
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/14/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ফুলটর্ ও সেম্বর্কায় ট্রান্সফরম্বমের্াল প্রকল্পগুবলর জর্ে 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার পরুস্কাম্বরর অংে বিোম্বি স াষণা কম্বরর্  

  
ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ ফান্ড কী কোটালাইটিক প্রকল্প যা উভয় 

কবমউবর্টিম্বক েমৃদ্ধ করার জর্ে গভর্নম্বরর লক্ষ্ে অিোিত থাম্বক  
  

প্রকল্পগুবল ওয়াটারফ্রন্ট েুবিধা িৃবদ্ধ করম্বি, র্তুর্ আিাবেক এিং খুচরা বিবির স্থার্ ততবর করম্বি 
এিং স াট িেিো ও বেল্পম্বক েিায়তা করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ 
ইমর্মশময়টিভ (Downtown Revitalization Initiative, DRI) উম্যামগর অ্ংশ মিসামে ফুিটর্ এেং 
সসমর্কা ফিমসর জর্য রূপান্তরকারী প্রকমের তামিকা স াষণা কমরমের্। ফুিটমর্র 16টি প্রকে এেং 
সসমর্কা ফিমসর 13টি প্রকে ওয়াটারফ্রন্ট সমুেধা েৃমি করমে, র্তুর্ আোমসক ও খচুরা স্থার্ 
উন্নয়মর্র জর্য মে্যমার্ ভের্গুমিমক পুর্রায় উদ্ভাের্ করমে এেং কু্ষদ্র েযেসা ও মশেমক সিায়তা 
করমে। এই মেমর্ময়াগ আপমেট অ্র্নর্ীমতমক পরু্রায় উজ্জীমেত করার জর্য এেং সসন্ট্রাি মর্উ ইয়কন  
এেং মফঙ্গার সিকগুমিমত আমরা সুম াগ ততমর করার উমেমশয গভর্নমরর চিমার্ প্রমচষ্টার অ্ংশ।  
  
"আমাম্র অ্েশযই মর্উ ইয়কন মক পুর্রায় সাজামত িমে এেং মেধ্বংসী মিামারীর আমগর সচময় আমরা 
ভামিা, শমিশািী অ্র্নর্ীমত গমে তুিমত িমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর মমতা সপ্রাগ্রামগুমি স্থার্ীয় কমমউমর্টিগুমিমত ভমেষযমতর জর্য তাম্র 
সািসী ্মৃষ্টভমঙ্গমক োস্তমে পমরণত করার জর্য সংস্থার্ সরেরাি করমে। ফুিটর্ এেং সসমর্কা 
জিপ্রপামতর এই সকৌশিগত মেমর্ময়াগগুমি তাম্র শিরতিীর এিাকায় র্তুর্ জীের্ সঞ্চার করমে 
এেং েতন মার্ এেং ভমেষযৎ উভয় প্রজমের জর্য সমার্ভামে একটি ভাি জায়গা ততমর করমে।"  
  
"একটি স্বাস্থযকর শিরতিী একটি কমমউমর্টির সামমগ্রক অ্র্ননর্মতক স্বামস্থযর জর্য অ্তযােশযক, মেমশষ 
কমর  খর্ আমরা মিামারী পরেতী ভমেষযমত প্রমেশ করমে," সলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ সিাচুল 
িম্বলর্। "ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ মধয মর্উ ইয়কন , মফঙ্গার সিক এেং সেট জমুে 
স্মাটন  েমৃির মাধযমম কমমউমর্টিমক শমিশািী করমে। আজ ফুিটর্ এেং সসমর্কা ফিমসর স ামষত 
প্রকেগুমি এই কমমউমর্টির গমতপর্ পমরেতন র্ করমে এেং তাম্র কাজ, সখিা এেং একটি পমরোর 
প্রমতপািমর্র জর্য ্ু্ ন ান্ত গন্তেয কমর তুিমে।"  
  



 

 

ফুলটর্ - মধে বর্উ ইয়কন  অঞ্চল  
  
2019-এর আগমে ওময়মগামক রাউন্ড 4 মেজয়ীর র্াম স াষণা করা িয়। ফুিটমর্র পুরস্কার শিমরর 
ঐমতিামসক ডাউর্টাউর্ ওয়াটারফ্রন্ট এেং ফুিটমর্র স্বাস্থয, পমরমষো এেং উৎপা্র্ মশে এেং এর 
উদ্ভাের্ী উম্যািাম্র মমধয পাওয়া অ্র্ননর্মতক চািকম্র শিমরর প্রাকৃমতক এেং সাংসৃ্কমতক আকষনণ 
োোমর্ার জর্য কামজ িাগামে। এই মেমর্ময়াগগুমি ওয়াটারফ্রন্ট েরাের সুমেধাগুমি েমৃি করমে, সোট 
েযেসাগুমিমক সিায়তা করমে, োমণমজযক এেং মশে সম্পমিগুমি পুর্রায় সমিয় করমে এেং পােমিক 
সেইি এেং স্বাস্থযমসো অ্ফারগুমি েৃমি করমে। এটি একটি উন্নত মামর্র জীের্, র্তুর্ ডাউর্টাউর্ 
জীের্ াপর্, খুচরা, সরমস্তারাাঁ, মেমর্া্র্ এেং কামজর সুম াগ ততমর করমে।  
  
