
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর অংে ব ম্বেম্বি ট্রম্বয়র 

জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 11 টট রূপান্তরিূলক প্রকল্প হ াষণা  

  

এগারটট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প এটটর প্রাণিন্ত েংসৃ্কবত ও বেম্বল্পর ্ৃেে, 

হ েঁ ম্বট চলাচম্বলর উপযুক্ততা ও েংম্বযাগ, আিাের্ েুবিধা, এিং কবিউবর্টট পবরম্বষিােিূ  

েিৃদ্ধ করম্বে  

  

প্রকল্পেিূম্ব র হরন্ডাবরং উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 10 থিথলয়র্ ডলাররর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর 

িরারের অংশ থ রেরি টাপার ট্রয় থেটটরত 11টট রূপান্তরিূলক্ প্রক্ল্প িাস্তিায়রর্র ক্িা হ াষণা 

ক্রররের্। এেি অরু্্ার্ থেটটর প্রাণিন্ত থশল্প ও েংসৃ্কথতর ্ৃশযরক্ েিৃদ্ধ ক্ররি, হ েঁরট চলাচরলর 

উপযুক্ততা উন্নত ক্ররি, উন্নত আিাের্ েুথিধা প্র্ার্ ক্ররি, এিং ক্থিউথর্টট পথররষিােিূ  

েম্প্রোরণ ক্ররি।  

  

"প্রাণিন্ত ডাউর্টাউর্গুরলারত থিথর্রয়াগ ক্রা ক্থিউথর্টটগুরলারক্ েিৃদ্ধ  ওয়ার েুরযাগ ক্রর 

হ্য়, এিং ট্ররয় আিার্র ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ (Downtown Revitalization 

Initiative) আিার্র স্থার্ীয় অংশী্ারর্ররক্ তার্র োফলয অজনরর্র জর্য প্ররয়াজর্ীয় 

েংস্থার্েিূর র েরে েংরযাগ ক্থররয় হ্রি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই ত থিল শুধু যারা 

ট্ররয় িাে ক্ররের্ ও ক্াজ ক্ররের্ তার্র জীিরর্র িার্ উন্নতই ক্ররি র্া, িরং আগািী 

্শক্গুরলারত এই ক্থিউথর্টট যারত রাজধার্ী অঞ্চরলর এক্টট রত্ন থ রেরি থি্যিার্ িারক্ হে 

থিষয়টটও থর্শ্চিত ক্ররি।"  

  

ট্ররয়র ডাউর্টাউরর্র প্রাণরক্রে অিথস্থত থর্থিড় এিং হ েঁরট চলাচরলর উপযুক্ত থরভারওয়াক্ DRI 

থডথিরে এই থেটটর থশল্প, েংসৃ্কথত, ও থিরর্া্র্ েম্প্গুরলার এক্টট িড় অংশ অিস্থার্ ক্ররে, 

যার িরধয হ্ড় িাইরলরও হিথশ ্ী ন র্্ীর তীরও অন্তভভ নক্ত ররয়রে। এই DRI িরাে ট্রয় থেটটরক্ 

পূরি নর থিথর্রয়াগ, থরভারফ্রন্ট থডথিরের অকৃ্শ্চিি আক্ষ নণ এিং থর্রজ ক্াজ ক্রার সৃ্প া, এিং 

অথধিােী, ্শ নর্ািী, ও উর্যাক্তার্র ক্রিিধ নিার্ েংখ্যার েরে হযাগ  রয় থরভারওয়াক্ থডথিেরক্ 

চিৎক্ার জর্েিাগরির স্থার্, েিৃদ্ধশীল কু্ষদ্র িযিো, এিং থশল্প ও েংসৃ্কথতর হভরু্যগুরলা থ্রয় 

