার একটি নর্ ুুঁত উদাহরণ ো ঘটকসই প্রবনৃদ্ধমক উৎসানহত কমর এবং 
এই দী ননদমর্র সাংসৃ্কনতক আকষনণমক পুুঁনজ কমর একটি প্রাণবন্ত সম্প্রদায় ততনর করমত সহায়তা 
কমর।"  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/wny-palace-theatre.pdf


 

 

1925 সামল নর্নমনত, ঐনতহানসক পযামলস নিময়টার শহরতলীর লকমপামটন র সব ঘচময় পনরনচত ও 
েীকৃত ভবর্গুনলর মমধ্য একটি। প্রায় এক শতাব্দী বযবহামরর পর, কাঠামমাটির সংস্কামরর  ুব 
প্রময়াজর্ নেল এবং নিময়টারটি ভনবষযমত বৃহত্তর লকমপাটন  সম্প্রদাময়র পনরমষবা চানলময় ঘেমত পামর 
তা নর্নিত করার জর্য প্রেুনক্তগত সহায়তার প্রময়াজর্ নেল। ঘগ্রটার লকমপাটন  ঘডমভলপমমে 
কমপনামরশমর্র (Greater Lockport Development Corporation) মমত, অ্লাভজর্ক নিময়টারটি 
বেমর প্রায় 85,000 মার্ষু আকষনণ কমর এবং এর ফমল স্থার্ীয় অ্িননর্নতক নিয়াকলামপ প্রায় 2.5 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার আয় কমর।  
  
বর্উ ই়েম্বকন র খিম্বেটাবর অফ খেট এিং ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বজের্ ইবর্বেম্ব়েটিম্বভর 
খে়োরউওমোর্ খরািার্া খরািাম্বডা িম্বলম্বের্, "লকমপাটন  ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ 
ইনর্নশময়টিভ পযামলস নিময়টামরর মত একটি ঐনতহানসক রত্ন এবং নবমর্াদর্ গন্তবয সংস্কার কমর এই 
অ্েমল র্তুর্ প্রাণ সোর করমে। লকমপামটন র এই বহু পনরনচত ও েীকৃত ভবর্টির সংস্কার স্থার্ীয় 
অ্িনর্ীনতমক COVID-19 মহামারী ঘিমক পুর্রুদ্ধামর সহায়তা করমব কারণ বানসন্দা এবং দশনর্ািীরা 
আবার আসর্গুনল পূরণ করমত শুরু কমরমের্। নডপাটন মমে অ্ফ ঘস্টট (Department of State) 
এই প্রকমল্প ঘে ভূনমকা পালর্ কমরমে তার জর্য আনম গনবনত এবং লকমপামটন র অ্বযাহত রূপান্তমরর 
জর্য অ্ধ্ীর আগ্রমহ আনে।"  
  
"পযামলস নিময়টার সম্প্রদাময়র একটি রত্ন এবং লকমপামটন র পরু্রুজ্জীবমর্র একটি মূল 
উপাদার্," িম্বলর্ বর্উ ই়েকন  খেট খহামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উ়োম্বলর (New York State 
Homes and Community Renewal) কবমের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউিকাি, যারা এই অর্ু্াম্বর্র 
প্রোিম্বর্র ্াব়েম্বে আম্বের্। "আমরা গনবনত ঘে ঘহামস অ্যান্ড কনমউনর্টি নরনর্উয়াল (Homes 
and Community Renewal, HCR) ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর মাধ্যমম 
600,000 ডলার নবনর্ময়াগমক সমিনর্ করমত পামর, কারণ এটি ঘকবল লকমপামটন র ইনতহামসর একটি 
গুরুত্বপূণন অ্ংশ সংরক্ষ্ণ কমর তাই র্য়, বরং নিময়টামরর একটি উজ্জ্বল, র্তুর্ অ্ধ্যাময়র সূচর্া 
কমর ো আগামী বেরগুনলমত কদর কমরর্ এমর্ দশনকমদর আকষনণ করমব।"  
  
