
 

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 বরভারম্ব ম্বডর রূপান্তরকারী প্রকল্পেিূ  হ াষণা করম্বলর্  

  

আটটট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ প্রকল্প বিটম্বেপ এিং জর্েিাগম্বির স্থার্ উন্নত, বেল্প 

ও েংেৃবতর কি নকাণ্ড েম্প্রোবরত এিং িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ িৃদ্ধি করম্বি  

  

প্রকম্বল্পর হরন্ডাবরংগুম্বলা পাওয়া  াম্বি এখাম্বর্  

  

  

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

Revitalization Initiative, DRI) অংশ ম দেদব মরভোরদ ড টোউদর্ আটটট রূপোন্তরকোরী প্রকল্পেিূ  

হ োষণো করদলর্। এই অর্ ন মিটদেপ এবং জর্েিোগদির স্থোর্ উন্নত, মশল্প ও েংেৃমতর কি নকোণ্ড 

েম্প্রেোমরত এবং বযবেো ও আবোের্ েুদ োগ বদৃ্ধি করদব।  

  

"আিরো লং আইলযোদের পুর্রুজ্জীবদর্ প্রমতশ্রুমতবি, এবং এই মবমর্দয়োগগুমল একটট আদরো 

 ো াঁটোর উপদ োগী, প্রোণবন্ত ডোউর্টোউর্ ততমর করদব  ো মরভোরদ ডদক বোমি বলো বহু প্রজদের মর্উ 

ইয়কনবোেীদ্র জর্য লোভজর্ক  দব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এইেব প্রকল্প েরকোমর স্থোর্দক 

উন্নত করদব এবং আদরো েোশ্রয়ী আবোের্ েুদ োগ ততমর করদব, এবং আিোর প্রশোের্ এির্ 

রূপোন্তরকোরী প্রকল্পেিূদ  অগ্রোমিকোর প্র্োর্ কদর  োদব  ো মর্উ ইয়কনজদুি েম্প্র্োয়েিূদ  

বলীয়োর্ করদব।"  

  

মরভোরদ ড টোউর্ লং আইলযোদের পূব ন প্রোদন্ত উত্তর ও ্মিণ বো াঁদকর েমিস্থদল অবমস্থত; 

হপদকোমর্ক র্্ীিুদে এর অবস্থোর্ তেকত এবং অর্যোর্য প্রোকৃমতক েংস্থোর্দক উপলভয কদর। 

আদরো পদ্ধিদির েম্প্র্োয়গুমলর হর্দক আলো্ো এই টোউর্টটর অমিকোংশ গ্রোিীণ এবং কৃমষপ্রিোর্ 

এবং এটট হেদটর ক্রিবি নিোর্ ওয়োইর্ ততমরর অঞ্চলগুমলর একটট  দয় উদেদে। মরভোরদ দডর 

DRI ত মবল মব্যিোর্ এবং র্তুর্ মবমর্দয়োগদক একই েুতোয় গো াঁর্দব একটট মর্রোপ্, পর্চোরীবোিব 

েম্প্র্োয় ততমর করোর জর্য হ েোদর্ ডোউর্টোউর্ এলোকোেিূদ র এবং মরভোরদ দডর িদিয আদরো 

ভোদলো েংদ োগ র্োকদব।  

  

এই মবমর্দয়োগগুমল লং আইলযোদের অর্ নর্ীমতদক পুর্জীমবত করদত এবং আদরো েদু োগ ততমর 

করদত গভর্ নদরর চলিোর্ প্রয়োদের অংশ। DRI-এর হর্তৃদে রদয়দে মডপোটনদিন্ট অব হেট 

(Department of State)  োরো প্রমতটট অংশগ্র ণকোরী কমিউমর্টটদক ডোউর্টোউর্ এলোকোর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Riverhead_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C98a44fa9bf354f51aa8f08dae2b06eb1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071544651650928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bw0Z9yHfCr0TG2hKeBCFXuxEu%2BvmWaFhSa64%2BMC23Is%3D&reserved=0


পুর্রুজ্জীমবতকরদণর জর্য একটট অর্র্য রূপকল্প েোিদর্ মর্দয় েুমর্ম ন্ষ্ট প্রকল্পগুদলো শর্োক্ত 

কদর একটট হকৌশলগত মবমর্দয়োগ পমরকল্পর্ো প্রণয়র্ করোর এই েিদয় প্র ুদ্ধক্তগত ে োয়তো প্র্োর্ 

করদে।  

  

DRI-র িোিযদি অর্ নোময়ত মর্ম ন্ষ্ট প্রকল্পেিূ  েম্প্র্োদয়র হকৌশলী মবমর্দয়োগ পমরকল্পর্োর একোমিক 

