
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্াসাউ কাউবিম্বে 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর আর্ন স সসিার সম্পন্ন করার 
স াষণা কম্বরর্ 

  
র্েুর্ ফ্োবসবলটি ওম্বয়স্টিাবর আর্ন স, ইর্ক. এর জর্ে একটি স্থায়ী িাবি প্রদার্ কম্বর; যাম্বে 

বিম্বয়র্ার, গোলাবর এিং অবফ্স রম্বয়ম্বে  
  

প্রকল্পটি গভর্নম্বরর ডাউর্র্াউর্ বরভাইর্ালাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর মাধ্েম্বম ওম্বয়স্টিাবর গ্রাম্বমর 
10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদাম্বর্র একটি মূল উপাদার্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর একটি সাাংসৃ্কমিক মিল্প ককন্দ্র সম্পন্ন 
করার ক াষণা কমরমের্ কেখামর্ র্াসাউ কাউমির ওময়স্টবামর গ্রামমর ককন্দ্রস্থমি একটি গযািামর, 
জর্সাধারমণর অ্র্ুষ্ঠার্, মিল্প মিক্ষা এবাং সভাস্থি থাকমব। ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ 
ইমর্মিময়টিমভর মাধযমম ওময়স্টবামরর 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর অ্র্ুদার্ অ্থনায়মর্, র্িুর্ 
ফ্যামসমিটি ওময়স্টবামর আটন স, ইর্কম্নামরমটর জর্য একটি বামি মিমসমব কাজ করমব এবাং এটি গ্রামম 
চিমার্ অ্থননর্মিক উন্নয়র্ প্রমচষ্টার একটি মূি উ্াদার্।  
  
"আমরা মর্উ ইয়কন মক আমগর কচময় িমিিািী এবাং উন্নি কমর গমি কিািার জর্য প্রমিশ্রুমিবদ্ধ 
এবাং আমামদর ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিভ আমামদর অ্থননর্মিক ্ুর্রুত্থামর্র একটি 
মূি অ্াংি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিমভর মাধযমম 
মবমর্ময়াগ ওময়স্টবামরর মমিা ডাউর্টাউর্ কমমউমর্টিগুমিমক বামসন্দা এবাং দিনর্াথীমদর জর্য প্রাণবন্ত, 
ববমচত্র্যময় মিয়াকিাম্ রূ্ান্তমরি করমি সিায়িা করমে এবাং ওময়স্টবামরর র্িুর্ সাাংসৃ্কমিক মিল্প 
ককন্দ্র গ্রাম এবাং সমগ্র অ্ঞ্চিমক আগামী প্রজমের জর্য সমৃদ্ধ িমি সিায়িা করমব।"  
  
মর্উ ইয়কন  কস্টট কিামস অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়াি এর মাধযমম ্মরচামিি এই অ্র্ুদার্টি গ্রামমর 
ডাউর্টাউর্ ককমন্দ্র ওময়স্টবামর আটন স, ইর্কম্নামরমটমডর জর্য একটি স্থায়ী, অ্িযাধুমর্ক 2,500 
বগনফু্ট সাাংসৃ্কমিক স্থার্ মর্মনামণ সিায়িা কমরমেি। প্রকল্পটি মবদযমার্ ভবমর্র অ্ভযন্তরমক ্মরবিন র্ 
কমরমে, োর মমধয রময়মে এর কমমে, কদয়াি এবাং োদ; র্িুর্ প্লামবাং, ববদযুমিক, অ্মি মর্বনা্র্ 
এবাং োমিক মসমস্টম ইর্স্টি করা িময়মে; এবাং একটি ADA-অ্র্ুগি মিফ্ট ইর্স্টমিির্ করা 
িময়মে।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-westbury-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative


 

 

2016 সামি মর্বনামচি ওময়স্টবামর মেি প্রথম িাং আইিযান্ড কমমউমর্টি োরা 10 মমমিয়র্ মামকন র্ 
ডিামরর ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিভ ্ুরস্কার মজমিমে। প্রকমল্পর সমামির সামথ সামথ, 
গ্রামটি একটি র্িুর্ ডাউর্টাউর্ সাাংসৃ্কমিক সমামবমির জায়গা অ্জন র্ কমর ো ওময়স্টবামর আটন সমক 
িার মিল্প কিা এবাং সাাংসৃ্কমিক কপ্রাগ্রামমাং প্রসামরি করার অ্র্ুমমি কদমব।  
  