োজারর্া উদ্ভাির্ ও হিধার এক্টট আঞ্চথলক্ হক্রে রূপান্তর  ওয়ার েুরযাগ ক্রর হ্রি। 

ঐথত াথেক্ ভির্ এিং র্ির্ীয় র্তভর্ স্থার্গুরলা িেিাে ক্রা, হশখ্া, ও ততথর ক্রার েুরযাগ প্র্ার্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Troy_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf05e3de1e53045fbdbed08daddf61ba7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638066346632034702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p6kJjb2V2x4vC1SwPMvhEDHRSb7P7HReob6e6%2B%2BEUjU%3D&reserved=0


ক্ররি, এিং েম্প্রোরণকৃ্ত থরভারওয়াক্ আরশপারশর এলাক্াগুরলারক্ েংযুক্ত ক্ররি এিং 

্থক্ষণ ট্রয়, র্ি ন হেন্ট্রাল ট্রয়, এিং এর িাইররর অঞ্চরল থিথর্রয়াগ ক্রার এক্টট েুস্পষ্ট পি প্র্ার্ 

ক্ররি।  

  

এেি থিথর্রয়াগ আপরেরটর অি নর্ীথতরক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রা এিং ক্যাথপটাল থরশ্চজয়রর্র িরধয 

আররা হিথশ েুরযাগ-েুথিধা ততথর ক্রার জর্য গভর্ নররর চলিার্ প্ররচষ্টার অংশ। DRI-এর হর্তৃরে 

ররয়রে থর্উ ইয়ক্ন থডপাটনরিন্ট অি হেট (Department of State) যারা প্রথতটট অংশগ্র ণক্ারী 

ক্থিউথর্টটরক্ ডাউর্টাউর্ এলাক্ার পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর জর্য এক্টট অর্র্য রূপক্ল্প োিরর্ 

থর্রয় েুথর্থ ন্ষ্ট প্রক্ল্পগুরলা শর্াক্ত ক্রর এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্রার এই 

েিরয় প্রযুশ্চক্তগত ে ায়তা প্র্ার্ ক্ররে।   

  

DRI-এর িাধযরি অরু্্ার্ পাওয়া প্রক্ল্পগুরলা ক্থিউথর্টটর হক্ৌশলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্ায় 

িাক্া ক্রয়ক্টট লক্ষয ও হক্ৌশলরক্ েিি নর্ ক্ররে, হযির্ েংসৃ্কথত ও থশরল্পর ্ৃশয েিৃদ্ধ ক্রা; 

থিটরস্করপর হ েঁরট চলাচরলর উপযুক্ততা, েংরযাগ ও প্রাণিন্ততা উন্নত ক্রা; আিােরর্র েুরযাগ-

েুথিধা েম্প্রোরণ ক্রা; এিং ক্থিউথর্টট পথররষিাগুরলা িৃশ্চদ্ধ ক্রা। DRI-এর িাধযরি এেি 

প্রক্রল্প হেরটর 9.7 থিথলয়র্ ডলার থিথর্রয়াগ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ প্রশ্চক্রয়া অগ্রের  রল এিং 

গথতশীলতা অজনর্ ক্ররত শুরু ক্ররল েরক্াথর ও হিেরক্াথর খ্াত হিরক্ আররা থিথর্রয়াগ থর্রয় 

আেরি।  

  

DRI-এর িাধযরি হযেি থর্থ ন্ষ্ট প্রক্রল্পর অি নায়র্ ক্রা  রি তার িরধয ররয়রে:  

  

েংসৃ্কবত ও বেম্বল্পর ্ৃেে েিৃদ্ধ করা  

  

আম্বিবরকার্ বিম্বয়টার (American Theatre)-হক একটট িহুিুখী িেি াম্বরর উপম্বযাগী 

আটনে হভর্ুেম্বত পুর্রুদ্ধার করা - DRI অর্ু্ার্ 500,000 ডলার  

285-289 থরভার থিরট অিথস্থত 1920-এর আিরলর খ্াথল পরড় িাক্া থিরয়টারটটরক্ িেরর 

200টট ইরভন্ট আরয়াজর্ ক্রার িরতা এক্টট থেরর্িা, আটনে, ও লাইভ থিউশ্চজক্ হভরু্যরত 

রূপান্তর ক্রা। এই েংস্কারকৃ্ত থিরয়টার আরু্িাথর্ক্ 30,000 িারু্ষরক্ ডাউর্টাউরর্ থর্রয় 

