
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বিটার িাম্বেম্বলা োম্বের জর্ে 5.89 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্নায়ম্বর্র ব াষণা 
বিম্বয়ম্বের্  

  
তহবিল এমর্ প্রকল্পগুম্বলাম্বক সহায়তা কম্বর যা পবরিহণ কবরম্বডারসমূহ সহ বিকােম্বক উৎসাবহত 

করম্বি এিং আম্বেপাম্বের িাবণবজেক বজলাগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বি  
  

মার্বিত্র বিখুর্ এখাম্বর্  
  
  
বেটার োফেফ া োফের (Better Buffalo Fund) চতুর্থ কিকির মাধ্যফম 10টি প্রিল্প বমাট 5.89 
কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর অনুদান পাফে েফ  আজ ব াষণা িরফেন গভনথর অযানু্ড্র এম. কুউফমা। 
2014-এ চা  ুহওয়া এই িমথসূকচটি, এমন প্রিল্পগুফ াফি সমর্থন িফর যা পকরেহণ িকরফডার েরাের 
 নত্ব এেং েৃকিফি উৎসাকহত িফর এেং আফেপাফের োকণকজযি বজ াসমূহফত নেেকি সঞ্চার িরফে। 
বেসরিারী কেকনফয়াফগ 52 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফররও বেকে  াভোন হওয়ার সময়, অর্থায়ফনর 
সেথফেষ দো 129টি আোকসি ইউকনট এেং 183,078 েগথেুফটর বটারফ্রন্ট এেং োকণকজযি স্থাফনরও 
সংস্কার িরফত সহফযাগীতা িরফে।  
  
"আমরা বেটার োফেফ া োফের মাধ্যফম বিৌে গত কেকনফয়াগ িরকে যা োফেফ ার কনকদথষ্ট অঞ্চফ  
ট্রানকজট-ওকরফয়ফন্টড বডভ পফমন্ট এেং আফেপাফের এ ািাসমূহফি পুনজীকেত িফর েক়িফয় প়িা হ্রাস 
িরফে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োফেফ া এেং ওফয়টানথ কনউ ইয়ফিথ র জনয আমরা বয েযাপি 
পিকত গ্রহণ িফরকে তা েহরটির রূপান্তর  টাফে এেং অঞ্চ জফু়ি অর্থননকতি প্রেৃকি জাকগফয় 
তু ফে।"  
  
ওফয়টানথ কনউ ইয়ফিথ  গভনথর কুউফমার পুনরুজ্জীেন প্রয়াফসর এিটি ম ূ উফদযাগ, এই বেটার োফেফ া 
োে যা আফেপাফের িমথসংস্থান বিন্দ্র, চািরীর প্রকেক্ষণ এেং পকরফষোকদগুফ ার মফধ্য েকিো ী 
কনকদথষ্ট পর্ এেং পকরেহন সংফযাগ ততকর িফর ে়ি িমথসংস্থান বিন্দ্রসমূফহ উপ ভযতা উন্নত িরার 
সময় প্রকতধ্বকনপণূথ, কমশ্র-েযেহার, উচ্চ- নফত্বর অঞ্চ  ততকরর  ক্ষয বরফেফে। আফেদনিারীরা দটুি 
উফদযাফগর মফধ্য এিটি - ট্রানকজট-ওকরফয়ফন্টড বডভ পফমন্ট এেং োফেফ া বমইন কিটফসর (Buffalo 
Main Streets) জনয বেটার োফেফ া োফের মাধ্যফম অনুদান এেং আেকতথ ত ঋণ তহকেফ র জনয 
আফেদন িফরকেফ ন।  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/BBF_Map_Past%20%26%20Round%204.pdf
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html


 

 

