
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 স্টেট অি দ্ে স্টেম্বটর 28তম প্রস্তাির্া প্রকাে কম্বরম্বের্: িাম্বেম্বলার র্র্ন AUD 
ব্লক (NORTH AUD BLOCK) স্থার্ান্তর  

  
কোর্লসাইড প্রম্বেম্বের মম্বযে র্াকম্বি িাসভির্, স্টরেুম্বরন্ট, স্টদ্াকার্পাট, পাবকন িং ও সিনের্ীর্ 

এলাকা  
  

গভর্নম্বরর স্ট াবিত উন্নয়র্ পবরকল্পর্া বর্ম্বয় চূড়ান্ত মন্তিে শুর্ম্বত বিঠক আগামী 22 োরু্য়াবর 
অর্ুবিত হম্বি  

  
প্রস্তাবিত স্টরর্ডারবরিং স্টদ্খুর্ এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ব দ্য স্টেমটর আম াচ্যসচূচ্র 28তম প্রস্তাবর্াটি 
স্ট াষণা কমরমের্ কচমউচর্টি এবং স্টেকম াল্ডার ইর্পুমটর উপর চভচি কমর কযার্া সাইমে বামেম ার 
র্র্ন Aud ব্লক স্থার্ান্তর কমর। এই ধারণা চেচিমের ঐচত াচসক ববচিমের উপাদ্ার্ অ্ন্তভুন ক্ত করমব, 
স্টেখামর্ বাসস্থার্, স্টরেুমরন্ট এবং স্টদ্াকার্গুম ার একটি প্রাণবন্ত চমশ্রণ বতচর করার পািাপাচি পাচকন ং 
েুক্ত করা  মব। এই পচরকল্পর্া একটি ঐচত াচসক রাস্তার পযাটার্ন এর পেনাম াচ্র্ার উপর চভচি কমর 
বতচর ো একসময় এচর কযার্া  স্টর্মক ব্লক পেনন্ত প্রসাচরত চে । "রাস্তা াট"  মব পর্চ্ারীর পর্ 
এবং একটি উন্মুক্ত জায়গা অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমব। 2018 সাম র আগে মামস, গভর্নর কুওমমা র্র্ন Aud 
ব্লকমক পচরবনর্ করমত 10 চমচ য়র্ মাচকন র্ ে ার ত চব  স্ট াষণা কমরর্, স্টেমটর সবনমিষ অ্বচিে 
অ্ংি কযার্া সাইমে উন্নীত  মব। কর্মসপ্ট স্টরর্োরচরং এবং সম্পচির মার্চচ্ত্র স্টদ্খুর্ এখামর্।  
  
"স্টেমটর চবচর্ময়াগ ও কচমউচর্টি সামপাটন  এর মাধযমম কযার্া সাইে দ্রুত একটি িীষন গন্তবয  ময় 
উমেমে, োর েম  স্টবসরকারী চবচর্ময়ামগর চ্াচ দ্া বাড়মে এবং তরুণরা চেমর আসমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "বামেম ার সাে যগার্া গল্প র্র্ন Aud ব্লক রূপান্তমরর সমে পরবতী অ্ধযাময় প্রমবি 
কমর এবং এই র্কিার ধারণাটি 21 িতাব্দীর জর্য একটি চেজাইমর্র সা ামেয সাইমটর ঐচত াচসক 
অ্তীতমক একচত্রত কমর। এই অ্ঞ্চম  আমামদ্র অ্র্যার্য স্টকৌি গত চবচর্ময়ামগর সামর্ চমচ তভামব এই 
প্রকল্পটি চর্চিত করমত সা ােয করমব স্টে বামেম া এবং এর বাইমরও সমস্ত তীরগুচ  সঠিক চদ্ক 
চর্মদ্নি কমর অ্চবরত রাখমত স ায়তা করমব।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/North_Aud_Block.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/North_Aud_Block.pdf


 

 