লিয ও হকৌশলদক েির্ নর্ করদব, হ ির্, মিটদেপ এবং জর্েিোগদির স্থোর্ উন্নত করো, মশল্প ও 

েংেৃমতর কি নকোণ্ড েম্প্রেোমরত করো এবং বযবেো ও আবোের্ েুদ োগ বদৃ্ধি করো। DRI-র িোিযদি 

এইেব প্রকদল্প করো 9.7 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর পুর্রুজ্জীবর্ প্রদ্ধক্রয়ো অগ্রের ও গমতদবগ বদৃ্ধির 

েোদর্ েোদর্ অমতমরক্ত েরকোমর ও হবেরকোমর মবমর্দয়োগ বযব োর করদব।  

  

প্রকল্পগুদলোর িদিয রদয়দে:  

  

উন্নত বিটম্বেপ এিং জর্েিাগম্বির স্থার্  

  

একটট র্তুর্ টাউর্ েয়ার ততবর - DRI পুরোর: 3,240,000িাবকনর্ ডলার  

একটট র্তুর্ েরকোমর প্লোজো এবং জর্েিোগদির স্থোর্ গের্ হ েোদর্ েোরো বেদরর েদ্ধক্রয়তোর 

বযবস্থো র্োকদব এবং  ো অযোদেমেবল পর্চোরীর েংদ োগ এবং হিইর্ মিট হর্দক র্্ীর েোিদর্ 

প নন্ত বীমর্কো র্োকদব।  

  

হপম্বকাবর্ক পাকনম্বক একটট অবভম্ব াদ্ধজত হখলার িাঠ ব্ম্বয় উন্নত করা - DRI পুরোর: 

245,000 িাবকনর্ ডলার  

পোমর্র তবমশষ্টয এবং মশিোিূলক কি নকোণ্ডে  একটট হেলোর িোে এবং পোদকনর স্থোর্ মর্ি নোণ করো  ো 

ওয়োটোরফ্রন্ট অবস্থোদর্র েোদর্ েম্পমকনত  দব এবং ডোউর্টোউর্ মস্থমতস্থোপকতো প্রদচষ্টোদক 

ে োয়তো করোর জর্য েবজু অবকোেোদিো ও র্কশো বযব োর করদব।  

  

হিইর্ বিট েংলগ্ন পিচারীর এলাকা উন্নত করা - DRI পুরোর: 750,000 িাবকনর্ ডলার  

ট্র্যোমিক শোন্ত করোর র্কশো উপো্োর্ স্থোপর্ করদব  োদত হিইর্ মিট েংলগ্ন ্ুইটট মবমশষ্ট হিোদি 

পর্চোরীদ্র মর্রোপত্তো বদৃ্ধি পোয়,  োর িদিয রদয়দে কোব ন বোম্প-আউট, উাঁচু ক্রেওয়োক, এবং 

পর্চোরীদ্র জর্য েদেদতর বযবস্থো। র্তুর্ েিদকর গোে ও লযোেদেমপং স্থোপর্ করো।  

  

একটট র্তুর্ টাউর্ হরাবয়ং ফ্োবেবলটট বর্ি নাণ - DRI পুরোর: 250,000 িাবকনর্ ডলার  

হপদকোমর্ক র্্ীদত একটট ভোেিোর্ আদিমরকোর্ে উইর্ মডদজমবমলটট অযোক্ট (Americans with 

Disabilities Act, ADA) অযোদেমেবল েম্প্র্োদয়র হর্ৌকো েোিোর িযোমেমলটট মর্ি নোণ হ েোদর্ ক্রু 

হর্ৌকো চোলোদর্ো ও েোিোর স্থোর্ এবং েম্ভব  দল ক্রু হর্ৌকো রোেোর তোক র্োকদব।  

  

েম্প্রোবরত বেল্প ও োংেৃবতক কি নকাণ্ড  

  

েরকাবর বেল্প কি নেূবচ িাস্তিায়র্ - DRI পুরোর: 250,000 িাবকনর্ ডলার  

ডোউর্টোউর্ মরভোরদ দড স্থোর্ীয় েরকোমর মশল্পকি ন গের্ করদত স্থোর্ীয় মশল্পীদ্রদক জমিত করো, 

মব্যিোর্ েম্প্র্োদয়র মশল্পকদি নর েোিলযদক অগ্রের করো।  



  

োম্বফ্াক বিম্বয়টার েম্প্রোবরত করা - DRI পুরোর: 2,000,000 িাবকনর্ ডলার  

একটট মব্যিোর্, ঐমত োমেক মর্দয়টোর িঞ্চদক েম্প্রেোমরত করো এবং মগ্রর্রুি ও বযোক অি 

 োউজ কো নকোমরতো হ োগ করো, েবমকেু  দব কিীবোম র্ীর আবোের্ে  আবোমেক ইউমর্দটর 

একটট ব ৃত্তর মর্ি নোণকোদজর একটট উপো্োর্ ম দেদব।  

  