সেথফেষতম দোর জনয, তহকেফ র জনয বযাগয অঞ্চ  ব্রডওফয়, কসডার এেং মটিথ মার রািার মফধ্য 
এেং বমইন কিট, মফহাি এেং বসফনিা রািার মফধ্য অন্তভুথ ি িরা হফয়কে । আজফির ব াষণাটি 
িরা হফয়কে  ব্ল্যাি রি বফ্রইট হাউফস, যা এিটি কমশ্র-েযেহাফরর পুননথেীিরণ প্রিল্প বযোফন 
বেকেরভাগ েূনয কেল্প স্থান 35  েট তে ীফত, এি, দইু এেং কতন-েয়নিফক্ষর অযাপাটথ ফমন্ট এেং 
প্রায় 3,000 েগথেুট োকণকজযি জায়গাফত রূপান্তকরত িরা হফয়ফে। োকণকজযি স্থানটি হযাফচটস এযাে 
হাউফসর (Hatchets and House) জনয কিতীয় স্থান স্থাপন িরফে, যা এই মাফসর বেষকদফি 
েু ফে। িমন েে করফয়  এফটফটর (Common Bond Real Estate) এই প্রিল্পটি বেটার োফেফ া 
োফের তৃতীয় পযথাফয় 750,000 মাকিথ ন ড ার ঋণ বপফয়ফে।  
  
"বেটার োফেফ া োে কেস্মৃত আফেপাফের অঞ্চ গুফ াফি কেকরফয় আনফে যাফত বয সমি ব াফিরা 
সারা জীেন বসোফন োস িফরফেন তারা গকেথত হফত পাফর এেং বসোফন তাফদর পকরোর গফ়ি 
তু ফত পাফর," বলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ বহািুল িম্বলর্। "আকম আমার োইি কনফয় েহরগুফ ার 
আফেপাফে  ুফর বেক়িফয়কে এেং এমন এি েকি এেং তক়িৎ অনুভে িরফত পাকর যা আমার 
কেশুিাফ  ো তরুন যুো কহফসফে পকরোর গফ়ি তু োর সময় বসোফন কেফ া না। এই প্রিল্পগুফ া 
জীেফনর মান উন্নত িরফে এেং আগামীর জনয সম্প্রদায়গুফ াফি রূপান্তর িরফে।"  
  
গভনথর োফেফ া কেক য়ন ইকনকেফয়টিফভর (Buffalo Billion initiative) মাধ্যফম বেটার োফেফ া 
োফে 40 কমক য়ন মাকিথ ন ড ার দাফন প্রকতশ্রুকতেি হফয়ফেন। িমথসকূচর চারটি দোর পফর, বেটার 
োফেফ া োে 51টি প্রিফল্প 31.9 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর বেকে অর্থ বযাগান কদফয়ফে। এই 
প্রিল্পগুফ া 554টিরও বেকে আোকসি ইউকনট এেং 514,200 েগথেুট বটার ফ্রন্ট এেং োকণকজযি 
স্থাফনর সংস্কার িরফে, পাোপাকে োফেফ া কসটিফত বেসরিারী কেকনফয়াফগর জনয 253 কমক য়ন 
মাকিথ ন ড াফররও বেকে উপজীেয িরফে। মানকচত্র বদেুন এোফন।  
 
এম্পায়ার বেট বডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকতন া ও কবমের্ার এিং বপ্রবসম্বডন্ট মম্বর্ার্ীত এবরক বজ. গাটন লার িম্বলর্, "োফেফ ার 
অঞ্চ গুফ ার অর্থননকতি উন্নকত এেং রূপান্তরফি আমরা অেযাহত রাোর সাফর্ সাফর্ বেটার োফেফ া 
োে উফেেফযাগয অগ্রগকত অজথ ন িরফে।"  
 
