
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

 

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

ব ম্বেম্বি বেরাবকউম্বের োউিওম্বয়স্ট হগটওম্বয়র ের্ে রূপান্তরকারী প্রকল্পেিূ  হ াষণা 

করম্বলর্  

  

িাম্বরাটট হকৌেলী ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ প্রকল্প  াাঁটার উপম্ব াবগতা এিং 

োউিওম্বয়স্ট হগটওম্বয় এিং ডাউর্টাউর্ বেরাবকউম্বের িধ্েকার েংম্ব াগ উন্নত কম্বর, 

িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ েম্প্রোরণ কম্বর পুর্গ নঠর্ এিং ইর্বিল হডম্বভলপম্বিম্বের 

িাধ্েম্বি এিং েম্প্র্াম্বয়র হেিা উন্নত কম্বর  

  

প্রকম্বল্পর হরন্ডাবরংগুম্বলা পাওয়া  াম্বিএখাম্বর্  

  

  

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

Revitalization Initiative, DRI) অংশ ম দেদব মেরোমকউদের েোউথওদয়স্ট হগটওদয়দে 12 টট 

রূপোন্তরকোরী প্রকল্প হ োষণো করদলর্। ে মবল েম্প্র্োদয়র  ো াঁটোর উপদ োমগেো বৃদ্ধি করদব, 

ঐমে োমেক ভবর্ পুর্ঃস্থোপর্ করদব এবং আবোের্ ও বযবেোময়ক েুদ োগ েৃটি করদব।  

  

"মেরোমকউে ইউমর্ভোমে নটটর (Syracuse University) একের্ অযোলোির্ো ম দেদব, আমি েোমর্ 

শ র ও অঞ্চদল একটট পুর্রুত্থোর্ তেমর করদে মেরোমকউে েম্প্র্োয় কেটো একদ্ধিে  দয়দে," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই প্রকল্পেিূ  েোউথ হগটওদয় হেলোদক উন্নে কদর এটটদক আদরো 

 ো াঁটোর উপদ োগী ও প্রোণবন্ত এলোকোয় পমরণে করদব এবং বযবেোময়ক ও মবদর্ো্দর্র েুদ োগ 

েম্প্রেোরণ করদব, মেরোমকউে ও হেন্ট্রোল মর্উ ইয়দকনর ের্য েুদ োগ ও েিৃদ্ধির একটট র্েুর্ 

অধ্যোয় শুরু করদব।"  

  

মেরোমকউে মেটটর েোউথওদয়স্ট হগটওদয় একটট তবমিিযিয় েম্প্র্োয় হ খোদর্ রদয়দে 

ঐমে োমেকভোদব কি মবমর্দয়োগ করো আবোমেক এলোকো, ঐমে োমেক প্রোক্তর্ িযোর্শর্দক হকন্দ্র 

কদর বোমণদ্ধেযক কমরদডোর, এবং মবখযোে েল্ট মেটট িোদকনট (Salt City Market), হ খোদর্ মবদের 

অদর্ক ধ্রদর্র েংসৃ্কমের খোবোর পোওয়ো  োয়। এলোকোয় অদর্ক খোমল পোদে নল ও অবযবহৃে ভবর্ 

আদে, হ খোদর্ েম্প্রমে মবমর্দয়োগ বৃদ্ধি হপদয়দে এবং  ো DRI-র িোধ্যদি আদরো পুর্গ নঠদর্র 

েুদ োগ প্র্োর্ কদর। মেরোমকউদের পুর্রুজ্জীবদর্র প্রধ্োর্ উদেদশয পথিোরীর অমভজ্ঞেো উন্নে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Southwest_Gateway_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2f469b431aa647e81e2c08dae387d938%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072469967997356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2B7Nv1ukyW5qJkEGCTk7EBe%2B%2Ba43gFqaPupykHUZVoU%3D&reserved=0


করো, খোমল ও েেনমরে ভবর্দক আবোের্ ও বোমণদ্ধেযক বযব োদরর ের্য পুর্রোয় বযব োর করো 

এবং েম্প্র্োদয়র হেবো উন্নে করো।  

  