লাইম্বেবরর জর্ে একটট র্তুর্ প্রম্বিে ও স্বাগত হকন্দ্র বর্ি নাণ - DRI পুরোর: 215,000 

িাবকনর্ ডলার  

একটট র্তুর্ অযোদেমেবল প্রদবশ ও েোইদর্জে  পর্চোরী পর্, বোমত ও লযোেদেমপং প্র্োর্ করো 

এবং স্ব-পমরদবশদর্র অমতমর্ হকদের জর্য অভযন্তরীণ স্থোর্ অন্তভুনক্ত করো  ো ডোউর্টোউর্ বযবেো 

ও ইদভদন্টর জর্য প্রচোরণোর েুদ োগ প্র্োর্ করদব।  

  

িবধ নত িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ  

  

বিবফ্ং অোবভবর্উম্বয় একটট বিশ্র িেি াম্বরর হডম্বভলপম্বিন্ট ততবর করা - DRI পুরোর: 

2,750,000 িাবকনর্ ডলার  

একটট র্তুর্ মিশ্র বযব োদরর হডদভলপদিন্ট মর্ি নোণ করো হ েোদর্ কিীবোম র্ীর আবোের্ এবং 

েুচরো মবক্রয়/বোমণদ্ধজযক স্থোর্ র্োকদব একটট েরকোমর পোমকনং কোেোদিোর লোইমর্ংদয়।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর েবচি রিাটন হজ. রদ্ধিম্বগজ িম্বলর্, "েমবর িদতো েুন্দর তেকত, একটট 

েিিৃশোলী মশল্প ও েোংেৃমতক ্ৃশয এবং উ্ োমপত লং আইলযোে ওয়োইর্ অঞ্চদল এর হকৌশলী 

অবস্থোর্ মর্দয়, ডোউর্টোউর্ মরভোরদ ডদক েম্প্র্োদয়র মব্যিোর্ েম্প্দক বযব োর কদর এির্ 

িুেয মবমর্দয়োদগর িোিযদি পুর্রোয় েুাঁদজ পোওয়ো  োদে এবং পুর্ঃকল্পর্ো করো  োদে। এই আটটট 

প্রকল্প এই ক্রিবি নিোর্ টোউদর্ ইমতিদিয  দত র্োকো উন্নয়র্কোদজর েম্পূরক  দব  ো ডোউর্টোউর্ 

ও মরভোরফ্রদন্টর িিযকোর  ো াঁটোর উপদ োমগতো ও েংদ োগ উন্নত করদব, বহু প্রজদের েরকোমর 

জর্েিোগদির স্থোর্ গের্ করদব এবং র্তুর্ মিশ্র বযব োদরর হডদভলপদিন্ট মর্ি নোণ করদব  োদত 

আবোের্ ও বযবেোময়ক েুদ োগ বদৃ্ধি করো  োয়, এর েবই মরভোরদ ডদক বেবোে, কোজ ও হবিোদর্োর 

জর্য একটট আ্শ ন স্থোর্ করদব। আমি এইেব প্রকল্প আগোিী অদর্ক প্রজদের জর্য এই 

েম্প্র্োদয় হ ই ইমতবোচক প্রভোব হিলদব তো হ্েদত আর্দ্ধন্দত।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বন্টর (Empire State Development) হপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ 

বর্ি না ী কি নকতনা এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "এই রূপোন্তরকোরী মরভোরদ ড 

প্রকল্পেিূ  প্র্শ নর্ কদর কীভোদব DRI েম্প্র্োয়েিূ দক মরচোজন কদর েংদ োগ হজোর্োর কদর 

এির্ অযোদেে ততমরর িোিযদি। পর্চোরী ও েোইদকলচোলকদ্র জর্য  োতোয়োত ে জতর করোর 

িোিযদি, এবং হপদকোমর্ক র্্ীদক আকষ নদণর হকেমবন্দ ুকরোর িোিযদি, এই লং আইলযোে 

েম্প্র্োয়টট আদরো ্শ নর্োর্ী, বযবেো ও অর্ ননর্মতক কি নকোণ্ডদক আকৃষ্ট করদব।"  

  

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

Community Renewal) কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউোে িম্বলর্, "মরভোরদ দড আজদকর 

আটটট অর্ ন্ োর্ টোউদর্র প্রোকৃমতক েম্পদ্র উপর মভমত্ত কদর  ইদে এবং এটট েম্প্র্োয়দক 