এই উম্যামগর মাধযমম অ্র্নায়র্ করা প্রকেগুমি িমে:  
  

ওেওম্বয়ম্বগা সিলম্বথর অপবরিাযন পবরম্বষিাগুবল প্রোবরত করম্বি - 2,000,000 মাবকন র্ 
ডলার: ওসওময়মগা সিিমর্র ফুিটর্ কযাম্পামসর সম্প্রসারমণর মাধযমম ফুিটমর্র সকন্দ্রস্থমি 
অ্মতমরি মচমকৎসা পমরমষো আর্ুর্।  
  
প্রাক্তর্ সর্েম্বল োইম্বট একটি খাবল ভির্ পরু্রুজ্জীবিত করম্বি - 1,500,000 মাবকন র্ ডলার: 
পুরমর্া সর্সমি সাইমট একটি পমরতযি ভের্মক মমশ্র েযেিামরর উন্নয়মর্ সংস্কার এেং পুর্রায় 
উমেশয করুর্। প্রস্তামেত েযেিামরর মমধয রময়মে 55 সর্মক 65টি আোমসক ইউমর্ট, অ্মফস 
সেস, সরমস্তারাাঁ এেং একটি সর্সমি জা্ ুর।  
  
প্রাক্তর্ সর্েম্বল োইম্বট একটি র্তুর্ মোর্ুফোকচাবরং স্টাটন -আপ েুবিধার উন্নয়র্ করম্বি - 
860,000 মাবকন র্ ডলার: উন্নত োটন -আপ উৎপা্র্ েযেসা আকষনণ এেং প্রসামরত করার 
জর্য প্রাির্ সর্সমি সাইমট একটি র্তুর্ সমুেধা ততমর করুর্।  
  
ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ম্বক উৎোবিত করম্বত েংস্থার্ এিং আবথনক েিায়তা প্রদাম্বর্র জর্ে 
একটি িেিোবয়ক েিায়তা তিবিল ততবর করম্বি - 750,000 মাবকন র্ ডলার: মেমডং 
আপমগ্রড, স্থায়ী সরঞ্জাম িয় এেং প্র ুমিগত সিায়তার সামর্ স্থার্ীয় েযেসাগুমিমক সিায়তা 
করার জর্য একটি অ্র্ু্ার্ তিমেি প্রমতষ্ঠা করুর্।  
  
প্রধার্ উৎপাদর্ েুবিধায় বিবডং ও যন্ত্রপাবতর অিকাঠাম্বমা েবক্তোলী করম্বি - 420,000 
মাবকন র্ ডলার: চাকমর েজায় রাখমত, মিটমস্কপ োোমত এেং পর্চারীম্র সরুক্ষা উন্নত 
করমত হুটামামক উৎপা্র্ কযাম্পামস সুমেধা এেং অ্েকাঠামমা গত আপমগ্রড গ্রিণ করুর্।  
  
িাটন  অি ডাউর্টাউর্ ফুলটর্-এ আটন ে অোন্ড এন্টারম্বটইর্ম্বমম্বন্টর রুফ উত্থাপর্ করম্বি - 
352,000 মাবকন র্ ডলার: মে্যমার্ সমমজমর্র্ ো্ স্তমরর সামর্ সমিামর্ার জর্য ভেমর্র 
্মক্ষণ ম্মক ো্ সমতি কমর, সম্প্রসামরত মিয়াকিামপর জর্য র্তুর্ েযেিারম াগয স্থার্ 
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ততমর কমর এেং অ্র্-সাইট র্ ন্মা সমরামমতর কাজ সশষ কমর CNY কমমউমর্টি আটন স 
সসন্টামরর উন্নমত করুর্।  
  
মাবি-োইট উন্নবতর মাধেম্বম একটি ডাউর্টাউর্ ভাইি ততবর করম্বি - 185,000 মাবকন র্ 
ডলার: ফুিটমর্র ডাউর্টাউমর্র সকন্দ্রস্থমি েয়টি োমণমজযক স্থামর্ সংস্কার ও সম্প্রসারণ 
কা নিম শুরু করুর্: কযার্ািমভউ মি, ক ুগ সসন্ট কযামফ, মডমজ ব্লক মিউময়ং, এম্পায়ার 
সরার্ সকাম্পামর্, ফুিটর্ ফযামমমি সমমডমসর্ সংস্কার, এেং টযাভার্ন অ্র্ ্য িক।  
  
একটি পবরতেক্ত ঐবতিাবেক ভির্ম্বক একটি েরাইখার্া এিং কোম্বফম্বত পরু্রুদ্ধার এিং 
রূপান্তর করম্বি - 140,000 মাবকন র্ ডলার:181 S. 1st Street-এ অ্েমস্থত একটি 
ঐমতিামসক খামি ভের্মক মকংস সরাড ইর্-এ রূপান্তর করুর্, কযামফ এেং কমফ িাউঞ্জসি 
একটি 4-সর্মক-6 রুমমর সরাইখার্া।  
  
