
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার DRI পরুস্কাম্বরর অংে বিম্বেম্বি র্ায়াগ্রা জলপ্রপাম্বের 
জর্ে দেটি রূপান্তরকারী প্রকল্প ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বমশ্র িেিিাম্বরর উন্নয়র্ এিং বিটম্বস্কপ উন্নবের মাধ্েম্বম দেটি প্রকল্প ঘেম্বক িাবণবজেক ঘেম্বের 

উন্নবে িম্বি।  
  

10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর DRI বিবর্ম্বয়াগ মূল অণু টক প্রকল্পগুবলর োম্বে কবমউবর্টিম্বক 
েমৃদ্ধ করার লম্বযে র্ায়াগ্রা জলপ্রপাম্বের একটি অংে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ 
উম্যামগর অ্ংশ মিমেমি র্ায়াগ্রা জিপ্রপামতর জর্য 10টি রূপান্তরমূিক প্রকল্প ঘ াষণা কমরমের্। 
ঘকৌশিগত মিমর্ময়াগ কু্ষদ্র িযিোমক শমিশািী করমি, স্বল্প িযিহৃত ভির্গুমিমত ঘিেরকামর 
মিমর্ময়াগমক েমর্নর্ করমি এিং ঐমতিামেক মিজ মডমিমে র্তুর্ আিামেক ইউমর্ট, িামণমজযক স্থার্ 
এিং একটি ঘিামটি ততমর করমি। শিমরর উত্তরাঞ্চমির অ্র্নর্ীমতমক উজ্জীমিত করার উমেমশয এিং 
ওময়স্টার্ন মরমজওমর্র জর্য আমরা েুম াগ-েুমিধা েমৃি করার জর্য গভর্নমরর চিমার্ প্রমচিার অ্ংশ 
িমিা এই মিমর্ময়াগ।  
  
"ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর অ্ংশ মিমেমি র্ায়াগ্রা জিপ্রপামত আমরা ঘ  
মিমর্ময়াগ করমে তার মাধযমম মর্উ ইয়কন  ঘস্টটমক আমগর ঘচময় আরও ভামিাভামি গমে ঘতািা 
আমাম্র অ্র্যতম িক্ষয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "DRI-এর মাধযমম আমরা স্থার্ীয় 
কমমউমর্টিগুমিমক ক্ষমতা প্র্ার্ করমে,  ারা েকমির জর্য শিমরর ঘকন্দ্রস্থমি প্রচুর িযিো, 
আিামেক এিং মিমর্া্র্মিূক েুম াগ প্র্ার্ কমর। এই প্রকল্পগুমি মিশ্বমিখ্যাত র্ায়াগ্রা জিপ্রপামতর 
মি্যমার্ েম্পম্র উপর ততমর করা িমি,  া পমিম মর্উ ইয়কন মক পরু্রুজ্জীমিত করমত েিায়তা 
করমি।"  
  
ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে ঘিাচুল িম্বলর্, "একজর্ ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়কন ার এিং র্ায়াগ্রা 
জিপ্রপামতর মর্য়মমত ্শনর্ার্ী মিোমি, আমম জামর্ শিরটি একটি গুরুত্বপূণন অ্র্ননর্মতক েম্প্  া 
অ্মর্ক মকেু ঘ্ওয়ার আমে। আমাম্র ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্যামগর মাধযমম, আমরা র্ায়াগ্রা 
জিপ্রপাতমক একটি মিশ্বমামর্র প নটর্ গন্তিয মিোমি গমে তুমিমে  ামত আরও অ্র্ননর্মতক েুম াগ 
ততমর করা  ায় এিং এই কমমউমর্টিমক কাজ, ঘখ্িা এিং একটি পমরিার গমে ঘতািার জর্য একটি 
্ু্ ন ান্ত জায়গায় রূপান্তমরত করা  ায়।"  



 

 

