
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 16/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

20 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর রাউন্ড 5 ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্িূলক উম্ব্োম্বগর অংে 

ব ম্বেম্বি চায়র্টাউম্বর্র জর্ে গভর্ নর হ াকল 11টট রূপান্তরিূলক প্রকল্প হ াষণা কম্বরর্  

  

এগাম্বরাটট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্িূলক প্রকল্প তার োংসৃ্কবতক এিং অি ননর্বতক 

স্পন্দর্ েম্প্রোরণ কম্বরম্বে এিং স্বাস্থ্ে, েুস্থ্তা ও িেিোর েুম্ব াগ প্র্ার্ কম্বরম্বে  

   

প্রকল্পেিূম্ব র হরন্ডাবরং উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্িূলক্ 

উর্যারগর বরারের অংশ থ রেরব চায়র্াটাউরর্ এগাররাটট রূপান্তরিূলক্ প্রক্ল্প বাস্তবায়রর্র 

ক্িা হ াষণা ক্রররের্। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্িূলক্ উর্যাগ (Downtown Revitalization 

Initiative)-এর 5 রাউরে, আঞ্চথলক্ অি নর্ীথি উন্নয়র্ ক্াউন্সিল (Regional Economic 

Development Council)-এর ক্ারে ্ুটট ক্থিউথর্টটর প্রথিটটরক্ 10 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ক্রর 

হ্ওয়ার বা এক্টট ক্থিউথর্টটরক্ই 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হ্ওয়ার েুর াগ থেল। থর্উ ইয়ক্ন 

থেটটর আঞ্চথলক্ অি নর্ীথি উন্নয়র্ ক্াউন্সিল (Regional Economic Development Council) 

চায়র্াটাউরর্র বযবোগুরলায় এবং থর্উ ইয়ক্ন থেটটরি বযাপক্ এথশয়ার্ অথভবােীর্র উপর 

অথিিাথরর থর্থ ন্ষ্ট এবং িীব্র প্রভাব ের্াক্ত ক্রর চায়র্াটাউর্রক্ এক্টট 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলাররর অর্ু্ার্ হ্ওয়ার থেদ্ধান্ত থর্রয়রে। এই পুর্রুজ্জীবর্িূলক্ প্রক্ল্পগুরলা থ্রয়, এই 

ঐথি াথেক্ ক্থিউথর্টট আবার উন্নথিোধর্ ক্ররি পারর এবং িার অর্র্য ্রজা, হরে্টুররন্ট, 

বযবো, পাক্ন এবং োংসৃ্কথিক্ েংস্থাগুরলা খুরল থ্রি পারর এবং আররক্বার ্শ নর্ীয় স্থার্  রয় 

উঠরি পারর এবং ইস্ট োইরডর থর্রচর থ্রক্ চায়র্াটাউর্ ক্থিউথর্টটর জাথিগি ববথচত্র্য 

উ্ াপর্ ক্ররি পারর।  

  

"এই হ াষণা চায়র্াটাউরর্র ক্থিউথর্টটর জর্য এক্টট ঐথি াথেক্ িু িূ ন গর়ে িুরলরে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল৷ "এই গুরুত্বপূণ ন থবথর্রয়াগ এখার্ক্াররর আরশপারশর চত্বররর আিূল পথরবিনর্ 

ক্ররব এবং স্থার্ীয় ্শ নর্ািীর্র জর্য আরও প্রাণবন্ত এবং আক্ষ নণীয় ্শ নণীয় স্থার্ থ োরব গর়ে 

িুলরব, হেইোরি ফুট ট্র্যাথফক্, অি ননর্থিক্ এবং োংসৃ্কথিক্ ক্া নক্লাপ উন্নি ক্রর আরশপারশর 

এলাক্ারক্ েিদৃ্ধ ক্রর িুলরব।"  

  