বর্উ ইয়কন  বেট বহামস অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (Homes & Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া রুর্অোর্ বভস্নউস্কাস িম্বলর্, "গভনথর কুউফমার আরও 
উন্নত োফেফ া গঠফনর প্রকতশ্রুকত তাাঁর প্রোসফনর প্রর্ম কদন বর্ফিই প্রমাকণত হফয়ফে। সাশ্রয়ী মূফ যর 
আোসন সংরক্ষণ ও কনমথাণ এেং মূ  স়িি পুনরায় প্রাণেন্ত িরা এিটি বিন্দ্রীয়  ক্ষয হফয় উফঠফে 
যা োফেফ াফত আমাফদর সম্প্রদায় এেং বেসরিারী োফতর অংেীদারফদর সাফর্ একগফয় কনফত বপফর 
HCR গকেথত। োফেফ া বমইন কিটস ইকনকেফয়টিফভর (Buffalo Main Streets Initiative) মাধ্যফম 
2.3 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর কর েয়টি নতুন তহকে  আফেপাফের োকসন্দাফদর েযেসাসে , 
হাাঁটাচ াফযাগয এেং গণ পকেেহফনর উপ ভযতা আফে এমন স্থাফন োস িরার সুফযাগ প্রদান িরফে। 
বটফটর চ মান কেকনফয়াফগর ে  আমরা স্পষ্টভাফে বদেফত পাকে োফেফ ার অঞ্চ গুফ ার উন্নকতফত 
এেং এর োকসন্দাফদর জীেনমান উন্নয়ফন। সি  তহকে  কেজয়ীফদর অকভনন্দন।"  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8f8f7428-d3a94073-8f8d8d1d-000babd905ee-b5a0edbacb711e9b&q=1&e=c52860ad-5f4e-48ff-b14d-bd6ded88cfe9&u=https%3A%2F%2Fbuffalofts.com%2Fdevelopment%2Fblack-rock-freight-house
https://esd.ny.gov/sites/default/files/BBF_Map_Past%20%26%20Round%204.pdf


 

 

বেটার োফেফ া োে প্রদত্ত অর্থায়ফন অন্তভূথ ি:  
 
ট্রার্বজট-ওবরম্বয়ম্বন্টড বডম্বভলপম্বমন্ট তহবিলপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ  
চারটি ট্রানকজট-ওকরফয়ফন্টড বডভ পফমন্ট বমাট 3,616,000 ঋণ কহফসফে তহকে  বপফয়ফে। এই 
িমথসূকচটি মাকি-বমাডা  পকরেহফনর েযেহারফি উৎসাকহত িফর এেং পর্চারীফদর কিয়াি াপফি 
উৎসাকহত িফর েচুরা এেং এ ািা-কভকত্তি েযেসা ও পকরফষো, মানসম্মত গণস্থান এেং উপ ভয 
বযাগয পফর্র মাধ্যফম এমন প্রিল্পগুফ ার জনয গযাপ কেনাকসং, ঋণ ো অনুদাফনর বক্ষফত্র 2 কমক য়ন 
মাকিথ ন ড ার সরেরাহ িফর। এই উন্নয়ফনর জনয িাকিত অঞ্চ  হফ া বেইক  একভকনউ, গ্রান্ট কিট, 
বমইন কিট, নায়াগ্রা কিট, উটিিা কিট এেং কে ফমার একভকনউ িকরফডাফরর উপর যা োফেফ া 
পকরেহফনর এি চতুর্থাংে মাই  হাাঁটার দরূফত্বর মফধ্য।  
 
লা প্লাজা বড ভাবজন বর্য়া - 1,866,000 মাবকন র্ ডলার ঋণ  
আফেদনিারী: কহসপাফনাস উকনফডাস কড োফেফ া, ইনিফপথাফরেন (Hispanos Unidos de Buffalo, 
Inc.)  
253-269 ভাকজথ কনয়া কিফটর এই 16.5 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর প্রিল্পটি এিটি কমশ্র-েযেহাফরর 
বোাঁির, এিটি নতুন কনমথাণ প্রিল্প যা এিটি োফজয়াপ্ত ভেন এেং োক  জকম সফমত োফেফ া 
কসটিফত চারটি  টফি প্রায় 50,933-েগথ-েুট কমশ্র-েযেহাফরর ভেফন রূপান্তকরত িরফে যার মফধ্য 
সাশ্রয়ী মূফ যর কসকনয়র আোসফনর 46 টি ইউকনট এেং এিটি িযাফে, কসকনয়র সাকভথ স বসন্টার 
(Senior Service Center) এেং অ াভজনি পকরফষো সরেরাহিারীফদর অকেস এেং বেসফমন্ট ও 
প্রর্ম ত ায় প্রায় 8,678 েগথেুট োকণকজযি স্থান রফয়ফে।  
  
