
 

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

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন সম্প্রদায় পুর্ঃস্থাপর্ উম্বদোম্বগর প্রিম রাউম্বের মাধ্েম্বম 102 

বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে হ াষণা করম্বলর্ 

 

64টি প্রকল্পম্বক 81.7 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে ডাউর্িাউর্ পুর্র্জীবিত 

করম্বত এিং অি ননর্বতক সুম্ব াগ সৃটি করম্বত  

  

বতর্টি সম্প্রদায় - অোলিাবর্, এন্ডেকি এিং ইউটিকা - বিম্বেষ প্রকম্বল্পর র্জর্ে 19.7 

বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হপম্বয়ম্বে  া অতেন্ত দৃেেমার্ ব্লাইি সম্পবিম্বক রূপান্তবরত করম্বি 

সম্প্রদায়ম্বক উেীবপত করা এিং অি ননর্বতক প্রিৃন্ডির র্জর্ে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রদায় পুর্ঃস্থাপর্ উকদযাকগর 

(Restore New York Communities Initiative) মাধ্যকম 64টি প্রক্ল্পকক্ 102 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর হেথি প্রদার্ ক্রা  কে। থর্উ ইয়ক্ন পুর্ঃস্থাপর্ (Restore New York) পুকরা হেিজকুে 

থমউথর্থসপযাল পুর্রুজ্জীের্ প্রকেষ্টাকক্ সমি নর্ ক্কর, ব্লাইি অপসারকণ সা ােয ক্কর, 

ডাউর্িাউর্কক্ পুর্জীথেত ক্কর, এেং হেিেযাপী সম্প্রদায়সমূক র জর্য অি ননর্থতক্ সুকোগ সটৃষ্ট 

ক্কর। এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট (Empire State Development,, ESD) পথরোথলত এই 

ক্ম নসূথেটি র্ক্িা ক্রা  কয়কে স্থার্ীয় সরক্ারসমূ কক্ তাকদর সম্প্রদায় পুর্জীথেত ক্রকত সা ােয 

ক্রা এেং োথণজ্জযক্ থেথর্কয়াগ উৎসাথ ত ক্রা, স্থার্ীয় আোসর্ মজদু উন্নত ক্রা, 

সম্পথিসমূ কক্ ক্করর আওতায় পুর্রায় থর্কয় আসা, এেং স্থার্ীয় ক্র থভথি েথধ্ নত ক্রার জর্য।  

  

"এইসে থর্উ ইয়ক্ন পুর্ঃস্থাপর্ অর্ুদার্ আমাকদর হেিজকুে ডাউর্িাউর্গুথলকক্ পুর্ঃক্ল্পর্া 

ক্রকত এেং খাথল, ব্লাইি  ওয়া এেং স্বল্পেযেহৃত ভের্সমূ কক্ প্রাণেন্ত সম্প্রদাকয়র হর্াঙ্গকর 

পথরণত ক্রকত সা ােয ক্রকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "102 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হেি 

থেথর্কয়াকগর ক্লযাকণ, আমরা  াডসর্ হিকক্ই র্ি ন হ ম্পথেড পে নন্ত সম্প্রদায়সমূক  র্তুর্ 

প্রাণসঞ্চার ক্রথে, র্তুর্ অি ননর্থতক্ ক্ম নক্াকের সূের্া ক্রথে, এেং থর্জ্িত ক্রথে োকত থর্উ 

ইয়ক্ন হেি মার্ুকষর েসোস, ক্াজ ও পথরোর গঠকর্র স্থার্  কয়ই িাকক্।"  

  

এই রাউকে থেকিষ প্রক্কল্পর জর্য থতর্টি থমউথর্থসপযাথলটিকক্ 19 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হেথি 

