
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পরুস্কাম্বরর অংে বিম্বেম্বি গভর্নর কুওম্বমা স্কস্কম্বর্কম্বেবডর জর্ে 13টি 
রূপান্তরমূলক প্রকল্প স্ক াষণা কম্বরম্বের্  

  
ডাউর্োউর্ এিং ওয়াোরফ্রম্বের মম্বযে েংম্ব াগ িাডাম্বর্ার জর্ে তিবিল 13টি প্রকল্পম্বক এবগম্বয় 
বর্ম্বয়  াম্বি; বিদ্েমার্ ভির্গুবল পরু্িনেিিার করম্বি; এিং স্থার্ীয় বেল্পকলাম্বক েবিোলী করম্বি  

  
ডাউর্োউর্ বরভাইোলাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ ফান্ডে কী কোোলাইটিক প্রকল্পগুবল 

েম্প্রদ্ায়গুবলম্বক েমৃদ্ধ করার জর্ে গভর্নম্বরর লক্ষ্ে অিোিত স্করম্বেম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্কেমর্কমেডিমে 13টি প্রকল্প স্ক াষণা কমরমের্ যা শহমরর 
ক্রমবর্নমার্ িাউর্োউর্ এবং ওযাোরফ্রন্ট স্কিমভলপমমমন্টর মমর্য সংমযাগ তেডর করমব, ডবদ্যমার্ 
ভবর্গুডলমক ডমশ্র-বযবহৃে স্থার্ তেডর করমে পডরবেন র্ করমব এবং স্থার্ীয ডশল্পকলা উন্নে করমব। 
িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ ইডর্ডশমযটিমভর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) মার্যমম 
স্কেমর্কমেডির 10 ডমডলযর্ িলার পুরষ্কামরর মার্যমম অ্র্নাযমর্ এই ডবডর্মযাগগুডল গভর্নমরর আপমেে 
অ্র্নর্ীডেমক পরু্রুজ্জীডবে করার এবং কযাডপোল ডরডজযর্ জমু়ে আরও সুমযাগ তেডর করার চলমার্ 
প্রমচষ্টামক প্রডেফডলে কমর।  
  
"ডর্উ ইযমকন র অ্র্নর্ীডে পরু্গনঠমর্র জর্য আমামদ্র প্রমচষ্টা আমগর স্কচময শডিশালী এবং ভাল ভামব 
ডফমর এমসমে, যা ভডবষযমের জর্য একটি সাহসী দ্ডৃষ্টভডির উপর ডর্ভন র কমর।" গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ ইডর্ডশমযটিভ স্কেমর্কমেডির মমো সম্প্রদ্াযমক অ্র্ননর্ডেক 
ডক্রযাকলামপর স্থার্ীয স্ককন্দ্রগুডলমক সংযুি করমে, অ্বযবহৃে বা স্বল্প বযবহৃে ভবর্গুডলমক 
পুর্রুজ্জীডবে করমে এবং ভডবষযমের জর্য আরও ভাল, আরও সমৃদ্ধ হওযার জর্য োমদ্র সডিডলে 
দ্ডৃষ্টভডি গ্রহণ করমে সহাযো করমে।"  
  
"আমামদ্র িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ ইডর্ডশমযটিমভর মার্যমম, আমরা ওযাোরফ্রন্টমক োর 
ক্রমবর্নমার্ শহরেলীর সামর্ আরও সংযুি কমর স্কেমর্কমেডির ঐডেহাডসক আকষনণমক শডিশালী 
করডে," স্কলফম্বের্োে গভর্নর কোবি স্কিাচুল িম্বলর্। "আজ স্ক াডষে প্রকল্পগুডল স্ককবল স্থার্ীয 
অ্র্নর্ীডেমক শডিশালী করমব র্া বরং আমামদ্র অ্র্ননর্ডেক পুর্রুদ্ধামরর ডদ্মক মমর্াডর্মবশ করার 
সামর্ সামর্ স্কোে বযবসাগুডলমক একটি অ্েযন্ত প্রমযাজর্ীয উত্সাহ স্কদ্মব।"  
  
স্কস্কম্বর্কম্বেবড - কোবপোল বরবজয়র্  



 

 

