
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ব ম্বেম্বি  োভারস্ট্রম্বয় 10টট রূপান্তরকারী প্রকল্প হ াষণা করম্বলর্  

  

্েটট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ প্রকল্প ওয়াটারফ্রন্ট অোম্বেে এিং জর্গম্বণর স্থাম্বর্র 

োম্বি েংম্ব াগ উন্নত, বেল্প ও েংসৃ্কবতর েুম্ব াগ েুবিধা িৃদ্ধি এিং িেিো ও আিাের্ 

েুম্ব াগ েম্প্রোবরত করম্বি    

  

প্রকল্পেিূম্ব র হরন্ডাবরং উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক  যোভোরস্ট্র গ্রোকে 10টি রূপোন্তরকোরী প্রকল্প হ োষণো করকলর্ যো 10 

মেমলয়র্ েোমকনর্ ডলোর ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর (Downtown Revitalization 

Initiative, DRI) অংশ। এই অর্ ন  যোভোরস্ট্রকয়র  সেৃদ্ধ ইমি োস, সোংসৃ্কমিক, এবং প্রোকৃমিক 

সংস্থোর্ বৃদ্ধদ্ধ করকব এবং এর  ো াঁিোর উপকযোমগিো উন্নি করকব। প্রকল্পসেূক র হরন্ডোমরং উপলভয 

এখোকর্।  

  

"ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর েোধ্যকে, আেরো আেোক্র হেিজকুে সম্প্র্োয়সেূ কক 

বসবোস ও হবেোকর্োর জর্য আকরো অযোকেমসবল এবং প্রোণবন্ত স্থোকর্ পমরণি করমি," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "এই ি মবলটি স্থোর্ীয় হর্িৃকের উক্যোগসেূক  সের্ নর্ করকব যো  যোভোরস্ট্রকয়র 

ডোউর্িোউর্কক পুর্জীমবি করকব, পুকরো গ্রোেজকুে মবকর্ো্র্, আবোসর্ ও বযবসোময়ক সুকযোগ 

উন্নি করকব, যো সম্প্র্োয়কক আগোেী অকর্ক প্রজকের জর্য সেৃদ্ধশোলী করকব।"  

  

 যোভোরস্ট্র গ্রোে এর ডোউর্িোউকর্ আকরো প্রোণশদ্ধি সঞ্চোর করকি চোয় জোিীয়িো ও সংসৃ্কমির 

হেলবন্ধর্ ককর, কেীবোম র্ীর মবকোশ এবং বোজোর ্কর আবোসকর্র বযবস্থো ককর, যোর ফকল 

মব্যেোর্ ও র্িুর্ বযবসোর প্রবৃদ্ধদ্ধ  কব, ডোউর্িোউর্ ওয়োিোরফ্রকের সোকর্ যুি  কব এবং 

হবসরকোমর খোি, সরকোর ও স্থোর্ীয় অলোভজর্ক সংগঠর্সেূক র েকধ্য স কযোমগিোেূলক প্রকচষ্টো 

পোমলি  কব। যোভোরস্ট্রকয়র ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ গ্রোেটিকক এর ডোউর্িোউর্কক 

একটি ভোরসোেযপূণ ন উপোকয় পুর্জীমবি করো অবযো ি রোখকি ম্কব যো মব্যেোর্ বোমসন্দোক্র 

সের্ নর্ করকব, িোক্র জীবর্যোত্রোর েোর্ উন্নি করকব এবং একইসোকর্ গ্রোেটিকক হবেোকি আসো 

েোর্ুষ ও র্িুর্ বোমসন্দোক্র কোকি আকষ নণীয় ককর িুলকব। এই মবমর্কয়োগগুমল মেড  োডসর্ 

অঞ্চকল অর্ নর্ীমিকক পুর্জীমবি করকি এবং আকরো সুকযোগ তিমর করকি গভর্ নকরর চলেোর্ 

প্রয়োকসর অংশ।. হেি মবভোকগর (Department of State) হর্িৃকে ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0


উক্যোগটি অংশগ্র ণকোরী সম্প্র্োয়গুমলকক কোমরগমর স োয়িো প্র্োর্ ককর যখর্ িোরো একটি 