ডাউর্টাউর্ ফুলটম্বর্ ফাস্ট কোজয়ুাল ফুড চম্বয়ে প্রদার্ করম্বি - 137,000 মাবকন র্ 
ডলার: মেশ্বেযাপী প্রভামেত সমর্ুসি একটি কাউন্টার সামভন স সরেুমরন্ট ততমর করমত একটি 
খামি ভেমর্র অ্ভযন্তরীণ এেং োমিযক সংস্কার করুর্। সাইটটি একটি েমিরঙ্গর্ পযাটিও এেং 
রাইভ-থ্রু মপক আপ উইমন্ডা অ্ন্তভুন ি করমে।  
  
481 সগটওম্বয় কবরম্বডাম্বর একটি িাবণবজেক ভির্ পরু্বিনকবেত করম্বি - 112,000 মাবকন র্ 
ডলার: র্তুর্ এেং মে্যমার্ ভাোমটম্র জর্য সগটওময় সর্মক ্শৃযমার্ একটি মিপ মমির 
পুর্েনাসর্। র্ামপমতর স্াকার্ এেং সসৌন্দ ন সরেরামির স্াকার্ অ্ন্তভুন ি করার জর্য র্তুর্ 
ভাোমটরা।  
  
িাবেন্দাম্বদর এিং দেনর্াথীম্বদর জর্ে ফুলটম্বর্র ওয়াটারফ্রম্বন্টর সেৌন্দযন এিং কাযনকাবরতা 
িৃবদ্ধ করম্বি - 1,713,000: মূি ডাউর্টাউর্ এিাকায় একটি শমিশািী সংম াগ স্থাপর্ করার 
সময় সর্ৌকাচািক, ্শনর্ার্ী এেং োমসন্দাম্র জর্য একটি মপ্রমময়াম গন্তেয এেং আকষনণ 
ততমর করমত, ওয়াটারফ্রন্ট এিাকা এেং কযার্াি িযামন্ডং সমমরর্া আধমুর্কীকরণ এেং উন্নত 
করা িয়।  
  
DRI েীমার্ার মম্বধে মাবি-ইউজ ওয়াবকং সট্রইলে বর্মনাণ করম্বি - 820,000 মাবকন র্ 
ডলার: ওসওময়মগা র্্ীর পূেন ম্মক পার্ফাইন্ডার কযার্াি সটাপার্ সেইমির সমূ্পণন মর্মনাণ, 
িডওময় এেং ওমর্ডা মিট মিমজ আিংকামরক আপিাইটিং ইর্েি করুর্ এেং ওমর্ডা মিমজ 
র্তুর্ সেো স াগ করুর্।  
  
প্রম্বিেম্বযাগেতা উন্নত করম্বত লাইম্বেবর আপম্বডট এিং েবক্তোলী করুর্ এিং িাবেন্দাম্বদর 
এিং দেনর্াথীম্বদর জর্ে একটি োংসৃ্কবতক গন্তিে ততবর করম্বি - 311,000 মাবকন র্ 
ডলার: র্তুর্ েমিরঙ্গর্ পােমিক সেস ততমর করমত এেং সুরক্ষা উন্নত করমত ঐমতিামসক 
ফুিটর্ পােমিক িাইমিমরমত উন্নমত করুর্। কামজর মমধয র্াকমে ্টুি জরুরী মসাঁমে 



 

 

পুর্েনাসর্, ্টুি মচমমর্র পরু্েনাসর্ এেং সেইি মসমেমমর সামর্ সংম াগ সি ্টুি েমিরঙ্গর্ 
সভা এিাকা মর্মনাণ।  
  
ফুলটর্ েিম্বর ইন্টারম্বর্ট সেিা আপম্বেড করম্বি - 200,000 মাবকন র্ ডলার: ফাইোর 
অ্পটিক্স এেং ওয়াই-ফাই অ্েকাঠামমা ইর্েমিশমর্র মাধযমম স্থার্ীয় েযেসা এেং োমসন্দাম্র 
জর্য মর্ভন রম াগয উচ্চ গমতর ইন্টারমর্ট সরেরাি করুর্।  
  
একটি কবমউবর্টি েমবথনত ডাউর্টাউর্ এিং ঐবতিাবেক মাকন ার এিং োইম্বর্জ সপ্রাোম 
িাস্তিায়র্ করম্বি - 100,000 মাবকন র্ ডলার: ঐমতিামসক সজিা, পার্ফাইন্ডার, সটাপার্ এেং 
কযার্ািমভউ সেইি এেং মসএর্ওয়াই আটন স সসন্টার সি শিরতিীর ফুিটর্ আকষনণগুমি প্রচার 
করুর্, তমে সীমােি র্য়।  
  