মবমর্দয়োগগুমল হেন্ট্রোল মর্উ ইয়দকনর অথ নর্ীমেদক পুর্েীমবে করদে এবং আদরো েুদ োগ তেমর 

করদে গভর্ নদরর িলিোর্ প্রয়োদের অংশ। মর্উ ইয়কন হস্টট মবভোদগর (Department of State) 

হর্েৃদে DRI অংশগ্র ণকোরী েম্প্র্োয়গুমলদক কোমরগমর ে োয়েো প্র্োর্ কদর  খর্ েোরো একটট 

হকৌশলী মবমর্দয়োগ পমরকল্পর্ো (Strategic Investment Plan) গঠর্ কদর এবং েোদ্র ডোউর্টোউর্ 

এলোকোদক পুর্েীমবে করোর প্রকল্পেিূ দক ের্োক্ত কদর।  

  

DRI-র িোধ্যদি অথ নোময়ে মর্ম ন্ি প্রকল্পেিূ  েম্প্র্োদয়র হকৌশলী মবমর্দয়োগ পমরকল্পর্োর একোমধ্ক 

লক্ষ্য ও হকৌশলদক েিথ নর্ করদব, হ ির্,  ো াঁটোর উপদ োমগেো এবং েোউথওদয়স্ট হগটওদয় এবং 

ডোউর্টোউর্ মেরোমকউদের িধ্যকোর েংদ োগ উন্নে করো, বযবেো ও আবোের্ েুদ োগ েম্প্রেোরণ 

করো পুর্গ নঠর্ এবং ইর্মিল হডদভলপদিদের িোধ্যদি এবং েম্প্র্োদয়র হেবো উন্নে করো। DRI-র 

িোধ্যদি এইেব প্রকদল্প করো 9.7 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোর পুর্রুজ্জীবর্ প্রদ্ধিয়ো অগ্রের ও 

গমেদবগ বৃদ্ধির েোদথ েোদথ অমেমরক্ত েরকোমর ও হবেরকোমর মবমর্দয়োগ বযব োর করদব।  

  

প্রকল্পগুদলোর িদধ্য রদয়দে:  

  

 াাঁটার উপম্ব াবগতা এিং োউিওম্বয়স্ট হগটওম্বয় এিং ডাউর্টাউর্ বেরাবকউম্বের 

িধ্েকার েংম্ব াগ উন্নত করা  

  

োউি অোবভবর্উ বিটম্বেম্বপর হেৌন্দ নিধ্ নর্ - DRI পুরোর: 1,378,000 িাবকনর্ ডলার  

ক্ষ্মেগ্রস্ত েোইডওয়োক পযোদর্ল হিরোিে, েড়দকর আেবোব ও আলঙ্কোমরক বোমে হ োগ করো এবং 

বোইক হলর্ তেমর করোর িোধ্যদি েোউথ অযোমভমর্উদে আদরো গমেশীল এবং কো নকরী একটট 

মিটদস্কপ তেমর করো।  

  

েোবলর্া এিং ওর্ন্ডাগা হিাম্বের র্তুর্ কম্বর র্কো ও বর্ি নাণ - DRI পুরোর: 1,001,000 

িাবকনর্ ডলার  

পথিোরীদ্র ের্য মর্রোপ্ের পোরোপোর, বোইেোইদকল হলর্ এবং কোব ন বোম্প আউট হ োগ করোর 

িোধ্যদি ওদয়স্ট ওর্ন্ডোগো মিদটর ্ুইটট হিোদড়র উন্নয়র্।  

  

ওম্বয়স্ট ওর্ন্ডাগা বিম্বটর হরলম্বরাড বিে েক্রিয় করা - DRI পুরোর: 599,000 িাবকনর্ 

ডলার  

একটট েদ্ধিয় হরলদরোড মিদের মর্দি একটট র্েুর্ ের্েিোগদির স্থোর্ তেমর করো। এই স্থোদর্ 

বোমে, বেোর বযবস্থো, উদ্ধি্ ও িুযরোল থোকদব।  

  

পুর্গ নঠর্ এিং ইর্বিল হডম্বভলপম্বিম্বের িাধ্েম্বি িেিো ও আিাের্ েুম্ব াগ েম্প্রোরণ 

