
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 10 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োম্বগর অংে 

ব ম্বেম্বি রম্বেস্টাম্বরর জর্ে রূপান্তরকারী প্রকল্পেিূম্ব র হ াষণা করম্বলর্  

  

পাাঁেটট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ প্রকল্প রম্বেস্টাম্বরর প্রাণিন্ত েংসৃ্কবিম্বক উন্নি করম্বি  

  

10 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ েম্প্র্ায়ম্বক েিৃদ্ধ করা, 

িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ উন্নি করার একটট হকৌেলী লম্বযের অংে  

  

প্রকল্পেিূম্ব র হরন্ডাবরং উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক 10 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI) অংশ ম কেকব রকেস্টোর মেটটর জর্য পোাঁেটট 

রূপোন্তরকোরী প্রকল্প হ োষণো করকলর্। এই অর্ ন েম্প্র্োকয়র উকেখক োগয পুর্গ নঠর্ মবমর্কয়োগেিূ  

এবং র্তুর্ ইর্মিল প্রকল্পেিূ  এবং ঐমত োমেক েম্পমিেিূক র পুর্গ নঠর্ কোজকক বযব োর 

করকব। রকেস্টোর পুর্রুজ্জীবর্ প্রকল্পেিূক র হরন্ডোমরং উপলভয আকে এখোকর্।  

  

"ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর িোধ্যকি, আিরো মর্শ্চিত করকত েো ো য করমে  োকত 

আিোক্র স্থোর্ীয় অংশী্োরক্র কোকে মর্উ ইয়ককনর ডোউর্টোউর্েিূ কক উন্নত করোর 

প্রকয়োজর্ীয় েংস্থোর্ র্োকক," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই 10 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর ম্কয়, 

আিরো রকেস্টোরকক একটট র্তুর্  ুকগ হপ্ররণ করমে এবং বোমেন্দোক্র জর্য আকরো েকু োগ েটৃি 

করমে হ ক তু আিরো েম্প্র্োয়কক বেবোে, কোজ, ও হখলোর জর্য আকরো ভোকলো স্থোকর্ পমরণত 

করমে।"  

  

রকেস্টোর মেটটর পুর্রুজ্জীবকর্র িকর্োক োগ  কলো র্বোময়ত কি নকোণ্ড ও জীবর্ েোঞ্চকলযর েোকর্ 

স্থোকর্র একটট উন্নত হেতর্ো েটৃি করো। এই অর্ ন ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগকক রূপোন্তমরত 

করকব আবোের্, লশ্চজং স্থোর্, বোমণশ্চজযক স্থোর্ হ োগ করো এবং েরকোমর অবকোঠোকিো উন্নয়কর্র 

িোধ্যকি।  

  

এই মবমর্কয়োগগুমল আপকস্টট অর্ নর্ীমতকক পুর্জীমবত করকত এবং মিঙ্গোর হলকে মরশ্চজয়কর্ 

(Finger Lakes Region) আকরো েুক োগ ততমর করকত গভর্ নকরর েলিোর্ প্রয়োকের অংশ। হস্টট 

মবভোকগর (Department of State) হর্তৃকে ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগটট অংশগ্র ণকোরী 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2Frenderings_Rochester_DRI_12222.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf79e6bb5725e4cbd474c08dad6d76fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638058518036603141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cnPxp0xgqqUDDGZMNNGxTfKhvVpQwJmxCp4iOedfNoY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2Frenderings_Rochester_DRI_12222.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf79e6bb5725e4cbd474c08dad6d76fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638058518036603141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cnPxp0xgqqUDDGZMNNGxTfKhvVpQwJmxCp4iOedfNoY%3D&reserved=0


েম্প্র্োয়গুমলকক কোমরগমর ে োয়তো প্র্োর্ ককর  খর্ তোরো একটট হকৌশলী মবমর্কয়োগ পমরকল্পর্ো 

(Strategic Investment Plan) গঠর্ ককর  ো তোক্র ডোউর্টোউর্ এলোকোকক পুর্জীমবত করোর 

অর্র্য মভশর্ে  প্রকল্পেিূ কক ের্োক্ত ককর।  

  