দবক্ষ্ণ 1ম বিট িরাির ইর্বফল বমশ্র-িেিিার বিকাম্বের অর্ুমবত বদম্বত েিম্বরর সজাবর্ং 
সকাড আপম্বডট করম্বি - 100,000 মাবকন র্ ডলার: DRI এিাকার জর্য শিমরর সজামর্ং 
সকাড এেং র্কশা মর্ম ন্ মশকা আপমডট করুর্, এেং মেমশষত ্মক্ষণ 1ম মিট েরাের, 
সমর্নর্ এেং র্তুর্ উন্নয়র্ আকষনণ করমত  া ডাউর্টাউমর্র জর্য ্মৃষ্টভমঙ্গর সামর্ 
সামঞ্জসযপূণন।  

  
সেম্বর্কা ফলে - বফঙ্গার সলকে অঞ্চল  
  
2019-এর র্মভম্বমর সসমর্কা ফিস রাউন্ড 4 মেজয়ীম্র র্াম স াষর্া কমর। ডাউর্টাউর্ সসমর্কা 
জিপ্রপাত িমিা ফি মিট এেং সযামকট মডমিক্টমক সকন্দ্র কমর একটি িাাঁটার স াগয কমমউমর্টি,  া 
উভয়ই োমসন্দা, েযেসা, জা্ ুর এেং ্শনর্ার্ীম্র সসো কমর। একটি অ্তযন্ত অ্র্ুপ্রামণত এেং 
মশমক্ষত কমী, একটি সমিয় েযেসায়ী কমমউমর্টি এেং মফঙ্গার সিকগুমিমত সিজ অ্যামক্সস সি, 
জর্প্টি একটি ঐমতিামসক পুর্রুজ্জীেমর্র মশখমর রময়মে। এই প্রকেগুমি ঐমতিামসক ও সাংসৃ্কমতক 
সম্প্ েৃমি করমে, ওয়াটারফ্রন্ট সুমেধা উন্নত করমে এেং সোট েযেসা, প নটর্ সাইট এেং 
সম্পমকন ত অ্েকাঠামমামক সিায়তা করমে। এই মেমর্ময়াগগুমি অ্মতমরি মেমর্ময়াগমক উৎসামিত 
করমত, আমশপামশর প্রকেগুমির প্রভাে োোমত এেং শিমরর সকন্দ্রস্থমির অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্ 
উম্যাগগুমিমক সিায়তা করমত সিায়তা করমে।  
  
এই উম্যামগর মাধযমম অ্র্নায়র্ করা প্রকেগুমি িমে:  
  

র্োের্াল উইম্বমন্স িল অি সফমম্বক গন্তিে বিম্বেম্বি প্রবতষ্ঠা করম্বি - 1,000,000 মাবকন র্ 
ডলার: আইকমর্ক সস্মাকেযামকর সংস্কার, র্তুর্ স্থায়ী প্র্শনর্ী ইর্েমিশর্ এেং ঐমতিামসক 
সাংসৃ্কমতক গন্তেয োোমর্ার জর্য অ্মতমরি জা্ ুর স্থামর্র জর্য মিতীয়, তৃতীয় এেং চতুর্ন 
তিায় অ্যামক্সস এেং সম্প্রসারমণর জর্য একটি সকাড-অ্র্ুগত মিফট এেং োমিযক মসাঁমে 
মর্মনাণ।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-seneca-falls-10-million-finger-lakes-winner-fourth-round-downtown


 

 

ট্রান্সফমন ইটে আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ বমউবজয়াম - 912,000 মাবকন র্ ডলার: জা্ ুর 
সম্প্রসারণ ভের্ কাঠামমাগত মস্থমতশীিতা অ্ন্তভুন ি, তার ঐমতিামসক সচিারা প্রমতফমিত 
সম্মুখভাগ সংস্কার, েমধনত অ্যামক্সসম াগযতা, এেং উন্নত সাইমর্জ। সম্প্রসারণ প্রতযামশত েহু-
প নায় উন্নমতর প্রর্ম প নায়।  
  
সস্টট বিট সস্টের্ েবিয় করম্বি - 605,000 মাবকন র্ ডলার: প্রাির্ ঐমতিামসক সের্ 
সেশর্টি একটি পূণন-পমরমষো ইতািীয় সরমস্তাাঁরা এেং েযামকাময়ট িমি সংস্কার করুর্।  
  
একটি বিবডং ইমপ্রুভম্বমন্ট ফান্ড প্রবতষ্ঠা করম্বি - 600,000 মাবকন র্ ডলার: অ্ভযন্তরীণ এেং 
োমিযক মেমডং উন্নমতসমর্নর্ করার জর্য ডাউর্টাউর্ মেমডং মামিকম্র জর্য অ্র্ু্ার্ 
তিমেি প্র্ামর্র জর্য একটি মেমডং উন্নমত তিমেি স্থাপর্ করা িমে।  
  
সগাড সিাম্বটলম্বক পরু্রুজ্জীবিত ককরম্বি - 405,000 মাবকন র্ ডলার: িমে আপমগ্রড সি 
সিামটমির প্রর্ম তিার সংস্কার, সরমস্তারাাঁটিমক তিত উমেশয ুি কযামফমত রূপান্তর এেং 
গযামিা-ককমটি িাউঞ্জ এেং োরটির স্থার্ান্তর।  
  