গভর্নমরর এই ব্লমকর জর্য স্ট াচষত উন্নয়র্ পচরকল্পর্া —উিমর স্ট ায়ার স্টটমরস, পূমবন মূ  রাস্তা, 
দ্চিমণ কযার্া  এবং পচিমম বাচণচজযক ও পা ন স্টেট পেনন্ত রাস্তাগুচ  দ্বারা সীমাবদ্ধ—উপমরর ত ায় 
200 আবাচসক ইউচর্ট পেনন্ত একাচধক ভবর্, প্রায় 140,000 বগন েুট বাচণচজযক স্থার্ এবং 300 
পাচকন ং স্টেস, োর অ্মধনক স্টেমের চর্মচ্  মব। সাইমটর সবমচ্ময় উিমরর অ্ংমি অ্বচস্থত সবমচ্ময় উচু্ 
চবচল্ডংটি 13 ত ার মমতা উঁচু্  মত পামর এবং  াইওময় স্টর্মক িব্দ বাোর করমব ও আব াওয়া 
স্টর্মক রিা করমব।  
  
TY চ র্ ইন্টারর্যাির্া  (TY Lin International), অ্বকাোমমা উন্নয়মর্ 60 বেমররও স্টবচি সময় 
ধমর একটি মাচি চেচসচির্ে ইচিচর্য়াচরং োমন ো এচর কযার্া   ারবার স্টেমভ পমমন্ট কমপনামরির্ 
(Erie Canal Harbor Development Corporation, ECHDC) এর মাধযমম 2019 সাম র মাচ্ন  
স্টর্মক এই প্রকমল্পর কাজ করমে। Ty চ র্ প্রায় 2-একর সাইমটর জর্য একাচধক ধারণা বতচর 
কমরচে , ো ঐচত াচসক চিট পযাটার্ন এবং কযার্া সাইে এর জর্য স্টসট করা ECHDC এর র্কিা 
চর্মদ্ন চিকা দ্বারা পচরচ্াচ ত। মামসর পর মাস র্কিা কমর Ty চ র্ একটি পেন্দসই ধারণার উপর 
ঐকমতয বতচর করমত একাচধক পাবচ ক স্টোরাম এবং স্টেকম াল্ডার চমটিং এর আময়াজর্ কমর। 
পেমন্দর কর্মসপ্ট চর্ময় মন্তবয শুর্মত চূ্ড়ান্ত ববেক 22 জার্য়ুাচর চবমক  5:30 র্মক সন্ধা 7:00 
পেনন্ত এচর কযার্া   ারবার স্টেমভ পমমন্ট কমপনামরির্ অ্চেমস অ্র্ুচিত  মব। একটি সংমিাচধত 
সাধারণ প্রকল্প পচরকল্পর্া এবং SEQR এই বেমরর স্টিমষই ECHDC পচরচ্া র্া পষনদ্ চবমবচ্র্া 
করমব, এই সাইমটর জর্য একটি স্টবসরকারী উন্নয়র্ RFP আমবদ্মর্র দ্বারা অ্র্ুসরণ করা  মব।  
  
ECHDC এর আমগ ঐচত াচসক এচর এবং  ামবুগন খাম র উপর চভচি কমর সাউর্ Aud ব্লক একটি 
ধারাবাচ ক "কযার্া " 2014 সাম  চর্মনাণ সম্পন্ন কমর। এই কযার্া গুচ  অ্গভীর এবং িীতকাম  
আইস স্টেটিং ও েীষ্মকাম  পযামে  ও পযামে  স্টবাটস  অ্র্যার্য চিয়াক াপ সমর্নর্ কমর। চর্মনামণ 
পাবচ ক স্টেস ও স্টসতু চর্মনাণও অ্ন্তভুন ক্ত চে । এই স্টোগ করা কযার্াম র ববচিেযগুচ  প্রচত বের 
জর্চপ্রয়তা এবং উপচস্থচতর চভচিমত বৃচদ্ধ স্টপময়মে এবং স্টবসরকাচর চবচর্ময়াগ আকৃে করমে, স্টেমর্ 
র্তুর্ স্টখা া এক্সমিার অ্যান্ড স্টমার: দ্য রা ে চস. উই সর্, জচুর্য়র চচ্ মের্ চমউচজয়াম (Ralph 
C. Wilson, Jr. Children's Museum) এবং স্ট চরমটজ পময়ন্ট (Heritage Point), োর কাজ এই 
বসমন্ত শুরু  মব।  
  