প্রদার্ ক্রা  কয়কে। অযালোথর্ থসটি হসন্ট্রাল ওয়যার াউজ প্রক্কল্পর জর্য পাকে 9.75 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার, ব্রুম ক্াউথন্টর এজ্েক্ি গ্রাম প্রাক্তর্ IBM ভের্ সংস্কাকরর জর্য পাকে 6 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার, এেং ওথর্ডা ক্াউথন্টর ইউটিক্া থসটি মায়করা ভের্ পুর্ে নাসকর্র জর্য পাকে 4 



থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। থেকিষ প্রক্ল্প প্রদার্ ক্রা  কয়কে হসই থমউথর্থসপযাথলটিগুথলকত হেখাকর্ 

অতযন্ত দৃিযমার্ এেং ব্লাইি  ওয়া সম্পথি েরম অি ননর্থতক্ ক্ষথত ক্রকে এেং সম্প্রদাকয়র 

সাথে নক্ অি ননর্থতক্ থেক্াি সম্ভাের্ায় এক্টি থেষাদময় প্রভাে হেলকে।  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বমম্বের হপ্রবসম্বডে, প্রধ্ার্ বর্ি না ী কম নকতনা এিং কবমের্ার 

হ াপ র্াইি িম্বলর্, "NY পুর্ঃস্থাপর্ আমাকদর িহুকর হক্ন্দ্রগুথলকক্ পুর্জীথেত ক্কর এেং হেই 

সম্প্রদায়সমূক র প্রকয়াজর্ সে নাথধ্ক্ তা পুর্গ নঠর্ ক্রকত অি ননর্থতক্  াথতয়াকরর োকের এক্টি 

অতযােিযক্ীয়  াথতয়ার। এই ত থেল স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ ব্লাইি  ওয়া ভেকর্র জর্য সমাধ্ার্ 

খুুঁজকত সা ােয ক্রকে োকত ক্কর তারা আকরা প্রাণেন্ত ভথেষযকতর থদকক্ অগ্রসর  কত পাকর।" 

 

প্রথত অঞ্চকলর উকেখকোগয প্রক্ল্পসমূ  থর্কে থেস্তাথরতভাকে হদওয়া আকে এেং ত থেল প্রাপ্ত 

প্রক্কল্পর এক্টি পূণ ন তাথলক্া উপলভয আকে এখাকর্। 

 

কোবপিাল বরন্ডর্জয়র্ম্বক আিটি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 19.75 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ 

করা  ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• অোলিাবর্ বসটি -  ব বিম্বেষ প্রকল্প আযো  .75  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হসাাল 

ওয়োর াউম্বর্জর র্জর্ে: হসন্ট্রাল ওয়যার াউজ ডাউর্িাউর্ অযালোথর্কত এক্টি 

েরমভাকে ব্লাইি  ওয়া, অতযন্ত দৃিযমার্, 495,000 েগ নেুকির গুদাম র। এই প্রক্ল্পটি 

ভের্কক্ এক্টি থমশ্র েযে াকরর স্থাকর্ পথরণত ক্রকে োর থর্কের তলাগুথলকত োথণজ্জযক্ 

উপলভযতা িাক্কে এেং এখাকর্ 100টির হেথি আোথসক্ অযাপািনকমন্ট িাক্কে।  

• হেম্বর্কিোবড বসটি - 273 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ওম্বয়র্জওম্বয় ন্ডিসগ সংোর 

প্রকম্বল্পর র্জর্ে: প্রক্কল্প িাক্কে এক্টি থেথিষ্ট হমাকে অেথস্থত দুইটি ঐথত াথসক্, 

দী নথদর্ খাথল িাক্া এেং হেওয়াথরি ভেকর্র সংস্কার এেং এক্টি পা ুঁেতলা, 10,000 

েগ নেুি সংকোজর্ থর্ম নাণ, োকত থমশ্র েযে াকরর স্থার্ ততথর ক্রা োয় োর মকধ্য থর্ে তলায় 