ঐবতিাবেক িাবন্টংটর্ ভির্ েংস্কার - 400,000 মাবকন র্ ডলার: ঐমতিামসক িামন্টংটর্ 
মেমডংমক 50 ইউমর্ট সাশ্রয়ী মূমিযর আোমসক কমমেমক্স পুর্রায় স্থাপর্ করা। ইউমর্টগুমির 
অ্মধনক প্রেীণম্র জর্য স্থায়ী সিায়ক আোসর্ মিসামে সংরমক্ষত র্াকমে।  
  
রন্ধর্বেল্প সু্টবডও এিং অোপাটন ম্বমন্ট চাল ুকরম্বি - 400,000 মাবকন র্ ডলার: একটি গ্রাউন্ড 
সলার িযান্ডস-অ্র্ রন্ধর্মশে েুমডওর জর্য ্টুি ডাউর্টাউর্ ভেমর্র সংস্কার এেং খামি 
উপমরর তিাগুমিমক সাশ্রয়ী মূমিযর িাউমজং ইউমর্মট রূপান্তর করা।  
  
বফঙ্গার সলকে সিলথ ইর্বস্টটিউম্বট আিাবেক ইউবর্ট ততবর করম্বি - 400,000 মাবকন র্ 
ডলার: প্রাির্ সসন্ট পযামেক সু্কমির খামি স্াতিার সশ্রণীকক্ষগুমিমক মমশ্র েযেিামরর সুমেধায় 
10টি সাশ্রয়ী মূমিযর আোমসক ইউমর্মট রূপান্তর করা।  
  
ডোবর্ম্বয়লে ব্লক েংস্কার করম্বি - 253,200 মাবকন র্ ডলার: ডযামর্ময়িস ব্লমকর খামি তৃতীয় 
তিার জায়গাটিমক পাাঁচটি র্তুর্ অ্যামক্সসম াগয আোমসক িফট ইউমর্মট রূপান্তর করা িমে  া 
একটি র্তুর্ মতর্-েপ মিফট িারা পমরমষো স্ওয়া িমে।  
  
র্থন কোর্ালোইড এর্িোন্সম্বমন্টে - 3,690,000 মাবকন র্ ডলার: খাি সক উমপক্ষা কমর 
র্তুর্ পর্ এেং সডকসি মপপিস পামকন র উন্নমত; ইউটিমিটি িাইর্ কের স্ওয়া এেং 
ডাউর্টাউর্ সর্মক খামির আমরা ভাি অ্যামক্সস সরেরাি করা।  
  
সেম্বর্কা ফলম্বের ঐবতিে ও তথে সকন্দ্র উন্নত করুর্ - 533,082 মাবকন র্ ডলার: ঐমতিয 
এেং তর্য সকমন্দ্র আপমগ্রড প্র্ার্ করুর্  ার মমধয রময়মে সম্মখুভামগর উন্নমত, স্থায়ী 



 

 

অ্ভযন্তরীণ প্র্শনর্ী আপমডট করা, একটি র্তুর্ মিফট ইর্েমিশর্ এেং সর্ৌকার সেমস 
সংস্কার।  
  
কবমউবর্টি বরবিম্বয়ের্ িাড়াম্বি - 324,000 মাবকন র্ ডলার: সসমর্কা ফিস সস্কট পামকন  
'মিট মিগ' োধা স্থাপর্ এেং কমমউমর্টি মরমিময়শর্ সসন্টামর একটি ADA-অ্র্ুগত কায়াক 
িঞ্চ।  
  
লুম্বডাবভম্বকা ভাস্কযন সট্রইল িাড়াম্বি - 177,718 মাবকন র্ ডলার: একটি র্তুর্ সগটওময় এমন্ট্র 
োজা ইর্েমিশর্, সেইি পৃষ্ঠ আপমগ্রড সোর জর্য অ্যামক্সসম াগয িমত এেং েণনর্ামূিক 
ভাস্ক ন ফিক স াগ.  

  
উভয় কমমউমর্টি DRI অ্র্ু্ামর্র10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার সর্মক 300,000 মামকন র্ ডিামরর 
েযামর্ং ফান্ড ম্ময় তাম্র ডাউর্টাউর্ এিাকামক পরু্রুজ্জীমেত করার জর্য একটি সকৌশিগত 
মেমর্ময়াগ পমরকের্া (Strategic Investment Plan) গমে সতামি। সপৌর প্রমতমর্মধ, কমমউমর্টি 
সর্তৃত্ব এেং অ্র্যার্য সেকমিাডারর িারা গঠিত স্থার্ীয় পমরকের্া কমমটি, সেসরকামর খামতর 
মেমশষজ্ঞ ও সেট পমরকের্ামে্ম্র একটি ্মির সিায়তাসি এই প্রমচষ্টার সর্তৃত্ব স্য়। সকৌশিগত 
মেমর্ময়াগ পমরকের্া স্থার্ীয় সম্প্ ও সুম াগ-সুমেধা এেং মর্ধনামরত অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্, পমরেির্, 
আোসর্, এেং কমমউমর্টি প্রকেগুমিা পরীক্ষা কমর  া ডাউর্টাউর্ পুর্জীমেতকরমণ কমমউমর্টির 
্মৃষ্টভমঙ্গর সামর্ সঙ্গমতপূণন ও োস্তোয়মর্র জর্য প্রস্তুত।  
  