করা  

  



বতর্টট ঐবত াবেক পবরতেক্ত ভির্ পুর্েীবিত করা ও বভন্ন উম্বেম্বেে িেি ার করা - DRI 

পুরোর: 1,217,000 িাবকনর্ ডলার  

েোউথওদয়স্ট হগটওদয়র ্ুইটট হর্োঙ্গর, ওদয়স্ট ওর্ন্ডোগো মিট এবং েোউথ অযোমভমর্উদয়র হকোণোয় 

মের্টট ঐমে োমেক ভবদর্র পুর্ঃস্থোপর্। টিমর্টট িোিন, মগদলট  োউে এবং পযোমরশ  োউে 

পুর্ব নোমেে এবং রূপোন্তমরে  দব একটট মিউয়োমর, অমিে হেে এবং আবোের্ ম দেদব বযবহৃে 

 ওয়োর ের্য।  

  

টিবর্টট োউি অোবভবর্উ বিশ্র িেি াম্বরর হডম্বভলপম্বিে বর্ি নাণ - DRI পুরোর: 

1,000,000 িাবকনর্ ডলার  

একটট মিশ্র বযব োদরর আবোমেক প্রকল্প মর্ি নোণ হ খোদর্ আর্ুিোমর্ক 62টট ভোড়োর আবোের্ 

ইউমর্ট এবং খুিরো মবদ্ধি বো কমিউমর্টট িযোমেমলটটর স্থোর্ থোকদব।  

  

একটট িোম্বেড উন্নয়র্ ত বিল ততবর - DRI পরুোর: 600,000 িাবকনর্ ডলার  

স্থোর্ীয় বযবেোর িোমলকদ্র ের্য একটট অর্ু্োর্ ে মবল তেমর  োদে েোরো েোদ্র ভবদর্র 

িযোদেড পুর্ঃস্থোপর্, মর্ি েলোর অভযন্তরীণ বোমণদ্ধেযক স্থোদর্র হেৌন্দ নবধ্ নর্, এবং ভবদর্র 

প্রদবশপথ মরদিোমিট করদে পোদর।  

  

হ াম্বয়ডর্  াউে পুর্ঃস্থাপর্ - DRI পুরোর: 530,000 িাবকনর্ ডলার  

একটট খোমল ঐমে োমেক িযোর্শর্ েংস্কোর। িূড়োন্ত েংস্কোদর অন্তভুনক্ত থোকদব আবোমেক 

অযোপোটনদিে, বোমণদ্ধেযক স্থোর্ এবং ের্গদণর স্থোর্।  

  

েুবিবল ওয়াকনম্বিাে ন হেোর বর্ি নাণ - DRI পরুোর: 500,000 িাবকনর্ ডলার  

একটট মিশ্র বযব োদরর ভবর্ তেমর হ খোদর্ মর্িেলোয় একটট কিীবোম র্ী প্রমশক্ষ্ণ হকন্দ্র থোকদব 

এবং মিেীয় ও েৃেীয় েলোয় কিীবোম র্ীর অযোপোটনদিে থোকদব।  

  

িেিোবয়ক কবরম্বডার িডিোন্ড স্থাপর্ - DRI পুরোর: 460,000 িাবকনর্ ডলার  

ওদয়স্ট ওর্ন্ডোগো মিট এবং েোউথ অযোমভমর্উদয়র বযবেোময়ক কমরদডোর েংলগ্ন এলোকোয় 

ইেোরদর্ট েংদ োগ উন্নে করোর ের্য িোইবোর বযোক ল অবকোঠোদিো এবং ওয়যোরদলে েরঞ্জোি 

স্থোপর্ করো।  

  

প্রাক্তর্ B&B লাউঞ্জ পুর্গ নঠর্ - DRI পুরোর: 300,000 িাবকনর্ ডলার  

একটট প্রোক্তর্ বোর ও হরে্টুদরে পুর্ঃস্থোপর্ কদর একটট হরে্টুদরদের লোউঞ্জ হেদে এবং 

হরে্টুদরদের উপদর আবোমেক ইউমর্দট পমরণে করো।  

  