আেরি এিং এক্ইোরি এই এলাক্ার োংসৃ্কথতক্ ও থিরর্া্র্িূলক্ থিক্ল্পগুরলা েম্প্রোরণ 

ক্ররি।  

  

ঐবত াবেক  াটন ক্লুম্বয়ট জা্ ুর (Hart Cluett Museum)-এর ্ে নর্ািীর অবভজ্ঞতা 

উন্নত করা - DRI অর্ু্ার্ 380,000 ডলার  

জা্ু ররর েংগ্র রক্ েুরথক্ষত রাখ্রত HVAC থেরেি প্রথতস্থাপর্ ক্রা এিং জা্ু ররর অফার 

ক্রা থিষয়গুরলা েম্প্রোরণ ক্রার েুরযাগ ক্রর থ্রত আউটরডার হডরক্র িযি ার িৃশ্চদ্ধ ক্রা। এই 

প্রক্ল্প ট্রয় ও হরর্রেলার ক্াউথন্টর োংসৃ্কথতক্ ঐথত য যারত ভথিষযত প্রজন্মগুরলার জর্য 

েংরথক্ষত িারক্ হে থিষয়টট থর্শ্চিত ক্ররি।  

  

ট্রয় পািবলক লাইম্বেবর (Troy Public Library)-এর িেরিোপী ধারণক্ষিতা েম্প্রোরণ 

করা - DRI অর্ু্ার্ 625,000 ডলার  



100 হেরক্ন্ড থিরট গ্রীষ্মক্ালীর্ িােগুরলারত উন্নত িায়ুর িার্ ও ঠাণ্ডা িাতাে েরিরা  ক্রার 

জর্য োর্ িাউন্ট ক্রা এক্টট হিক্াথর্ক্াল HVAC ইউথর্ট হযাগ ক্রা, থডথিথিউশর্ পাইথপং 

প্রথতস্থাপর্, এিং ইরন্টথরয়র থেরেি আপরডট ক্রা, যা অথধক্তর থিে্তৃত পথরেরর গ্রীষ্মক্ালীর্ 

ক্ি নেূথচ আরয়াজরর্র েুরযাগ ক্রর হ্রি।  

  

িুেরাল ও পািবলক আম্বটনর িাধেম্বি ডাউর্টাউর্ম্বক েংযুক্ত করা - DRI অর্ু্ার্ 270,000 

ডলার  

গি ন ও থিথর্রয়াগ গরড় তভলরত এিং ্শ নর্ািীর্র স্বাগত জার্ারত জর্েিাগরির স্থার্গুরলা 

পািথলক্ আটন থ্রয় পুর্রুজ্জীথিতক্রণ। এই প্রক্ল্প ডাউর্টাউরর্র েয়টট হলারক্শরর্ এক্াথধক্ 

পািথলক্ আটন স্থাপর্া ততথর ক্ররি, যা জর্োধাররণর জর্য ট্ররয়র েরে েমৃ্পক্ত  ওয়ার র্তভর্ 

অথভজ্ঞতা ততথর ক্ররি।  

  

বিটম্বস্কম্বপর হ েঁ ম্বট চলাচম্বলর উপযুক্ততা, েংম্বযাগ ও প্রাণিন্ততা উন্নত করা  

  

িোবরর্া র্ি ন বরভারওয়াক েম্প্রোরণ করা - DRI অর্ু্ার্: 3,000,000 ডলার  

থরভারওয়াক্ হট্রইলটটরক্ এক্ িাইরলর এক্ চতভি নাংশ পয নন্ত (হজ থিট পয নন্ত) এিং হুথেক্ থিট 

থিজ েংলগ্ন অঞ্চল পয নন্ত িথধ নত ক্রা। থরভারওয়াক্ িযাথরর্া র্ি ন (Riverwalk Marina North) 

প্রক্ল্প চূড়ান্ত পয নারয় থগরয় োত িাইল পয নন্ত িথধ নত  রি এির্ এক্টট হট্রইলরক্ িথধ নত ক্রার িধয 