েোদিোক কোউমন্টর একটট মশল্প ও েংেৃমতর হকে ম দেদব মবকমশত  দয় উেদত েো ো য করদব। 

ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোদগর িোিযদি, মর্উ ইয়কন হেটজদুি মিউমর্মেপযোমলটটগুমলদত 

হকৌশলী মবমর্দয়োগ করদে  োর িদল িোর্েম্পন্ন আবোের্ েুদ োগ এবং আদরো বলীয়োর্ স্থোর্ীয় 

অর্ নর্ীমতে  আদরো প্রোণবন্ত ও  ো াঁটোর উপদ োগী ডোউর্টোউর্ পোওয়ো  োদব।"  

  

হেম্বটর বেম্বর্টর অোন্থবর্ পোলাম্বো িম্বলর্, "আমি আর্দ্ধন্দত হ  মরভোরদ ড এই গুরুেপূণ ন 

ত মবল মর্দ্ধিত করদত হপদরদে তোদ্র ডোউর্টোউদর্র পুর্গ নেদর্র জর্য। এই অমত গুরুেপূণ ন 

অর্ু্োর্ ত মবলটট পুদরো অঞ্চদলর অর্ ননর্মতক মবকোশদক অগ্রের করদব, এবং একইেোদর্ 

মরভোরফ্রন্টদক হকদে হরদে েম্প্র্োদয়র আদরো ি ৎ হচতর্োর লোলর্ করদব।"  

  

অোম্বেেবলে্েে হজাবড দ্ধজবলও িম্বলর্, "মরভোরদ দডর আদব্র্পত্র েমতযই অেোিোরণ 

মেদলো এবং এই মর্ব নোচর্ তোদ্র েম্পূণ ন প্রোপয। আমি আত্মমবশ্বোেী হ  ডোউর্টোউর্ মরভোরদ ড 

রূপোন্তরকোরী অর্ ননর্মতক পুর্গ নেদর্র জর্য েম্পূণ ন ততমর। আমি হ দকোদর্ো উপোদয় আিোদ্র 

পোরস্পমরক ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ লিয অজনদর্ মরভোরদ ডদক েো ো য করোর জর্য 

অঙ্গীকোরবি।"  

  

োম্বফ্াক কাউবন্ট বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "েোদিোদক, আিোদ্র ডোউর্টোউর্গুমল 

আিোদ্র েম্প্র্োয়েিূদ র হকেমবন্দ,ু এবং গত কদয়ক বের িদর মরভোরদ ড অতযন্ত কদেোর 

পমরশ্রি কদরদে তোদ্র বযবেোময়ক হজলোদক পুর্জীমবত করদত এবং তোদ্র েম্প্র্োয়েিূদ  

র্তুর্ প্রোণ েঞ্চোর করোর জর্য। এই রূপোন্তরকোরী প্রকল্পেিূ ,  ো গভর্ নর হ োকদলর কলযোদণ েম্ভব 

 দে, আিোদ্র চলিোর্ পুর্রুজ্জীবর্ প্রয়োেগুমলদক হজোর্োর কদর।"  

  

বরভারম্ব ম্বডর েুপারভাইজার ইম্বভট আগুইয়ার িম্বলর্, "মবদশ্বর মিমলয়র্ মিমলয়র্ িোর্ুদষর 

জর্য, এই হিৌেুি  দলো 'মবশ্বোে করোর' েিয়। ির্যবো্ গভর্ নর হ োকলদক, ডোউর্টোউর্ 

মরভোরদ দডর ভমবষযদত 'মবশ্বোে করোর' জর্য।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ (Downtown Revitalization Initiative)  

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

আদশপোদশর এলোকোগুদলোদক প্রোণবন্ত হকদে রূপোন্তমরত কদর  ো উচ্চ জীবর্িোর্ েরবরো  কদর 

এবং পুর্মর্ নি নোণ, বযবেো, কি নেংস্থোর্ েটৃষ্ট এবং অর্ ননর্মতক ও আবোের্ তবমচদত্রযর জর্য চুম্বক 

ম দেদব কোজ 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 প্রমতমর্মিে কদর  ো তোৎিমণক বোস্তবোয়দর্র েোদর্ হকৌশলগত 

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

বযব োর এবং বযদ্ধক্তগত  োর্বো দর্র উপর মর্ভনরতো হ্রোে কদর রোদের েো েী জলবোয় ুলিয 

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

পুর্মর্ নি নোদণ েো  য করোর একটট িূল উপো্োর্। DRI েম্পদকন আদরো তর্য এেোদর্ পোওয়ো  োদব৷  

  

###  

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%7C98a44fa9bf354f51aa8f08dae2b06eb1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071544651650928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tVH%2FDaJJH9RP20rV9pYsR9DmNaRVlmhv9Mj7t%2BjsRWI%3D&reserved=0
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