
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরুস্কাম্বরর অংে বিম্বেম্বি ইউটিকাম্বে রূপান্তরকারী 
প্রকল্পেমূম্বির কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
েিম্বরর স্বল্প িেিহৃে ভির্গুবলর পরু্বিনকাম্বের জর্ে েিবিল 16-টি প্রকল্প অগ্রের করম্বিবেল্প কলা 

এিং োংসৃ্কবেক বিকগুবল িবলষ্ঠ করম্বি  
  

ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ মূল অর্ু টক জােীয় প্রকল্পগুবলর অথনায়র্ কম্বর, 
েম্প্রিায়গুবলম্বক েমৃদ্ধ করার জর্ে গভর্নম্বরর লক্ষ্ে অিোিে ঘরম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ 
উম্যামগর (Downtown Revitalization Initiative award) অ্ংশ মিমেমি ইউটিকার জর্য 16-টি 
রূপান্তরমূিক প্রকল্প ঘ াষণা কমরমের্। ইউটিকায় ঘকৌশিগত মিমর্ময়াগগুমি স্বল্প িযিহৃত ভির্গুমির 
পুর্মিনকাশ করমি, পাকন  েি পমরকাঠামমার উন্নমত করমি, র্তুর্ িযিো উৎোমিত করমি এিং মশল্প 
কিা এিং োংসৃ্কমতক ম্কগুমি শমিশািী করমি। আপমেট অ্র্নর্ীমতমক পরু্রায় উজ্জীমিত করার 
উমেমশয এিং ঘমািক ভযামির জর্য আমরা েুম াগ-েমুিধা েমৃি করার উমেমশয গভর্নমরর চিমার্ 
প্রমচিার অ্ংশ িমিা এই মিমর্ময়াগ।  
  
"আমরা মর্উ ইয়কন  ঘেটমক আমগর ঘচময় আরও ভাি ভামি গম়ে ঘতািার ম্মক মমর্ামর্মিশ কমরমে 
এিং ডাউন্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ (Downtown Revitalization Initiative) আমাম্র 
অ্র্ননর্মতক পরু্রুত্থামর্ গুরুত্বপূণন ভূমমকা পাির্ করমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ইউটিকার এই 
প্রকল্পগুমি ঘেই পুর্রুত্থামর্র অ্ংশ এিং পুমরা অ্ঞ্চমি র্তুর্ িযিো, িামেন্দা এিং ্শনর্ার্ীম্র আকৃি 
কমর শিরটিমক উজ্জ্বি ভমিষযমতর ম্মক এমগময় মর্ময় ঘ মত েিায়তা করমি।"  
  
"আমরা আমাম্র অ্র্ননর্মতক পুর্রুদ্ধামরর ম্মক মমর্ামর্মিশ করার োমর্ োমর্ শমি এিং 
আশািাম্র র্তুর্ অ্র্ুভূমত মর্ময় ইউটিকা িা়েমে," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘিাচুল িম্বলর্। 
"আমাম্র ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ প্রকল্পগুমি আরও অ্র্ননর্মতক েুম াগ ততমর 
করমি এিং ঐমতিামেক ভির্গুমিমত েংস্কার কমর, প্রাণিন্ত পািমিক ঘেে ততমর কমর এিং স্থার্ীয় 
ঘোট িযিোগুমির জর্য গুরুত্বপূণন েিায়তা প্র্ার্ কমর ইউটিকার েম্প্র্ায়মক রূপান্তমরত করমি।"  
  