এই প্রকেগুমি ফুিটর্ এেং সসমর্কা জিপ্রপাত এেং সসন্ট্রাি মর্উ ইয়কন  এেং মফঙ্গার সিমকর প্রমত 
গভর্নর কুওমমার চিমার্ প্রমতশ্রুমতর সেনমশষ উ্ািরণ।   
  
বর্উ ইয়কন  সেম্বিটাবর অি সস্টট (Secretary of State) সরাোর্া সরাোম্বডা িম্বলম্ব র্, "ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ মেমর্ময়ামগর স্থার্ীয় কমমউমর্টিমক পুর্রুজ্জীমেত করার এেং COVID-
19 পরেতী মেমশ্বর জর্য আমরা ভামিাভামে গমে সতািার জর্য প্রস্তুত করার ক্ষমতা রময়মে। এই 
সকৌশিগত প্রকেগুমি,  া একটি স ৌর্ পমরকের্া প্রমিয়ার মাধযমম মর্েনামচত িময়মে, ফুিটর্ এেং 
সসমর্কা জিপ্রপামতর েযস্ততম েযেসা, র্তুর্ আোসর্ সুম াগ এেং কমমউমর্টি উপমভামগর 
সুমেধাসমূমির সামর্ েমন্দত ডাউর্টাউর্ ততমর করমত সিায়তা করার জর্য সেসরকামর মেমর্ময়ামগর 
সিায়তা করমে। এই পুরসৃ্কত প্রকেগুমি এই শিরগুমিমক পুর্রায় সখািার সামর্ সামর্ উৎসামিত 
করমে এেং আমম এই উমিজর্াপূণন প্রকেগুমি তাম্র োমসন্দাম্র একটি স্বাস্থযকর ভমেষযমতর জর্য 
জীেন্ত িমত স্খার অ্মপক্ষায় রময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  সস্টট সিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ 
ইমর্মশময়টিভ সপৌরসভাগুমিমক তাম্র পণূন সম্ভাের্ায় সপৌাঁোমর্ার ক্ষমতা স্য়। িক্ষয ুি মেমর্ময়ামগর 
মাধযমম, আমরা সেট জমুে ডাউর্টাউর্ শিরগুমিমক প্রাণেন্ত এেং আকষনণীয় শিমরর সকন্দ্রগুমিমত 
রূপান্তমরত করমে। ফুিটর্ এেং সসমর্কা জিপ্রপামতর জর্য পুরসৃ্কত 29টি প্রকে র্তুর্ আোসর্ ও 



 

 

েযেসাময়ক সুম াগ সমুেধার উন্নয়র্ করমে, অ্েকাঠামমার উন্নমত করমে এেং স্মাটন  অ্র্ননর্মতক প্রেৃমি 
সক উৎসামিত করমে  া আগামী েেমরর জর্য োমসন্দাম্র উপকৃত করমে।"  
  
এম্পায়ার সস্টট সডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, সপ্রবেম্বডন্ট ও 
মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "ফুিটর্ এেং সসমর্কা জিপ্রপামত 
কমমউমর্টি সর্তৃত্বাধীর্ ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ মেমর্ময়াগ স্থার্ীয় েযেসামক সমর্নর্ 
এেং প্রেৃমি েমৃির জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্র্ননর্মতক ইমঞ্জর্গুমিমক ইন্ধর্ সজাগামত সিায়তা করমে। DRI-
এর রূপান্তরমূিক প্রকেগুমি সেমটর আমশপামশর কমমউমর্টিগুমির জীের্ াত্রার মার্ উন্নত কমর 
চমিমে এেং ভমেষযৎ প্রজমের জর্য আমরা শমিশািী মর্উ ইয়কন মক পুর্রায় সাজামর্া এেং পরু্গনঠমর্র 
জর্য আমাম্র কাজমক আমরা সমর্নর্ করমে।"  
  
বফঙ্গার সলকে বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক সডম্বভলপম্বমন্ট কাউবন্সল সকা-সচয়ারম্বেটার রম্বচস্টার 
সচোর অফ কমাম্বেনর েভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া িি ডাবফ এিং SUNY সজম্বর্বেও 
সপ্রবেম্বডন্ট সডবর্ে িোটলে িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ মরমভটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ তার অ্র্র্য স্থার্ীয় 
সম্পম্ মেমর্ময়ামগর মাধযমম সসমর্কা ফিমস অ্র্ননর্মতক পুর্জন াগরণমক সজার্ার করমে  া সুন্দর 
ডাউর্টাউমর্ চাকমর এেং েযমিগত মেমর্ময়াগমক আকৃষ্ট করমে। এই সকৌশিগত এেং মেমেধ 
প্রকেগুমি েযেসাময়ক মডমিক্টমক আমরা উন্নত করমত সািা য করমে এেং আমাম্র প্রমচষ্টার উপর 
গমে তুিমে  ামত মফঙ্গার সিকস অ্ঞ্চিটির অ্গ্রসর িওয়া মর্মিত করা  ায়।"  
  