  
2019-এর র্মভম্বমর স্কেমর্কমেডিমক রাউন্ড 4 ডবজযী স্ক াষণা করা হয। স্কেমর্কমেডি ডমল ডিডিক্ট, 
স্কমাহক হারবার এবং িাউর্োউমর্ সাম্প্রডেক গডে এবং ডবডর্মযাগমক কামজ লাগামব যামে দ্শনর্ার্ী, 
বাডসন্দা এবং বযবসামযর জর্য আরও সংহে, প্রাণবন্ত গন্তবয তেডর করা যায। এই প্রকল্পগুডলর 
স্কফাকাস শহমরর ক্রমবর্নমার্ িাউর্োউর্ এবং ওযাোরফ্রন্ট উন্নযমর্র মমর্য সংমযাগ স্থাপমর্র ডদ্মক। 
এর মমর্য রমযমে পর্চারী, যার্বাহর্ এবং বাইডকং সংমযাগ যা ওমযফাইডন্ডং এবং সাইমর্মজর সামর্ 
একীভূে। প্রকল্পগুডল র্েুর্ ডমশ্র বযবহামরর উন্নযর্ প্রকল্পগুডলমক অ্গ্রাডর্কার স্কদ্য যামে এই 
ক্রমবর্নমার্ অ্ঞ্চলগুডলর মমর্য একটি প্রর্ার্ সংমযাগকারী ইডর বলুাভািন  বরাবর র্েুর্ বযবসা, চাকডর 
এবং ডক্রযাকলাপ আকষনণ করা যায।  
এই উমদ্যামগর মার্যমম অ্র্নাযর্ করা প্রকল্পগুডল হমব:  
  

• স্কেে এিং বিের্ বিম্বের কাম্বে কম িেিহৃত ব্লকগুবল রূপান্তর করা - 2,750,000 
মাবকন র্ ডলার: 90-এর স্কবডশ অ্যাপােন মমন্ট, 5,000 বগনফুে স্ককর্ামবচার জাযগা, 
50,000 বগনফুে স্কমডিমকল অ্ডফস স্কেস এবং ডবদ্যমার্ ভবর্গুডলর অ্ডভমযাডজে 
পুর্বনযবহামরর মার্যমম পাডকন ং সহ একটি ডমশ্র বযবহামরর প্রকমল্প ডের্টি স্বল্প বযবহৃে 
শহমরর ব্লকগুডলর রূপান্তরমূলক পুর্ডবনকাশ।  

  
• অবভম্ব াবজত পরু্িনেিিাম্বরর জর্ে ঐবতিাবেক কাঠাম্বমা েংস্কার করা, আলম্বকবম 

আরিার্ স্কেগ্রাউন্ড - 300,000 মাবকন র্ ডলার: স্থার্ীয ডশল্পীমদ্র জর্য চারটি আেন  
েুডিও, একটি খুচরা স্ককর্ামবচার গযালাডর, একটি ইমভন্ট স্কেস এবং দ্টুি ডর্মনাো / 
প্রডশক্ষণ স্কেস তেডর করমে ইডর বুলাভামিন র দ্টুি ভবর্ সংোর করা। সংখযাল ু 
এবং যুবকমদ্র জর্য দ্ক্ষো প্রডশক্ষমণর ডদ্মক মমর্াডর্মবশ করা।  

  
• কী কবরম্বডার িরাির েম্মুেভাগ এিং কাঠাম্বমা উন্নত করা - 600,000 মাবকন র্ 

ডলার: ফাসাি ইমপ্রুভমমন্ট ফান্ড স্কলাযার স্কেে ডিে, লাফামযে ডিে এবং ডলেল 
ইোডল সহ ডের্টি কডরমিামর ডবদ্যমার্ ভবর্গুডল উন্নে করমব।  

  
• SEAT ওয়াকন ম্বফােন স্কেবর্ং স্কেোম্বরর জর্ে েম্পণূন বিবডং উন্নবত - 428,000 মাবকন র্ 

ডলার: একটি বযাপক ডবডডং সংোর স্কশষ করমে সমূ্পণন সিখুভাগ এবং সাইমের 
উন্নডে যা েরুণ প্রাপ্তবযেমদ্র জর্য SEAT ওযাকন মফাসন প্রডশক্ষণ স্ককন্দ্র (SEAT 
Workforce Training Center for Young Adults) হমব।  

