
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ব ম্বেম্বি অোবিটটবভম্বল রূপান্তরকারী প্রকল্পেিূ  হ াষণা করম্বলর্   

   

এগাম্বরাটট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ প্রকল্প গ্রাম্বির  াাঁটার উপম্ব াবগতা  উন্নত কম্বর এিং 

িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ েম্প্রোরণ কম্বর একটট প্রাণিন্ত ও বিবিত্র্েিয় ডাউর্টাউর্ 

বতবর কম্বর  

   

প্রকল্পেিূম্ব র হরন্ডাবরং পাওয়া  াম্বি এখাম্বর্   

   

   

গভর্ নর হ োকল 10 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ উদ্যোদগর (Downtown 

Revitalization Initiative, DRI) অংশ ম দেদব অযোমিটটমভল গ্রোদি 11টট রূপোন্তরকোরী প্রকল্প 

হ োষণো করদলর্। এই অর্ ন েংদ োগ,  ো াঁটোর উপদ োমগতো, ট্রোর্জিট অযোদেে এবং হেৌন্দ নবর্ নর্দক 

উন্নত করদব এবং একটট ট্রোর্জিট অমভিুখী হকন্দ্র ম দেদব ডোউর্টোউদর্র প্রবজৃির প্রচোর করদত 

কু্ষদ্র বযবেো ও আবোের্ েুদ োগ বজৃি করদব।    

   

"অযোমিটটমভল গ্রোদির এই রূপোন্তরকোরী প্রকল্পেিূ  বোমেন্দো ও বোইদর হর্দক আেো িোর্ুষ েবোর 

ির্য তোদ্র প্রোপয প্রোণবন্ত, মর্রোপ্ ডোউর্টোউর্ প্র্োর্ করদব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"অর্র্য ওয়োটোরফ্রন্টদক েং ুক্ত কদর, পমরব দর্র মবকল্পেিূ দক পুর্িীমবত কদর, এবং 

বোমণজিযক ও আবোমেক েড়কগুমলদক উন্নত কদর, আিরো মর্জিত করদত পোমর  োদত আগোিী 

অদর্ক বছদরর ির্য অযোমিটটমভল লমগর্ আইলযোদের একটট অবশযই হ দত  দব এির্ গন্তবয 

 দয় র্োদক।"  

   

অযোমিটটমভল গ্রোিটট একোমর্ক িুখয লং আইলযোে পমরব র্ কমরদডোদরর হর্েোদে অবমিত। 

ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ এলোকোর েোদর্ মর্উ ইয়কন মেটটর নর্কটয এবং িখুয পমরব র্ 

কমরদডোর ও মবিোর্বন্দদরর েোদর্ এর েুমবর্োির্ক অযোদেে র্তুর্ বযবেো ও বোমেন্দোদক 

ডোউর্টোউর্ আকৃষ্ট করোর েিয় একটট িুখয েম্প্ ম দেদব কোি কদর। গ্রোিটট এর হগোছোদর্ো, 

 ো াঁটোর উপদ োগী ডোউর্টোউর্দক লং আইলযোে হরলদরোড (Long Island Railroad, LIRR) হট্রর্ 

হেশর্দক হকন্দ্র কদর গদড় তুলদত চোয়,  ো লং আইলযোদের প্রর্োর্তি গন্তদবযর একটট, এবং  ো 

এর অর্র্য ওয়োটোরফ্রন্ট েংসৃ্কমত ও ঐমত োমেক চোরুতো দ্বোরো েংজ্ঞোময়ত  য়। অযোমিটটমভল 

একোমর্ক প্রকল্প দ্বোরো এর পুর্রুজ্জীবদর্র গমতদবগ গঠর্ কদরদছ,  োর িদর্য আদছ পর্চোরী ও 

বোইক হলর্ এবং মিশ্ৰ বযব োদরর এবং আবোমেক পমরব র্ অমভিুখী হডদভলপদিন্টেিূ ।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Amityville_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc408921fa5a9493f493f08dae2ab0047%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071521453922276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9FQuhH8ljiSF7LKBI0LpRwKVhqEzqw5k4qrx8EstQ%2BA%3D&reserved=0


   

DRI মবমর্দয়োগগুমল লং আইলযোদের অর্ নর্ীমতদক পুর্িীমবত করদত এবং আদরো েদু োগ নতমর 

করদত গভর্ নদরর চলিোর্ প্রয়োদের অংশ। হেট মবভোদগর (Department of State) হর্তৃদে DRI 