বর্উ ইয়কন  সস্টর্ স ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "ওময়স্টবামরর ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ 
ওময়স্টবামর আটন স, ইর্ক. এর জর্য 2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর র্িুর্ বামি সম্পন্ন িওয়ার সামথ 
সামথ আমরকটি মাইিফ্িমক ক্ ৌঁমেমে। েখর্ একটি গমবনি কমমউমর্টি একসামথ কাজ কমর এবাং 
িামদর গ্রামমক আমরা ভামিা জায়গায় ্মরণি করার জর্য িামদর িমি, কল্পর্া এবাং মর্ষ্ঠা উৎসগন 
কমর িখর্ কী অ্জন র্ করা োয় িার একটি উজ্জ্বি উদািরণ এই ফ্যামসমিটি। এই ধরমর্র প্রকল্পগুমি 
বযবসামক সমথনর্ করার জর্য ডাউর্টাউমর্র বামসন্দা এবাং দিনর্াথীমদর একইভামব আকৃষ্ট করমব, 
একটি িমিিািী স্থার্ীয় অ্থনর্ীমি সি একটি জমজমাট এবাং সমৃদ্ধ কমমউমর্টি গমি িুিমব।"  
  
বর্উইয়ম্বকন র সসম্বের্াবর অি সস্টর্ সরাসার্া সরাসাম্বডা িম্বলর্, "ওময়স্টবামর িার কক িিগি দমৃষ্টভমি 
্ূরণ করমে এবাং ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিভ বাস্তবায়মর্র মাধযমম গ্রামমর প্রাণবন্তিা 
বৃমদ্ধ করমে। আমরা কদমখমে কে মিল্প এবাং ্াবমিক কেসগুমি কমমউমর্টিগুমিমক ্ুর্রুজ্জীমবি করমি 
কে মূিযবার্ ভূমমকা ্াির্ কমর এবাং ওময়স্টবামর আটন মসর জর্য র্িুর্ ককন্দ্র, ইর্কম্নামরমটড 
বামসন্দামদর একমত্র্ি করার জর্য কেি, দমৃষ্টর্ন্দর্ জায়গা সরবরাি করমব। র্িুর্ ওময়স্টবামর আটন স 
কসিার বিমর করমি গ্রাম এবাং আমামদর এমজমি অ্াংিীদারমদর সামথ কাজ করমি ক্মর কস্টট 
মড্াটন মমি গমবনি।"  
  
এম্পায়ার সস্টর্ সডম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
সপ্রবসম্বডি ও মম্বর্ার্ীে প্রধ্ার্ বর্িনা ী কমনকেন া এবরক গার্ন লার িম্বলর্, "র্িুর্ ওময়স্টবামর আটন স 
কসিার একটি কমমউমর্টির জীবর্োত্র্ার মার্মক ্ুষ্ট এবাং বজায় রাখার কক্ষমত্র্ মিল্পকিা কে গুরুত্ব্ূণন 
ভূমমকা ্াির্ কমর িামক প্রিীক কমর। ডাউর্টাউর্ মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিভ (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) -এর অ্থনায়মর্ ্মরচামিি এই প্রকল্পটি সৃজর্িীি িমি কোগ করমব 
এবাং ওময়স্টবামর গ্রামম ও িাং আইিযান্ড জমুি অ্থননর্মিক প্রবমৃদ্ধমি ইন্ধর্ কোগামব।"  
  
ওময়স্টবামর 2016 সামি রাউন্ড ওয়ার্ মবজয়ী িময়মেি। ওময়স্টবামর আটন স মবমডাং োিাও, গ্রামটি 
কক িিগি মবমর্ময়াগ ্মরকল্পর্ার অ্াংি মিমসমব প্রস্তামবি আমরা েয়টি প্রকল্প িামি মর্ময়মে। িাং 
আইিযামন্ডর সবমচময় ববমচত্র্যময় এবাং সু্মরমচি কমমউমর্টির মমধয, ওময়স্টবামরর একটি ্ুর্রুজ্জীমবি 
ডাউর্টাউর্, সাশ্রয়ী মূমিযর আবাসর্ মবকল্প, িাৌঁটার কোগযিা এবাং সাাংসৃ্কমিক মিয়াকিা্ রময়মে ো 
গ্রামমর অ্বযািি বৃমদ্ধর জর্য একটি িমিিািী মভমি সরবরাি করমে। এই উমদযামগর আওিায়, 
গ্রামটি িার মবদযমার্ স্মাটন  প্রবৃমদ্ধ এবাং ট্রার্মজট-মভমিক উন্নয়র্ উমদযাগগুমিমক এমগময় মর্ময় োওয়ার 
জর্য ভামিা অ্বস্থামর্ রময়মে, ্ািা্ামি বমধনি মিল্প, সাংসৃ্কমি এবাং খাবামরর সুমোগসি এর 
ডাউর্টাউর্ এিাকার প্রাণবন্তিা বৃমদ্ধ কমরমে।  
  