হকৌশলী মবমর্কয়োগ পমরকল্পর্ো (Strategic Investment Plan) গঠর্ ককর এবং িোক্র ডোউর্িোউর্ 

এলোকোকক পুর্জীমবি করোর প্রকল্পসেূ কক সর্োি ককর।  

  

DRI-র েোধ্যকে অর্ নোময়ি মর্ম ন্ষ্ট প্রকল্পসেূ  সম্প্র্োকয়র হকৌশলী মবমর্কয়োগ পমরকল্পর্োর একোমধ্ক 

লক্ষ্য ও হকৌশলকক সের্ নর্ করকব, হযের্, ওয়োিোরফ্রে অযোকেস এবং জর্গকণর স্থোর্ উন্নি করো; 

মশল্প ও সোংসৃ্কমিক সুকযোগসুমবধ্ো বৃদ্ধদ্ধ করো; এবং আবোসর্ ও বযবসোর সুকযোগ সম্প্রসোরণ করো। 

DRI-র েোধ্যকে এইসব প্রককল্প করো 9.7 মেমলয়র্ েোমকনর্ ডলোর পুর্রুজ্জীবর্ প্রদ্ধিয়ো অগ্রসর ও 

গমিকবগ বৃদ্ধদ্ধর সোকর্ সোকর্ অমিমরি সরকোমর ও হবসরকোমর মবমর্কয়োগ বযব োর করকব।   

  

DRI-এর েোধ্যকে হযসব মর্ম ন্ষ্ট প্রককল্পর অর্ নোয়র্ করো  কব িোর েকধ্য রকয়কি:  

  

ওয়াটারফ্রন্ট অোম্বেে এিং জর্গম্বণর স্থার্ উন্নত করা  

  

একটট পািবলক হেইল বিে্তৃত করা এিং হেয়ার ফ্োক্টবরর োইট পুর্রায় িেি ার 

করার েিি নর্ করম্বত উপকূলম্বরখাম্বক বস্থবতেীল করা - DRI পুরস্কার: 4,000,000 িাবকনর্ 

ডলার  

একটি 3,000 সরলকরখোর ফুি ওয়োকওকয় মর্ে নোণ এবং প্রোির্ হচয়োর ফযোক্টমর সোইকির আকশপোকশ 

মরপরয্োপ ও স্থোর্ীয় গোি লোগোকর্োর েোধ্যকে উপকূলকরখোকক মস্থমিশীল করো যোকি ভমবষযকির মেশ্ৰ 

বযব োর ও মেশ্ৰ উপোজনকর্র হডকভলপকেেকক সের্ নর্ করো যোয়।  

  

একটট িাবিম্বিাডাল হফ্বর হেের্ বর্ি নাণ কম্বর েংম্ব াগ উন্নত করা - DRI পুরস্কার: 

200,000 িাবকনর্ ডলার  

NY ওয়োিোরওকয় হফমর ডককর (NY Waterway Ferry Dock) মভমিকি েোমিকেোডোল পমরব র্ 

মবককল্পর সোকর্ একটি আশ্ৰয়ককন্দ্র মর্ে নোণ করো।  

  

গ্রাম্বির আউটম্বডার বিম্বর্া্র্ এলাকা উন্নত করা - DRI পুরস্কার: 400,000 িাবকনর্ ডলার  

্ুইটি র্িুর্ পোবমলক ফুল-হকোিন বোকস্কিবল হকোিন মর্ে নোণ করো  যোভোরস্ট্র হসেোকরর (Haverstraw 

Center) পোকশ যোকি আকশপোকশর পোকন ও আউিকডোর মবকর্ো্কর্র স্থোর্কক একদ্ধত্রি করো যোয়।  

  

বেল্প ও োংসৃ্কবতক েুম্ব াগ েুবিধা িৃদ্ধি করা  

  

 োভারস্ট্র ইম্বটর জা্ ুর পুর্ঃস্থাপর্ ও েম্প্রোরণ করা - DRI পুরস্কার: 1,500,000 িাবকনর্ 

ডলার   

 যোভোরস্ট্র ইকির জো্ু র (Haverstraw Brick Museum) সংস্কোর ও সম্প্রসোরণ, যোর েকধ্য র্োককব 