বমউবজকোল সুইটস - 500,000 মাবকন র্ ডলার ঋণ  
আফেদনিারী: কমউকজিযা  সুইটস LLC (Musical Suites LLC.)  
415 এ মউড অযাকভকনউফত 4.8 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর এই প্রিল্পটি এিটি ঐকতহাকসি ভেফনর 
এিটি অকভফযাকজত পুনরায় েযেহার এেং এিটি কেদযমান পাকিথ ংফয়র উপফর এিটি নতুন ভেফন 
েহুফর ইনকে  (infill) কনমথাফণর জনয। কেদযমান ঐকতহাকসি ভেনটি এিটি 12-ইউকনফটর েহুমেুী 
অযাপাটথ ফমন্ট ইউকনট কেকডংফয় বোট প্রর্ম ত ার বপোদারী অকেফস রূপান্তকরত হফে। নতুন 
কেকডংটিফত প্রর্ম ত ায় বো া পাকিথ ং িাঠাফমার তেকেষ্টযযিু র্ািফে এেং উপফরর কিতীয় এেং 
তৃতীয় ত ায় বমাট 22টি অযাপাটথ ফমন্ট ইউকনফটর জনয 10টি নতুন মাকিেযাকমক  অযাপাটথ ফমন্ট ইউকনট 
সমকিত র্ািফে।  
  
িো মর্ম্বরা - 750,000 মাবকন র্ ডলার ঋম্বণর  
আফেদনিারী: মদযা মনফরা কেকডং LLC (The Monroe Building LLC.)  
1786 বমইন কিট এেং 1040  াোফয়ট অযাকভকনউফত 6.4 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর এই প্রিল্পটি 
ঐকতহাকসি ভেন, যা প্রািন বরিডথ  কর্ফয়টাফরর এিটি অকভফযাকজত পুনঃেযেহার  টাফে, যা বমইন 
কিফট আধ্ুকনি েযেহাফরর জনয চ নফযাগয এেং প্রাণেন্ত েহুফর স্থান ততকর িরফে। প্রিল্পটি সমূ্পণথ 
হফয় বগফ , 15টি োজার-দফরর অযাপাটথ ফমন্ট, এিটি বরিডথ  বটার, এিটি িকমি েইফয়র বদািান, 
এিটি িযাফে এেং বভগান বডাফনট েপ, প্রাচীন বপাোফির েুচরা কেফিতারা, অকেফস স্থান, এিটি 



 

 

বরফিাাঁরা, সাইফি  বিকন্দ্রি সংস্থাগুক র জনয েযাকসক টি এেং এিটি সম্প্রদায় এেং েযাকিগত পযাটিও 
অন্তভূথ ি র্ািফে।  
  
অবলবম্পক এবভবর্উ হাউবজং - 500,000 মাবকন র্ ডলার ঋণ  
আফেদনিারী: CDS বমানািথ  ইনিফপথাফরেন (CDS Monarch Inc.)  
321 অক কম্পি একভকনউফয়র এই 17.8 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর প্রিল্পটি ঐকতহাকসি 78 সু্ক  
ভেফনর অকভফযাকজত পনুরায় েযেহার এেং এিটি 46-ইউকনফটর সাশ্রয়ী মূফ যর আোসন সম্প্রদায়ফত 
রূপান্তকরত িরফে।  
  