চায়র্াটাউর্ িযার্ াটরর্র এক্টট জাথিগিভারব ববথচত্র্যপণূ ন উপক্ণ্ঠ  ার শ রাঞ্চরল চীরর্র 

বাইরর েবরচরয় হবথশ চাইথর্জ িার্ুষ িারক্, পাশাপাথশ লাথির্ আরিথরক্ার র্াগথরক্, ইটাথলয়ার্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Chinatown_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce38d0751d66742b51f2c08dadf8c33e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638068090513437080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rjdJSOO4dbQrs0Cmo8exuAlcF31sd4sb7WBx8j%2BV%2BIQ%3D&reserved=0


এবং ইস্টার্ ন ইউররাথপয়ার্ ইহুথ্ বংশ্্ভুি িার্ুষ এবং অর্যার্য পটভূথির িার্ুষরাও বাে ক্রর। 

ক্থিউথর্টটটট থর্রজর ববথচত্র্য এবং োংসৃ্কথিক্ আক্ষ নণ, অথভজ্ঞিা ও পথররষবার থবস্তাথরি 

হচৌ ন্সে থর্রয় গথব নি। চায়র্াটাউরর্র ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্িূলক্ উর্যাগ (DRI)-এর হক্ৌশলী 

থবথর্রয়াগিূলক্ পথরক্ল্পর্া (Strategic Investment Plan) এখার্ক্ার আবাথেক্ এবং ্শ নর্ািীর্র 

জীবর্ াপরর্র িার্ এবং অি ননর্থিক্ স্বাচ্ছন্দ্য উন্নি ক্রার এবং এক্টট োংসৃ্কথিক্ গন্তবয থ োরব 

থর্রজর ইথি াে গর়ে হিালার থ্রক্ র্জর রারখ। DRI-এর িাধযরি, চায়র্াটাউর্ ্শ নর্ািীর্র 

আক্ষ নণ ক্ররি আক্ষ নণীয় লযােিাক্ন, রাস্তার ্ৃশয এবং প্রক্াশয স্থার্গুরলা বিথর ক্ররে এবং 

আরও ফুট ট্র্যাথফক্ এবং অি ননর্থিক্ ও োংসৃ্কথিক্ ক্া নক্লারপ উৎো  থ্রচ্ছ। উপরন্তু, 

অর্ু্ার্গুরলা এক্টট ক্থিউথর্টটর স্বাস্থয ও েুস্থিার হক্ন্দ্র বিথর ক্ররব, চাইল্ডরক্য়ার ও এক্টট 

ফযাথিথল োরপাটন হক্ন্দ্র, এক্টট ক্ালর্াথর আটন হক্ন্দ্র ও এক্টট োংসৃ্কথিক্ হেৌ া ন্য হক্ন্দ্র প্র্ার্ 

ক্ররব।  

  

এই থবথর্রয়াগগুথল ডাউর্রস্টট অি নর্ীথিরক্ পুর্জীথবি ক্ররি এবং থর্উ ইয়ক্ন থেটটরি আররা 

েুর াগ বিথর ক্ররি গভর্ নররর চলিার্ প্রয়ারের অংশ। DRI-এর হর্িৃরত্ব ররয়রে থডপাটনরিন্ট অব 

হস্টট (Department of State)  ারা প্রথিটট অংশগ্র ণক্ারী ক্থিউথর্টটরক্ ডাউর্টাউর্ এলাক্ার 

পুর্রুজ্জীথবিক্ররণর জর্য এক্টট অর্র্য রূপক্ল্প োিরর্ থর্রয় েুথর্থ ন্ষ্ট প্রক্ল্পগুরলা শর্াক্ত 

ক্রর এক্টট হক্ৌশলগি থবথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্রার এই েিরয় প্র ুন্সক্তগি ে ায়িা প্র্ার্ 

ক্ররে।  

  

DRI-এর িাধযরি অি নায়র্কৃ্ি েুথর্থ ন্ষ্ট প্রক্ল্পগুরলা ক্থিউথর্টটর হক্ৌশলগি থবথর্রয়াগ 