 

 

বসম্বর্র্র অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "ওময়স্টবামর আটন মসর র্িুর্ বামিটির উমবাধর্ ওময়স্টবামর 
গ্রামমর রূ্ান্তমরর সবনমিষ মবজয় মাত্র্ ো কস্টমটর 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিভ অ্যাওয়ামডন র মাধযমম সম্ভব িময়মে এবাং এটি কসই মিার্ মজমর্সগুমি 
প্রদিনর্ কমর ো কমমউমর্টি এবাং সরকার একমত্র্ি িময় একটি উন্নি ভমবষযমির জর্য একটি 
দমৃষ্টভমি বিমর করমি অ্জন র্ করমি ্ামর। এই র্িুর্ ককন্দ্রটি ককবি ওময়স্টবামর কমমউমর্টির জর্য 
র্য়, িাং আইিযামন্ডর সমস্ত বামসন্দামদর জর্য োরা এর ্ারফ্রমযাি কেস এবাং গযািামরগুমি 
্মরদিনর্ করমব, মিল্পকিার জর্য একটি মপ্রমময়ার গন্তবয মিমসমব ওময়স্টবামরর মেনাদামক দঢৃ় করমব।"  
  
সংসদ সদসে মাইম্বকল মর্টিসাম্বর্া িম্বলর্, "এমর্ এক সমময় কেখামর্ অ্মর্ক মকেু অ্মর্মিি, 
কসখামর্ এই র্িুর্ ভবর্ চািু করার সামথ সামথ মিল্পমক এমর্ একটি দদুন ান্ত সমুোগ ক্মি কদমখ 
ভামিা িাগমে। এটি বামসন্দামদর জর্য একটি সৃজর্িীি আউটমিট সরবরাি কমর, অ্থননর্মিক উন্নয়র্ 
প্রমচষ্টামক সমথনর্ কমর এবাং আমরা অ্মর্ক মকেু কমর একামধক উ্াময় কমমউমর্টির জর্য ভামিা 
িমব। আমম আমামদর কমমউমর্টির এই সাংমোজমর্ করামামঞ্চি এবাং এর উমবাধর্ কথমক আসা 
মবস্ময়কর মজমর্সগুমি কদখার অ্ম্ক্ষায় রময়মে।"  
  
সংসদ সদসে চালনস বড. সলবভর্ িম্বলর্, "র্িুর্ ওময়স্টবামর আটন স কসিামরর উৎসগীকরমণ অ্াংি 
মর্মি ক্মর আমম করামামঞ্চি। এই ফ্যামসমিটি ইমিামমধয প্রাণবন্ত মিল্পকিা এবাং সাাংসৃ্কমিক 
কপ্রাগ্রামগুমিমক আমরা উন্নি করমব ো ওময়স্টবামরর ববমচত্র্যময় এবাং িমবধনমার্ কমমউমর্টিমক 
সাংেুি, মিমক্ষি এবাং অ্র্পু্রামণি করমব।"  
  
কাউবি এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "ওময়স্টবামরর ্ুর্রুজ্জীবর্ একটি বি সাফ্মিযর গল্প 
এবাং এই মবমর্ময়াগ িাং আইিযামন্ডর একটি প্রধার্ মিল্প-ককমন্দ্রক কমমউমর্টি মিমসমব গ্রামমক িমিিািী 
করমব। আমরা মিামারী কথমক ্ুর্রুদ্ধার িওয়ার সামথ সামথ, মিল্পকিা এবাং সাাংসৃ্কমিক 
মিয়াকিা্গুমি ্ুর্রুজ্জীমবি করা আমামদর ডাউর্টাউর্ বৃমদ্ধর জর্য একটি িমিিািী মভমি সরবরাি 
করমব। কাউমি বযবসাময়র প্রমি আকৃষ্ট করমি এবাং র্াসাউমক বসবাস, কাজ এবাং কখিার কসরা 
জায়গা সরবরাি করমি সিায়িা করার জর্য কখািা জায়গাগুমি বযবিার করমি আমামদর গ্রামগুমির 
সামথ কাজ চামিময় োমব।"  
  