হ েব মর্ম ন্ি প্রককল্প ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর িোধ্যকি অর্ নোয়র্ করো  কব, তোর িকধ্য 

রকয়কে:  

  

হিইর্ এিং বির্টর্ কর্ নাম্বরর রূপান্তর - DRI পুরস্কার: 4,000,000 িাবকনর্ ডলার  

েোরটট ঐমত োমেক, মিশ্র বযব োকরর ভবর্ পুর্গ নঠর্ করো  ো প্রোয় েোর ্শক ধ্কর শহুকর 

লযোন্ডকেকপর ব্লোইট  কয় আকে। এটট একটট মবে্তৃত ঐমত োমেক পুর্ব নোের্  ো এেোড়োও কোব নর্ 

মর্রকপক্ষতো অজনকর্ হেিো করকব এবং িধ্যমবি উপোজনকর্র আবোের্ ইউমর্ট ও ডোউর্টোউকর্র 

একটট গুরুেপূণ ন হকোণোয় আধ্ুমর্ক হ্োকোর্ ততমর করকব।  

  

ঐবি াবেক এডওয়াডনে ভির্ পুর্গ নঠর্ - DRI পুরস্কার: 1,750,000 িাবকনর্ ডলার  

্ী নম্র্ খোমল পকড় র্োকো এডওয়োডনে ভবকর্র একটট প্রতযময়ত ঐমত োমেক পুর্ব নোের্কক েংলগ্ন 

পোমকনং লকটর মর্কে একটট হজলোর শ্চজওর্োি নোল েিবোয় গঠকর্র েোকর্ েশ্চিমলত করো। হিোট 

আর্ুিোমর্ক 114টট র্তুর্ আবোের্ ইউমর্ট এবং মর্েতলোর বোমণশ্চজযক স্থোর্ হ োগ করো  কব।  

  

অলটা বভস্তা গঠর্ - DRI পুরস্কার: 1,385,000 িাবকনর্ ডলার  

ডোউর্টোউর্ রকেস্টোকরর েোরটট খোমল লকট একটট আর্ুিোমর্ক 6 তলো, 76 ইউমর্কটর মিশ্র আকয়র 

ভবর্ মর্ি নোণ। প্রকল্পটটকত র্োককে পোমরবোমরক েম ংেতোর মশকোর বযশ্চক্তক্র জর্য েির্ নক 

আবোের্ ইউমর্ট এবং ওকয়স্টোর্ ন মর্উ ইয়ককনর লযোন্ডিোকন হেোেোইটটর জর্য স্থোর্। এই প্রকল্পটট 

এেোড়োও েংলগ্ন হেইন্ট হজোকেি পোককন উন্নয়র্কোজ করকব। র্তুর্ বোমত, পর্, এবং কোঠোকিোগত 

উন্নয়র্ জর্গকণর এবং  করর বোইকরর ইকভকন্টর স্থোর্ উন্নত করকব।  

  

হিইর্ বিট কিন্স বর্ি নাণ - DRI পরুস্কার: 1,300,000 িাবকনর্ ডলার  

ডোউর্টোউকর্র হকন্দ্রমবন্দকুত একটট র্তুর্  করর বোইকরর জর্গকণর স্থোর্ ততমর এবং হেইন্ট মপল 

মিট ও মির্টর্ অযোমভমর্উকয়র িধ্যকোর পর্েোরী েংক োগ উন্নয়র্। প্রকল্পটট মব্যিোর্ 600 িুট 

লম্বো েুপোরব্লককক ্ুইটট আকরো  ো াঁটোর হ োগয শহুকর ত্ক নযর ব্লকক ভোগ করকব।  

  

হেম্বেজ বিল্ডং হ াম্বটল তিবর - DRI পুরস্কার 1,265,000 িাবকনর্ ডলার  

মতর্তলো হেকেজ ভবর্কক পুর্গ নঠর্ ককর আর্িুোমর্ক 28 ককক্ষর বুটটক হ োকটকল পমরণত করো 

হ খোকর্ মর্েতলোয় হিইর্ মিট, মডমভশর্ মিট এবং প্রস্তোমবত হিইর্ মিট কিকের ম্কক িুখ 

করো অযোঙ্কর খো্য ও পোর্ীকয়র স্থোপর্ো র্োককব।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর েবেি রিাটন হজ. রল্িম্বগজ িম্বলর্, "েজৃর্শীলতো এবং কল্পর্ো  কলো 