পথরক্ল্পর্ায় িাক্া ক্রয়ক্টট লক্ষ্য ও হক্ৌশলরক্ েিি নর্ ক্ররে, হ ির্—উন্নি থিটরস্করপর 

েংর াগ এবং জর্েিারবরশর স্থার্; স্বাস্থয, ক্লযাণ এবং বযবোর েুর াগ-েুথবধা বনৃ্সদ্ধ; এবং বথধ নি 

োংসৃ্কথিক্ গন্তবয এবং েুর াগ-েুথবধা। এেক্ল প্রক্রল্প হস্টট DRI-এর 20 থিথলয়র্ ডলার 

থবথর্রয়ারগর ফরল পুর্রুজ্জীথবিক্রণ প্রন্সিয়া অগ্রের  রল এবং গথিশীলিা অজনর্ ক্ররি শুরু 

ক্ররল েরক্াথর ও হবেরক্াথর খাি হিরক্ আরও থবথর্রয়াগ থর্রয় আেরব।  

  

DRI-এর িাধযরি হ েব থর্থ ন্ষ্ট প্রক্রল্পর অি নায়র্ ক্রা  রব িার িরধয ররয়রে:  

  

েংম্ব াগ হিাম্ব়ে রাস্তার ্ৃেে এিং জর্ েিাগম্বির স্থ্ার্গুম্বলার উন্নয়র্  

  

বকিলাউ স্কয়ার (Kimlau Square)-এর েংস্কার - DRI এর অর্ু্ার্: 5,000,000 ডলার  

ক্থিউথর্টটর অর্ুষ্ঠার্গুরলায় থবথভন্ন ধররর্র িার্ষু  ারি আরও হবথশ থিশরি পারর িার জর্য 

ে র াথগিায়, আরশপারশ ্শ নর্ািীর্র আক্ষ নণ ক্ররি এবং ক্থিউথর্টটর হক্ন্দ্রস্থরল হখালা 

জায়গা থ্রি থক্িলাউ স্কয়ারর প্রক্াশয জায়গার েম্প্রোররণর বযবস্থা।  

  

চায়র্াটাউম্বর্র েংম্ব াগকারী পাকন হরা (Park Row)-এর হেৌন্দ নোয়র্ - DRI অর্ু্ার্: 

4,000,000 ডলার  

ব্রুক্থলর্ থব্রজ হিরক্ থক্িলাউ স্কয়ার  াওয়ার পাক্ন হরা-এর হেৌন্দ্ ন বনৃ্সদ্ধ ক্ররি এবং 

অযারেের াগযিা উন্নি ক্ররি িূল উন্নয়রর্র বাস্তবায়র্।  

  



োরা বড. রুজম্বভল্ট পাকন (Sara D. Roosevelt Park)-এর একটট ভাম্বগর আপম্বেড - DRI 

অর্ু্ার্: 3,285,000 ডলার  

বহু-প্রজন্ম ধরর বাে ক্রা এই স্থার্ীয় ক্থিউথর্টটর জর্য বোর জায়গা, োউথর্ এবং লযােরস্কপ 

চত্বর থ্রয় আক্ষ নণীয়, আর্ন্দ্্ায়ক্ পাবথলক্ হেরের প্ররবশর াগযিা বা়োরি পাক্ন চত্বরগুরলার 

েংস্কার।  

  

পুম্বরা চায়র্াটাউর্ জুম্ব়ে হ্ওয়াল বচত্র এিং লাইট প্র্ে নর্ী বেম্বল্পর ইর্স্টল করা - DRI 

অর্ু্ার্ 924,000 ডলার  

চায়র্াটাউরর্র উরেখর াগয স্থার্গুরলায় থির্টট ব়ে-হস্করল হপইন্ট ক্রা হ্ওয়াল থচরত্র্র 