2019-এর র্মভম্বমর ইউটিকামক রাউন্ড 4 মিজয়ী ঘ াষণা করা িয়। এই পুরষ্কামরর মাধযমম, শিরটি 
এমর্ প্রকল্পগুমিমক অ্গ্রের করমি  া িামণমজযক এিং আিামেক প্রিৃমদ্ধমক উৎোমিত করার জর্য স্বল্প 
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িযিহৃত এিং ঐমতিামেকভামি উমেখম াগয ভির্গুমির পুর্মিনকাশ করমি। এই অ্র্নায়র্ পমরকাঠামমার 
উন্নমতকারী প্রকল্পগুমিমকও েিায়তা করমি; শিমরর পাকন গুমি ততমর এিং প্রোমরত করমি; এিং 
ইউটিকায় মশল্প কিা এিং োংসৃ্কমতক উভয় ম্কগুমি েমৃদ্ধ করমি। এই প্রমচিাগুমি ইউটিকার 
শিরতিীগুমিমক চমরত্র, েজৃর্শীিতা এিং শমি েঞ্চামরত করমত র্াকমি  া মিমভন্ন মার্ুষমক আকষনণ 
কমর এিং স্বাগত জার্ায়, োমামজকতা িমৃদ্ধ কমর এিং শির জমু়ে েমিয়তা এিং অ্মেষণ উভয়মকই 
উৎোমিত কমর।  
  
এই উম্যামগর মাধযমম অ্র্নায়র্ করা প্রকল্পগুমি:  
  

ঘকম্পফ ব্লকম্বক বমশ্র-িেিহৃে পরু্বিনকাম্বে পরু্রুদ্ধার করার জর্ে - 750,000 মাবকন র্ 
ডলার: োতটি খুচরা ঘোরফ্রন্ট জমু়ে িাজার-িামরর আিামেক অ্যাপাটন মমন্ট এিং িামণমজযক 
স্থার্  ুি করমত শিমরর িামণমজযক িযিো ঘজিায় ভগ্নপ্রায় এিং স্বল্প-িযিহৃত ভির্গুমির 
পুর্রায় েমিয়করণ।  
  
একটি িেিোবয়ক েিায়োর েিবিল প্রবেষ্ঠা করার জর্ে - 750,000 মাবকন র্ ডলার: 
েম্প্রোরণ এিং উন্নয়র্ েংিান্ত প্রকমল্পর জর্য ঘকন্দ্রীভূত এিাকার মমধয ঘ াগয ঘোট 
িযিোগুমির জর্য একটি অ্র্ু্ার্ তিমিি প্রমতষ্ঠা।  
  
বমশ্র-িেিিাম্বরর আটন ম্বেে ইউটিকা বর্মনাণ করার জর্ে: োশ্রয়ী মূম্বলের িেিাম্বের/কাম্বজর 
বেল্পীম্বির জর্ে আিাের্ - 650,000 মাবকন র্ ডলার: স্থার্ীয় মশল্পী এিং তাম্র পমরিামরর 
জর্য েম্প্র্ায়/িামণমজযক স্থার্ এিং োশ্রয়ী মূমিযর িেিামের/কামজর ইউমর্ট েি একটি 
র্তুর্, চারতিা, মমশ্র িযিিামরর ভির্ মর্মনাণ।  
  
ঘভম্বটরার্ম্বির বফটম্বর্ে অোন্ড ওম্বয়লম্বর্ে ঘেন্টার (Veterans' Fitness and Wellness 
Center) পরু্িনাের্ করার জর্ে - 650,000 মাবকন র্ ডলার: ঘভমটরার্ে মিটমর্ে অ্যান্ড 
ওময়িমর্ে ঘেন্টামরর িকার রুম এিং পামকন ং এিাকা েংস্কার, শিরতিীর িেিাে এিং 
েম্প্র্াময়র কিযামণর জর্য একটি মূিযিার্ মিমর্া্র্মূিক েুমিধা েমৃদ্ধ করা।  
  
একটি বিবচত্র্েময় কমীিল প্রস্তুে করম্বে এিং আকৃষ্ট করার জর্ে একটি কমনেংস্থার্ ঘকন্দ্র 
বেবর করার জর্ে - 624,000 মাবকন র্ ডলার: এই অ্ঞ্চমি কমনরত তিমচত্রপূণন জর্মগাষ্ঠীর জর্য 
োংসৃ্কমতক ও ভাষাগতভামি উপ ুি প্রমশক্ষণ এিং কমনেংস্থার্ পমরমষিা প্র্ার্কারী একটি 
কমনেংস্থার্ ঘকন্দ্র ততমর করা।  
  