আিোক্র ডোউর্টোউর্গুমলকত জীবর্ মিমরকয় আর্োর িুখয উপো্োর্। ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ 

উক্যোকগর অংশ ম কেকব আজককর হ োমষত প্রকল্পেিূ   কলো রকেস্টোকরর বমলষ্ঠ পমরকল্পর্োর 

্োরুণ একটট উ্ো রণ  োর িোধ্যকি পুর্ঃকল্পর্ো করো  োকব হ  কীভোকব েম্প্র্োয়েিূ কক 



জর্গকণর স্থোর্, মিশ্র বযব োকরর ভবর্ এবং েোংেৃমতক েুক োগ দ্বোরো েং ুক্ত করো  োয়। প্রককল্পর 

মবজয়ীক্র অমভর্ন্দর্।"  

  

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) হপ্রবেম্বডে, প্রধার্ 

বর্ি না ী কি নকিনা, এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "রকেস্টোকরর হকন্দ্রীয় শ কর এইেব 

অভীি, েম্প্র্োকয়র হর্তৃকের ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ উক্যোগ মবমর্কয়োগগুমল অর্ ননর্মতক 

ইশ্চির্েিূ কক আকরো ইন্ধর্ পরম্র্ করকব  ো স্থোর্ীয় বযবেোেিূ কক েির্ নর্ ও অর্ ননর্মতক 

প্রবশৃ্চির জর্য। প্রকয়োজর্ পোাঁেটট রূপোন্তরকোরী, অন্তভুনশ্চক্তকর প্রকল্পেিূ  শ করর ডোউর্টোউর্ 

এলোকোয় র্তুর্ জীবর্ ্োর্ করকত কোজ করকব, গমতশীল স্থোর্ ও জোয়গো ততমর করকব  ো 

রকেস্টোকরর বতনিোর্ ও ভমবষযৎ উভয় প্রজন্মকক লোভবোর্ করকব।"  

  

হ ািে এিং কবিউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর (Homes and Community Renewal) কবিের্ার 

রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাে িম্বলর্, "মর্উ ইয়ককনর ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ র্তুর্ 

অর্ ননর্মতক েুক োগ ততমর করকে, আিোক্র আবোেকর্র িজু্  বশৃ্চি করকে, এবং আিোক্র 

হস্টটজকুড় এলোকোেিূক র জীবর্-জীমবকো উন্নত করকে। আিরো অমত আর্শ্চন্দত হ  আজককর 

হ োষণোটট ডোউর্টোউর্ রকেস্টোকর 190টটর হবমশ র্তুর্ বোেো ততমর েির্ নর্ করকব,  ো শ কর আকরো 

আবোের্ েুক োগ প্র্োকর্র এবং রকেস্টোকরর মবকোশ  োকত উপোজনর্ মর্মব নকশকষ েককলর জর্য 

লোভজর্ক  য় তো মর্শ্চিত করকত আিোক্র েিল প্রকেিোর অর্ুবতী।"  

  

হস্টম্বটর বেম্বর্টর হজম্বরবি কুবর্ িম্বলর্, "এই পোাঁেটট তবমেত্র্যিয় ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ 

প্রকল্প রকেস্টোকরর অর্ ননর্মতক প্রবশৃ্চি এবং প্রোকণোচ্ছলতোর জর্য একটট অমত গুরুেপূণ ন 

মবমর্কয়োগ। এই অর্ ন মর্শ্চিত করকত েো ো য করকব  োকত েম্প্র্োয়গুমল েং ুক্ত র্োকক আিোক্র 

শ করর ইমত োে েংরক্ষণ এবং একইেোকর্ বেবোে, কোজ ও হখলোধ্ুলোর জর্য ে জলভয ও 

হটকেই স্থোর্ ততমরর িোধ্যকি এবং জীবর্ োত্র্োর িোর্ উন্নত  য়। আমি অর্ নপ্রোপ্তক্র অমভর্ন্দর্ 