খুেরা থেজ্ির হদাক্ার্ এেং 80টি পে নন্ত র্তুর্ অযাপািনকমন্ট িাক্কে।  

•  াডসর্ বসটি - 173 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ন্ডিম্বসে ভির্ পুর্গ নঠর্ প্রকম্বল্পর র্জর্ে:  

প্রক্ল্পটিকত ঠক্াকে এক্টি 18,000 েগ নেুকির খাথল ভের্কক্ এক্টি থমশ্র েযে াকরর স্থার্ 

থ কসকে পুর্গ নঠর্ ক্রা। ভের্টিকত িাক্কে এক্টি থেল্ম প্রকোজর্া হক্াম্পাথর্র জর্য 

6,500 েগ নেুি োথণজ্জযক্ স্থার্ ো 30টি পে নন্ত র্তুর্ োক্থর ততথর ক্রকে, দইুটি তলাজকুে 

2,500 েগ নেুি আিন গযালাথর, থতর্টি র্তুর্ অযাপািনকমন্ট, এেং োকদর উপকর 3,000 

েগ নেুকির র্তুর্ ইকভন্ট স্থার্ হেখার্ হিকক্ ি র হদখা োকে এেং হেখাকর্ 250 মার্ষুকক্ 

জায়গা হদওয়া োকে।  

  

হসাাল বর্উ ইয়কনম্বক আিটি প্রকম্বল্পর সমি নর্ করম্বত 11 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ 

করা  ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRESTORE-NY-2022-Project-Details-by-Region.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5ecca41d93b9488ee56608dae2a8a2da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071511416587819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDd%2BTduDKZ5xE%2F03pDtkpA8HmbNdFzQSKb0P1nlyCQo%3D&reserved=0


• কোম্বর্জম্বর্াবিয়া গ্রাম - 2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ../103 অোলিাবর্ বিম্বির 

পুর্গ নঠম্বর্র র্জর্ে: 99 এেং 103 অযালোথর্ থিকির পুর্গ নঠর্ দুই দিক্ ধ্কর খাথল ও 

অেক থলত িাক্া দুইটি সম্পথিকক্ সংস্কার ক্কর এক্টি থমশ্র েযে াকরর ভের্ থ কসকে 

সংস্কার ক্রকে হেখাকর্ 30টি অযাপািনকমন্ট এেং থতর্তলা খুেরা থেজ্ির স্থার্ িাক্কে। এটি 

হমইর্ থিি হজলার খাথল িূর্যস্থার্টি পূরণ ক্রকে, ো গ্রামটির হক্কন্দ্র অেথস্থত এক্টি 

 া ুঁিার উপকোগী োথণজ্জযক্ থেস্তৃথত ো প্রাক্তর্ গযাস হেির্ ও অকিা পািনস হদাক্ার্ দ্বারা 

ততথর  কয়থেকলা।  

• বসরাবকউর্জ বসটি - 17  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ওয়াবেংির্ েয়ার প্রকম্বল্পর র্জর্ে: 

থসটি 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হেথি েযে ার ক্কর ি করর উির পাকির োরটি 

সম্পথির পরু্গ নঠর্ ক্রকে। প্রক্ল্পটি 224টির হেথি র্তুর্ আোসর্ ইউথর্ি ততথর ক্রকে 

হেখাকর্ এই অতযন্ত তদর্যপীথেত এলাক্ায় োজারদর এেং সাশ্রয়ী ভাোর থেক্ল্প উভয় 

িাক্কে।  

• ওর্োগা কাউবে - 1 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার কোসল প্রকম্বল্পর র্জর্ে: ক্যাসল 