েিম্বরর িাবণবজেক কবরম্বডাম্বর িেিোগুবলম্বক আকৃষ্ট করার জর্ে মোকাম্বটন াবভর্ িাবণবজেক 
স্থার্ েংস্কার করার জর্ে - 600,000 মাবকন র্ ডলার: িামণমজযক স্থার্ শিরতিীমত আর্ার 
জর্য মযাকামটন ামভর্ ভিমর্র খামি মিতীয় তমির ঐমতিামেক পুর্িনাের্,  ার িমি শিমরর 
িামণমজযক কমরমডামরর ঘকন্দ্রস্থমি িযিোগুমিমক আকৃি করা  ামি।  
  



 

 

ঘমািক ভোবলর কমাবেনয়াল বকম্বচর্/ফুড ইর্বকউম্বিটর স্থাপম্বর্র জর্ে ওবর্ডা র্োের্াল 
িোংক (Oneida National Bank) বিবডং পরু্রায় উন্নয়র্ করার জর্ে - 400,000 মাবকন র্ 
ডলার: প্রাির্ ওমর্ডা র্যাশর্াি িযাংমকর পঞ্চম তিায় খামি জায়গামক ঘমািক ভযামির প্রর্ম 
িামণমজযক রান্না র/খা্য ইর্মকউমিটমর রূপান্তর করা।  
  
বর্উ ঘেঞু্চরী ক্লািম্বক (New Century Club) আধুবর্ক িাবণবজেক স্থাম্বর্ পরু্ঃেংস্কার করার 
জর্ে - 375,000 মাবকন র্ ডলার: র্তুর্ িামণমজযক অ্মিে ঘেে ততমর করমত ডাউর্টাউর্ 
ইউটিকার অ্র্যতম ঐমতিামেকভামি উমেখম াগয ভির্ মর্উ ঘেঞু্চরী ক্লামির পরু্িনাের্।  
  
স্ট্োর্বল বথম্বয়টার (Stanley Theater) আপম্বগ্রড করার জর্ে - 340,250 মাবকন র্ ডলার: 
মজর্মে মিট প্রমিশিার এিং িক্স অ্মিে মিভামগর আপমগ্রড েি আইকমর্ক মর্ময়টামরর জর্য 
আরও স্বাগত এিং অ্যামক্সেম াগয ইন্টারমিে ততমর করা।  
  
পাবকন ং ডাউর্টাউর্ েম্প্রোরণ করম্বে ওয়াবেংটর্ বিট গোম্বরজ ঘমরামে করার জর্ে - 
2,000,000 মাবকন র্ ডলার: একটি মতর্-ঘডক ডাউর্টাউর্ পামকন ং ঘিমেমিটি  া স্ল্যাি, 
কাঠামমা, এিং মেিঁম়ের টাওয়ামরর েুপামরশকৃত উন্নমতমক অ্গ্রামধকার ঘ্য় এমর্ ঘমরামত 
 ামত গুরুত্বপূণন ডাউর্টাউর্ পামকন ং ঘিমেমিটির স্থার্ মিমরময় আর্া  ায়।  
  
মুর্ের্-উইবলয়ামে প্রক্টর আটন ে ইর্বস্ট্টিউম্বট (Munson-Williams Proctor Arts 
Institute) মুর্ের্-উইবলয়ামে পাকন  বেবর করার জর্ে - 819,500 মাবকন র্ ডলার: মশল্প ও 
েংসৃ্কমত ঘপ্রাগ্রামমং েি ওমর্ডা ঘস্কায়ার এিাকায় স্বল্প িযিহৃত ইর্মেটিউমটর জমমমত একটি 
ি়ে পািমিক-অ্যামক্সে পাকন  ততমর করা।  
  