থ্রয়, র্ি ন হেন্ট্রাল ও লযার্থেংিাগ ন এলাক্ার েরে োইরক্ল আররা ী ও পিচারীর্র েংরযাগ উন্নত 

ক্ররি।  

  

ডাউর্টাউম্বর্ ট্রম্বয় প্রম্বিে করা কংম্বেে বিট হগটওম্বয়-এর রূপান্তর - DRI অর্ু্ার্: 

1,000,000 ডলার  

হেতভর অফ-রয্াম্পগুরলা েথররয় হফলা এিং ডাউর্টাউরর্র িূল অংশরক্ োউি হেন্ট্রাল ও োউি 

ট্ররয়র েরে আররা ভারলাভারি েংযুক্ত ক্ররি এির্ এক্টট থ্রুওরয় ততথর ক্রার জর্য হেতভ  ও 

থরভার থিরটর েংরযাগস্থল পুর্থর্ নি নাণ ক্রা। এই হেতভর অথভিুখ্ পুর্গ নঠরর্র ফরল ভথিষযরত 

আিাের্ উন্নয়রর্র জর্য উন্নয়র্রযাগয িাড়থত জায়গা পাওয়া যারি।  

  

ডাউর্টাউর্ ও বরভারওয়াম্বক পি খুেঁম্বজ হর্ওয়ার োইর্ ও েোন্ন্ডং িাস্তিায়র্ - DRI 

অর্ু্ার্ 363,000 ডলার  

িযাশ্চন্ডং ও েশ্চক্রয়তার িাধযি েম্পরক্ন থেটটর পথরক্ল্পর্া িাস্তিায়র্। িযাশ্চন্ডং ও পি খু্েঁরজ হর্ওয়ার 

জর্য থিথর্রয়াগ ক্রা ডাউর্টাউরর্ েম্পন্ন ক্রা হক্ৌশলগত থিথর্রয়াগগুরলা যারত থিে্তৃত 

পথরেররর িারু্ষর্র ক্ারে ্ৃশযিার্  য় এিং হেগুরলার েরি নাচ্চ অি ননর্থতক্ প্রভাি অশ্চজনত  য় 

তা থর্শ্চিত ক্রর।  

  

ঐবত াবেক কোর্র্ ভির্ম্বক পূম্বি নর অিস্থায় বিবরম্বয় আর্া - DRI অর্ু্ার্ 200,000 

ডলার  

5 িডওরয়রত িরু্রিন্ট স্কয়াররর েিরচরয় পুররারর্া ভিরর্র িাথ যক্ অিস্থা পূরি নর অিস্থায় 

থফথররয় আর্া। পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর প্রািথিক্ েুফলগুরলার িরধয র্তভর্ ক্রর থর্ি নাণ ক্রার 



োরি োইডওয়াক্গুরলারত পিচারী চলাচল উন্নত ক্রা এিং িৃ ত্তর ডাউর্টাউরর্ িাইররর 

আস্তরণ উন্নত ক্রার থভজযু়াল প্রভাি অন্তভভ নক্ত ররয়রে।  

  

আিােম্বর্র েুম্বযাগ েম্প্রোরণ  

  

হটইলর অোপাটনম্বিন্টে পুর্ঃউন্নয়র্ (Taylor Apartments Redevelopment) প্রকম্বল্পর 

প্রিি ধাপ েম্পন্ন করা - DRI অর্ু্ার্: 1,600,000 ডলার  

থরভারোইট পুর্রুজ্জীথিতক্রণ প্রক্রল্পর অংশ থ রেরি 125 থরভার থিরট আরু্িাথর্ক্ 141 

ইউথর্ট স্থায়ীভারি োশ্রয়ী অযাপাটনরিন্ট এিং থিশ্র-িযি াররর উপরযাগী ও ক্থিউথর্টট হস্পে 

গরড় হতালা।   

  

কবিউবর্টট পবরম্বষিােিূ  িৃন্দ্ধ করা  

  