ইর্স্টরলর বযবস্থা, এক্টট আরলার প্র্শ নর্ী থশরল্পর ইর্স্টরলশর্ এবং 30টট হোট-হস্করল হ্ওয়ার 

থচত্র্।  

  

চায়র্াটাউম্বর্র রাস্তার িাবতর েংখো িা়োম্বর্া - DRI অর্ু্ার্ 689,000 ডলার  

রাস্তা উজ্জ্বল ক্ররি এবং েুগি  া াঁটাচলার পরি উৎো  থ্রি চারটট প নায় ধরর চায়র্াটাউরর্র 

হবথশরভাগ অংরশর রাস্তার আরলা বা়োরর্ার বযবস্থা।  

  

স্বাস্থ্ে, েুস্থ্তা এিং িেিোবয়ক েুম্ব াগ-েুবিধায় িৃদ্ধি  

  

একটট কবিউবর্টটর স্বাস্থ্ে ও েুস্থ্তা হকন্দ্র (Community Health and Wellness Center) 

উম্বমাচর্ - DRI এর অর্ু্ার্: 1,000,000 ডলার  

60 িযাথডের্ থিট-এ এক্টট র্িুর্ ক্থিউথর্টটর স্বাস্থয ও েুস্থিা হক্ন্দ্র প্রথিষ্ঠার বযবস্থা  রব,  া 

উচ্চ-িারর্র এবং োংসৃ্কথিক্ভারব অযারেের াগয স্বাস্থয ও িার্থেক্ স্বাস্থয পথররষবার েুর াগ 

হ্রব।  

  

দ্ধিি  াউম্বেে-এ চাইল্ডম্বকয়ার এিং ফ্োবিবল োম্বপাটন হকন্দ্রটটর পুর্রুম্বমাচর্ - DRI 

অর্ু্ার্ 550,000 ডলার  

হডরক্য়ার এবং অর্যার্য ে ায়ক্ পথররষবা হ্ওয়ার জর্য NYCHA-এর অযালরেড ই ন্সিি 

 াউরেে-এ 4,700-বগ নফুরটর চাইল্ডরক্য়ার এবং ফযাথিথল োরপাটন হক্ন্দ্রটটর হিরািি  রব।  

  

একটট বিদ্ধল্ডং উন্নয়ম্বর্র ত বিল (Building Upgrades Fund) ততবর করা - DRI অর্ু্ার্ 

1,000,000 ডলার  

স্থার্ীয় থবন্সল্ডংরয়র স্টরক্ উন্নথির জর্য থব্যিার্ হোট বযবোগুথলরক্ এবং থবন্সল্ডংরয়র িাথলক্র্র 

ে ায়িায় এক্টট অর্ু্ার্ ক্ি নেূথচর প্রথিষ্ঠা।  

  

োংসৃ্কবতক দ্রষ্টিে স্থ্ার্ এিং েুম্ব াগ-েুবিধার উন্নয়র্  

  

চায়র্াটাউম্বর্র একটট অভেি নর্ার হতারণ/প্রম্বিেপি ততবর - DRI অর্ু্ার্: 2,500,000 

ডলার  

এলাক্াটটর োংসৃ্কথিক্ ঐথির যর িররণ এবং আরশপারশর চত্বরর ্শ নর্ািীর্র আক্ষ নণ ক্ররি 

এক্টট লযােিাক্ন প্ররবশপরির হিারণ বিথরর বযবস্থা ক্রা  রব।  



  

বর্উ ইয়ম্বকনর এবেয়ার্ কালর্াবর আম্বটনর প্রবতষ্ঠা - DRI অর্ু্ার্ 352,000 ডলার  

বাথণন্সজযক্ চাইথর্জ এবং অর্যার্য এথশয়ার্ রন্ধণপ্রণালীরি হপশা্ার স্তরর থবরশষজ্ঞ  ওয়ার 