প্রক্ল্পটি থসরাথক্উজ থসটির দথক্ষণ পাকির এলাক্ার এক্টি খাথল পািকরর থগজনাকক্ 

পুর্গ নঠর্ ক্কর এক্টি সম্পূণ ন োথণজ্জযক্ রান্না রস  সকেলর্ এেং ইকভকন্টর হভর্ুযকত 

পথরণত ক্রকে, 13টি পণূ নক্ালীর্ এেং 29টি খেক্ালীর্ োক্থর ততথর ক্রকে। এক্টি 

সংখযাল ু ও র্ারী মাথলক্ার্াধ্ীর্ েযেসা এন্টারপ্রাইজ (Minority and Women Owned 

Business Enterprises, MWBE) োম ন, থসম্পথল ইর্গ্রাম এলএলথস (Simply Ingram LLC) 

এটি থক্কর্ হর্ওয়ার পূকে ন, সম্পথির মাথলক্ থেকলা হগ্রিার থসরাথক্উজ লযাে েযাংক্ 

(Greater Syracuse Land Bank), ো এর পূকে ন 20 েের খাথল থেকলা।  

  

বিঙ্গার হলকসম্বক পাাঁচটি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 10 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা 

 ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• রম্বচোর বসটি -   বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার রম্বচোর বরভারওম্বয় ডাউর্িাউর্ ইে 

উম্বদোম্বগর র্জর্ে: একত িাক্কে পা ুঁেটি পে নন্ত খাথল হেসরক্াথর মাথলক্ার্াধ্ীর্ ক্াঠাকমার 

পুর্ে নাসর্ ো ডাউর্িাউকর্র পূে ন পাকি অেথস্থত। ভেকর্র সংস্কার এেং তাকদর পূণ ন 

ধ্ারণক্ষমতায় হেরত আর্ার েকল ডাউর্িাউর্ এলাক্ার অেযা ত পুর্রুজ্জীের্ অগ্রসর 

 কে।  

• ওম্বয়ইর্ কাউবে - 2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বর্উ ইয়কন স্বাস্থে ও সুস্থতা হকম্বের 

র্জর্ে: এই প্রক্কল্পর ত থেল থর্উ ইয়ক্ন গ্রামকক্ এর ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীের্ উকদযাকগর 

মাধ্যকম ক্রা পুর্গ নঠর্ পথরক্ল্পর্াসমূ কক্ অজনর্ ক্রকত এর থেস্তৃত সম্প্রদায় 

থেথর্কয়াগকক্ আকরা অগ্রসর ক্রকে। েতনমাকর্ হেওয়াথরি ভের্ হভকঙ্গ হেলা ব্লাইি 

সমাধ্াকর্র সুকোগ এেং হসন্টার গঠকর্র মাধ্যকম এক্টি র্তুর্ সম্প্রদাকয়র সম্পদ ততথরর 

সুকোগ উপস্থাপর্ ক্কর।  

  

লং আইলোেম্বক একটি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 1.265 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা 

 ম্বয়ম্বে।  

  



• র্ি ন হ ম্পবেড িাউর্ - 1726  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বর্উ কোম্বসল কমীিাব র্ী 

আিাসর্ প নায় বতম্বর্র র্জর্ে: িাউর্টিকত থর্উ ক্যাকসকল থতর্টি পথরতযক্ত সম্পথির 

পুর্ে নাসর্ ও সংস্কার  কে, এটি প্রধ্ার্ত এক্টি থর্ম্ন হিকক্ মধ্যম উপাজনকর্র এলাক্া। 

ক্াজ হিষ  কয় থগকল এই োসাগুথল উপলভয ক্রা  কে প্রিমোকরর মকতা োসা থক্র্কত 

োওয়া মার্ুকষর জর্য োরা এলাক্ার মধ্যম আকয়র (Area Median Income, AMI) 80 

িতাংি ো এর ক্ম উপাজনর্ ক্কর।  

  

বমড  াডসর্ অঞ্চলম্বক আিটি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 9.24 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা 

 ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• বপকবেল বসটি - 2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, 630 ওয়াবেংির্ বিম্বি কসম্বমাস হেে 