একটি প্রাণিন্ত আটন ে-বথমযুক্ত কবরম্বডার বেবর করম্বে পািবলক আটন  েম্প্রোরণ করার 
জর্ে - 750,000 মাবকন র্ ডলার: স্থার্ীয় মশল্পীম্র োমর্ অ্ংশী্ামরমত্ব শিরতিী জমু়ে পািমিক 
আটন  স্থাপর্ করার এিং েংস্কামরর জর্য। প্রকমল্পর উপা্ার্গুমির মমধয আমে ইউটিকা ঘেে 
গযামরমজর েংস্কার, আইকমর্ক োর্ মুরাি ঘমরামত এিং ঘেেমমমকং মিয়াকিামপর  ািঁটি 
ততমর করা।  
  
অন্তভুন বক্তমূলক োম্প্রিাবয়ক পবরম্বষিার জর্ে বডম্বেলে ঘেন্টাম্বরর অবভম্বযাবজে পরু্রায় 
িেিিাম্বরর উম্বেম্বেে - 500,000 মাবকন র্ ডলার: একটি মিিট ইর্েি কমর এিং ক্ষমতগ্রস্ত 
জার্িাগুমি প্রমতস্থাপর্ কমর মডমেিে মিমডংমক আরও অ্ন্তভুন মিমূিক, অ্যামক্সেম াগয 
কমমউমর্টি ঘেন্টামর রূপান্তর করমত 50,000 িগনিুট কম িযিহৃত স্থামর্র েমিয়করণ।  
  
বলিাটিন  ঘিল পাকন  েবিয় করার জর্ে - 278,350 মাবকন র্ ডলার: মিিাটিন  ঘিি পাকন মক 
একটি িের-িযাপী, িমিরঙ্গমর্র মিমর্া্র্ এিং েিনজর্ীর্ অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য এক িহু-িযিিামরক 
স্থামর্ রুপান্তর করা, উন্নত আমিাকেজ্জা, িযান্ডমস্কমপং, িাডন স্কযামপং, আেিািপত্র, এিং 
শীতকামি একটি আইে মরমের জর্য একটি জায়গা েি।  



 

 

  
বেকড় এিং ডার্া প্রিার্: কোরল এল. ঘক্লমে কালচারাল অোবক্টবভটিে ঘেন্টাম্বর (Carol L. 
Crooms Cultural Activities Center) আউটম্বডার কবমউবর্টি ঘেে উন্নে করার জর্ে - 
111,000 মাবকন র্ ডলার: কযারি এি ঘক্লমে কািচারাি অ্যামিমভটিে ঘেন্টামরর (Carol L. 
Crooms Cultural Activities Center) কমমউমর্টি এিং িযিোময়ক ঘপ্রাগ্রামমংময়র পমরপূরক 
মিোমি ্টুি খামি িটমক িহুমুখী ইমভন্ট ঘেমে রূপান্তর করা।  
  
ইউটিকা পািবলক লাইম্বেবর বজর্বে বিট কবরম্বডাম্বরর পরু্িনােম্বর্র জর্ে - 101,900 
মাবকন র্ ডলার: উটিকা িাইমেমরর মজর্মে মিট প্রমিশিার িরাির িুটপার্, পার্মরর স্তম্ভ 
এিং কযাচ ঘিমের্গুমির পরু্িনাের্ করা শিরতিীর একটি িহু পমরমচত র্াগমরক প্রমতষ্ঠার্মক 
েংরক্ষণ করমত এিং িজায় রাখমত েিায়তা কমর।  