CEO কবিউবর্টট বরম্বোে ন হেন্টাম্বর (CEO Community Resource Center) একটট র্তুর্ 

আউটম্বডার জর্েিাগম্বির স্থার্ ততবর করা - DRI অর্ু্ার্ 262,000 ডলার  

ক্থিউথর্টট ইরভন্ট ও পথররষিাগুরলার জর্য এক্টট থর্রাপ্ আউটরডার এলাক্া থর্ি নাণ ক্রা, যার 

িরধয 2350 থফফি এথভথর্উরত এক্টট ো্যুক্ত পািথলক্ পযাথভথলয়র্ ও হরেরুি অন্তভভ নক্ত 

ররয়রে। এই প্রক্ল্প র্তভর্ েম্প্রোরণ  ওয়া CEO ক্থিউথর্টট থররোে ন হেন্টাররক্ আররা েিৃদ্ধ 

ক্ররি, হযটট এই ক্থিউথর্টটরক্ চাইল্ডরক্য়ার এিং অর্যার্য পাথরিাথরক্ ে ায়তা পথররষিা প্র্ার্ 

ক্ররে।  

  

কোবপটাল রুটম্বে একটট হর্ট-ন্জম্বরা বের্ াউজ কি নেংস্থার্ প্রবেক্ষণ হকন্দ্র বর্ি নাণ করা 

- DRI অর্ু্ার্: 1,500,000 ডলার   

্ী ন থ্র্ ধরর ক্ি ন ীর্ অিস্থায় িাক্া হলাক্র্র জর্য চাক্থরর প্রস্তুথত েংক্রান্ত এক্টট ক্ি নেূথচ 

চালুর জর্য ে ায়তা ক্ররত 2525 থফফি এথভথর্উরত এক্টট হর্ট-শ্চজররা থগ্রর্ াউজ ফযাথেথলটট 

থর্ি নাণ ক্রা। এই থগ্রর্ াউজ স্থাপর্ র্ি ন হেন্ট্রাল ট্ররয় ক্যাথপটাল রুটে আরিার্ হগ্রা হেন্টার 

(Capital Roots Urban Grow Center)-এর প্র্ার্ ক্রা পথররষিাগুরলার ্ী ন তাথলক্ার েরে 

চাক্থরর প্রথশক্ষণও হযাগ ক্ররি।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর হেম্বেটাবর অি হেট রিাটন হজ. রডবরম্বগজ িম্বলর্, "হেরটর অি ননর্থতক্ 

পুর্রুদ্ধার প্ররচষ্টার অংশ থ রেরি, 10 থিথলয়র্ ডলাররর এই অরু্্ার্ ট্ররয়র ঐথত াথেক্, প্রাণিন্ত 

ও হ েঁরট চলাচরলর উপযুক্ত থরভারওয়াক্ থডথিেরক্ আররা েিৃদ্ধ ক্রর তভলরি। ট্ররয়র র্্ীর তীর 

এিং স্থার্ীয় িাথলক্ার্াধীর্ অেংখ্য কু্ষদ্র িযিো, থশল্প, হররস্তারা েঁ, উনু্মক্ত স্থার্ ও োশ্রয়ী আিাের্ 

ইতযাথ্র িরধয েংরযাগ স্থাপর্ক্ারী থ রেরি এটটর ভূথিক্ার গুরুেপূণ ন স্বীক্ার ক্রর হর্ওয়ার 

িাধযরি, এই থেটট এটটর োংসৃ্কথতক্, আিাথেক্ ও িাথণশ্চজযক্ থডথিেরক্ আগািী িেরগুরলার 

জর্য এক্টট অন্তভভ নশ্চক্তিূলক্ অি ননর্থতক্ চাথলক্া শশ্চক্ত থ রেরি গরড় হতালা অিযা ত রাখ্রি। ট্রয় 

থেটটরক্ অথভর্ন্দর্ এিং আথি েম্পন্ন  ওয়া প্রক্ল্পগুরলা হ্খ্ার জর্য অধীর আগ্র  থর্রয় 

অরপক্ষা ক্রথে।"  

  



এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিন্ট (Empire State Development)-এর হপ্রবেম্বডন্ট, CEO ও 

কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "এই থেটটর র্্ীর তীররক্ হক্ে ক্রর এটটরক্ থশল্প, েংসৃ্কথত ও 

থিরর্া্রর্র এক্টট  াি থ রেরি গরড় হতালার থিষরয় পুর্রায় ভাির্ার জর্য চলিার্ 

থিথর্রয়াগগুরলার ক্াররণ ঐথত াথেক্ ট্রয় এক্টট হররর্ো েঁর িধয থ্রয় যারে। ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ  াডের্ র্্ীর পারশ এই থেটটর অিস্থার্রক্ ক্ারজ লাথগরয় এক্টট 

হ েঁরট চলাচরলর উপযুক্ত, গথতশীল ও আক্ষ নণীয় থডথিে ততথর ক্ররে হযখ্ারর্ উন্নত অিক্াঠারিা 

ও েিুজ স্থার্ িাক্রি, হযটট এর ঐথত াথেক্ স্থাপতয েংরক্ষণ ক্ররি এিং ্শ নর্ািী, অথধিােী ও 

িযিো প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ প্রিলভারি আকৃ্ষ্ট ক্ররি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ািে এন্ড কবিউবর্টট বরবর্উয়াল (New York State Homes and 

Community Renewal)-এর কবিের্ার রুি অোর্ বভের্াউকাে িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর 

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ হেটজরুড় ক্থিউথর্টটগুরলারক্ স্থার্ীয় চাথ ্াগুরলা 

পূররণর জর্য েংস্থার্েিূ  প্র্ার্ ক্রররে এিং আজরক্র এেি অরু্্ার্ ট্রয়রক্ থর্রজর্র 

টঠক্ার্া থ রেরি পথরচয় হ্ওয়া িারু্ষর্র জর্য টঠক্ হে ক্াজটটই ক্ররি এিং আররা হিথশ 

অি্ার্ রাখ্রি। এই 11টট প্রক্ল্প, যার িরধয HCR-এর অি নায়র্ পাওয়া হটইলর অযাপাটনরিন্টেও 

অন্তভভ নক্ত ররয়রে, ট্ররয়র অি ননর্থতক্ গথতশীলতার েরে হযাগ  রি এিং োংসৃ্কথতক্ভারি েিৃদ্ধ 

এক্টট গন্তিযস্থল এিং িেিারের জর্য চিৎক্ার স্থার্ থ রেরি এই থেটটর েুর্াি িৃশ্চদ্ধ ক্ররি।"  

  

হেট বেম্বর্টর বর্ল হেেবলর্ িম্বলর্, "ট্রয় থেটট এিং েিগ্র রাজধার্ী অঞ্চরলর অি নর্ীথতরক্ 

পুর্রুজ্জীথিত ক্ররত ো াযয ক্রার িযাপারর তার চলিার্ অেীক্ারিদ্ধতার জর্য আথি গভর্ নর 

হ াক্রলর প্রশংো ক্থর। ট্রয় থেটটর এই 11টট প্রক্ল্প আিার্র অতীরতর োফরলযর েরে হযাগ 

 রে এিং ট্রয় থেটটর েিৃশ্চদ্ধ অজনর্ অিযা ত রাখ্ার থর্শ্চিত ক্ররত ো াযয ক্ররি।"  

  

অোম্বেেবল ে্েে জর্ টট. িোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "DRI টঠক্ হেই ক্াজটটই ক্ররে হযই 

ক্ারজর জর্য এটট ততথর ক্রা  রয়থেল, আর তা  রে আিার্র ক্থিউথর্টটর থর্থ ন্ষ্ট 

হক্েগুরলারত েিৃশ্চদ্ধ অজনরর্ অরু্রপ্ররণা হযাগারর্া। ট্রয় থেটট হেক্র াল্ডারর্র েরে ক্াজ 