মাম্বকনম্বির র্জর্ে: এই প্রক্ল্পটি, ো ইথতমকধ্য থপক্থস্কল পথরক্ল্পর্া হোডন (Peekskill 

Planning Board) অর্ুকমাথদত ক্করকে, পথরতযক্ত 630 ওয়াথিংির্ থিিকক্ রূপান্তথরত ও 

সম্প্রসাথরত ক্কর র্তুর্ 12,000 েগ নেুকির ক্সকমাস হেি মাকক্নকি (Cosmos' Fresh 

Market) পথরণত ক্রকে। এর েকল সষৃ্ট োথণজ্জযক্ ক্ম নক্াে এলাক্ার খাথল ভের্ 

পথরথস্থথতকত প্রাণ সঞ্চার ক্রকে, অতযােিযক্ীয় এলাক্ার হসো প্রদার্ ক্রকে এেং 30টি 

পে নন্ত র্তুর্ োক্থর ততথর ক্রকে।  

• বকংের্ বসটি - 17  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, উডেম্বকর িম্বিাগ্রাবি হসোম্বরর 

র্জর্ে: উডেকক্র েকিাগ্রাথে হসন্টারটি অথভকোজ্জতভাকে এক্টি 40,000 েগ নেুকির 

প্রাক্তর্ থসগার ক্ারখার্ার পুর্ে নযে ার ও পুর্ে নাসর্ ক্রকে োর েকল সংগঠর্টি 

অকপক্ষাকৃ্ত অকর্ক্ হোি স্থার্ হিকক্ সকর আসকত পারকে োকত এক্টি সমদৃ্ধিালী থিল্প 

এলাক্া, থমডিাউর্ থক্ংেকর্ এর িমেধ্ নমার্ থিল্প ও সাংসৃ্কথতক্ ক্ম নসূথেকক্ সম্প্রসাথরত 

ক্রকত পাকর।  

• বর্উিাগ ন বসটি - 174  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার লোোর বিি হপ্রাপাটিনম্বর্জর র্জর্ে:  

এটি প্রায় এক্ দিক্ ধ্কর খাথল িাক্া থতর্টি ভেকর্র জর্য এক্টি পুর্ে নাসর্ প্রক্ল্প। এই 

সম্পথিগুথল 12টি অথত প্রকয়াজর্ীয় সাশ্রয়ী আোসর্ ইউথর্ি ততথর ক্রকে।  

  

হমা ক ভোবলম্বক সাতটি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 14 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা 

 ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• ইউটিকা বসটি - 4 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ববিম্বেষ প্রকল্প আযো  মায়ম্বরা ভিম্বর্র 

র্জর্ে: এটি ডাউর্িাউর্ ইউটিক্ার এক্টি অতযন্ত দৃিযমার্ ক্ষয়প্রাপ্ত সম্পথি। ভের্টিকক্ 

এক্টি থমশ্র েযে াকরর সম্পথিকত রূপান্তথরত ক্রা  কে হেখাকর্ খুেরা থেজ্ির হদাক্ার্, 

অথেকসর স্থার্ এেং 47টি র্তুর্ োজার দকরর অযাপািনকমন্ট িাক্কে, এেং প্রক্ল্পটির ক্াজ 

হিষ  কল এর আক্ার ও অেস্থাকর্র ক্ারকণ ডাউর্িাউর্কক্ রূপান্তথরত ক্রকত সা ােয 

ক্রকে।  

• আমোরডাম বসটি - 2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার   কর্ নরাস হভম্বঙ্গ হিলার র্জর্ে: এই 

প্রক্ল্পটি ি করর সেকিকক্ েযস্ততম ট্র্যাথেক্ রুকি অেথস্থত এেং সক্কলর ক্াকে অতযন্ত 



দৃিযমার্। হভকঙ্গ হেলা এেং সাইকির থেক্াি সাইিটিকক্ পরু্গ নঠকর্র োজাকরর জর্য 

প্রস্তুত ক্রকে, োর উকেিয িাক্কে সাশ্রয়ী আোসর্ ও োথণজ্জযক্ েযে ার। প্রক্ল্পটি থসটি 