জোর্োশ্চচ্ছ এবং র্োমি গভর্ নর হ োকল, এম্পোয়োর হস্টট হডকভলপকিন্ট, এবং মিঙ্গোর হলকে 

আঞ্চমলক অর্ ননর্মতক মবকোশ পমরষক্র (Finger Lakes Regional Economic Developmental 

Council, FLREDC) প্রমত তোক্র েির্ নকর্র জর্য কৃতজ্ঞ।"  

  

অোম্বেেবল ে্েে  োবর ব্রর্ের্ িম্বলর্, "এই পোাঁেটট প্রককল্পর প্রমতটট রকেস্টোকরর উজ্জ্বল 

র্তুর্ ভমবষযকতর প্রমতমর্মধ্। ধ্র্যবো্ গভর্ নর হ োকলকক, আিোক্র হস্টকটর বোকজকট ডোউর্টোউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগকক অগ্রোমধ্কোর প্র্োর্ করোর জর্য এবং রকেস্টোকর 10 মিমলয়র্ িোমকনর্ 

ডলোর প্র্োর্ করকত আিোক্র েো ো য করোর জর্য। অযোকেম্বমলর অর্ ননর্মতক মবকোশ কমিটটর 

(Economic Development Committee) প্রধ্োর্ ম কেকব, আমি জোমর্ আিোক্র েূক নর 

লযোন্ডকেকপর জর্য র্তুর্ বযবেোকক আকৃি করো এবং রকেস্টোকরর ঐমত োমেক ডোউর্টোউর্ র্তুর্ 

প্রোণ েঞ্চোর করো কতটো অতযোবশযকীয়ভোকব গুরুেপূণ ন। এই পোাঁেটট প্রককল্পর উকেকশয েোশ্রয়ী 

আবোের্ ততমর, েবুজ স্থোর্ উন্নত করো, এবং আিোক্র ডোউর্টোউর্ েম্প্র্োয় গঠর্ করো। হ ক তু 

এইেব স্থোর্ীয় প্রকল্পেিূক  মর্ি নোণকোজ শুরু  কচ্ছ, স্থোর্ীয় শ্রমিককরো এটট মর্শ্চিত করোর পকর্ 

হর্তৃে ম্কব  োকত এই ত মবল েককলর জর্য একটট র্যো য ও অন্তভুনশ্চক্তকর অর্ নর্ীমত গঠকর্ 

েো ো য ককর।"  

  



অোম্বেেবল ে্েে হডিন্ড বিকে িম্বলর্, "আমি হগ্রটোর রকেস্টোর েম্প্র্োকয়র প্রমত গভর্ নর 

হ োককলর অবযো ত েির্ নকর্র জর্য তোর প্রমত কৃতজ্ঞ। আিোক্র শ করর হকন্দ্রমবন্দকুত 

রূপোন্তরকোরী মবমর্কয়োগ আিোক্র প্রকয়োজর্। এির্ উচ্চোকোঙ্ক্ষী প্রকল্পেিূ  আিোক্র 

ডোউর্টোউর্ এলোকোয় র্তুর্ জীবর্ হিরত আর্োর জর্য অতযোবশযকীয়। এগুমল আিোক্র 

ঐমত োমেক অবকোঠোকিোর গুরুেপূণ ন অংশ পুর্গ নঠর্ করকব  োকত আিোক্র েম্প্র্োকয়র 

ে্েযক্র হেবো্োর্ করো  োয়,  োর িকধ্য র্োককব েোকমর ও আবোেকর্র েুক োগ। আমি আশোবো্ী 

হ  এই উক্যোগগুমল আিোক্র এলোকো ও পমরবোকরর প্রমত আগোিী অকর্ক প্রজন্ম ধ্কর একটট 

ব ৃির অঙ্গীকোকরর অংকশর প্রমতমর্মধ্ে করকব।"  

 

অোম্বেেবলওিোর্ োরা  িাকন িম্বলর্, "আজ রকেস্টোর েম্প্র্োকয়র জর্য ্োরুণ আর্কন্দর 

একটট ম্র্, ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ প্রককল্পর ঐমত োমেক মবমর্কয়োগগুমলর একটট  ো আগোিী 