  
ইউটিকা একটি ঘকৌশিগত মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্া (Strategic Investment Plan) প্রস্তুত কমরমে তার 
শিরতিীমক পুর্রুজ্জীমিত করার জর্য 300,000 মামকন র্ ডিামরর েযামর্ং িান্ড ম্ময় তার 10 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্র্ু্ার্ ঘর্মক। ঘপৌর প্রমতমর্মধ, কমমউমর্টির ঘর্তা এিং অ্র্যার্য 
ঘেকমিাডারর িারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পমরকল্পর্া কমমটি, ঘিেরকামর খামতর মিমশষজ্ঞ ও রামজযর 
পমরকল্পর্ামি্ম্র একটি ্মির েিায়তা েি এই প্রমচিার ঘর্তৃত্ব ঘ্য়। ইউটিকার জর্য ঘকৌশিগত 
মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্া স্থার্ীয় েম্প্ ও েুম াগ-েুমিধাগুমি পরীক্ষা কমর এিং অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্, 
পমরিির্, আিাের্, এিং অ্র্যার্য প্রকল্পগুমি ের্াি কমর  া শিরতিীর পরু্জীমিতকরমণর উমেমশয 
েম্প্র্াময়র িমক্ষযর োমর্ েঙ্গমতপূণন ও িাস্তিায়মর্র জর্য প্রস্তুত।  
  
এই প্রকল্পগুমিা গভর্নর কুওমমার ইউটিকা এিং ঘমািক ভযামির প্রমত অ্মিরত অ্মঙ্গকারিদ্ধতার 
োম্প্রমতকতম উ্ািরণ।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বিটাবর অি ঘস্ট্ট (Secretary of State) ঘরাোর্া ঘরাোম্বডা িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ মিমর্ময়ামগর স্থার্ীয় েম্প্র্ায়গুমিমক পুর্রুজ্জীমিত করার ক্ষমতা 
রময়মে, মিমশষ কমর COVID-19 িারা আর্া চযামিমের পমর। এই ঘকৌশিগত প্রকল্পগুমি,  া এক 
েিম ামগতামিূক পমরকল্পর্ার প্রমিয়ার মমধয ম্ময় মর্িনাচর্ করা িয়, ঘেগুমি মমশ্র-িযিিামরর উন্নয়র্ 
ততমর করমি  ামত আিামেক এিং িযিোগুমিমক ইউটিকামত আকৃি করা  ায় এিং আেন্ন িহু 
িেরগুমিমত েম্প্র্াময়র আকষনণগুমিমক উপমভাগ করার জর্য আমরা িিিত করমি। আমম এই 
উমেজর্াপূণন প্রকল্পগুমির ইউটিকায় িাস্তিায়র্ ঘ্খার জর্য উ্গ্রীি।"  
  
এম্পায়ার ঘস্ট্ট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ঘপ্রবেম্বডন্ট, CEO এিং কবমের্ার 
এবরক গাটন লার িম্বলর্, "আমাম্র শিরতিীগুমি প্রাণিন্ত, ঘেখামর্ িেিােম াগয েম্প্র্ায় রময়মে  া 
িযিো এিং িামেন্দাম্র স্বাগত জার্ায় তা মর্মিত করা মর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীমতমক এমগময় মর্ময় 
 াওয়ার জর্য আমাম্র োমমগ্রক ঘকৌশমির অ্ংশ। এই প্রকল্পগুমি পমরকাঠামমা, িুমদ্ধমার্ উন্নয়র্, 
েংরক্ষণ এিং িেিােম াগয স্থার্গুমিমত মিমর্ময়াগ প্র্ার্ কমর -  া আমাম্র শির, আমাম্র রাজয 
এিং আমাম্র অ্র্নর্ীমতর পুর্গনঠমর্র জর্য গুরুত্বপূণন।"  



 

 