অংশগ্র ণকোরী েম্প্র্োয়গুমলদক কোমরগমর ে োয়তো প্র্োর্ কদর  খর্ তোরো একটট হকৌশলী 

মবমর্দয়োগ পমরকল্পর্ো (Strategic Investment Plan) গঠর্ কদর এবং তোদ্র ডোউর্টোউর্ 

এলোকোদক পুর্িীমবত করোর প্রকল্পেিূ দক ের্োক্ত কদর।  

   

DRI-র িোর্যদি অর্ নোময়ত মর্ম ন্ষ্ট প্রকল্পেিূ  েম্প্র্োদয়র হকৌশলী মবমর্দয়োগ পমরকল্পর্োর একোমর্ক 

লক্ষয ও হকৌশলদক েির্ নর্ করদব, হ ির্, েংদ োগ,  ো াঁটোর উপদ োমগতো, ট্রোর্জিট অযোদেে ও 

হেৌন্দ নবর্ নর্; এবং একটট ট্রোর্জিট অমভিুখী প্রোদণোচ্ছলতো ও কি নকোদের হকন্দ্র ম দেদব 

ডোউর্টোউদর্র প্রবজৃির প্রচোর করদত কু্ষদ্র বযবেো ও আবোের্ েুদ োগ বজৃি করদব। DRI-র িোর্যদি 

এইেব প্রকদল্প করো 9.7 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর পুর্রুজ্জীবর্ প্রজিয়ো অগ্রের ও গমতদবগ বজৃির 

েোদর্ েোদর্ অমতমরক্ত েরকোমর ও হবেরকোমর মবমর্দয়োগ বযব োর করদব।   

   

প্রকল্পগুদলোর িদর্য রদয়দছ:   

   

 াাঁটার উপম্ব াবগতা, ট্রার্জিট অোম্বেে ও হেৌন্দ নির্ নর্ উন্নত করা   

   

ব্রডওম্বয়ম্বত েম্পূরক েড়ক িাস্তিায়র্ - DRI পুরস্কার: 5,029,000 িাবকনর্ ডলার   

ব্রডওদয়দত েোমল নং হেে হর্দক আয়োরলযোে হেে প নন্ত হরোডওদয় এবং পর্চোরী িোদর্র 

উন্নয়র্কোদির একটট মেমরি  ো েংদ োগ,  ো াঁটোর উপদ োমগতো এবং ডোউর্টোউদর্র মর্রোপত্তো 

উন্নত করদব। ট্রযোমিক শোন্ত করোর বযবিোর িদর্য র্োকদব অযোভর্ হেে হর্দক ওদয়ে জির্ মিট 

প নন্ত পর্চোরী উন্নয়র্।   

   

LIRR হেেম্বর্র পুর্রুজ্জীির্ এিং ডাউর্টাউম্বর্র োম্বি েংম্ব াগ- DRI পুরস্কার: 

1,314,000 িাবকনর্ ডলার   

LIRR হেশদর্র প্রদবশপর্েিূ  ও েংদ োগেিূ   োলর্োগো্ করো  দব  োত্রীদ্র ির্য আদরো স্বোগত 

আগিদর্র ির্য এবং একই েোদর্ হেশর্, ডোউর্টোউদর্র হ্োকোর্ এবং র্তুর্ আবোমেক 

হডদভলপদিদন্টর িদর্য পমরষ্কোর, মর্রোপ্ পর্চোরী েংদ োদগর ির্য।   

   

গ্রাম্বির পি খুাঁম্বি পাওয়ার েিন্বয় - DRI পুরস্কার: 81,000 িাবকনর্ ডলার   

গ্রোিটট স্বতন্ত্র গ্রোদির পর্ খুাঁদি পোওয়োর েোইদর্ি নতমর ও িোপর্ করদব ডোউর্টোউদর্র হচ োরো 

উন্নত করোর ির্য ও পর্চোরীদ্র অমভজ্ঞতো  উন্নত করোর ির্য।  

   

কু্ষদ্র িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ েম্প্রোবরত করা একটট ট্রার্জিট অবভিুখী প্রাম্বণাচ্ছলতা 