1880 ্শককর হবজকেে সংস্কোর, এবং ্ুইটি র্িুর্ িলো হযোগ করো যোর উকেশয  কব মশক্ষ্ো, 

উদ্ভোবর্ ও গকবষণো, এবং একটি র্িুর্ িো্বোগোর্ হযোগ করো।  

  

 োবরম্বয়ট টািিোর্ ভাস্ক ন স্থাপম্বর্র িাধেম্বি বেক্ষার েুম্ব াগ ততবর করা - DRI পুরস্কার: 

201,000 িাবকনর্ ডলার  



 যোভোরস্ট্র আমফ্রকোর্ আকেমরকোর্ হেকেোমরয়োল পোককন (Haverstraw African American 

Memorial Park) একটি স্থোয়ী  যোমরকয়ি িোবেযোর্ ভোস্কয ন স্থোপর্, অযোকেমসমবমলটির উন্নয়র্ এবং 

লযোন্ডকস্কমপং উন্নি করো।  

  

িুেরাল স্থাপম্বর্র িাধেম্বি হিইর্ বস্ট্রম্বটর উন্নয়র্ - DRI পুরস্কার: 180,000 িাবকনর্ ডলার  

ডোউর্িোউর্  যোভোরস্ট্রকি 2, 21 এবং 45 হেইর্ মস্ট্রি এবং 10 রকলযোন্ড মস্ট্রকি চোরটি েুযরোল তিমর 

করো।  

  

িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ েম্প্রোবরত করা  

  

49 ওম্বয়ে ব্রড বস্ট্রট পরু্জীবিত করা র্তুর্ বিশ্ৰ িেি াম্বরর হডম্বভলপম্বিন্ট দ্বারা - DRI 

পুরস্কার: 1,677,000 িাবকনর্ ডলার  

একটি ব্লোইি সোইিকক পুর্গ নঠর্ ককর একটি 5িলো মেশ্ৰ বযব োকরর ভবর্ তিমর হযখোকর্ 

আর্ুেোমর্ক 55টি আবোমসক ইউমর্ি, কযোকফ ও কমেউমর্টি হেস র্োককব।  

  

ঐবত াবেক হোর্ বিদ্ধডংম্বয় একটট ব্রুপাি স্থাপর্ করা - DRI পুরস্কার: 665,000 িাবকনর্ 

ডলার  

হেোর্ মবদ্ধডংকয়র (Stone Building) মর্চিলো মভন্ন উকেকশয বযব োর ককর হসখোকর্ হেোর্ইয়োডন 

মিউইং হকোম্পোমর্র (Stoneyard Brewing Company) জর্য একটি মিউয়োমর ও হরস্িুকরে 

স্থোপর্।  

  

একটট ডাউর্টাউর্ ফ্োম্বেড েংস্কার ত বিল প্রবতষ্ঠা - DRI পুরস্কার: 577,000 িাবকনর্ 

ডলার  

একটি ডোউর্িোউর্ ফযোকসড সংস্কোর ি মবল প্রমিষ্ঠো ডোউর্িোউকর্র বোমণদ্ধজযক ও মেশ্ৰ বযব োকরর 

ভবর্ সংরক্ষ্ণ ও সংস্কোর করোর জর্য।  

  

একটট ব্রোদ্ধন্ডং, িাম্বকনটটং ও ওম্বয়ফ্াইদ্ধন্ডং উম্ব্োগ প্রবতষ্ঠা করা - DRI পুরস্কার: 300,000 

িাবকনর্ ডলার  

ওকয়ফোইদ্ধন্ডং সোইকর্জস  একটি িযোদ্ধন্ডং ও েোককনটিং উক্যোগ প্রমিষ্ঠো ও বোস্তবোয়র্ করো যোকি 

স্থোর্ীয় েোমলকোর্োধ্ীর্ বযবসোগুমলর সের্ নর্, পয নির্কক বলীয়োর্ করো, হেসকেমকং উন্নি করো এবং 