  
বর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ 
ইমর্মশময়টিভ উচ্চ মামর্র োশ্রয়ী মূমিযর িাম়ে ততমর করমে, পমরকাঠামমার উন্নমত করমে, অ্র্ননর্মতক 
মিয়াকিাপমক উৎোমিত করমে এিং মর্উ ইয়মকন র শিরতিীগুমিমক েমৃদ্ধ করমে। উটিকায় অ্র্ু্ার্ 
প্রাপ্ত এই 16টি প্রকল্পগুমি তাম্র েম্প্র্াময়র উন্নমতর মিষময় গভীরভামি  ত্নশীি মার্ুষম্র শমি, 
েৃজর্শীিতা এিং প্রমতশ্রুমতর িি। আমরা অ্র্যার্য ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) পুরষ্কার মিজয়ী েম্প্র্ায়গুমিমত ঘ্মখমে, এই 10 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মিমর্ময়াগ মার্ুষমক শিরতিীমত িেিাে করমত, কাজ করমত এিং ঘখিমত 
আকৃি করমি এিং উটিকা এিং ঘমািক উপতযকা জমু়ে ঘিেরকারী খামতর মিয়াকিাপমক উেীমপত 
করমি।"  
  
বেম্বর্টর ঘজা বগ্রম্বফা িম্বলম্বের্, "ইউটিকার একটি েৃজর্শীি এিং কা নকর পমরকল্পর্া মেি  া তাম্র 
শিরতিীর জর্য েিিভামি অ্র্নায়র্ প্রাপ্ত িমত েক্ষম কমরমেি। আমম েম্প্র্ায়মক অ্র্ুমরাধ করমে 
ঘ  তারা তাম্র মিমভন্ন প্রকল্প িাস্তিায়মর্র েময় িামেন্দাম্র কাে ঘর্মক পাওয়া ইর্পুটগুমিমক 
গুরুত্ব ঘ্র্ এিং ঘেগুমি িাস্তিায়মর্র েময় অ্ন্তভুন ি কমরর্।"  
  
বিধার্েভা েিেে মাবরয়ার্ িুম্বটর্ের্ িম্বলম্বের্, "উটিকা DRI পুরস্কার ঘ াষণার পর ঘর্মক 
আমাম্র েম্প্র্াময়র ে্েযরা, িযিোয়ীক ঘর্তৃিৃন্দ এিং েরকামরর েকি স্তর একমত্রত িময়মে এমর্ 
প্রকল্প গম়ে ঘতািার জর্য  া ইউটিকার শিরতিীমক পুর্রুজ্জীমিত এিং উেীমপত করমত কাজ 
করমি। মর্িনামচত প্রকল্পগুমি শিমরর মমধয মি্যমার্ ঘিেরকারী এিং েরকারী অ্ংশী্ামরমত্বর উপর 
মভমে কমর গম়ে তুিমি এিং মর্মিত করমি ঘ  ঘমািক উপতযকা ভমিষযৎ প্রজমের জর্য িেিাে 
এিং কাজ করার জর্য একটি েুন্দর জায়গা িমি। এই প্রকল্পগুমি েম্ভি করার োমর্ জম়েত েকিমক 
ধর্যিা্, আমম আমাম্র েম্প্র্াময়র োিিযমক েমর্নর্ করার জর্য  া মকেু করা েম্ভি তা করা 
চামিময়  াি।"  
  
ওর্াইডা কাউবন্টর বর্িনািী অোন্থবর্ ঘজ. বপম্বেন্ট, জবুর্য়র িম্বলম্বের্, "ওমর্ডা কাউমন্ট শিরতিীর 
উটিকা কমরমডামর উমেখম াগয মিমর্ময়াগ করমে এিং আমরা ঘেই চিমার্ প্রমচিায় রামজযর 
অ্ংশগ্রিণমক স্বাগত জার্াই।"  
  