  
• র্তুর্ েুচরা বিক্রয় এিং অবফে স্কেে ততবর করম্বত পরুাতর্ স্ককাির্ বিবডং েংস্কার 

করা - 425,000 মাবকন র্ ডলার: একেলার খুচরা ডবক্রয এবং অ্ডফমসর ডিেীয েলা 
সহ একটি খাডল ভবর্ সংোর কমর একটি ডমশ্র বযবহামরর জাযগায পডরণে করা 
এবং কাোকাডে 28টি র্েুর্ পাডকন ং স্কেস তেডর করা।  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-schenectady-10-million-capital-region-winner-fourth-round-downtown


 

 

• র্িন স্কজ বিে প্রোবরত করা এিং মোক্সর্ স্করাড উন্নত করা - 2,000,000 মাবকন র্ 
ডলার: র্র্ন স্কজ ডিেমক োর মৃে প্রামন্তর উত্তর-পবূন স্কর্মক র্ে ডিে এবং মযাক্সর্ 
স্করামির সংমযাগস্থল পযনন্ত প্রসাডরে করা, যা িাউর্োউর্ এবং স্কমাহক হারবামরর 
মমর্য একটি র্েুর্ সংমযাগ তেডর কমর।  

  
• বিের্ বিে এিং র্িন ব্রডওম্বয় িরাির র্তুর্ লাইটিং ইর্েল করা - 875,000 

মাবকন র্ ডলার: ডবদ্যমার্ রাস্তার আমলাকসজ্জামক শডি-দ্ক্ষ এলইডি আমলা ডদ্ময 
প্রডেস্থাপর্ করা যা 'স্মােন  ডসটি' প্রযডুিমকও সমর্নর্ করমে সক্ষম। স্কেে ডিে এবং 
ফ্রাঙ্কডলর্ ডিমের মমর্য ডিন্টর্ ডিে এবং স্কেে ডিে এবং ইউডর্যর্ ডিমের মমর্য 
র্র্ন ব্রিওময।  

  
• অোলম্বকা স্কিবরম্বেজ স্কেইল প্রোবরত করা এিং এম্পায়ার স্কেে স্কেইল স্কগেওম্বয় 

বর্মনাণ করা - 760,000 মাবকন র্ ডলার: ডরভার ডিমে ডবদ্যমার্ োডমনর্াস স্কর্মক ফ্রন্ট 
ডিে পাকন  পযনন্ত অ্যালমকা স্কহডরমেজ স্কেইল প্রসাডরে করা। ডর্উ ইযকন  স্কেে এম্পাযার 
স্কেইমলর প্রমবশিার ডহসামব স্কমাহক হারবামর একটি ের্যমূলক ডকযে এবং স্কোে প্লাজা 
এলাকা ইর্েল করা যা ওমযফাইডন্ডং এবং পযনের্ ের্য সরবরাহ কমর।  

  
• বেটি িল স্কস্কায়ার এিং স্কজ বিে োবফক োকুন ম্বলের্ উন্নত করা - 425,000 মাবকন র্ 

ডলার: ডসটি হমলর চারপামশ পাবডলক েযার উন্নডে এবং স্কজ ডিেমক ডসটি হল 
এবং ইউডর্যর্ ডিমের মমর্য ডিমুখী চলাচমলর উপমযাগী স়েমক রূপান্তর।  

  
• অোলম্বকা োম্বর্ল স্কেইল পরু্রায় স্কোলা এিং আপম্বগ্রড করা - 350,000 মাবকন র্ 

ডলার: ইডর বুলাভািন  এবং স্কজ ডিে/স্কমাহক হািসর্ বাইকওমযর মমর্য পর্চারী এবং 
সাইমকল আমরাহী সংমযামগর সুমযাগ স্কদ্ওযার জর্য আমলা এবং সংমযাগকারী পর্গুডলর 
সামর্ একটি ডবদ্যমার্ সু়েি উন্নে করা।  

  
• ডাউর্োউর্ জমু্বড পািবলক আেন  ইর্েল করা - 287,000 মাবকন র্ ডলার: মুযরাল, 

ইন্টামরডক্টভ আেন  ডপস, ভােমযনর আসর্ এবং একটি ঐডেহাডসক মূডেন  তেডর এবং 
ইর্েল করার জর্য বহুমখুী জর্ ডশল্প উমদ্যাগ।  