েম্প্র্াম্বয়র হেিা উন্নত করা  

  

োউিওম্বয়স্ট কবিউবর্টট হেোর র্তুর্ কম্বর র্কো করা - DRI পুরোর: 1,115,000 

িাবকনর্ ডলার  



েোউথওদয়স্ট কমিউমর্টট হেেোদর (Southwest Community Center) অভযন্তরীণ এন্ড বোম যক 

উন্নয়র্ প্র্োর্ করো,  োর িদধ্য থোকদব একটট র্েুর্ িযোদেড, গণ বোথরুদির  োলর্োগো্করণ এবং 

দ্ধেদির উন্নয়র্।  

  

হরেবকউ বিেম্বর্র কোম্পাে বর্ি নাণ - DRI পুরোর: 1,000,000 িাবকনর্ ডলার  

ওদয়স্ট ওর্ন্ডোগো মিদটর একটট খোমল পোদে নদল হরেমকউ মিশদর্র (Rescue Mission) একটট 

র্েুর্ িযোমেমলটট মর্ি নোণ করো। র্েুর্ ভবর্টটর মর্িেলোয় থোকদব বোমণদ্ধেযক/খুিরো মবদ্ধির স্থোর্ে  

একটট গু্োি র এবং হ্োেলোয় থোকদব অমিে হেে।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর েবিি রিাটন হে. রক্রিম্বগে িম্বলর্, "মেরোমকউদের েোউথওদয়স্ট 

হগটওদয়দে স্বল্প বযবহৃে েম্পমি পুর্গ নঠদর্ েোম্প্রমেক মবমর্দয়োগেিূ  হেই গমেদবগ েৃটি করদে 

 ো এই বমধ্ নষু্ণ ডোউর্টোউর্ েম্প্র্োয়দক মেরোমকউে শ দরর একটট শহুদর,  ো াঁটোর উপদ োগী 

অংদশ রূপোন্তমরে করদে প্রদয়োের্। এই ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ অদথ নর িোধ্যদি, 

েোউথওদয়স্ট হগটওদয় অমবদ্ধিন্নভোদব ডোউর্টোউর্ মেরোমকউদের েোদথ েং ুক্ত  দব, এবং খোমল 

ঐমে োমেক ভবর্গুমল পুর্ঃস্থোমপে  দব এবং মভন্ন উদেদশয বযবহৃে  দব  োদে আদরো আবোের্ 

েুদ োগ েৃটি করো  োয় এবং একই েোদথ েম্প্র্োদয়র েকল বোমেন্দোদক েিথ নর্ করোর ের্য 

অেযোবশযকীয় িডিযোন্ড ও কিীবোম র্ীর প্রমশক্ষ্ণ অন্তভুনক্ত করো  োয়। মেরোমকউদের 

েোউথওদয়স্ট হগটওদয়র েমূ্পণ ন েম্প্র্োয়দক েোদ্র প্রকল্পেিূদ র ের্য অমভর্ন্দর্।"  

  

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) হপ্রবেম্বডে, প্রধ্ার্ 

বর্ি না ী কি নকতনা এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "এই 12টট DRI প্রকদল্পর িদধ্য রদয়দে 

মেরোমকউে মেটট হেেোদরর প্রোক্তর্ মকেু রত্নদক রূপোন্তর করো এবং েোদ্রদক একটট র্েুর্ এবং 

হকৌশলী ্ুযমে প্র্োর্ করো  ো ডোউর্টোউর্দক আদরো হবমশ উজ্জ্বল করদব। একটট খোমল 

িযোর্শর্দক আবোমেক ও বোমণদ্ধেযক স্থোদর্ পমরণে করো হথদক ইেোরদর্ট েংদ োগ ও কিীবোম র্ীর 

প্রমশক্ষ্দণর েুদ োগ উন্নে করো প নন্ত, আিরো প্রোণবন্ত ডোউর্টোউদর্ মবমর্দয়োগ করোর িূলয হ্খদে 

পোরমে।"  

  

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

Community Renewal) কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউোে িম্বলর্, "ডোউর্টোউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ েিল কোরণ এটট েম্প্র্োয়দক একদ্ধিে কদর হকন্দ্রীয় প্রকল্প ও 