ও কি নকাম্বের হকন্দ্র ব ম্বেম্বি ডাউর্টাউম্বর্র প্রিৃজির প্রিার করার ির্ে।   

   

21 বগ্রর্ অোবভবর্উম্বত একটট বিশ্ৰ িেি াম্বরর ভির্ গঠর্ - DRI পুরস্কার: 1,307,000 

িাবকনর্ ডলার   



প্রোক্তর্ মভদলি  লটট পুর্গ নঠর্ কদর পুর্রোয় মভন্ন উদেদশয বযব োর কদর একটট মিশ্ৰ বযব োদরর 

ভবদর্ পমরণত করো  দব, ভবদর্র হিোট আকোর বজৃি করো  দব এবং মব্যিোর্ অমিে ও 

বোমণজিযক িোদর্র েোদর্ আর্ুিোমর্ক আটটট আবোমেক ইউমর্ট হ োগ করো  দব। এছোড়োও 

অযোমিটটমভদলর ইমত োেদক েম্মোর্ িোমর্দয় নতমর একটট র্তুর্ িুযরোল ম্দয় ভবর্টটর হেৌন্দ নবর্ নর্ 

 দব।  

   

একটট িাবণজিেক হোরফ্রন্ট পুর্রুজ্জীির্ ত বিল িাস্তিায়র্ - DRI পুরস্কার: 600,000 

িাবকনর্ ডলার   

একটট হেোরফ্রন্ট পুর্রুজ্জীবর্ ত মবল DRI এলোকোর িদর্য ভবদর্র বোম যক েংস্কোদরর ির্য 

অর্ু্োর্ প্র্োর্ করদব।  োলর্োগো্করণ গ্রোদির চমরদত্রর েোদর্ িোর্োর্েই  দব এবং এর িদর্য 

িযোদেড, প্রদবশপর্, অমর্ং, বোমত ও েোইদর্ি র্োকদত পোদর।   

   

137-157 ব্রডওম্বয়ম্বত একটট হপো্ার অবিে ভিম্বর্র পুর্ি নাের্ - DRI পুরস্কার: 425,000 

িাবকনর্ ডলার   

মবে্তৃত ডোউর্টোউর্ ফ্রদন্টিে  22,000 বগ নিুদটর বোমণজিযক হিমডদকল ভবর্টট েংস্কোর করো 

 দব ভোড়োটটয়োদ্র আদরো আকৃষ্ট করদত এবং গ্রোদির েোমব নক চমরদত্র অব্োর্ রোখদত। েংস্কোর 

কোিগুমল ঐমত োমেক র্কশোর চমরত্রদক েম্মোর্ িোর্োদব এবং গ্রোদির েোমব নক র্োন্দমর্কতোয় 

অব্োর্ রোখদব।   

   

হুক এিং লোডার 1 র্ের ভিম্বর্র োম্বি হলাবেে কর্ নার পুর্ঃস্থাপর্ - DRI পুরস্কার: 

277,000 িাবকনর্ ডলার   

অযোমিটটমভদলর েবদর্দক পুরদর্ো কোঠোদিোগুমলর মতর্টটদক েংস্কোর কদর একটট আন্তঃেং ুক্ত, 

মিশ্ৰ বযব োদরর খুচরো মবিয় ও খোওয়ো্োওয়োর কিদেে নতমর করো  দব পোকন অযোমভমর্উ ও 

আয়োরলযোে হেদের হকোণোয়। েংস্কোর কোদির িদর্য র্োকদব িলূ ভবর্, িোয়োর োউি ও কদটদির 

অভযন্তরীণ ও বোম যক কোি এবং একই েোদর্ খচুরো মবিয়, খোওয়ো্োওয়ো এবং/অর্বো িো্ু র 

র্রদণর ির্য েংলগ্ন হখোলো িোদর্ কোি।   

   

140a ব্রডওম্বয়ম্বক একটট বিশ্ৰ িেি াম্বরর খাওয়া্াওয়া ও অবিে ভির্ ব োম্বি েংস্কার - 

DRI পুরস্কার: 235,000 িাবকনর্ ডলার   

140a ব্রডওদয়র ভবর্টটদক েংস্কোর ও েম্প্রেোরণ করো  দব হটকেই ভবর্ অর্ুশীলর্ বযব োর 

কদর হ খোদর্ মর্চতলোয় মবদশষ খোওয়ো্োওয়োর অমভজ্ঞতোর বযবিো র্োদক  দরর বোইদর বেোর ির্য 