ক্রার িাধযরি এক্টট পথরক্ল্পর্া উপস্থাপর্ ক্রররে হযখ্ারর্ ক্থিউথর্টটর আইথডয়া ও 

থভশর্গুরলা এক্ীভূত ক্রা  রয়রে এিং হেগুরলারক্ িাস্তি রূপ হ্ওয়া  রয়রে। এই িাস্তিতা 

পুররা থেটটর জর্য এিং আিার্র রাজধার্ী অঞ্চরলর জর্য িৃ ত্তর োফলয অজনরর্র থ্রক্ থর্রয় 

যারি।"  

  

ট্রয় বেটটর হিয়র পোটট্রক িোম্বডর্ িম্বলর্, "ট্রয় থেটটর জর্য এটট এক্টট ্ু ন্ান্ত েংিা্, এিং 

এই প্রশ্চক্রয়ার োরি েমৃ্পক্ত েিার জর্য এটট এক্টট থিশাল অজনর্। এেি DRI অরু্্ার্ শুধু 

আিার্র িযিো প্রথতষ্ঠার্গুরলারত এক্টট থিথর্রয়াগই র্য়, িরং হেগুরলা োশ্রয়ী আিাের্, 

আিার্র আরশপারশর এলাক্াগুরলার িধযক্ার েংরযাগ শশ্চক্তশালীক্রণ, র্্ীপরির েংরযাগ, 

এিং ক্িীর্র উন্নয়রর্র িযাপারর এক্টট অেীক্ারিদ্ধতা। আিার্র ভথিষযরতর প্রথত এই 

থিথর্রয়ারগর জর্য আিরা গভর্ নর হ াক্রলর প্রথত, এিং যারা আরি্র্ জিা থ্রয়রের্ এিং DRI 

থেয়াথরং ক্থিটটরত ্াথয়ে পালর্ ক্রররের্, যারা এেি প্রস্তারির পরক্ষ হভাট থ্রয়রের্ ও 

হেগুরলারক্ শশ্চক্তশালী ক্রররের্, তার্র েিার প্রথত আিরা কৃ্তজ্ঞ। আিরা 2023 োরল এেি 

প্রক্ল্প চালু  রত হ্খ্ার প্রতযাশা রাথখ্।  



  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ (Downtown Revitalization Initiative)  

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর DRI, তার অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্ি নেূথচর এক্টট থভথত্ত, যা ডাউর্টাউরর্র 

আরশপারশর এলাক্াগুরলারক্ প্রাণিন্ত হক্রে রূপান্তথরত ক্রর যা উচ্চ জীির্িার্ েরিরা  ক্রর 

এিং পুর্থর্ নি নাণ, িযিো, ক্ি নেংস্থার্ েৃটষ্ট এিং অি ননর্থতক্ ও আিাের্ তিথচরিযর জর্য চভম্বক্ 

থ রেরি ক্াজ ক্রর। এম্পায়ার হেট হডরভলপরিন্ট (Empire State Development), হ ািে 

অযান্ড ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal) এিং NYSERDA-এর 

ে ায়তায় থডপাটনরিন্ট অফ হেরটর হর্তৃরে, DRI এক্টট অভূতপূি ন ও উদ্ভাির্ী "পথরক্ল্পর্া-

তারপর-িাস্তিায়র্" হক্ৌশরলর প্রথতথর্থধে ক্রর যা তাৎক্ষথণক্ িাস্তিায়রর্র োরি হক্ৌশলগত 

পথরক্ল্পর্া ক্রর এিং এর ফরল ক্ম্পযাে,  া েঁটাররযাগয ডাউর্টাউর্ যা পািথলক্ ট্রার্শ্চজরটর 

িযি ার এিং িযশ্চক্তগত যার্িা রর্র উপর থর্ভনরতা হ্রাে ক্রর রারের ো েী জলিায় ুলক্ষয 

অজনরর্র পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ হক্াথভড-19 ি ািারীর প্রভাি হিরক্ এর অি নর্ীথত 

পুর্থর্ নি নারণ ো যয ক্রার এক্টট িূল উপা্ার্। DRI েম্পরক্ন আররা তিয এখ্ারর্ পাওয়া যারি৷  

  

         ###  
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