হডদভলপদিদের েংজ্ঞো ও র্কশো করোর ের্য  ো পমরবেনর্ িোলর্ো কদর এবং মর্উ ইয়দকনর 

ডোউর্টোউর্েিূদ  র্েুর্ শদ্ধক্ত মর্দয় আদে। এই 12টট প্রকল্প, হ গুমলর উদেশয মেরোমকউদের 

েোউথওদয়স্ট হগটওদয়দে েীবদর্র প্রমেটট ম্ক উন্নে করো, হেগুমল এির্ পমরবেনর্ আর্দব  ো 

ডোউর্টোউদর্র েোদথ এলোকোর েংদ োগ হেোর্োর করদব,  ো াঁটোর উপদ োমগেো বৃদ্ধি করদব এবং 

অেযোবশযকীয় েংস্কোর ও র্েুর্ মর্ি নোদণর অথ নোয়র্ করদব।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বটর কোর্াল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (New York State Canal Corporation) 

পবরিালক িায়ার্ ইউ. িোটর্ িম্বলর্, "ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ শুধ্ু মর্উ ইয়দকনর 

অথ ননর্মেক মবকোশ কি নেূমির একটট অমে গুরুেপূণ ন অংশ র্য়, বরং এটট আপদস্টট অথ নর্ীমে 

পুর্েীমবে করদে এবং মেরোমকউদের িদেো শ দর আদরো েুদ োগ তেমর করদে গভর্ নর হ োকদলর 



প্রমেশ্রুমের েি মর্্শ নর্। আিরো েোমর্ এির্ কি নেূমি কোে কদর কোরণ এটট টপ-ডোউর্ পন্থো 

র্য়; আিরো স্থোর্ীয় েম্প্র্োয়দক,  োরো েোদর্ েোদ্র হেরো েম্প্ কী, েোদ্রদক হস্টদটর কোদে 

মর্দেদ্র পমরকল্পর্ো মর্দয় আেদে বলমে, এবং এরপর আিরো এই পমরকল্পর্ো বোস্তদব পমরণে 

করদে েোদ্র েো ো য করমে। মেরোমকউদের েোউথওদয়স্ট হগটওদয় েম্প্র্োয়দক অমভর্ন্দর্, 

এবং গভর্ নর হ োকল, আপর্োদক আপর্োর হর্েৃদের ের্য আপদস্টট মর্উ ইয়দকনর পক্ষ্ হথদক 

ধ্র্যবো্ েোর্োদ্ধি।"  

  

হস্টম্বটর বেম্বর্টর রে্াম্বিল হি িম্বলর্, "মেরোমকউে মেটট মবগে হবশ কদয়ক বের ধ্দর 

ধ্োরোবোম ক প্রবৃদ্ধি ও হকৌশলী মবমর্দয়োগ হপদয়দে। এটট একটট ্ু ন্োন্ত েংবো্ হ  েো একোমধ্ক 

প্রকদল্পর ের্য ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোদগর 10 মিমলয়র্ িোমকনর্ ডলোদরর িোরো অবযো ে 

থোকদব। এই মবমর্দয়োগটট মেরোমকউেদক হেন্ট্রোল মর্উ ইয়দকনর অথ ননর্মেক ইদ্ধঞ্জর্ ম দেদব ব োল 

রোখোর ের্য অমে গুরুেপূণ ন। েম্প্র্োদয়র মগ্রড গঠদর্র পোশোপোমশ, এই প্রকল্পেিূ  আিোদ্র 

শহুদর হকন্দ্রদক পুর্েীমবে করদে এবং মেরোমকউদের উত্থোদর্ আদরো প্রবৃদ্ধি শুরু করদে েো ো য 

করদব। এই অঞ্চদলর উন্নয়দর্ আপর্োর েিথ নর্ ও অবযো ে প্রদিিোর ের্য গভর্ নর হ োকলদক 

ধ্র্যবো্।"  

  

অোম্বেেবল ে্েে পাম্বিলা হে.  াোর িম্বলর্, "ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোদগর এইেব 