  
র্ায়াগ্রা জিপ্রপাতমক 2019 োমির আগমস্ট একটি মডআরআই রাউন্ড 4 র্ামকরণ করা িয়। র্র্ন 
ঘমইর্ মিট িা র্র্ন এন্ড মিোমি আমগ ঐমতিামেকভামি পমরমচত মিজ মডমিে র্ায়াগ্রা জিপ্রপামতর 
জর্য ডাউর্টাউর্ শমপং মডমিে মিোমি কাজ কমর। েম্প্রমত েম্পন্ন িওয়া ইন্টারমমাডাি ঘের্ 
ঘস্টশর্, োংসৃ্কমতক আকষনণ এিং ওয়াটারফ্রমন্ট র্তুর্ কামর্কশর্েি আজ মডমিেমক েমামগ্রকভামি 
উন্নত করা িমে। মডআরআই এই উন্নয়র্মূিক প্মক্ষপগুমিমক এিং রিাটন  ঘমামজে পাকন ওময় 
অ্পোরণ প্রকল্পমক োমিনকভামি এমগময় মর্ময়  ামি েিুজ স্থার্ ততমর, আমিা এিং েযামিক 
পমরচাির্াকারী িযিস্থা েি মিটমস্কমপর উন্নমত িাস্তিায়র্ করার মাধযমম,  া ডাউর্টাউমর্ 
পমরকমল্পত ঘিেরকারী মিমর্ময়াগমক েমর্নর্ করমত েিায়তা করমি। অ্মতমরি প্রকল্পগুমির মাধযমম 
কু্ষদ্র িযিোমক শমিশািী িমি, স্বল্প িযিহৃত ভির্গুমিমত ঘিেরকামর মিমর্ময়াগমক েিায়তা পামি, 
র্তুর্ আিামেক ইউমর্ট, িামণমজযক স্থার্ এিং একটি ঘিামটি ততমর িমি।  
  
ঘ েি মর্ম ন্ি প্রকমল্প র্ায়াগ্রা জিপ্রপাত DRI এর মাধযমম অ্র্নায়র্ করা িমি, তার মমধয রময়মে:  
  
একাম্বডবমক ইম্বর্াম্বভের্ িাি প্রবেষ্ঠা - 1,100,000 মাবকন র্ ডলার: র্ায়াগ্রা মিশ্বমি্যািময়র জর্য 
একটি একামডমমক এিং কমমউমর্টি ঘেে মর্মনাণ। এই েুমিধার মমধয র্াকমি ঘপশা্ার কমী 
প্রমশক্ষণ, চাকমরমত ঘপ্রামমাশমর্র েংস্থার্, মিতীয় ভাষা ঘপ্রাগ্রাম মিোমি ইংমরমজ, র্গর উন্নয়র্ ও 
পমরকল্পর্া, কু্ষদ্র িযিোময়র মিকাশ, তশশমির প্রার্মমক  ত্ন এিং একটি ইমোটন ে িযাি।  
  
1810 +1812 ঘমইর্ বিটম্বক িুটিক ঘিাম্বটম্বলর উন্নয়র্ - 700,000 মাবকন র্ ডলার: খ্ুচরা স্থার্ এিং 
িুটিক ঘিামটি রুম েি মমশ্র িযিিামরর জর্য ঘমইর্ মিমটর ্টুি খ্ামি ভিমর্র েংস্কার।  
  
একটি যুদ্র প্রকল্প অর্ুদার্ েিবিল প্রবেষ্ঠা - 620,000 মাবকন র্ ডলার: মডআরআই এিাকা জমুে 
ঘোট আকামরর মিমডংময়র উন্নমতর জর্য একটি মূিধর্ উন্নমত অ্র্ু্ার্ ঘপ্রাগ্রাম প্রমতষ্ঠা এিং 
িাস্তিায়র্ করুর্।  
  
বমশ্র িেিিাম্বরর জর্ে 2025 ঘমইর্ বিট েংস্কার করুর্ - 500,000 মাবকন র্ ডলার: র্ায়াগ্রা মিমট 
িাস্টন  ঘলামর একটি মরমটি ঘস্টারফ্রন্ট ঘ াগ করা এিং ্টুি আপার ঘস্টামরমজ অ্যাপাটন মমন্ট ততমর, 
ঘস্টামরর েুমিধা িৃমি করমত আমগর 9,900 এেএি মিমডং েংস্কার।  
  