"পযামলস ঘবাডন  অ্ফ নডমরক্টরস, আমামদর ঘেোমসবক এবং বৃহত্তর লকমপাটন  সম্প্রদাময়র পক্ষ্ ঘিমক 
আমরা গভর্নর কুওমমা, ঘলফমটর্যাে গভর্নর ঘহাচুল এবং এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভলপমমমের জর্য 
আমামদর প্রবল প্রশংসা বযক্ত করমত চাই," ঐবিহাবিক  োম্বলি বিম্ব়েটার, ইর্কম্ব নাম্বরম্বটড খিাডন  
খপ্রবিম্বডন্ট এম্বলর্ স্ক্রাটজ িম্বলর্। "আমামদর অ্যাক্ট II: এ গ্রযান্ড ঘরমস্টামরশর্ কযামম্পইমর্র প্রনত 
তামদর প্রািনমক এবং অ্বযাহত সমিনর্ ো়ো এই প্রকল্পটি সম্ভব হত র্া। এই সমিনর্মক ধ্র্যবাদ - 
ঘসই সামি আমামদর অ্র্যার্য রাজয এবং প্রনতষ্ঠাতা অ্ংশীদারমদর এবং স্থার্ীয় সম্প্রদাময়র 
উদারতামকও,  - পযামলমসর আমলা আগামী কময়ক দশক ধ্মর জ্বলজ্বল করমব।"  
  
"পযামলস নিময়টার একটি সুন্দর ঐনতহানসক এবং স্থাপমতযর ভবর্, নকন্তু এটি তার ঘচময়ও অ্মর্ক 
ঘবনশ নকেু," িম্বলর্ খেটার লকম্ব াটন  খডম্বভল ম্বমন্ট কম্ব নাম্বরেম্বর্র (Lockport Development 
Corporation) ভাইি-খপ্রবিম্বডন্ট বহ্ার খ ক, বযবর্  োম্বলম্বির িংস্কার কবমটিম্বিও কাজ কম্বরর্। 
"এটি একটি আেনলক সাংসৃ্কনতক ঘকন্দ্র এবং একটি প্রাণবন্ত এবং অ্মূলয সম্প্রদাময়র সম্পদ। এই 



 

 

সংস্কামরর, পযামলস এ র্ অ্মর্কটা লকমপাটন  শহমরর মমতা - তার সমৃদ্ধ ইনতহামসর একটি 
প্রশংসাপত্র, নকন্তু তার উজ্জ্বল ভনবষযতমক আনলঙ্গর্ করমতও প্রস্তুত, এবং পনিম নর্উ ইয়মকন  একটি 
র্তুর্ উমে মোগয ভূনমকা নর্মতও।"  
  
বর্উ ই়েকন   াও়োর অিবরটির (New York Power Authority, NYPA)-এর খে়োরমোর্ ও 
িাম্বফম্বলার িাবিন্দা জর্ আর. খকাইলম্বমল িম্বলর্, "লকমপামটন র ঐনতহানসক পযামলস নিময়টামরর 
সংস্কার মূলত একটি সম্প্রদায় চানলত প্রকল্প নেল ো এই অ্েমল পেনটর্ বৃনদ্ধ করমব। আনম 
উচ্ছ্বনসত ঘে সংস্কামরর জর্য পাওয়ার অ্িনরটির সমিনর্ প্রায় 100 বেমরর পুরামর্া নিময়টারটিমক 
সনু্দরভামব সংস্কার করমত নদময়মে োমত এটি আগামী বেরগুনলর জর্য একটি অ্নত জর্নপ্রয় ও 
েীকৃত স্থার্ নহসামব িাকমব।"  
  
 2018 সামল ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর একটি রাউন্ড 3 নবজয়ী নহসামব 
উনেন ত লকমপাটন  শহরটি একটি অ্র্র্য  াল সম্প্রদায় ো িমবধ্নমার্, প্রগনতশীল শহরতলীর ঘজলা 
এবং একটি প্রনতনষ্ঠত পেনটর্ মরসুম দ্বারা সমনিনত। র্গমরর হাুঁটার উপমোগী 15-ব্লমকর ঘকন্দ্রীয় 
বানণনজযক ঘজলামত ঘবশ কময়কটি নব যাত  ানল বা েল্পবযবহৃত ভবর্ রময়মে ঘেগুমলা প্রভাবশালী 
অ্িননর্নতক উন্নয়মর্র সুমোমগর প্রনতনর্নধ্ত্ব কমর, নবমশষত সাশ্রয়ী মূমলযর এবং বাজার-দমরর 
আবাসমর্র জর্য।  
  