ও ক্াউথন্ট উভকয়র জর্য এক্টি িীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার।প্রক্ল্পটি থসটি ও ক্াউথন্ট উভকয়র জর্য 

এক্টি িীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার।  

• ইবলয়র্ গ্রাম - 2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রাক্তর্ হেবর UNIVAC কমম্বেম্বের 

পুর্ি নাসম্বর্র র্জর্ে: এই প্রক্ল্পটি এক্টি খাথল ব্লাইি  ওয়া সম্পথি থর্কয় হসটিকক্ এক্টি 

থমশ্র েযে াকরর স্থাকর্ পথরণত ক্রকে হেখাকর্ 81টি োজার দকরর আোস িাক্কে োর 

গ্রাকম েযাপক্ োথ দা রকয়কে। প্রক্ল্পটির এক্টি থর্কেথদত থর্ম নাতা আকে োকদর অতীকত 

হমা ক্ ভযাথলকত সােকলযর উদা রণ আকে।  

  

র্ি ন কাবাম্বক র্য়টি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 10 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে। 

উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• িাপার হলক গ্রাম - 173  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ওভাল লফ্টস পুর্গ নঠম্বর্র র্জর্ে: 

ওভাল লফ্টস পুর্গ নঠর্ (Oval Lofts Redevelopment) প্রাক্তর্ ক্াকঠর ক্ারখার্ার ভের্ ও 

জাঙ্কইয়াডনকক্ িাপার হলক্ ডাউর্িাউকর্র 71টি োজার দকরর ইউথর্ি এেং 2,500 

েগ নেুকির োথণজ্জযক্ স্থাকর্ পথরণত ক্রকে।  

• ওয়ািারিাউর্ বসটি - 173  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 5 -5. পািবলক েয়ার 

পুর্গ নঠম্বর্র র্জর্ে:একত িাক্কে এক্টি ব্লাইি  ওয়া ভের্ হভকঙ্গ হেলা এেং ওয়ািারিাউর্ 

ডাউর্িাউকর্ র্তুর্ োরতলা থমশ্র েযে াকরর ভের্ থর্ম নাণ ক্রা হেখাকর্ 19,000 েগ নেুি 

োথণজ্জযক্ স্থার্, এক্টি হরস্িুকরন্ট এেং োজার দকর অযাপািনকমন্ট িাক্কে।  

• পিসডোম গ্রাম - 173 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বসে বডম্বপা বিি পুর্গ নঠম্বর্র র্জর্ে: 

এই প্রক্কল্প ঠক্াকে এক্টি খাথল থর্জ্িত স্থাকর্র পুর্ে নাসর্ ক্কর পিসডযাম ডাউর্িাউকর্ 

োথণজ্জযক্ স্থার্, ইকভন্ট হেস, োরটি অযাপািনকমন্ট োর্াকর্া।  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কনম্বক আিটি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 15.7 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ 

করা  ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• এন্ডেকি গ্রাম -  ব বিম্বেষ প্রকল্প আযো  6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, IBM র্ি ন বিি 

ধ্বংসকরণ প্রকম্বল্পর র্জর্ে: একত িাক্কে 550,000 েগ নেুকির খাথল 

থিল্পসংিান্ত/োথণজ্জযক্ স্থার্ হভকঙ্গ হেলা হেখাকর্ এখর্ আর আধ্ুথর্ক্ উৎপাদর্ োথ দা 

পূরণ সম্ভে  কে র্া। এই প্রক্ল্পটি এক্টি থর্ম নাকণর জর্য প্রস্তুত 10 এক্করর জথম ততথর 

ক্রকে হেখাকর্ র্তুর্ থিল্প সংিান্ত পাক্ন গটঠত  কে েকল প্রতযািা ক্রা োকে।  

• বিং োমির্ বসটি - 27.  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, 185 বির্ির্ বিম্বির 