বতন মামর্ কযার্া সাইমে, বামেম া স্ট চরমটজ কারাউমস  প্রকল্প ো প্রায় এক িতাব্দীর প্রাচ্ীর্ স্টদ্ 
অ্যাির্ কারাউমস  এবং  ংমিে চবচল্ডং প্রকমল্প বাচড় করার জর্য প্রাইম ও স্টপচর চিমটর স্টকামণর 
কাোকাচে একটি র্তুর্ ভবর্ বতচর করমব, 1825 পযামকট স্টবামটর একটি স্টরচিকা চর্মনাণ করার 
জর্য বামেম া স্টমচরটাইম স্টসন্টার দ্বারা বযবহৃত স্টসন্ট্রা  ওয়ামেন র উির প্রামন্ত একটি কামের স্টেম 
কাোমমা চর্মনাণাধীর্ রময়মে এবং 2020 সাম  এটি উন্মুক্ত  মব বম  আিা করা  মে। গভর্নর 
কুওমমা এর আমগ কারাউমস  প্রকল্প শুরু করমত 1.2 চমচ য়র্ মাচকন র্ ে ামরর মযাচচ্ং অ্র্ুদ্ার্ এবং 
 ংমিে চর্মনামণর জর্য 5.53 চমচ য়র্ মাচকন র্ ে ামরর অ্র্ুদ্ার্ প্রদ্ার্ করার স্ট াষণা 
কমরচেম র্। কাোকাচে, র্তুর্ এক্সমচ্ি চিট স্টেির্, ো বতন মার্ স্টর  স্টেির্টির আকামরর চদ্বগুণ 
 মব এবং ভ্রমণকারীমদ্র োউর্টাউর্ বামেম া পেনন্ত একটি স্টগটওময়র সুচবধা প্রদ্ার্ করমত এটি বতচর 
করা  মে এবং 2020 সাম  চ্া ু  মব। গভর্নর কুওমমা 25 চমচ য়র্ মাচকন র্ ে ামরর এই প্রকমল্পর 



 

 

জর্য বযামেম া চবচ য়র্ োন্ট ত চবম  প্রচতশ্রুচতবদ্ধ চেম র্, োমত ভ্রমণকারীমদ্র সরাসচর ি মরর 
প্রাণমকমে চর্ময় আসা োয় এবং বাস ও  া কা স্টর  স্টসবায় স মজ সংমোগ প্রদ্ার্ করা োয়।  
  
কযার্া সাইমে দ্টুি প্রকল্প 2020 সাম  চভচি প্রস্তর স্থাপর্ করমব। চসর্াত্রা অ্যান্ড স্টকাম্পাচর্ চরময়  
এমেট LLC (Sinatra & Company Real Estate LLC) সাউর্ Aud ব্লমকর উপমরর ত াগুচ মত 
অ্চেস স্টেস এবং আবাচসক ইউচর্টস  দ্ইুটি চমশ্র-বযব ামরর চবচল্ডং স্ট চরমটজ পময়ন্ট চর্মামণন 21 
চমচ য়র্ মাচকন র্ ে ার চবচর্ময়াগ করমব। প্রাইম চিপ ও ঐচত াচসক কযার্া  চিমটর চবভাগগুচ  
এবং  ময়ে চিট স্টেভ পার দ্বারা সমূ্পণন করা  মব। গভর্নর কুওমমা একটি 2 চমচ য়র্ মাচকন র্ 
ে ামরর ECHDC অ্র্ুদ্ার্ প্রদ্ামর্র প্রচতশ্রুচত প্রদ্ার্ কমরচেম র্, োর মমধয রময়মে কযাচপটা  
কর্িাকির্ ের দ্য প্রাইম চিপ অ্যান্ড স্টসকির্ অ্ব  ময়ে চিট এবং কযার্া  চিট রাইটস-অ্ব-
ওময় এবং কযার্া   াইটিং ও চসর্াত্রা-এর সামর্ সম্পকন েুক্ত উন্নত স্টবটার বামেম া োন্ড (Better 
Buffalo Fund, BBF) স্টর্মক 2 চমচ য়র্ মাচকন র্ ে ামরর একটি বামেম া চবচ য়র্ (Buffalo 
Billion) উমদ্যাগ। এোড়াও স্টবর্োরসর্ স্টেমভ পমমন্ট স্টকাম্পাচর্ (Benderson Development Co.) 
ওয়াচিংটর্ এবং েট চিমটর স্টকাণায়  মট একটি পাঁচ্ত া চবচিে চমশ্র বযব ামরর চবচল্ডং টু 
কযার্া সাইমের চভচি প্রস্তর স্থাপমর্র পচরকল্পর্া করমে।  
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