একটট পযোটটওে  এবং মদ্বতীয় তলোয় একটট আইর্ অমিে র্োকদব।  

   

217 ব্রডওম্বয়ম্বত একটট র্তুর্ হভাির্োলা বতবর - DRI পুরস্কার: 150,000 িাবকনর্ ডলার   

217 ব্রডওদয়দত খোমল র্োকো একটট প্রোক্তর্ মপিোর হ্োকোর্দক মবে্তৃতভোদব েংস্কোর কদর একটট 

র্তুর্ হরে্টুদরন্ট িোপর্ করো  দব  ো ডোউর্টোউদর্র খো্য ও পোর্ীদয়র মবকদল্প নবমচত্রয হ োগ 

করদব এবং েম্প্র্োদয়র িদর্য হেবো ও মবদর্ো্র্ মশল্পখোদত র্তুর্ চোকমরর েুদ োগ েটৃষ্ট করদব।    

   

187 ব্রডওম্বয়ম্বত একটট বেল্পীর েটু্বডও স্থাপর্ - DRI পুরস্কার: 142,000 িাবকনর্ ডলার   



ব্রডওদয়র খোমল বোমণজিযক িোর্দক েংস্কোর করো  দব এবং পরু্রোয় বযব োর কদর িোর্ীয় পোরিমি নং, 

মর্দয়টোর ও মভিযুয়োল মশল্পীদ্র ির্য একটট মিশ্ৰ ে্টুমডওদত পমরণত করো  দব। র্তুর্ িোর্টট, 

হ খোদর্ একটট েজম্মমলত র্োদচর ে্টুমডও/মর্দয়টোর এবং একটট মভিযুয়োল মশদল্পর কি নশোলো 

র্োকদব, েম্প্র্োদয়র ে্েযদ্র  ণ্টোর মভমত্তদত ভোড়ো হর্ওয়োর ির্য উপলভয র্োকদব।   

   

136 ব্রডওম্বয়ম্বত একটট আউটম্বডার বিয়ার িাগার্ স্থাপর্ - DRI পুরস্কার: 140,000 িাবকনর্ 

ডলার   

একটট মব্যিোর্ আইমরশ পোব ও হরে্টুদরদন্টর পজিি পোদশর লদট একটট মবয়োর বোগোর্ নতমরর 

ির্য একটট আউটদডোর বেোর বযবিো নতমর করো  দব। েংস্কোর কোিটট খোওয়ো্োওয়ো/পোদর্র িোর্ 

এবং িোর্ীয় মশল্পীদ্র পমরদবশর্োয় লোইভ মিউজিকে  অমতমরক্ত বেোর বযবিো হ োগ করদব।   

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর েবিি রিাটন হি. রজিম্বগি িম্বলর্, "অযোমিটটমভল লং আইলযোদের একটট 

প্রোকৃমতক ্ৃদশয পূণ ন গ্রোি হ টটর িুখয পমরব র্ কমরদডোদরর েোদর্ েুমবর্োির্ক অযোদেে রদয়দছ, 

এবং এটট হেটিদুড় বোমেন্দো ও হবড়োদত আেো িোর্ুদষর ির্য একটট প্রর্োর্তি গন্তবয। মর্উ ইয়কন 

হেদটর ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ উদ্যোদগর িোর্যদি, অযোমিটটমভল 10 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর 

পোদব পর্চোরী ওয়োকওদয় ও একটট অতযোবশযকীয় LIRR হেশর্ উন্নত করদত; ভবর্গুমলদক খুচরো 

মবিয় ও খোওয়ো্োওয়োর ির্য পুর্রোয় মভন্ন উদেদশয বযব োর করদত; এবং হেোরফ্রন্টগুমলদক 

ভবদর্র বোম যক েংস্কোদর ে োয়তো করদত ত মবল প্র্োর্ করদব। এই মবমর্দয়োগগুমল 

অযোমিটটমভদলর অর্র্য েম্প্ বযব োর ও প্রেোমরত করদব। অমভর্ন্দর্ অযোমিটটমভল 

েম্প্র্োয়দক!"  