প্রথশক্ষ্রণ ে র াথগিার জর্য এক্টট থব্যিার্ 3,000 বগ নফুট রান্না র েংস্কাররর বযবস্থা।  

  

চায়র্াটাউম্বর্র োংসৃ্কবতক অভেি নর্া হকম্বন্দ্রর প্রবতষ্ঠা - DRI অর্ু্ার্ 300,000 ডলার  

খাবার, থশল্প এবং েংসৃ্কথির োরি েম্পথক্নি প্রজরন্মর পর প্রজন্ম জ্ঞার্  স্তান্তররর জর্য 

ক্থিউথর্টটর জিারয়রির এক্টট জায়গা বিথরর বযবস্থা।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর হেম্বেটাবর অি হস্টট, রিাটন হজ রদ্ধিম্বগজ িম্বলম্বের্, "িাথক্নর্  ুক্তরারের 

অর্যিি এক্টট পুররর্া এবং ব ৃত্তি চাইথর্জ উপক্ণ্ঠ থ োরব চায়র্াটাউর্ ইথি াে ও েংসৃ্কথিরি 

েিদৃ্ধ। অরর্ক্ "থববাথ ি-্ম্পথি চাথলি" কু্ষ্দ্র বযবোর আিুর র  ওয়ায়, থবন্সল্ডং এবং 

পথরক্াঠারিার উন্নয়রর্র বযবস্থা ক্রর উপথস্থি কু্ষ্দ্র বযবোর িাথলক্র্র ো ার যর জর্য অরি নর 

েংস্থার্ ক্রা  য়। পাক্ন হরা-এর হেৌন্দ্ নায়র্--চায়র্াটাউরর্র প্ররবশপি—এবং থক্িলাউ স্কয়ার ও 

োরা থড রুজরভল্ট পারক্নর প্রক্াশয জায়গার েম্প্রোরণ ে  েব নোধাররণর চলাচরলর স্থার্গুরলার 

উন্নয়র্। ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবর্িূলক্ উর্যারগর িাধযরি, োংসৃ্কথিক্ভারব অযারেের াগয 

এবং প্রথিন্সিয়ািূলক্ এক্টট র্িুর্ ক্থিউথর্টটর স্বাস্থয ও েুস্থিা হক্ন্দ্র বিথর ক্রার জর্য 

অি নায়রর্র বযবস্থা ক্রা  রয়রে। উপথস্থি এবং রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পগুরলার ববথচত্র্যিলূক্ বযাথি 

এক্টট োিথগ্রক্ ্ৃটষ্টভঙ্গী উপস্থাপর্ ক্রর  া স্বাস্থয, বাের াগযিা উন্নি ক্ররব এবং হেই এলাক্ার 

ববথচত্র্যপূণ ন আবাথেক্, ক্িীবনৃ্দ্ এবং বযবোর িাথলক্র্র অি ননর্থিক্ েুর াগ এরর্ হ্রব। 

চায়র্াটাউর্ ক্থিউথর্টটরক্ অথভর্ন্দ্র্।"  

  

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

এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলম্বের্, "চায়র্াটাউর্  ল থর্উ ইয়ক্ন থেটটর এক্টট লযােিাক্ন 

এবং প নটক্র্র জর্য এক্টট আক্ষ নণীয় স্থার্, থক্ন্তু োরি এক্টট গথিশীল উপক্ণ্ঠ  ারক্ অরর্ক্ 

িার্ুষ থর্রজর বাথ়ে বরল। এই DRI প্রক্ল্পগুরলা এলাক্াটটর আইক্থর্ক্ থশল্প এবং োংসৃ্কথিক্ 

ইথি ারের উপর থর্ভনর ক্রর আঞ্চথলক্ অি নর্ীথিরক্ উজ্জীথবি ক্রর, অর্যথ্রক্ এক্ইোরি 

থর্ন্সিি ক্রর  ারি েবুজ স্থারর্ আবাের্ হিরক্ চায়র্াটাউর্ িার আবাথেক্র্র জর্য গুণিার্ 