  
• স্কজ বিে পিচারী িাাঁোপি আপম্বগ্রড - 250,000 মাবকন র্ ডলার: এই জর্ডপ্রয 

হাাঁোপর্ বরাবর স্থার্ীয বযবসাগুডলমক সমর্নর্ করার জর্য পাবডলক স্কেস, লাইটিং 
এবং ডর্কাডশ উন্নডে।  

  
• োইম্বর্জ এিং ওম্বয়ফাইবন্ডং উন্নত করা - 250,000 মাবকন র্ ডলার: ঐডেহাডসক এবং 

সাংেৃডেক গন্তবযগুডল হাইলাইে কমর অ্র্যযর্ এলাকার মর্য ডদ্ময বাডসন্দা এবং 
দ্শনর্ার্ীমদ্র গাইি করার জর্য র্েুর্ সাইমর্জ ইর্েল করা।  

  



 

 

স্কেমর্কমেডি DRI অ্র্ুদ্ামর্র 10 ডমডলযর্ মাডকন র্ িলার স্কর্মক 300,000 মাডকন র্ িলামরর প্লযাডর্ং 
ফান্ড ডদ্ময শহরেলীমক পরু্রুজ্জীডবে করার জর্য একটি স্ককৌশলগে ডবডর্মযাগ পডরকল্পর্া (Strategic 
Investment Plan) গম়ে স্কোমল। স্কপৌর প্রডেডর্ডর্, কডমউডর্টি স্কর্েৃত্ব এবং অ্র্যার্য স্কেকমহাডারর 
িারা গঠিে একটি স্থার্ীয পডরকল্পর্া কডমটি, স্কবসরকাডর খামের ডবমশষজ্ঞ ও অ্িরামজযর 
পডরকল্পর্াডবদ্মদ্র একটি দ্মলর সহাযোসহ এই প্রমচষ্টার স্কর্েৃত্ব স্কদ্য। স্কেমর্কমেডির জর্য স্ককৌশলগে 
ডবডর্মযাগ পডরকল্পর্া স্থার্ীয সম্পদ্ ও সুমযাগ-সুডবর্া এবং ডর্র্নাডরে অ্র্ননর্ডেক উন্নযর্, পডরবহর্, 
আবাসর্, এবং কডমউডর্টি প্রকল্পগুমলা পরীক্ষা কমর যা িাউর্োউর্ পুর্জীডবেকরমণ কডমউডর্টির 
দ্ডৃষ্টভডির সামর্ সিডেপূণন ও বাস্তবাযমর্র জর্য প্রস্তুে।  
  
বর্উইয়ম্বকন র স্কেম্বক্রোবর অি স্কেে স্করাোর্া স্করাোম্বডা িম্বলর্, "িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ 
ইডর্ডশমযটিভ ডবডর্মযামগর স্থার্ীয সম্প্রদ্াযগুডলমক পরু্রুজ্জীডবে করার ক্ষমো রমযমে, ডবমশষ কমর 
COVID-19 িারা আর্া চযামলমের পমর। এই স্ককৌশলগে প্রকল্পগুডল, একটি সহমযাডগোমূলক 
পডরকল্পর্া প্রডক্রযার মার্যমম ডর্বনাডচে, স্কেমর্কমেডিমক োর উন্নযর্শীল ওযাোরফ্রমন্টর সামর্ 
 ডর্ষ্ঠভামব যিু একটি প্রাণবন্ত িাউর্োউমর্র জর্য োর দ্ডৃষ্টভডি বাস্তবাযর্ করমে সহাযো করার 
জর্য স্কবসরকাডর ডবডর্মযাগমক কামজ লাগামব। স্কেমর্কমেডিমে এই আগ্রহজর্ক প্রকল্পগুডলর বাস্তবাযর্ 
স্কদ্খার অ্মপক্ষায র্াকলাম।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্কেে স্কিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুিঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "আজ স্ক াডষে 13টি কডমউডর্টি-গাইমিি প্রকল্প উন্নে 
ডসটিমেপ এবং িাউর্োউর্ এবং ওযাোরফ্রমন্টর মমর্য শডিশালী বাস্তডবক সংমযামগর মার্যমম বাডসন্দা 
এবং দ্শনর্ার্ীমদ্র জর্য স্কেমর্কমেডিমক পুর্রুজ্জীডবে করমব। িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ 
ইডর্ডশমযটিমভর মার্যমম, আমরা শডিশালী শহুমর মলূগুডলমে ডবডর্মযাগ করডে যামে স্কেমর্কমেডির 
মমো শহরগুডল সমৃদ্ধ হমে পামর এবং োমদ্র সমূ্পণন অ্র্ননর্ডেক সম্ভাবর্ায স্কপৌাঁোমে পামর।"  
  