ওম্বয়স্টিাবরর সময়র বপর্ার আই কাভালাম্বরা িম্বলর্, "আমরা অ্িযন্ত আর্মন্দি কে ওময়স্টবামর 
আটন মসর জর্য একটি স্থায়ী বামি বিমরর প্রকল্পটি সফ্ি িময়মে। DRI প্রমিয়ার শুরু কথমকই (এবাং 
িার আমগ) ওময়স্টবামরমক িাং আইিযামন্ডর অ্র্যিম প্রধার্ মিল্পমকমন্দ্রক কমমউমর্টি মিমসমব গমি 
কিািা আমামদর িক্ষয মেি এবাং আমরা সবসময় অ্র্ুভব করিাম কে আটন স কসিামরর মমিা একটি 
সমামবমির জায়গা থাকা অ্িযন্ত গুরুত্ব্ূণন। আমরা ওময়স্টবামর আটন মসর র্িুর্ বামিমি একটি দদুন ান্ত 
ভমবষযি কদখমি ্ামি এবাং আমরা দিনর্াথীমদর স্বাগি জার্াই ওময়স্টবামর আটন স (এবাং ওময়স্টবামর 
মভমিজ) কী অ্ফ্ার কমর িা কদখার জর্য। ওময়স্টবামর মর্বনাচর্ এবাং DRI-এর অ্থনায়মর্ ্মরচামিি 
সািটি প্রকল্প সম্পন্ন করার জর্য আমামদর সামথ কাজ করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এবাং 
কিামস অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উয়ামির কামে অ্িযন্ত কৃিজ্ঞ।"  
  



 

 

ডাউর্র্াউর্ বরভাইর্ালাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ সম্পম্বকন   
2016 সামি গভর্নর কুওমমা একটি প্রধার্ র্িুর্ উমদযাগ চািু কমরর্ — ো িমিা ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজির্ ইমর্মিময়টিভ। এই উমদযামগর মাধযমম, গভর্নর রামজযর দিটি অ্ঞ্চমি মবমর্ময়ামগর 
জর্য মিয়াকিা্ এবাং অ্র্ু টমকর ককন্দ্র মিসামব কাজ করার জর্য িিরিিী এবাং আমি্ামির 
অ্ঞ্চিগুমির ্ুর্রুজ্জীবর্মক আগ্রাসীভামব ত্বরামিি এবাং প্রসামরি করমি এমগময় োর্। এই উমদযাগ 
একটি অ্ভূি্ূবন এবাং উদ্ভাবর্ী প্লযার্-টু-অ্যাক্ট কক িমির প্রমিমর্মধত্ব কমর ো িাৎক্ষমণক বাস্তবায়মর্র 
সামথ কক িিগি ্মরকল্পর্ার সমিয়  টায়।  
  
চার বেমর, রাজয িিমরর ককন্দ্রস্থিগুমিমি মবমর্ময়াগ করার জর্য 400 মমমিয়র্ ডিার প্রমিশ্রুমিবদ্ধ 
কমরমে কেগুমি ্রু্রুজ্জীবমর্র জর্য প্রস্তুি এবাং কেগুমির ্ুর্মবনকাি, বযবসা, কমনসাংস্থামর্র সৃমষ্ট, 
বৃিির অ্থননর্মিক এবাং আবাসর্ ববমচত্র্য, এবাং সুমোমগর জর্য আকষনণকারী িমি ্ারার সম্ভাবর্া 
আমে। অ্াংিগ্রিণকারী কমমউমর্টিগুমিমক কস্টমটর 10টি মরমজওর্াি ইমকার্মমক কডমভি্মমি কাউমিি 
কিৃন ক রূ্ান্তমরর সম্ভাবর্ার উ্র মভমি কমর মমর্ার্ীি করা িয় এবাং প্রমিটি কমমউমর্টিমক 
ডাউর্টাউমর্র কক িিগি মবমর্ময়াগ ্মরকল্পর্ার উন্নয়র্ এবাং প্রধার্ কযাটামিস্ট প্রমজক্ট 
্ুর্রুজ্জীমবিকরমণর জর্য কমমউমর্টির িক্ষযমক এমগময় মর্মি 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ্ুরস্কার 
কদওয়া িময়মে।  
  
এই উমদযামগর সভা্মিত্ব কমরর্ মর্উ ইয়মকন র রামজযর কসমিটামর অ্ফ্ কস্টট করাসার্া করাসামডা। 
এম্পায়ার কস্টট কডমভি্মমি (Empire State Development) এবাং কস্টট কিামস ও কমমউমর্টি 
মরমর্উয়ামির (Homes and Community Renewal) সামথ  মর্ষ্ঠ অ্াংিীদামরমত্ব মড্াটন মমি অ্ব 
কস্টমটর কর্িৃমত্বর মাধযমম কবসরকামর খামির মবমিষজ্ঞমদর এবাং কস্টট সাংস্থার কমীমদর একটি টিমমর 
কাে কথমক কমমউমর্টিগুমি সমথনর্ িাভ কমর।  
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