েম্পন্ন জীবর্ থ্রি পারর।"  

  

হ ািে অোন্ড কবিউবর্টট বরবর্উয়াল কবিের্ার রূি অোর্ বভের্াউকাে িম্বলর্, 

"িযার্ াটরর্র চায়র্াটাউরর্র জর্য ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উর্যারগর 11 অর্ু্ার্ 

আবাথেক্র্র গুরুত্বপূণ ন পথররষবাগুরলায় েম্প্রোথরি অযারেে থ্রয় েুথবধা হ্রব এবং 

্শ নর্ািীর্র আক্ষ নণ ক্ররি এবং বযবোর বনৃ্সদ্ধরি উপক্ণ্ঠটটর েিদৃ্ধ েংসৃ্কথি এবং ইথি ারের 

উপর থর্ভনর ক্রর র্িুর্ িারক্ গর়ে উঠরি ো া য ক্ররব।. স্থার্ীয় চাথ ্াগুরলা পূররণর জর্য 

এইরূপ থর্ধ নাথরি হক্ৌশলগি থবথর্রয়াগগুরলার িাধযরি, গভর্ নর হ াক্ল র্িুর্ অি ননর্থিক্ েুর াগ-

েুথবধা এবং জীবরর্র এক্টট উন্নি িার্ থ্রয় আিার্র হস্টরটর টাউর্ ও থেটটগুরলারক্ েিৃদ্ধ 

ক্রর হিালার জর্য ক্াজ ক্ররের্।"  

  



হস্টট হেম্বর্টর ব্রায়ার্ কাভার্াগ িম্বলর্, "চায়র্াটাউর্ আিার্র থেটটর অর্যিি এক্টট 

ভারলাবাোর এবং ঐথি যবা ী উপক্ণ্ঠ এবং এটট থর্উ ইয়রক্নর চাইথর্জ এবং চাইথর্জ 

আরিথরক্ার্ ক্থিউথর্টটর ক্ারে এক্টট গুরুত্বপণূ ন োংসৃ্কথিক্ হক্ন্দ্র থ োরব উপস্থাথপি আর 

আবাথেক্ ও কু্ষ্দ্র বযবোর িাথলক্র্র িরফ হিরক্ প্রথিথর্থধত্ব ক্ররি হপরর আথি গথব নি। আজ 

আিার্র 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর (DRI) 

বরারের অংশ থ রেরব চায়র্াটাউরর্ এগাররাটট রূপান্তরিূলক্ প্রক্ল্প বাস্তবায়রর্র হ াষণাটট 

এক্টট েুখবর এবং এলাক্াটটর অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ এবং প নটর্রক্ অর্পু্রাথণি ক্ররি ো া য 

ক্ররব। প্রক্ল্পগুরলার এই বথলষ্ঠ হেট চায়র্াটাউরর্র আরবগী ক্থিউথর্টটর হর্িার্র এবং 

েংস্থাগুরলার ্ৃটষ্টভথঙ্গ এবং আরমাৎেরগ নর এক্ োক্ষ্য এবং আথি িার্র ক্রঠার পথরশ্ররির জর্য 

এবং প্ররচষ্টায় ে র াথগিার জর্য িার্র প্রশংো জার্াই। এই প্রক্ল্পগুরলা শুধুিাত্র্ 

চায়র্াটাউর্রক্ িার পুর্রুত্থার্িূলক্ প্ররচষ্টায় ো া যই ক্ররব র্া, োরি এগুরলা িার্র 

অথিিাথরর প্ররক্াপ হিরক্ েম্পূণ নভারব েুস্থ  রয় ওঠা এবং পুর্রুজ্জীবরর্ হস্টরটর প্রথিশ্রুথি 

পুর্ঃথর্ন্সিি ক্রর। এই ি থবরলর হ াষণায় গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং হেরিটাথর অব হস্টট 