 ো াঁিোর উপকযোমগিো উৎসোম ি করকি সো োযয করো যোয়।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর েবেি রিাটন হজ. রদ্ধিম্বগজ িম্বলর্, " যোভোরস্ট্র গ্রোেটি হরকর্সো াঁর 

দ্বোরপ্রোকন্ত ্ো াঁমেকয়, এবং ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর েোধ্যকে করো অভীষ্ট মবমর্কয়োগ এই 

ঐমি োমসক সম্প্র্োকয়র পুর্রুজ্জীবর্কক সের্ নর্ করো অবযো ি রোখকব। স্বল্প বযবহৃি এবং ব্লোইি 

সোইিগুমল মভন্ন উকেকশয বযব োর ককর মেশ্ৰ বযব োকরর ভবকর্ পমরণি করো হযখোকর্ র্োককব অমি 

প্রকয়োজর্ীয় সম্প্র্োকয়র জেোকয়ি  ওয়োর স্থোপর্, NY ওয়োিোরওকয় হফমর ডককর মভমিকি একটি 

আশ্ৰয়ককন্দ্র মর্ে নোকণর েোধ্যকে ডোউর্িোউকর্র  ো াঁিোর উপকযোমগিো ও সংকযোগ উন্নি করো এবং 

মব্যেোর্ পোবমলক হেইল মবস্িৃি ককর একটি র্িুর্ ওয়োকওকয় তিমর, এই উন্নয়র্কোজগুমল 

গ্রোকের ডোউর্িোউর্ অমভজ্ঞিোকক বযোপকভোকব উন্নি করকব মব্যেোর্ বোমসন্দো, র্িুর্ বোমসন্দো 



এবং বোইকর হর্কক আসো েোর্ুষ সককলর জর্য। সমূ্পণ ন  যোভোরস্ট্র সম্প্র্োয়কক অমভর্ন্দর্, এবং 

আমে এইসব প্রককল্পর সোফলয হ্খোর জর্য উেুখ  কয় আমি।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বন্টর Empire State Development) হপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ 

বর্ি না ী কি নকতনা এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, " যোভোরস্ট্র গ্রোে একটি সুন্দর 

ওয়োিোরফ্রে অবস্থোকর্ অবমস্থি যো সম্ভোবর্োয় পূণ ন।ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগটি একটি 

গুরুেপূণ ন কে নসূমচ যো এই সম্প্র্োয়কক এর সেৃদ্ধ ইমি োসকক এবং  োডসর্ র্্ীিীকর এর মবমশষ্ট 

অবস্থোর্কক পুাঁদ্ধজকি পমরণি করকি সো োযয করকব যোকি এটি আকরো  ো াঁিোর উপকযোগী, 

সোংসৃ্কমিকভোকব প্রোণবন্ত এবং বসবোস, কোজ ও হবেোকর্োর জর্য আকষ নণীয় স্থোর্  কয় উঠোর পকর্ 

অগ্রসর  কি পোকর। "  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হ ািে এিং কবিউবর্টট বরবর্উয়াল (New York State Homes and 

Community Renewal) কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাে িম্বলর্, "ডোউর্িোউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর েোধ্যকে, মর্উ ইয়কন হিোিবে সম্প্র্োয়সেূ কক সের্ নর্ করকি এের্ 

মবমর্কয়োগ ম্কয় যো বোমসন্দো ও হবেোকি আসো েোর্ুষ সককলর জর্য একটি ইমিবোচক প্রভোব মর্কয় 

আসকব।  যোভোরস্ট্রকয়র জর্য আজকক হ োমষি ্শটি ি মবল  ো াঁিোর উপকযোমগিো উন্নি করকব, 

গ্রোকের সোংসৃ্কমিক উপো্োর্ ও প্রোকৃমিক সুকযোগসুমবধ্ো উন্নি করকব, এবং এই প্রোণবন্ত ও দ্রুি 

মবকোশেোর্ সম্প্র্োকয় 55টি র্িুর্ আবোসর্ সুকযোগ সৃটষ্ট করকব।"   

  

হেম্বটর বেম্বর্টর হজিে হস্কাবফ্ে িম্বলর্, "আমে হেয়র হকোহুি এবং  যোভোরস্ট্র গ্রোেকক 