অকর্ক প্রজন্ম ধ্কর হগ্রটোর রকেস্টোর অঞ্চকলর বোমেন্দোক্র জীবর্ উন্নত করকব। মর্্োরুণ 

প্রকয়োজর্ীয় েোশ্রয়ী আবোের্ ততমর হর্কক শুরু ককর পোমরবোমরক েম ংেতোর মশকোর বযশ্চক্তক্র 

জর্য মবকশষোময়ত আবোের্ ততমর এবং অমতমরক্ত ডোউর্টোউর্ ইকভকন্টর স্থোর্, খো্য ও পোর্ীয়, এবং 

লশ্চজং ততমর ককর আিোক্র স্থোর্ীয় অর্ নর্ীমতকক বমলষ্ঠ করো প নন্ত, এই প্রকল্পগুমলর প্রকতযকটটই 

আিোক্র অঞ্চকল অর্র্য েুক োগ মর্কয় আকে। ধ্র্যবো্ গভর্ নর হ োকল, মিঙ্গোর হলকে আঞ্চমলক 

অর্ ননর্মতক মবকোশ পমরষ্ এবং েরকোকর আিোক্র েকল অংশী্োর ও েম্প্র্োকয়র 

হস্টকক োল্ডোরক্রকক, রকেস্টোর মেটটকত ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ মর্কয় আেোর এই 

ে ক োমগতোিূলক প্রকেিোর জর্য।"  

  

অোম্বেেবল ে্েে হজর্ লান্সম্ব াডন িম্বলর্, "এই উক্যোগগুমল েমতযই ডোউর্টোউর্ 

রকেস্টোরকক এির্ উপোকয় রূপোন্তর করকব  ো আকশপোকশর এলোকোেিূ ককও লভযোংশ প্র্োর্ 

করকব। মবকশষ ককর শ করর হগটওকয় ম কেকব কোজ করো হিইর্ এবং মির্টকর্র েংেোরগুমল 

আিোক্র ডোউর্টোউর্ খোকতর অর্ ননর্মতক মবকোকশর জর্য অমত গুরুেপূণ ন  কব। আমি এই 

প্রকল্পগুমলকক েির্ নর্ করকত হপকর অমত আর্শ্চন্দত।"  

  

ির্ম্বরা কাউবে বর্ি না ী অোডাি হিম্বলা িম্বলর্, "ডোউর্টোউর্ রকেস্টোকরর হকন্দ্রমবন্দ,ু এবং 

রকেস্টোর ির্করো কোউমন্টর হকন্দ্রমবন্দ।ু এই অমত গুরুেপূণ ন ত মবল ডোউর্টোউর্কক পুর্জীমবত 

করোর েলিোর্ প্রকল্পেিূক র েম্পূরক, এবং আকরো অর্ ননর্মতক প্রবশৃ্চির েটৃি করকব  ো আিোক্র 

েম্প্র্োয়কক েিিৃ  কত েো ো য করকব। ধ্র্যবো্ গভর্ নর কযোমর্ হ োকলকক, আকরকবোর ির্করো 

কোউমন্টর অর্ নর্ীমত এবং প্রমতকবশীক্র অগ্রোমধ্কোর প্র্োর্ করোর জর্য।"  

  

রম্বেস্টাম্বরর হিয়র িাবলক ইভান্স িম্বলর্, "রকেস্টোকরর ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর 

জর্য মর্ব নোমেত প্রকল্পগুমল আিোক্র হকন্দ্রীয় শ করর হককন্দ্র অমত প্রকয়োজর্ীয় প্রোকণোচ্ছলতো 

হিরত আর্কব এবং েককলর বেবোে, কোজ ও হখলোর হ োগয একটট ডোউর্টোউর্ গঠকর্ আিরো 

হ ই ্ু ন্োন্ত গমতকবগ ততমর ককরমে তো েরোমিত করকব। আমি ধ্র্যবো্ জোর্োকত েোই গভর্ নর এবং 