র্জর্ে:হেখাকর্ থসটির োেন ওয়াকডনর (City's First Ward) এক্টি খাথল সাইকি এক্টি 

েহুতল ভের্ থর্ম নাণ ক্রা  কে হেখাকর্ 102টি সাশ্রয়ী ভাোর ইউথর্ি িাক্কে 

ভাোটিয়াকদর সুকোগসুথেধ্ায় পথরপণূ ন এেং সোর্সূেক্ োথণজ্জযক্ ভাোটিয়াস ।  



• রেিাবর িাউর্ - 178 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, কাকনসাইম্বডর সরাইযার্ার র্জর্ে:  এই 

প্রক্ল্পটি ঐথত াথসক্ ক্াক্নসাইড একেিকক্ (Kirkside Estate) থভন্ন উকেকিয েযে ার 

ক্কর এটিকক্ এক্টি হ াকিল/করস্িুকরকন্ট পথরণত ক্রে হেখাকর্ এক্টি সমথিত থিক্ষা 

ক্ম নসূথে িাক্কে ো আথতকিয়তা ও পে নির্ থিল্পখাকত হপিাদার  কত আগ্র ীকদর জর্য 

পরীক্ষামূলক্ থিক্ষা প্রদার্ ক্রকে।  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কনম্বক 10টি প্রকম্বল্পর সমি নম্বর্ 10.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা 

 ম্বয়ম্বে। উকেখকোগয প্রক্ল্পগুকলার মকধ্য রকয়কে:  

  

• ওম্বয়েবিল্ড গ্রাম - ওম্বয়লচস বিন্ডল্ডং বর্ম নাম্বণর র্জর্ে 17  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার: 

এই প্রক্ল্পটি থতর্তলা ক্ংজ্িি ও ইকির ওকয়লেস ভেকর্র ঐথত াথসক্ পুর্ে নাসর্ ও 

অথভকোজ্জত পুর্ে নযে াকরর েযেস্থা ক্রকে। 1909 সাকল ওকয়লেস হগ্রপ জসু হক্াম্পাথর্ 

(Welch's Grape Juice Company) ক্তৃ নক্ তাকদর অথেস সদর দপ্তর থ কসকে থর্থম নত 

ভের্টি ঐথত াথসক্ভাকে উকেখকোগয এেং আঞ্চথলক্ভাকে গুরুত্বপূণ ন। এই প্রক্ল্পটি 

োথণজ্জযক্ থেথর্কয়াগ শুরু ক্রকে এেং স্থার্ীয় আোসর্ মজদু উন্নত ক্রকে, 46টি র্তুর্ 

আোসর্ ইউথর্ি ততথরর মাধ্যকম, এই োজার এলাক্ায় োর েযাপক্  ািথত রকয়কে।  

• র্ি ন হিার্াওয়াো বসটি - 17  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, হলাওবর েুল পুর্গ নঠম্বর্র 

র্জর্ে: এই প্রক্কল্প িাক্কে 621 হপইর্ অযাথভথর্উকয় অেথস্থত প্রাক্তর্ হলাওথর থমডল 

সু্ককলর (Lowry Middle School) পুর্ে নাসর্। ভের্টি 2006 সাল হিকক্ খাথল ও পথরতযক্ত 

অেস্থায় আকে এেং হপইর্ অযাথভথর্উ েযেসা ক্থরকডাকরর এক্টি ব্লাইকি পথরণত  কয়কে। 

রকেোকরর ক্র্ নারকোর্ গ্রুপ থলথমকিড  (Cornerstone Group LTD) েতনমাকর্ সম্পথির 

মাথলকক্র সাকি এক্টি িয় েুজ্ক্ত ক্করকে এই সাইিকক্ পুর্গ নঠর্ ক্কর 87টি সাশ্রয়ী 

েয়স্ককদর অযাপািনকমন্ট ততথরর জর্য।  

• অবলর্ বসটি - 172  বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, অবলর্ বসটি হসোম্বরর পুর্গ নঠম্বর্র 