এম্পায়ার স্কেে স্কডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
স্কপ্রবেম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "িাউর্োউর্ স্কেমর্কমেডি 
ডশল্প, ডবমর্াদ্র্, খাদ্য এবং সংেৃডের একটি স্ককন্দ্র, যা স্কমাহক হারবামর এবং স্কেে ডিে এবং ইডর 
বুলাভািন  কডরমিার জমু়ে সাম্প্রডেক সরকাডর এবং স্কবসরকাডর ডবডর্মযাগ িারা চালু করা হয। এই 
ডভডত্তর উপর ডভডত্ত কমর এবং স্কমাহক ডরভার ওযাোরফ্রন্ট এবং এম্পাযার স্কেে স্কেইমলর মমো 
সম্পদ্ বযবহার কমর, িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ ইডর্ডশমযটিভ প্রকল্পগুডল সম্প্রদ্ামযর চাডহদ্ামক 
সমর্নর্ করার সময শহরমক র্েুর্ উন্নযর্ তেডর করমে সহাযো করমব।"  
  
মূলযর্ অঞ্চল অিননর্বতক উন্নয়র্ কাউবিম্বলর েি-েভাপবত রুি মািবর্, কীিোংক মাম্বকন ম্বের 
স্কপ্রবেম্বডে এিং অোলম্বিবর্ বিশ্ববিদ্োলম্বয়র (University at Albany) স্কপ্রবেম্বডে ড. িাবভয়ার্ 
রবিম্বগজ িম্বলর্, "স্কেমর্কমেডি একটি র্বজাগরমণর অ্ডভজ্ঞো লাভ কমরমে, স্ককৌশলগে ডবডর্মযামগর 
কারমণ যা র্েুর্ বাডসন্দা এবং শহমর চাকডর আকষনণ কমরমে। িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ 
ইডর্ডশমযটিমভর মার্যমম সমডর্নে প্রকল্পগুডল স্কসই অ্গ্রগডের উপর ডভডত্ত কমর গম়ে েুলমব এবং একটি 



 

 

সংযুি শহুমর মূল তেডর করমে সহাযো করমব যা অ্র্ননর্ডেক প্রবৃডদ্ধমক উৎসাডহে করমে র্েুর্ 
বযবসা এবং র্েুর্ দ্শনর্ার্ীমদ্র স্বাগে জার্ামব।"  
  
স্কস্কম্বর্কম্বেবডর স্কময়র গোবর মোকাবিন িম্বলর্, "আমার প্রশাসর্ স্কমমোমপ্লমক্সর স্কর্েৃমত্ব অ্র্ননর্ডেক 
দ্মলর সামর্  ডর্ষ্ঠভামব কাজ কমরমে যামে খাডল এবং পডরেযি স্থার্মক সফলভামব প্রাণবন্ত, 
আমামদ্র সম্প্রদ্ামযর জর্য অ্র্ননর্ডেক ইডের্ তেডরমে রূপান্তডরে করা যায। এই পুরষ্কামরর মার্যমম 
আমরা আরও ভালভামব ডফমর আসব এবং আমামদ্র সমৃদ্ধ শহরেলীর গডে এবং পুর্রুজ্জীডবে 
ওযাোরফ্রন্টমক কামজ লাগাব। এই প্রকল্পগুডল ডর্ময এডগময যাওযার জর্য আমরা ডর্উ ইযকন  রাজযমক 
র্র্যবাদ্ জার্াই এবং স্থার্ীয পডরকল্পর্া কডমটি এবং পডরকল্পর্া ও প্রচার প্রডক্রযায অ্ংশগ্রহণকারী 
সম্প্রদ্ামযর সদ্সযমদ্র র্র্যবাদ্ জার্াই।"  
  