এম্পোয়োর হস্টট হডকভলপকিকন্টর মিঙ্গোর হলকে িকরোয়োডন উক্যোগকক, আিোক্র শ কর এই 

মবমর্কয়োগ ককর রকেস্টোরকক েির্ নর্ করোর জর্য। এই ত মবলগুমল একটট েিশৃ্চিশোলী ভমবষযকতর 

আশোয় পূণ ন শ র গঠকর্ আিোক্র প্রকেিোকক অগ্রের করকব।"  

  



ব ঙ্গার হলকে আঞ্চবলক অি ননর্বিক বিকাে পবরষম্ব্র ে প্রধার্, হেটার রম্বেস্টার 

হেোর অ  কিাম্বে নর (Greater Rochester Chamber of Commerce) হপ্রবেম্বডে এিং 

প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা িি ডাব , এিং বর্উ ইয়কন হস্টট ইউবর্ভাবে নটট হজম্বর্ম্বোর (State 

University of New York Geneseo) হপ্রবেম্বডে ডাাঃ হডবর্ে িোটলে িম্বলর্, "FLREDC 

রকেস্টোর মেটট এবং গভর্ নকরর ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর িোধ্যকি এর ্োরুণ 

ভমবষযকতর প্রমত আিোক্র েির্ নর্ অবযো ত রোখকত হপকর অতযন্ত গমব নত। এই পোাঁেটট মর্ব নোমেত, 

েম্প্র্োয়েোমলত প্রকল্প বোমেন্দো ও হবড়োকত আেো িোর্ুষ েকলকক লোভবোর্ করকব, অর্ ননর্মতক 

প্রবশৃ্চির প্রেোর করকব এবং আকরো প্রোণবন্ত একটট ডোউর্টোউর্ গঠর্ করকব, এির্ একটট স্থোর্ 

হ খোকর্ আগোিী অকর্ক প্রজন্ম ধ্কর িোর্ুষ বেবোে, কোজ ও হখলোধ্ুলো করকত েোইকব।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিিকরণ উম্ব্োগ (Downtown Revitalization Initiative)  

  

মর্উ ইয়কন হস্টকটর ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ, এর অর্ ননর্মতক মবকোশ কি নেূমের একটট 

মভমিপ্রস্তর, ডোউর্টোউকর্র এলোকোগুমলকক প্রোণবন্ত হককন্দ্র রূপোন্তমরত ককর  ো জীবর্ োত্র্োর 

একটট উন্নত িোর্ প্র্োর্ ককর এবং পরু্গ নঠর্, বযবেো, কি নেংস্থোর্ েটৃি, এবং অর্ ননর্মতক ও 

আবোের্ তবমেকত্র্যর জর্য েুম্বক ম কেকব কোজ ককর। হস্টট মবভোকগর হর্তৃকে এবং এম্পোয়োর হস্টট 

হডকভলপকিন্ট , হ োিে এবং কমিউমর্টট মরমর্উয়োল, এবং মর্উ ইয়কন হস্টট শশ্চক্ত গকবষণো ও 

মবকোশ কতৃনপক্ষ (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 

ে োয়তোয়, DRI প্রমতমর্মধ্ে ককর হকটট র্শ্চজরমব ীর্ এবং উদ্ভোবর্ী “পমরকল্পর্ো-ককর-কোজ-” 

করোর হকৌশকলর  ো হকৌশলী পমরকল্পর্োকক  ুক্ত ককর অমবলকম্ব বোস্তবোয়কর্র েোকর্ এবং এর িকল 

েটৃি  য় হগোেোকর্ো,  ো াঁটোর উপ ুক্ত ডোউর্টোউর্  ো মর্উ ইয়কন হস্টটকক হকোমভড-19 ি োিোরীর 

প্রভোব হর্কক এর অর্ নর্ীমতকক পরু্গ নঠর্ করকত েো ো য করোর একটট িুখয উপকরণ, এবং হেই 

েোকর্ গণপমরবর্ বযব োর এবং হবেরকোমর  োকর্র উপর মর্ভনরশীলতো হ্রোে করোর প্রেোর করোর 

িোধ্যকি হস্টকটর েো েী জলবোয় ুলক্ষয অজনকর্ েো ো য ককর।ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ 

উক্যোকগর বযোপোকর আকরো তর্য উপলভয আকে এখোকর্।  
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