উচ্চোকোঙ্ক্ষী ও রূপোন্তরকোরী প্রকদল্পর অথ নোয়র্ র্েুর্ বযবেোময়ক েুদ োগ তেমর করদব এবং একই 

েোদথ আিোদ্র েম্প্র্োয়েিূদ র ের্য উন্নে েোিোদ্ধেক হেবো মর্দয় আেদব। আিোদ্র অঞ্চদল 

এই অবযো ে মবমর্দয়োগদক অগ্রোমধ্কোর প্র্োর্ করোর ের্য আমি গভর্ নর হ োকদলর প্রশংেো 

করমে। এইেব মবমর্দয়োগ হেন্ট্রোল মর্উ ইয়দকনর ের্য ি োিোরী হথদক অথ ননর্মেক পুর্রুিোদর 

অব্োর্ রোখদব হ দ েু আিরো েবদথদক প্রমেদ োমগেোিূলক মকেু উ্ীয়িোর্ মশল্পখোদের একটট 

তবমেক হকন্দ্র  দয় আমে।"  

  

বেরাবকউম্বের হিয়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উদ্যোগ স্বল্প বযবহৃে 

এবং খোমল েম্পমির পুর্গ নঠদর্ অর্ু টক ম দেদব কোে করদব, েরকোমর অবকোঠোদিো উন্নে 

করদব এবং েোউথওদয়স্ট হগটওদয় এলোকোর েোশ্রয়ী আবোের্ বৃদ্ধি করদব। এক বেদরর গণ 

তবঠক এবং েম্প্র্োয়দক েমড়ে করো,  ত্নে কোদর পমরকল্পর্ো এবং মেটটর কিী, আিোদ্র 

উপদ্িো ্ল, এবং েোধ্োরণ পমরষদ্র িধ্যকোর ে দ োমগেোর পর, আমি এটট হ্দখ আর্দ্ধন্দে হ  

এই রূপোন্তরকোরী প্রকল্পগুমল এখর্ অগ্রের  ওয়োর ের্য প্রস্তুে। আমি গভর্ নর হ োকল এবং 

আিোদ্র বহু অংশী্োরদ্রদক এই ঐমে োমেক মবমর্দয়োগ এবং মেরোমকউদের শহুদর হকদন্দ্রর 

িলিোর্ হরদর্েো াঁদে েোদ্র অটুট প্রমেশ্রুমের কোরদণ ধ্র্যবো্ েোর্োদ্ধি।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ (Downtown Revitalization Initiative)  

মর্উ ইয়কন হস্টদটর DRI, েোর অথ ননর্মেক উন্নয়র্ কি নেূমির একটট মভমি,  ো ডোউর্টোউদর্র 

আদশপোদশর এলোকোগুদলোদক প্রোণবন্ত হকদন্দ্র রূপোন্তমরে কদর  ো উচ্চ েীবর্িোর্ েরবরো  কদর 

এবং পুর্মর্ নি নোণ, বযবেো, কি নেংস্থোর্ েৃটি এবং অথ ননর্মেক ও আবোের্ তবমিদিযর ের্য িুম্বক 

ম দেদব কোে কদর। এম্পোয়োর হস্টট হডদভলপদিে (Empire State Development), হ োিে 

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

ে োয়েোয় মডপোটনদিে অি হস্টদটর হর্েৃদে, DRI একটট অভূেপূব ন ও উিোবর্ী "পমরকল্পর্ো-



েোরপর-বোস্তবোয়র্" হকৌশদলর প্রমেমর্মধ্ে কদর  ো েোৎক্ষ্মণক বোস্তবোয়দর্র েোদথ হকৌশলগে 

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

বযব োর এবং বযদ্ধক্তগে  োর্বো দর্র উপর মর্ভনরেো হ্রোে কদর রোদের েো েী েলবোয়ু লক্ষ্য 

অেনদর্র পোশোপোমশ মর্উ ইয়কন হস্টটদক হকোমভড-19 ি োিোরীর প্রভোব হথদক এর অথ নর্ীমে 

পুর্মর্ নি নোদণ েো  য করোর একটট িূল উপো্োর্। DRI েম্পদকন আদরো েথয এখোদর্ পোওয়ো  োদব৷  
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