ইউটিকা েিম্বরর ঘময়র রিাটন  পালম্বমবর িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশময়টিভ 
উটিকা শিমরর জর্য আমাম্র শিরতিীর কমরডমরর ইমতিাচক রূপান্তর অ্িযািত রাখার একটি 
্ু্ ন ান্ত েুম াগ েরিরাি কমর। এই প্রকল্পগুমি শমিশািী েরকারী-ঘিেরকারী অ্ংশী্ামরত্ব  া 
অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্ এিং িমধনত জীির্ াত্রার মামর্র অ্র্ু টক মিোমি কাজ করমি। উটিকার প্রময়ামগ 
প্রচুর পমরশ্রম জম়েত মেি এিং ঘেই প্রমচিাগুমি স্বীকৃত িমে। আমম DRI প্রমিয়ার োমর্ জম়েত 
েিাইমক এিং গভর্নর কুওমমামক আমাম্র েম্প্র্াময় মিমর্ময়ামগর জর্য ধর্যিা্ জার্াই।"  
  
ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্বিোগ েম্পম্বকন   



 

 

  
2016 োমি গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা একটি প্রধার্ র্তুর্ উম্যাগ চািু কমরর্ —  া িি শিরতিী 
পুর্রুজ্জীির্ উম্যাগ। এই উম্যামগর মাধযমম, গভর্নর রামজযর ্শটি অ্ঞ্চমি মিমর্ময়ামগর জর্য 
মিয়াকিামপর ঘকন্দ্র এিং অ্র্ু টক মিোমি কাজ করার জর্য শিরতিী এিং আমশপামশর অ্ঞ্চিগুমির 
পুর্রুজ্জীির্মক আগ্রােীভামি ত্বরামেত এিং প্রোমরত করমত অ্গ্রের ির্। এই উম্যাগ একটি অ্ভূতপিূন 
এিং উদ্ভাির্ী েযার্-টু-অ্যাি ঘকৌশমির প্রমতমর্মধত্ব কমর  া তাৎক্ষমণকভামি িাস্তিায়মর্র োমর্ 
ঘকৌশিগত পমরকল্পর্ার েমেয়  টায়।  
  
চার িেমর, রাজয শিমরর শিরতিীগুমিমত 400 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মিমর্ময়াগ করার জর্য 
প্রমতশ্রুমতিদ্ধ িময়মে, ঘ গুমি পুর্রুজ্জীিমর্র জর্য প্রস্তুত এিং ঘ গুমির পুর্মিনকাশ, িযিো, 
কমনেংস্থামর্র েৃমি, িৃিের অ্র্ননর্মতক এিং আিাের্ তিমচত্রয, এিং েুম ামগর জর্য আকষনণকারী িমত 
পারার েম্ভাির্া আমে। অ্ংশগ্রিণকারী কমমউমর্টিগুমিমক ঘেমটর ্শটি মরমজওর্াি ইমকার্মমক 
ঘডভিাপমমন্ট কাউমিি কতৃন ক রূপান্তমরর েম্ভাির্ার উপর মভমে কমর মমর্ার্ীত করা িয় এিং 
প্রমতটি কমমউমর্টিমক শিরতমির ঘকৌশিগত মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্ার উন্নয়র্ এিং প্রধার্ কযাটামিে 
প্রমজি পুর্রুজ্জীমিতকরমণর জর্য কমমউমর্টির িক্ষযমক এমগময় মর্মত 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর 
পুরস্কার ঘ্ওয়া িময়মে।  
এই উম্যামগর শীমষন আমের্ মর্উ ইয়মকন র রামজযর ঘেমিটামর অ্ি ঘেট ঘরাোর্া ঘরাোমডা। 
এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট (Empire State Development) এিং NYS ঘিামে ও কমমউমর্টি 
মরমর্উয়ামির (NYS Homes and Community Renewal) োমর্  মর্ষ্ঠ অ্ংশী্ামরমত্ব মডপাটন মমন্ট 
অ্ি ঘেমটর (Department of State) ঘর্তৃমত্ব ঘিেরকারী খামতর মিমশষজ্ঞম্র এিং রাষ্ট্রীয় েংস্থার 
কমীম্র একটি টীমমর কাে ঘর্মক েম্প্র্ায়গুমি েমর্নর্ িাভ কমর।  
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