   

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বন্টর (Empire State Development) হপ্রবেম্বডন্ট, প্রর্ার্ 

বর্ি না ী কি নকতনা এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "ডোউর্টোউর্ পরু্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ 

এির্ হকৌশলী মবমর্দয়োদগর প্রমতমর্মর্ে কদর  ো অযোমিটটমভল গ্রোিদক একটট প্রোণবন্ত, পমরব র্ 

মভমত্তক হকন্দ্র ম দেদব পুর্িীমবত করদব। কু্ষদ্র বযবেোর েুদ োগ েম্প্রেোরণ ও ডোউর্টোউর্ হিলোর 

হচ োরো ও অর্ুভূমত উন্নত করোর িোর্যদি, এই DRI প্রকল্পেিূ  আগোিী অদর্ক ্শদকর ির্য 

অর্ ননর্মতক প্রবজৃির অর্ু টক ম দেদব কোি করদব।"   

   

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

Community Renewal) কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাে িম্বলর্, "েিল ডোউর্টোউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ হেট ও িোর্ীয় হর্তৃবনৃ্দদক একজত্রত কদর মর্উ ইয়দকনর ডোউর্টোউর্ 

এলোকোগুমলদত বুজিিোর্, অভীষ্ট মবমর্দয়োদগর েূচর্ো করোর ির্য। অযোমিটটমভদল অর্ নপ্রোপ্ত 11টট 

প্রকল্প গ্রোদির মবদশষ প্রদয়োির্ হিটোদব হ ির্  ো াঁটোর উপদ োমগতো উন্নত করো, ডোউর্টোউর্ 

বোমণজিযক ভবর্েিূ দক েংস্কোর করো, র্তুর্ বযবেোেিূ দক েির্ নর্দক রো  োদত কদর 

অযোমিটটমভল একটট প্রোণবন্ত ও স্বোগত বেবোে ও হবড়োদর্োর িোর্ ম দেদব মর্দির পণূ ন েম্ভোবর্ো 

উপলমি করদত পোদর।"   

   

হেম্বটর বেম্বর্টর ির্ ই. ব্রুকে িম্বলর্, "আমি গভর্ নর হ োকদলর প্রমত কৃতজ্ঞ এই অর্ নোয়র্ 

উদ্যোগ প্র্োর্ করোর ির্য  ো ডোউর্টোউর্ অযোমিটটমভদলর মবকোশ ও আর্ুমর্কোয়দর্ েো ো য 

করদব," বদলর্ মেদর্টর ির্ ব্রুকে। "প্রস্তোমবত অগ্রগমতেিূ  অমত প্রদয়োির্ীয় চোকমর ও 



আবোের্ নবমচত্রয মর্দয় আেদব,  ো পমরণোদি েকল লং আইলযোে অমর্বোেীর ির্য উপলভয 

অর্ ননর্মতক েুদ োগেিূ দক পুর্িীমবত করদত েো ো য করদব।"  

   

অোম্বেেবল ে্েে বকোবল ন ির্-বপম্বয়র িম্বলর্, "আমি ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবদর্র আ্শ ন 

ম দেদব কোি করোর ির্য অযোমিটটমভল গ্রোদির হর্দক ভোদলো েম্প্র্োদয়র কর্ো মচন্তো করদত পোমর 

র্ো। আিদকর হ োষণোটট ম্দয় মর্উ ইয়কন আবোের্ েুদ োগ ও  ো াঁটোর উপদ োগী ডোউর্টোউর্ 

কমরদডোদর মবমর্দয়োগ করোর িোর্যদি অর্ ননর্মতক প্রবজৃির েূচর্ো করদত এর প্রমতশ্রুমত আদরকবোর 

মর্জিত করদছ  ো আিোদ্র কু্ষদ্র বযবেোেিূ দক েির্ নর্ করদব এবং অযোমিটটমভদলর িদতো 

েম্প্র্োয়দক েিজৃির র্তুর্  ুদগ মর্দয়  োদব। আমি আদরকবোর হিয়র হডমর্ে মেমর এবং েম্পণূ ন 

অযোমিটটমভল গ্রোদির ট্রোমে হবোডনদক অমভর্ন্দর্ িোর্োজচ্ছ এই েুপ্রোপয অদর্ নর ির্য এবং গভর্ নর 

হ োকল ও তোর ্লদক র্র্যবো্ িোর্োজচ্ছ লং আইলযোদে ও পুদরো মর্উ ইয়কন হেদট অযোমিটটমভদলর 