অমভর্ন্দর্ জোর্োদ্ধি এই রূপোন্তরকোরী ি মবকলর জর্য যোর উকেশয সংকযোগ ও বোমণজয উন্নি 

করো।  োডসর্ র্্ী সংলগ্ন হ্কশর প্রমিষ্ঠো ও প্রোরমম্ভক মশল্পখোকির সোকর্ এর গভীর বন্ধর্ মর্কয়, 

 যোভোরস্ট্র বহুম্র্ ধ্কর আেোক্র অঞ্চকলর হগিওকয় ম কসকব কোজ ককরকি। হযক িু  যোভোরস্ট্রকক 

প্রমিমর্মধ্ে করোর আেোর সেয় হশষ  কয় আসকি, যো অকর্ক সম্মোকর্র মিকলো, িোই আমে গভর্ নর 

হ োকলকক ধ্র্যবো্ জোর্োকি চোই এই অসোধ্োরণ প্রকল্পসেূক র হসিকক সের্ নর্ করোর জর্য যো 

সোংষৃ্কমিকভোকব সেৃদ্ধ গ্রোেটিকক এবং এর মবকোশেোর্ অর্ নর্ীমিকি পুর্রোয় প্রোণশদ্ধি সঞ্চোর 

করকব।"  

  

অোম্বেেবল ে্েে হকম্বর্ি হজম্বব্রাবস্ক িম্বলর্, " যোভোরস্ট্রকি অকর্ক হবমশ সুকযোগ উপলভয 

রকয়কি, এবং পুর্রুজ্জীবকর্র এই ি মবল হয হসটিকক সর্োি ককরকি িো হ্কখ আমে খুমশ। এই 

উক্যোগটি গ্রোেটিকক ওয়োিোরফ্রে ও ডোউর্িোউর্ এলোকোসেূক  অযোকেস উন্নি করকি িোরো হয 

পমরশ্ৰে ককরকি িো অবযো ি রোখকি ম্কব। আমে গভর্ নর কযোমর্  হ োকলকক এই ি মবকলর জর্য 

ধ্র্যবো্ জোর্োদ্ধি এবং এই অর্ ন আেোক্র সম্প্র্োকয় কী প্রভোব হফলকব িো হ্খকি উেুখ।"  

  

রকলোন্ড কাউবন্টর বর্ি না ী এড হড িম্বলর্, " যোভোরস্ট্র ইমিেকধ্যই হবেোকর্োর একটি সুন্দর ও 

ঐমি োমসক স্থোর্, এবং আমে হেকির েোমকনর্ ডলোর কীভোকব এই পুর্রুজ্জীবর্ প্রককল্পর দ্বোরো 

গ্রোকের হসৌন্দয ন বৃদ্ধদ্ধ ককর িো হ্খকি আগ্র ী। সোমব নকভোকব হেকল সোজোকর্োর ফকল  যোভোরস্ট্র এবং 

পুকরো রকলযোন্ড কোউমেকি আকরো ে োর্ দ্ধজমর্স মর্কয় আসকব।"  

  



 োভারস্ট্র গ্রাম্বির হিয়র িাইম্বকল হকাহুট িম্বলর্, "হকোর্ হকোর্ প্রকল্প DRI অর্ু্োকর্র 

অধ্ীকর্ হেি অর্ ন পোকি যো জোর্কি হপকর গ্রোেটি আর্দ্ধন্দি। এটি একটি ্ী ন এবং সংমিষ্ট 

প্রদ্ধিয়ো মিকলো, এবং আমে খুমশ হয আেরো শীঘ্রই পরবিী পয নোয়, অর্ নোৎ বোস্তবোয়কর্র কোজ শুরু 

করকবো। আেরো মবশ্বোস কমর হয ি মবলপ্রোপ্ত এই প্রকল্পগুমল গ্রোকের জর্য রূপোন্তরকোরী  কব এবং 

এটি আেোক্রকক সফল র্্ী িীরবিী গ্রোকের হগোষ্ঠীকি মর্কক্ষ্প করকব হযগুমল এখর্  োডসর্ 

ভযোমলর উপকূকল িমেকয় আকি। আগোেী ককয়ক বির ধ্কর NYS-র সোকর্ এককত্র কোজ ককর 

সককলই  যোভোরস্ট্রকয়র সফল পুর্জনকের প্রশংসো করকব।"  