রবাটন রডথররগজ-এর োরি হ াগ থ্রি হপরর আথি আর্ন্সন্দ্ি, এবং আিার্র ক্থিউথর্টট  ারি 

িার্র প্ররয়াজর্ীয় ও প্রাপয ত্র্াণ পায় িা থর্ন্সিি ক্ররি িাাঁর্র অবযা ি অঙ্গীক্াররর জর্য 

আথি ওর্ার্র ধর্যবা্ জার্াই।"  

  

পবরষ্ীয় ে্েে ইউ -বলর্ বর্উওর্ িম্বলর্, "িযার্ াটরর্র চায়র্াটাউর্ অথিিাথরর প্ররক্ারপ 

েবরচরয় আ ি ক্থিউথর্টটগুরলার অর্যিি এক্টট। এখর্, অরর্ক্ বযবোই আবার খুলরে বা 

িার্র বাধযিািূলক্ ক্া নক্লাপগুরলা ক্রর  ারচ্ছ। আিার্র ক্থিউথর্টট দ্রুি স্বাভাথবক্  রয় 

ওরঠ আর িাই এই প্রক্ল্পগুরলার থবক্াশ আিার্র ক্থিউথর্টটর জর্য অথিথরক্ত ভরোর স্থল  রয় 

উঠরব ক্ারণ আিরা হক্াথভরডর এই অথিথরক্ত প্ররক্াপ ক্াটটরয় উঠব। আথি আিার্র 

ক্থিউথর্টটর অংশী্ারর্র োরি এবং আিার্র হস্টট এরজন্সিগুরলার োরি ক্াজ ক্রার জর্য 

উন্মুখ  রয় আথে  ারি এই প্রক্ল্পগুরলা থর্ন্সিিভারব আিার্র ক্থিউথর্টটর উন্নথিরি ো া য 

ক্ররি পারর এবং চায়র্াটাউর্রক্ গুরুত্বপূণ ন স্থার্ীয় থররোে নগুরলা থ্রি পারর।"  

  

কাউদ্ধিলে্েে দ্ধেম্বস্টাফ্ার িাম্বটন িম্বলর্, "ক্রয়ক্ ্শরক্র অবর লার পরর, আিরা গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্রলর িরফ হিরক্ পাক্ন হরা (Park Row) পুর্রুরন্মাচরর্ ব়ে থবথর্রয়াগ হ্খার জর্য 

উরত্তন্সজি  রয় আথে। চায়র্াটাউরর্র প্ররবশপি 20 বেররর জর্য বন্ধ  রয় আরে এবং 

পিচারীর্র  ার্জট এবং স্থার্ীয় অি নর্ীথিরি িারামক্ভারব হর্থিবাচক্ প্রভাব পরররে। এই 

প্রক্ল্প পাশাপাথশ থক্িলাউ স্কয়াররর পুর্রুজ্জীবর্ চায়র্াটাউরর্র হেন্টাররর এক্ র্িুর্ উজ্জ্বল 

ভথবষযরির উপস্থাপর্ ক্রর।"  

  

িোর্ াটর্ িম্বরা হপ্রবেম্বডন্ট িাকন হলবভর্ িম্বলর্, "আথি চায়র্াটাউরর্র েিস্ত হর্িা এবং 

আরন্দ্ালর্ক্ারীর্র প্রথি কৃ্িজ্ঞ  ারা এই ক্থিউথর্টটর ভথবষযরির জর্য এক্টট রূপান্তরশীল 

থবথর্রয়ারগর পথরক্ল্পর্া গর়ে িুলরি ো ার যর জর্য গি ক্রয়ক্ ্শক্ ধরর িার্র েিয়, ্ক্ষ্িা 

এবং েজৃর্শীলিা থ্রয়রের্। আজ আিরা হ  প্রক্ল্পগুরলার হ াষণা ক্রথে িা চায়র্াটাউরর্র 