সেন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অথননর্বতক উন্নয়র্ পবরষম্বদর (Regional Economic Development 
Council, REDC) েি-েভাপবতগণ, মোরু্ফোকচারােন অোম্বোবেম্বয়ের্ অফ সেন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন র 
(Manufacturers Association of Central New York, MACNY) সপ্রবেম্বডন্ট এিং বেইও রে্াবন্ড 
ওলম্বকর্ এিং অম্বোম্বয়ম্বগাম্বত সস্টট ইউবর্ভাবেনটি অি বর্উ ইয়ম্বকন র (State University of New 
York) েভাপবত সডম্বিারাি স্টোর্বল িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ মরমভটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ স্থার্ীয় 
সম্প্গুমিমত মেমর্ময়াগ কমর, চাকমর এেং েযমিগত মেমর্ময়াগমক আকষনণ করমে  া ডাউর্টাউর্ 
এিাকামক পমরেতন র্ করমে। এই সকৌশিগত এেং মেমভন্ন প্রকেগুমি মর্িঃসমন্দমি সসন্ট্রাি মর্উ ইয়মকন র 
উত্থার্ অ্েযািত রাখার মেষয়টি মর্মিত কমর আঞ্চমিক গমতমেগ গঠমর্র িমক্ষয আমাম্র 
মমর্ামর্মেমশত প্রমচষ্টার উপর মর্ভন র করমে।  
  
বেম্বর্টর পোটি বরবচ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্গুমি প্রায়শই একটি কমমউমর্টির হৃ্ময়র সময় িয় এেং 
 খর্ আপমর্ তাম্র মমধয মেমর্ময়াগ কমরর্, তখর্ রূপান্তরকারী প্রভাে সু্রূপ্রসারী িয়।"  "আজ 
স ামষত প্রকেগুমিা ফুিটর্ শিমরর মকেু েে সম্প্মক মূিধর্ কমর,  ার মমধয রময়মে এর সমৃি 
ইমতিাস এেং এর ওয়াটারফ্রন্ট। শিমরর অ্র্নর্ীমত রপ্ত করার সক্ষমত্র তাম্র প্রভাে স্মখ আমম 
উচ্ছ্বমসত এেং এটি মার্ুমষর েসোস, কাজ এেং ভ্রমমণর জর্যআমরা আকষনণীয় জায়গা কমর 
তুমিমে।"  
  
পবরষদ েদেে উইবলয়াম এ. িারম্বে িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ 
কমমউমর্টিগুমিমক রূপান্তমরত করমত এেং আপমেট মর্উ ইয়মকন র োমসন্দাম্র জর্য অ্সংখয সুম াগ 



 

 

সরেরাি করমত সিায়তা করমে। মেমশষ কমর, ফুিটর্ এেং সসমর্কা জিপ্রপামতর প্রকেগুমি এিাকার 
ওয়াটারফ্রন্ট এেং আমশপামশর সম্পমিগুমিমত উমিজর্াপূণন েধনর্ সরেরাি করমে। আমম এই প্রকেগুমি 
সশষ িওয়ার অ্মপক্ষায় রময়মে এেং োমসন্দাম্র, সোট েযেসা এেং স্থার্ীয় অ্র্নর্ীমতর উপর তাম্র 
প্রভাে প্রতযক্ষভামে স্খমে।"  
  
অোম্বেেবল সমোর সজফ সগলািার্ িম্বলম্ব র্, "আমাম্র আপমেট সমইর্ মিট এেং ডাউর্টাউর্গুমি 
মর্উ ইয়মকন র জর্য সম্প্ এেং মর্উ ইয়মকন র অ্র্ননর্মতক পুর্রুজ্জীেমর্র জর্য তাম্র সাফিয 
অ্পমরিা ন। সসমর্কা জিপ্রপামতর এই মেমর্ময়াগ 13টি প্রকমের জর্য অ্র্নায়র্ করমে  া অ্ঞ্চিটিমক 
েসোস, কাজ এেং পমর্শনমর্র জর্য আমরা ভাি জায়গা কমর তুিমে। আমম সসমর্কা জিপ্রপামতর 
ঐমতিামসক অ্তীমতর প্রমতমর্মধত্ব করমত সপমর গমেনত এেং ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ 
ইমর্মশময়টিমভর সসৌজমর্য সসমর্কা জিপ্রপামতর উজ্জ্বি ভমেষযমতর জর্য উচ্ছ্বমসত,"  
  