ডাউর্োউর্ বরভাইোলাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ েম্পম্বকন   
2016 সামল গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা একটি প্রর্ার্ র্েুর্ উমদ্যাগ চালু কমরর্ — যা হল শহরেলী 
পুর্রুজ্জীবর্ উমদ্যাগ। এই উমদ্যামগর মার্যমম, গভর্নর রামজযর দ্শটি অ্ঞ্চমল ডবডর্মযামগর জর্য 
ডক্রযাকলাপ এবং অ্র্ু েমকর স্ককন্দ্র ডহসামব কাজ করার জর্য শহরেলী এবং আমশপামশর অ্ঞ্চলগুডলর 
পুর্রুজ্জীবর্মক আগ্রাসীভামব ত্বরাডিে এবং প্রসাডরে করমে এডগময যার্। এই উমদ্যাগ একটি 
অ্ভূেপূবন এবং উদ্ভাবর্ী প্লযার্-েু-অ্যাক্ট স্ককৌশমলর প্রডেডর্ডর্ত্ব কমর যা োৎক্ষডণক বাস্তবাযমর্র সামর্ 
স্ককৌশলগে পডরকল্পর্ার সমিয  োয।  
  
চার বেমর, রাজয শহমরর স্ককন্দ্রস্থলগুডলমে ডবডর্মযাগ করার জর্য 400 ডমডলযর্ িলার প্রডেশ্রুডেবদ্ধ 
কমরমে স্কযগুডল পরু্রুজ্জীবমর্র জর্য প্রস্তুে এবং স্কযগুডলর পুর্ডবনকাশ, বযবসা, কমনসংস্থামর্র সৃডষ্ট, 
বৃহত্তর অ্র্ননর্ডেক এবং আবাসর্ তবডচত্র্য, এবং সুমযামগর জর্য আকষনণকারী হমে পারার সম্ভাবর্া 
আমে। অ্ংশগ্রহণকারী কডমউডর্টিগুডলমক স্কেমের দ্শটি ডরডজওর্াল ইমকার্ডমক স্কিভলাপমমন্ট কাউডিল 
কেৃন ক রূপান্তমরর সম্ভাবর্ার উপর ডভডত্ত কমর মমর্ার্ীে করা হয এবং প্রডেটি কডমউডর্টিমক 
শহরেডলর স্ককৌশলগে ডবডর্মযাগ পডরকল্পর্ার উন্নযর্ এবং প্রর্ার্ কযাোডলে প্রমজক্ট 
পুর্রুজ্জীডবেকরমণর জর্য কডমউডর্টির লক্ষযমক এডগময ডর্মে 10 ডমডলযর্ মাডকন র্ িলামরর পুরোর 
স্কদ্ওযা হমযমে।  
এই উমদ্যামগর সভাপডেত্ব কমরর্ ডর্উ ইযমকন র রামজযর স্কসমক্রোডর অ্ফ স্কেে স্করাসার্া স্করাসামিা। 
এম্পাযার স্কেে স্কিমভলপমমন্ট (Empire State Development) এবং স্কেে স্কহামস ও কডমউডর্টি 
ডরডর্উযামলর সামর্  ডর্ষ্ঠ অ্ংশীদ্াডরমত্ব ডিপােন মমন্ট অ্ফ স্কেমের স্কর্েৃত্ব িারা স্কবসরকারী খামের 
ডবমশষজ্ঞমদ্র এবং রাষ্ট্রীয সংস্থার কমীমদ্র একটি টীমমর কাে স্কর্মক সম্প্রদ্াযগুডল সমর্নর্ লাভ কমর।  

###  
  
  
 

আমরা সংবাদ্ স্কপমে স্কদ্খুর্ www.governor.ny.gov 
ডর্উ ইযকন  স্কেে | এডক্সডকউটিভ স্কচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c21c3d7d-9d87043c-c21ec448-000babda0106-aaf83a1145b0964c&q=1&e=ca5b1f87-25aa-4fda-bb6a-85ca7d8cddb1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESAD23E01F79E3B4E9852586DC0062B0F800000000000000000000000000000000