েব নজর্ীর্ জায়গা, অি ননর্থিক্ জীবর্ীশন্সক্ত এবং জীবর্ াপরর্র িার্ উন্নয়রর্ প্রধার্ ে ায়ক্  রয় 

উঠরব। এটা এই েথন্নথ ি অঞ্চরলর জর্য প্রকৃ্িই এক্টট ঐথি াথেক্ িু িূ ন।"  

  



বর্উ ইয়কন বেটটর আঞ্চবলক অি ননর্বতক উন্নয়র্ কাউদ্ধিম্বলর ে -েভাপবত, বফ্োর 

ব্রা্াে ন (Fisher Brothers)-এর অংেী্ার উইর্স্টর্ বফ্োর এিং বেটট ইউবর্ভাবে নটট অফ্ 

বর্উ ইয়ম্বকনর চোম্বিলর হফ্বলক্স বভ. িাম্বতাে িম্বলর্, "NYCREDC এই প্রক্ল্পগুরলার দ্বারা 

উপস্থাথপি অর্ুরপ্ররণার অগ্রগথি হ্রখ এবং িার েিি নর্ ক্ররি হপরর আর্ন্সন্দ্ি এবং 

চায়র্াটাউরর্র ক্ারে িার অি ন  া ্া াঁ়োরব িা হভরব উরত্তন্সজি। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্িূলক্ 

উর্যাগ (Downtown Revitalization Initiative) এক্টট অি ননর্থিক্ ইন্সির্  া অর্র্য ইউথর্ক্ 

থেটট হেন্টারগুরলার থবক্াশ ক্রর হেগুরলার রূপান্তর ক্রর, হ  উন্নয়র্ প্রথিটট ক্থিউথর্টট এবং 

হেখার্ক্ার ঐথির যর  ত্ন ক্রা প নটক্র্র প্রথি হক্ৌশলী ধারণা বিথর ক্রর।"   

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরটর DRI, িার অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ক্ি নেূথচর এক্টট থভথত্ত,  া ডাউর্টাউরর্র 

আরশপারশর এলাক্াগুরলারক্ প্রাণবন্ত হক্রন্দ্র রূপান্তথরি ক্রর  া উচ্চ জীবর্িার্ েরবরা  ক্রর 

এবং পুর্থর্ নি নাণ, বযবো, ক্ি নেংস্থার্ েটৃষ্ট এবং অি ননর্থিক্ ও আবাের্ ববথচরত্র্যর জর্য চুম্বক্ 

থ রেরব ক্াজ ক্রর। এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরিন্ট (Empire State Development), হ ািে 

অযাে ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal) এবং NYSERDA-এর 

ে ায়িায় থডপাটনরিন্ট অফ হস্টরটর হর্িৃরত্ব, DRI এক্টট অভূিপূব ন ও উদ্ভাবর্ী "পথরক্ল্পর্া-

িারপর-বাস্তবায়র্" হক্ৌশরলর প্রথিথর্থধত্ব ক্রর  া িাৎক্ষ্থণক্ বাস্তবায়রর্র োরি হক্ৌশলগি 

পথরক্ল্পর্া ক্রর এবং এর ফরল ক্ম্পযাক্ট,  া াঁটারর াগয ডাউর্টাউর্  া পাবথলক্ ট্র্ার্ন্সজরটর 

বযব ার এবং বযন্সক্তগি  ার্বা রর্র উপর থর্ভনরিা হ্রাে ক্রর রারের ো েী জলবায় ুলক্ষ্য 

অজনরর্র পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন হস্টটরক্ হক্াথভড-19 ি ািারীর প্রভাব হিরক্ এর অি নর্ীথি 

পুর্থর্ নি নারণ ো  য ক্রার এক্টট িূল উপা্ার্। DRI েম্পরক্ন আররা িিয এখারর্ উপলভয।  
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