2002 ঘমইর্ বিটম্বক খুচরা এিং অবফে ঘেম্বে রূপান্তবরে করা - 400,000 মাবকন র্ ডলার: 2002 
ঘমইর্ মিটমক িাস্টন  ঘলামর খ্ুচরা এিং কমমউমর্টি ঘেমের পাশাপামশ আধুমর্ক অ্মিে ঘেে েি 
একটি মমশ্র িযিিামরর ভিমর্র আকামর েংস্কার। িাস্টন  ঘলামর কমমউমর্টি ঘেে কমমউমর্টি 
েমামিমশর জর্য উপিভয।  
  
বডকোবমম্বলা ঘিকাবরম্বে আউটম্বডাম্বর খাওয়ার ঘেে এিং বমউবজয়াম তেবর - $250,000: একটি 
ঘোট জা্ ুর এিং গযািামরর ঘেে, একটি আউটমডার ডাইমর্ং এমরয়া, িুটপার্ ততমর এিং 
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মডকযামমমিা ঘিকামরমত িযান্ডমস্কমপংময়র উন্নমত। উৎপা্র্ েম্প্রোরমণর জর্য অ্তযাধুমর্ক েরঞ্জাম 
ক্রয় অ্ন্তভুন ি।  
  
ঘমইর্ বিম্বট বিটম্বস্কম্বপর উন্নয়ম্বর্র িাস্তিায়র্ করা - 3,720,000 মাবকন র্ ডলার: িুটপামর্র উন্নমত, 
রাস্তার গাে এিং রাস্তার আেিািপত্র প্রমতস্থাপর্ েি ঘমইর্ মিট িরাির মিটমস্কপ িধনর্, ঘেইোমর্ 
ঘমইর্ মিমট আমিার খ্ুুঁটিগুমি এিইমডমত রূপান্তর এিং প্রমতস্থাপর্।  
বিডম প্লাজা এিং ওভারলুম্বকর েম্পণূন িাস্তিায়র্ - 1,500,000 মাবকন র্ ডলার: ঘিায়ািনপুি মিট 
এিং ঘেইি মেমস্টমম র্ায়াগ্রা র্্ীর েংম াগ স্থমির ্শনর্ এিং একটি প্লাজা/ইমভন্ট ঘেে ততমরর 
জর্য োেমপর্শর্ মিমজ েংমিি োইমটর উন্নয়র্। এোো পমরকল্পর্ায় রময়মে ্শনর্ার্ীম্র জর্য একটি 
18-ঘেে পামকন ং এিাকা এিং িযাখ্যামূিক মশল্পকমন এিং োইমর্জ।  
  
পািবলক আটন  এিং ঘপ্লেম্বমবকং উম্বদোগ চাল ুকরা - 615,000 মাবকন র্ ডলার: ঘপ্লেমমমকং এিং 
পািমিক ঘেমের উন্নমতর জর্য মডআরআই এিাকার মমধয োতটি েম্পমত্তর উপর পািমিক আটন  
মুযরাি ইর্স্টমিশর্।  
  
বিভলোন্ড এবভবর্উম্বে ঘমইর্ বিম্বট একটি পািবলক প্লাজা বর্মনাণ - 295,000 মাবকন র্ ডলার: 
পািমিক ঘেিটি মিমডংময়র োমমর্ পািমিক আটন , চিমার্ আেিািপত্র, মিমশষ ঘপমভং এিং 
িযান্ডমস্কমপং েি একটি প্লাজা এিং ইমভন্ট ঘেে মর্মনাণ।  
  