বেটি অি ফুলটম্বর্র সময়র বডর্া মাইম্বকলে িম্বলর্, "ফুিটর্ শিমর এই মেমর্ময়াগগুমি শিরতিীর 
এিাকামক রূপান্তমরত করমত এেং সোট েযেসাগুমিমক সিায়তা করমত সিায়তা করমে। ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর গভর্নমরর অ্েযািত সমর্নমর্র জর্য আমম কৃতজ্ঞ,  া ফুিটর্মক 
COVID-19 সর্মক পুর্রুিামর আমরা শমিশািী িময় মফমর আসমত সিায়তা করমে। আজ স ামষত 
প্রকেগুমি কীভামে সম্প্র্ায়মক পুর্রুজ্জীমেত করমত, আমাম্র কু্ষদ্র েযেসাগুমিমক সমর্নর্ করমত এেং 
অ্র্ননর্মতক প্রেৃমিমক উৎসামিত করমত সিায়তা কমর তা স্মখ আমম উচ্ছ্বমসত।"  
  
সেম্বর্কা ফলে েুপারভাইজার মাইম্বকল সফরারা িম্বলব ম্বলর্, "সসমর্কা জিপ্রপাত ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর জর্য মর্েনামচত প্রকেগুমি সমগ্র কমমউমর্টি এেং অ্ঞ্চিমক উৎসামিত 
করমে। আমাম্র উমেখম াগয সাংসৃ্কমতক সম্পম্ মেমর্ময়াগ কমর, সোট েযেসাগুমিমক সমর্নর্ কমর 
এেং র্তুর্ আোসমর্র সুম াগ ততমর কমর, সসমর্কা জিপ্রপাত ভমেষযমতর জর্য ভাি অ্েস্থামর্ 
র্াকমে। এই আগ্রিজর্ক প্রকেগুমির োস্তোয়র্ স্খার অ্মপক্ষায় র্াকিাম।''  
  
ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্বদোগ েম্পম্বকন   
  
2016 সামি গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা একটি প্রধার্ র্তুর্ উম্যাগ চািু কমরর্ —  া িি ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীের্ উম্যাগ। উম্যামগর মাধযমম, গভর্নর সেমটর ্শটি অ্ঞ্চমি মেমর্ময়ামগর জর্য মিয়াকিাপ 
এেং অ্র্ু টমকর সকন্দ্র মিসামে কাজ করার জর্য শিরতিী এেং আমশপামশর অ্ঞ্চিগুমির 
পুর্রুজ্জীের্মক আগ্রাসীভামে ত্বরামিত এেং প্রসামরত করমত এমগময়  ার্। উম্যাগটি একটি অ্ভূতপূেন 
এেং উদ্ভাের্ী েযার্-টু-অ্যাক্ট সকৌশমির প্রমতমর্মধত্ব কমর  া তাৎক্ষমণক োস্তোয়মর্র সামর্ সকৌশিগত 
পমরকের্ার সমিয়  টায়।  
  
চার েেমরর মমধযমেট শিমরর সকন্দ্রস্থিগুমিমত মেমর্ময়াগ করার জর্য 400 মমমিয়র্ ডিার 
প্রমতশ্রুমতেি কমরমে স গুমি পুর্রুজ্জীেমর্র জর্য প্রস্তুত এেং স গুমির পুর্মেনকাশ, েযেসা, 
কমনসংস্থামর্র সৃমষ্ট, েৃিির অ্র্ননর্মতক এেং আোসর্ তেমচত্রয এেং সুম ামগর জর্য আকষনণকারী িমত 
পারার সম্ভাের্া আমে। অ্ংশগ্রিণকারী কমমউমর্টিগুমিমক সেমটর ্শটি মরমজওর্াি ইমকার্মমক 
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সডভিাপমমন্ট কাউমিি (Regional Economic Development Councils) কতৃন ক রূপান্তমরর 
সম্ভাের্ার উপর মভমি কমর মমর্ার্ীত করা িয় এেং প্রমতটি কমমউমর্টিমক শিরতমির সকৌশিগত 
মেমর্ময়াগ পমরকের্ার উন্নয়র্ এেং প্রধার্ কযাটামিে প্রমজক্ট পুর্রুজ্জীমেতকরমণর জর্য কমমউমর্টির 
িক্ষযমক এমগময় মর্মত 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর পুরস্কার স্ওয়া িময়মে। এই উম্যামগর সর্তৃমত্ব 
আমের্ মর্উ ইয়মকন র সেমটর সসমিটামর রসার্া সরাসাম্া। এম্পায়ার সেট সডমভিপমমন্ট (Empire 
State Development) এেং সেট সিামস ও কমমউমর্টি মরমর্উয়ামির সামর্  মর্ষ্ঠ অ্ংশী্ামরমত্ব 
মডপাটন মমন্ট অ্ফ সেমটর সর্তৃত্ব িারা সেসরকারী খামতর মেমশষজ্ঞম্র এেং রাষ্ট্রীয় সংস্থার কমীম্র 
একটি টীমমর কাে সর্মক সম্প্র্ায়গুমি সমর্নর্ িাভ কমর।  
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