র্জর্ে: সাইকির পুর্ে নাসকর্ িাক্কে পরু্রায় েযাকসড লাগাকর্া এেং ভেকর্র োথ যক্ 

অংকির উন্নয়র্, সাধ্ারণ স্থাকর্র থসথলং ও স্কাইলাইি হভকঙ্গ হেলা ও সংস্কার, োদ 

প্রথতস্থাপর্ এেং পূকে নর অভযন্তরীণ ভাোটিয়ার স্থার্ এেং পকূে নর ের্-ির্ স্থার্ হভকঙ্গ হেলা 

োর েকল রাস্তার থদকক্ মুখ ক্রা খুেরা হদাক্ার্ এেং উপকরর তলায় সাশ্রয়ী আোসর্ 

ইউথর্ি থর্ম নাণ সম্ভে  কে। প্রক্ল্পগুথলর সম্প্রদাকয়র েলমার্ পুর্রুজ্জীের্ প্রকেষ্টাকক্ 

আকরা অগ্রসর ক্রকে।  

  

গভর্ নর হ াক্ল সম্প্রথত হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়ক্ন পুর্ঃস্থাপকর্র থদ্বতীয় রাউকের জর্য 

আকেদর্পত্র এখর্ গ্র ণ ক্রা  কে এেং 27 জার্ুয়াথর, 2023 পে নন্ত তা েলকে। আগ্রক র থেটঠ 

জমা হদওয়ার হিষ তাথরখ 30 র্কভম্বর, 2022। সমি নর্ পাওয়ার হোগয সক্ল ি র, িাউর্ এেং 

গ্রাম আকেদর্ ক্রকত পারকে এমর্ প্রক্কল্পর জর্য হেখাকর্ খাথল, পথরতযক্ত, থর্জ্িত এেং োেথত 

সম্পথিকক্ হভকঙ্গ হেলা, থেথর্ম নাণ, পুর্ে নাসর্, ো পুর্থর্ নম নাণ ক্রা  কে।  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বমে সম্পম্বকন  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-applications-open-round-two-restore-new-york&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5ecca41d93b9488ee56608dae2a8a2da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071511416744054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1feGAPhYgEvb8s%2FUvx11nlBA21QlXZAHWZaP8stRjv8%3D&reserved=0


এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট থর্উ ইয়কক্নর মুখয অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ একজজ্ি। ESD এর থমির্ 

 কে এক্টি উন্নত এেং িমেধ্ নমার্ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ এেং অি ননর্থতক্ 

সুকোকগর ততথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হেি এেং তার থমউথর্থসপযাথলটিস রাজস্ব েজৃ্দ্ধ ক্রা এেং 

থস্থথতিীল ও তেথেত্রযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ুদার্, িযাে হিথডি এেং অর্যার্য 

ধ্রকর্র অি ননর্থতক্ স ায়তা েযে াকরর মাধ্যকম থর্উ ইয়ক্ন হেকি ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট শুরু ক্রা এেং 

উন্নত ক্থমউথর্টিকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD েযজ্ক্তগত েযেসায় থেথর্কয়াগ েজৃ্দ্ধ ক্রার প্রকেষ্টা 

োলাকে। এোোও ESD  কলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউজ্িলগুকলার এেং হেকির 

আইক্থর্ক্ পে নির্ ব্র্যাে "আই লাভ NY" ("I LOVE NY") এর থেপণকর্র তত্ত্বােধ্ার্ক্ারী প্রধ্ার্ 

প্রিাসথর্ক্ সংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউজ্িল এেং এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট সম্পকক্ন আকরা 

তকিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এেং http://www.esd.ny.gov 

হদখুর্।  
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