র্ায়াগ্রা জিপ্রপাত একটি ঘকৌশিগত মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্া (Strategic Investment Plan) ততমর 
কমরমে মর্মজর শিরতিীমক পুর্রুজ্জীমিত করার জর্য। এই উমেমশয DRI অ্র্ু্ামর্র 10 মমমিয়র্ 
মামকন র্ ডিার ঘর্মক 300,000 মামকন র্ ডিার পমরকল্পর্ার তিমিি ততমর করা িময়মে। ঘপৌর 
প্রমতমর্মধ, কমমউমর্টি ঘর্তৃত্ব এিং অ্র্যার্য ঘস্টকমিাডারর িারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পমরকল্পর্া 
কমমটি, ঘিেরকামর খ্ামতর মিমশষজ্ঞ ও অ্ঙ্গরামজযর পমরকল্পর্ামি্ম্র একটি ্মির েিায়তােি এই 
প্রমচিার ঘর্তৃত্ব ঘ্য়। র্ায়াগ্রা জিপ্রপামতর জর্য ঘকৌশিগত মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্ার (Strategic 
Investment Plan) মাধযমম স্থার্ীয় েম্প্ ও েুম াগ-েুমিধা পরীক্ষা করা িময়মে এিং অ্র্ননর্মতক 
উন্নয়র্, পমরিির্, আিাের্ এিং কমমউমর্টি প্রকল্পগুমিামক শর্াি করা িময়মে  া শিরতিীমক 
পুর্রুজ্জীমিত করার জর্য কমমউমর্টির মচন্তাভাির্ার োমর্ োমঞ্জেযপণূন এিং িাস্তিায়মর্র জর্য 
প্রস্তুত।  
  
DRI প্রকল্পগুমিা গভর্নর কুওমমার ওময়স্টার্ন মরমজওমর্র প্রমত মর্রিমেন্ন অ্মঙ্গকারিিতার 
োম্প্রমতকতম উ্ািরণ।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বেটাবর অি ঘেট (Secretary of State) ঘরাোর্া ঘরাোম্বডা িম্বলম্বের্, "র্ায়াগ্রা 
জিপ্রপাত মিমশ্বর অ্র্যতম আকষনণ এিং এই প্রকল্পগুমি এটিমক িামেন্দা এিং ্শনর্ার্ীম্র জর্য 
আমরা উপমভাগয অ্মভজ্ঞতা কমর তুিমি। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্যাগ প্রকল্পগুমি এই  ুগান্তকারী 
কমমউমর্টির জর্য উন্নয়মর্র পরিতী স্তর মর্ময় আমে এিং েমগ্র পমিম মর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমির জর্য 
একটি অ্র্ননর্মতক েমৃমি ততমর করমি।"  



 

 

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, 
HCR) কবমের্ার রুেঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "মডআরআই তিমিি কমমউমর্টিগুমিমক  ুমর 
্াুঁোমর্ার েুম াগ গ্রিমণ েক্ষম কমর ঘতামি। গভর্নমরর কমনেূমচর গুরুত্ব িি এটি স্থার্ীয় 
ঘস্টকমিাডারম্র িারা পমরচামিত িয়,  ারা কমমউমর্টি এিং এর প্রময়াজর্ীয়তা গুমি ভামিাভামি 
জামর্র্, তাম্র িারা উন্নমত এিং োমমগ্রক উন্নয়মর্র প্রমচিামক এমগময় মর্ময় ঘ মত োিা য কমর। 
র্ায়াগ্রা জিপ্রপামতর ্শটি অ্র্ুমমাম্ত প্রকমল্পর মাধযমম িামেন্দা, ্শনর্ার্ী এিং িযিোগুমি একইভামি 
উপকৃত িমি এিং র্তুর্ েুম াগ ও অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্ মর্ময় আেমি  া েিমচময় জরুমর।"  
  