িদতো েম্প্র্োয়েিূদ র প্রবজৃি ও প্রোদণোচ্ছলতোদক েির্ নর্ করোর ির্য।"  

  

োম্বিাক কাউবন্ট বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "আিোদ্র প্রোণবন্ত ডোউর্টোউর্গুমলর 

েোিলয ও পুর্রুজ্জীবদর্র ির্য েংদ োগ ও  ো াঁটোর উপদ োমগতো অমত গুরুেপূণ ন। গভর্ নর কযোমর্ 

হ োকদলর কলযোদণ, অযোমিটটমভল েমতযকোদরর রূপোন্তরকোরী প্রকল্পেিূ  মর্দয় অগ্রের  দত 

পোরদব  ো আগোিী অদর্ক বছদরর ির্য প্রবজৃির প্রেোর করদব।"  

  

অোবিটটবভল গ্রাম্বির হিয়র হডবর্ে এি. বেবর িম্বলর্, "আিরো মবিয়ীদ্র অমভর্ন্দর্ িোর্োই 

এবং এই েনু্দর েুদ োগগুমল বোস্তব  দত হ্খোর ির্য উন্মুখ। আিরো মর্উ ইয়কন হেট এবং 

আিোদ্র ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ কমিটট  োরো এক্ি শুরুদত কোি আরম্ভ কদরদছ তোদ্র 

হর্দক শুরু কদর িোর্ীয় কমিটট এবং DRI ্ল  োরো আিোদ্র পুদরো প্রজিয়োয় মর্দ ন্শর্ো ম্দয়দছ 

তোরো প নন্ত এই অর্ু্োর্ প্রজিয়োয়  োরো অব্োর্ হরদখদছ েকদলর প্রমত কৃতজ্ঞ। অযোমিটটমভল 

আিোদ্র ডোউর্টোউদর্র ির্য এই রূপোন্তরকোরী ত মবল দ্বোরো উপকৃত  দব।"  

   

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ (Downtown Revitalization Initiative)   

মর্উ ইয়কন হেদটর DRI, তোর অর্ ননর্মতক উন্নয়র্ কি নেূমচর একটট মভমত্ত,  ো ডোউর্টোউদর্র 

আদশপোদশর এলোকোগুদলোদক প্রোণবন্ত হকদন্দ্র রূপোন্তমরত কদর  ো উচ্চ িীবর্িোর্ েরবরো  কদর 

এবং পুর্মর্ নি নোণ, বযবেো, কি নেংিোর্ েটৃষ্ট এবং অর্ ননর্মতক ও আবোের্ নবমচদত্রযর ির্য চুম্বক 

ম দেদব কোি কদর। এম্পোয়োর হেট হডদভলপদিন্ট (Empire State Development), হ োিে 

অযোে কমিউমর্টট মরমর্উয়োল (Homes and Community Renewal) এবং NYSERDA-এর 

ে োয়তোয় মডপোটনদিন্ট অি হেদটর হর্তৃদে, DRI একটট অভূতপূব ন ও উদ্ভোবর্ী "পমরকল্পর্ো-

তোরপর-বোস্তবোয়র্" হকৌশদলর প্রমতমর্মর্ে কদর  ো তোৎক্ষমণক বোস্তবোয়দর্র েোদর্ হকৌশলগত 

পমরকল্পর্ো কদর এবং এর িদল কম্পযোক্ট,  ো াঁটোরদ োগয ডোউর্টোউর্  ো পোবমলক ট্রোর্জিদটর 

বযব োর এবং বযজক্তগত  োর্বো দর্র উপর মর্ভনরতো হ্রোে কদর রোদের েো েী িলবোয় ুলক্ষয 

অিনদর্র পোশোপোমশ মর্উ ইয়কন হেটদক হকোমভড-19 ি োিোরীর প্রভোব হর্দক এর অর্ নর্ীমত 

পুর্মর্ নি নোদণ েো  য করোর একটট িূল উপো্োর্। DRI েম্পদকন আদরো তর্য পোওয়ো  োদব এখোদর্।  

###  

  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc408921fa5a9493f493f08dae2ab0047%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071521453922276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4t7k57P0ChldNVAWB1%2Bc9vv4gAl%2FRSHj%2B%2Bx5qN3sH18%3D&reserved=0
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