সাম্প্রনতক সরকানর নবনর্ময়াগ ইনতমমধ্য শহরতলীর সম্পনত্তমত ঘবসরকানর ঘডমভলপারমদর আগ্রহ সনৃষ্ট 
কমরমে, ঘেমর্ 57 কযার্াল নস্ট্রমটর ক্ষ্নয়ষু্ণ সম্পনত্ত সংস্কার কমর ঘসটামক কনমউনর্টির বহু অ্র্ুষ্ঠার্ 
আময়াজর্কারী এক বযস্ত ঘকমন্দ্র পনরণত করার মমতা উমে মোগয উন্নয়মর্র নদমক চানলত কমরমে। 
এই অ্যাওয়াডন  শহরতলীর সমূ্পণন সম্ভাবর্ামক উন্মুক্ত করমব আবানসক এলাকা ঘিমক পুর্রুজ্জীনবত 
ভবর্, আকষনণীয় ঘস্টারফ্রে এবং আবাসর্ নবকল্প সহ শহরতলীর ঘকন্দ্রস্থল পেনন্ত কনরমডার সমৃদ্ধ 
কমর, োর ফমল একটি হের্মোগয, বাসমোগয এবং বজায় রা া োয় এমর্ সম্প্রদায় প্রদার্ করা 
োয়।  
  
শহরতলীর লকমপাটন  স্ট্রযামটনজক ইর্মভস্টমমে প্লযার্ পরু্রুজ্জীবমর্র প্রকমল্প নবনর্ময়ামগর অ্িনমক চানলত 
করমে, ো শহরতলীর জর্য সমামজর কল্পর্ামক অ্গ্রসর করমব এবং রামজযর 10 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলামরর নবনর্ময়ামগর সুনবধ্া ঘর্মব ও তা প্রসানরত করমত সাহােয করমব। শহরতলীর লকমপাটন মক 
ইনতবাচকভামব পনরবতন র্ করার জর্য প্রকল্পগুনল শহরতলী এবং আমশপামশর এলাকায় অ্র্যার্য 
সাম্প্রনতক নবনর্ময়ামগর উপর নভনত্ত কমর গম়ে তুলমে।  
  
2016 সামল গভর্নর কুওমমা একটি ডাউর্টাউর্ নরভাইটালাইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ শুরু কমরর্ রামজযর 
সকল দশটি অ্েমল নবনর্ময়ামগর জর্য অ্র্ু টক এবং কােনকলামপর ঘকন্দ্র নহমসমব কাজ করমত 
শহমরর ঘকন্দ্রস্থল এবং এলাকার পুর্রুজ্জীবর্মক ত্বরানিত ও প্রসানরত করমত আিমণাত্মকভামব।  
অ্ভূতপূবন এবং উদ্ভাবর্ী উমদযাগটি পনরকল্পর্ার ঘকৌশমলর প্রনতনর্নধ্ত্ব কমর ো অ্নবলমে বাস্তবায়মর্র 
সামি ঘকৌশলগত পনরকল্পর্ামক সংেুক্ত কমর।   
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-lockport-10-million-western-new-york-region-winner-third-round


 

 

নর্উ ইয়কন  ঘস্টট রামজযর ঘে শহরতলীগুনল  পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য প্রস্তুত এবং ঘেগুনলর পুর্নবনকাশ, 
বযবসা, কমনসংস্থামর্র সনৃষ্ট, বৃহত্তর অ্িননর্নতক এবং আবাসর্ তবনচত্রয, এবং সুমোমগর সম্ভাবর্া রাম , 
ঘসগুনলমত নবনর্ময়াগ করার জর্য 400 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নবনর্ময়াগ করার জর্য ইনতমমধ্যই 
প্রনতশ্রুনত কমরমে। সম্প্রদায়গুনল তামদর আেনলক অ্িননর্নতক কাউনিলগুনলর দ্বারা মমর্ার্ীত হয় 
শহরতলীর রুপান্তরমণর সম্ভাবর্ার উপর নভনত্ত কমর।  
  
প্রনতটি সম্প্রদায়মক 10 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রদার্ করা হময়মে একটি শহরতলীর ঘকৌশলগত 
নবনর্ময়াগ পনরকল্পর্া উন্নয়র্ করার জর্য এবং মূল অ্র্ূ টক-জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়র্ করার জর্য 
ো সম্প্রদাময়র পুর্রুজ্জীবমর্র আশামক অ্গ্রসর কমর। সম্প্রদায়গুনল ঘবসরকারী  ামতর নবমশষজ্ঞ এবং 
রামজযর এমজনিগুনলর কমীমদর ঘিমক সহায়তা পায় োমদর ঘর্তৃত্ব ঘদয় নডপাটন মমে অ্ফ ঘস্টট, 
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডমভলপমমমের সামি নর্কট অ্ংনশদানরমত্ব, এবং নর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘহামস অ্যান্ড 
কনমউনর্টি নরনর্উয়াল, এবং তার সামি অ্র্যার্য এমজনিমদর সামি োরা প্রকল্পগুনলর পেনামলাচর্া 
এবং বাস্তবায়মর্র সামি জন়েত।  
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