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে বেটির ঘময়র রিাটন  ঘরোইম্বর্া িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জিপ্রপামতর জর্য এই গমতশীি 
প্রকল্পগুমি ঘিমে ঘর্ওয়ার মাধযমম ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্যামগর প্রমত গভর্নমরর মর্রিমেন্ন 
প্রমতশ্রুমতর জর্য আমম কৃতজ্ঞ। অ্মর্ক কমমউমর্টি ইর্পুট ম্ময় ঘিমে ঘর্ওয়া এই প্রকল্পগুমি 
আমাম্র োংসৃ্কমতক এিং ঐমতিামেক েম্পম্ মিমর্ময়াগ কমর কমমউমর্টিমত র্তুর্ জীির্ েঞ্চার 
করমি  ামত আমাম্র িামেন্দা এিং ্শনর্ার্ীরা আগামী িেরগুমিমত এগুমি উপমভাগ করমত পামর।"  
  
ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ েম্পম্বকন   
  
2016 োমি গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা একটি প্রধার্ র্তুর্ উম্যাগ চািু কমরর্ —  া িি ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীির্ উম্যাগ। DRI-এর মাধযমম, গভর্নর রামজযর ্শটি অ্ঞ্চমি মিমর্ময়ামগর জর্য মক্রয়াকিাপ 
এিং অ্র্ু টমকর ঘকন্দ্র মিোমি কাজ করার জর্য শিরতিী এিং আমশপামশর অ্ঞ্চিগুমির 
পুর্রুজ্জীির্মক আগ্রােীভামি ত্বরামিত এিং প্রোমরত করমত এমগময়  ার্। DRI একটি অ্ভূতপূিন এিং 
উদ্ভাির্ী প্লযার্-টু-অ্যাে ঘকৌশমির প্রমতমর্মধত্ব কমর  া তাৎক্ষমণক িাস্তিায়মর্র োমর্ ঘকৌশিগত 
পমরকল্পর্ার েমিয়  টায়।  
  
DRI -এর প্রর্ম চার িেমর, রাজয শিমরর ঘকন্দ্রস্থিগুমিমত মিমর্ময়াগ করার জর্য 400 মমমিয়র্ 
ডিার প্রমতশ্রুমতিি কমরমে ঘ গুমি পুর্রুজ্জীিমর্র জর্য প্রস্তুত এিং ঘ গুমির পুর্মিনকাশ, িযিো, 
কমনেংস্থামর্র েৃমি, িৃিত্তর অ্র্ননর্মতক এিং আিাের্ তিমচত্রয, এিং েুম ামগর জর্য আকষনণকারী িমত 
পারার েম্ভাির্া আমে। অ্ংশগ্রিণকারী কমমউমর্টিগুমিমক ঘস্টমটর ্শটি মরমজওর্াি ইমকার্মমক 
ঘডভিাপমমন্ট কাউমিি (Regional Economic Development Councils) কতৃন ক রূপান্তমরর 
েম্ভাির্ার উপর মভমত্ত কমর মমর্ার্ীত করা িয় এিং প্রমতটি কমমউমর্টিমক শিরতমির ঘকৌশিগত 
মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্ার উন্নয়র্ এিং প্রধার্ কযাটামিস্ট প্রমজে পুর্রুজ্জীমিতকরমণর জর্য কমমউমর্টির 
িক্ষযমক এমগময় মর্মত 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর পুরস্কার ঘ্ওয়া িময়মে। DRI এর েভাপমতত্ব 
কমরর্ মর্উ ইয়মকন র রামজযর ঘেমক্রটামর অ্ি ঘস্টট ঘরাোর্া ঘরাোমডা। এম্পায়ার ঘস্টট 
ঘডমভিপমমন্ট (Empire State Development) এিং NYS ঘিামে ও কমমউমর্টি মরমর্উয়ামির 
(NYS Homes and Community Renewal) োমর্  মর্ষ্ঠ অ্ংশী্ামরমত্ব মডপাটন মমন্ট অ্ি ঘস্টমটর 
ঘর্তৃত্ব িারা ঘিেরকারী খ্ামতর মিমশষজ্ঞম্র এিং রাষ্ট্রীয় েংস্থার কমীম্র একটি টীমমর কাে ঘর্মক 
েম্প্র্ায়গুমি েমর্নর্ িাভ কমর।  
  



 

 

ডাউন্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ উম্যামগর েম্পমকন  আরও তর্য পাওয়া  ামি এখ্ামর্।  
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