  

বিড  াডের্ আঞ্চবলক অি ননর্বতক বিকাে পবরষম্ব্র (Mid-Hudson Regional 

Economic Development Council) ে প্রধার্ ডাঃ িাে না গডনর্ এিং ডাঃ দ্ধিবের্ ইয়ং 

িম্বলর্, "মর্উ ইয়ককনর ডোউর্িোউর্ সম্প্র্োয়গুমল আেোক্র অঞ্চল ও হেকির অর্ ননর্মিক 

সোফকলযর চোমবকোটঠ, এবং হেকির ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর েোধ্যকে করো  যোভোরস্ট্র 

গ্রোকের এই েুখয মবমর্কয়োগ গ্রোকের ডোউর্িোউর্কক একটি সেৃদ্ধশোলী কে নকোকের হকন্দ্র ককর 

িুলকি এবং এর প্রবৃদ্ধদ্ধর হক্ষ্কত্র অকর্ক ্রূ মর্কয় যোকব। আেরো গভর্ নর হ োকলকক  যোভোরস্ট্র 

গ্রোকে এবং সমূ্পণ ন মেড  োডসর্ ভযোমল অঞ্চকল এই গুরুেপূণ ন মবমর্কয়োকগর জর্য ধ্র্যবো্ 

জোর্োদ্ধি।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ (Downtown Revitalization Initiative)  

মর্উ ইয়কন হেকির ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ, এর অর্ ননর্মিক মবকোশ কে নসূমচর একটি 

মভমিপ্রস্তর, ডোউর্িোউকর্র এলোকোগুমলকক প্রোণবন্ত হককন্দ্র রূপোন্তমরি ককর যো জীবর্যোত্রোর 

একটি উন্নি েোর্ প্র্োর্ ককর এবং পুর্গ নঠর্, বযবসো, কে নসংস্থোর্ সৃটষ্ট, এবং অর্ ননর্মিক ও 

আবোসর্ তবমচকত্রযর জর্য চুম্বক ম কসকব কোজ ককর। হেি মবভোকগর হর্িৃকে এবং এম্পোয়োর হেি 

হডকভলপকেে , হ োেস এবং কমেউমর্টি মরমর্উয়োল, এবং মর্উ ইয়কন হেি গকবষণো ও মবকোশ 

কিৃনপকক্ষ্র স োয়িোয়, DRI প্রমিমর্মধ্ে ককর হকটি র্দ্ধজরমব ীর্ এবং উদ্ভোবর্ী “পমরকল্পর্ো-ককর-

কোজ-”্করোর হকৌশকলর যো হকৌশলী পমরকল্পর্োকক যুি ককর অমবলকম্ব বোস্তবোয়কর্র সোকর্ এবং 

এর ফকল সৃটষ্ট  য় হগোিোকর্ো,  ো াঁিোর উপযুি ডোউর্িোউর্ যো মর্উ ইয়কন হেিকক হকোমভড-19 

ে োেোরীর প্রভোব হর্কক এর অর্ নর্ীমিকক পুর্গ নঠর্ করকি সো োযয করোর একটি েুখয উপকরণ, 

এবং হসই সোকর্ গণপমরবর্ বযব োর এবং হবসরকোমর যোকর্র উপর মর্ভনরশীলিো হ্রোস করোর প্রচোর 

করোর েোধ্যকে হেকির সো সী জলবোয় ুলক্ষ্য অজনকর্ সো োযয ককর। ডোউর্িোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ 

উক্যোকগর বযোপোকর আকরো ির্য উপলভয আকি এখোকর্।  

  

###  

 
আকরো্সংবো্্পোওয়ো্যোকব্এখোকর্:্www.governor.ny.gov-এ 

মর্উ্ইয়কন্ হেি্|্এদ্ধেমকউটিভ্হচম্বোর্|্press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HfHagaTdkaxsCcA%2FPhHD4ujgnLRFoS4iLzZkKfeJRM8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0IUuOexWKjrw3mgzEnbXZXZ0P7sv9J8xKSwfj39fHxI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