িাম্বেম্বলা বমইর্ বিট ইবর্বেম্বয়টিভ কততন ক অর্নাবয়ত প্রকল্পসমূহ  
েয়টি প্রধ্ান স়িি অর্থাকয়ত হফে বমাট 2,275,000 মাকিথ ন ড ার অনুদান কহফসফে  
কনউ ইয়িথ  বটট বমইন কিট বপ্রাগ্রাফমর (New York State Main Street program) আদফ  ততকর 
এিটি িমথসূকচ, োফেফ া বমইন কিটস ইকনকেফয়টিভ োফেফ া কসটির বেসরিারী এেং আফেপাফের 
েযেসাকয়ি সংস্থাগুক ফি 50,000 মাকিথ ন ড ার বর্ফি 1 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর অনুদান প্রদান 
িফর যা েহরত ীর কিেু প্রকতশ্রুকতেি স্থাফনর সংস্কার িরফে। োফেফ া বমইন কিফটর উফদযাগ হফে 
আফ নটাউন, ব্রডওফয়, কচপফপওয়া কিট, ইট কড াভান, এ মউড কভফ জ, গ্রান্ট/আমহাটথ , 
গ্রান্ট/বেকর, বহরফট , িাইজারটাউন,  াভজয়, ব ায়ার নায়াগ্রা/ব িকভউ, বমইন কিট,  
বসফনিা-িযাজ, সাউর্ পািথ , বটানাওয়াো/ অন্টাকরও, আপার নায়াগ্রা কিট এেং িাফনিটিিাট কিট 
িকরডর। কনউ ইয়িথ  বটট বহামস এেং িকমউকনটি করকনউয়া  এই অনুদানগুফ া পকরচা না িরফে।  
  
ব্রডওম্বয় প্রোট বগইটওম্বয় বর্িারহুড এলাম্বয়ন্স - 400,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্  
আফেদনিারী: টু্র িকমউকনটি বডফভ পফমন্ট িফপথাফরেন (True Community Development Corp.)  
টু্র িকমউকনটি বডফভ পফমন্ট িফপথাফরেন, অংেীদাকরত্ব িফর ব্রডওফয় প্রযাট বগইটওফয় বনোরহুড 
এ াফয়ফসর সাফর্, ব্রডওফয়র পাফের বোডথ ার-আপ বটারফ্রন্ট (কসডার বর্ফি মটিথ মার রািা) সংস্কাফর 
এেং েূনয স্থাফন ওফয়টানথ কনউ ইয়ফিথ র গ্রাসরুট গাফডথ ফনর সাফর্ এিটি কিটফস্কপ প্রিল্প ততকরফত 
সহায়তার জনয অনুদান তহকে  েযেহার িরফে। এই প্রিল্পটি ব্রডওফয় প্রযাট বগইটওফয় বনোরহুড 
এ াফয়ফসর পুনরুজ্জীেফনর প্রফচষ্টার জনয প্রফয়াজনীয় পকরেতথ ন শুরু িরফত স্থানীয় এেং বেসরিারী 
মাক িফদর িাে বর্ফি তহকে  উফত্তা ন িরফে।  
  
বডম্বভলপম্বমন্ট ের বডলাভার্ - 350,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্  
আফেদনিারী: ইউকনভাকসথটি কডকিক্ট িকমউকনটি বডফভ পফমন্ট এফসাকসফয়েন ইনিফপথাফরশুন 
(University District Community Development Association, Inc., UDCDA)  
UDCDA চারটি োকণকজযি বটারফ্রন্ট এেং চারটি আোকসি ইউকনট যা কমশ্র-েযেহাফরর োকণকজযি 
সম্পকত্তর মফধ্য রফয়ফে বসগুফ ার পনুেথাসফনর জনয বড াভান একভকনউফয়র পাোপাকে সম্পকত্ত 
মাক িফদর সাফর্ িাজ িরার জনয তহকে  েযেহার িরফে। এই িাজটি UDCDA'র প্রফচষ্টার কভকত্তফত 
হফে পুনরায় স্থাপফনর জনয বড াভান একভকনউফি এিটি সমৃি পূেথাঞ্চফ র োকণকজযি িকরফডার এেং 
বোট েযেসাকয়ি কিয়াি াফপর বিন্দ্র কহসাফে।  
  



 

 

ঐবতহাবসক অোম্বলর্টাউর্ ভিম্বর্র উন্নবত - 500,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্  
আফেদনিারী: অযাফ নটাউন অযাফসাকসফয়েন ইনিফপথাফরেন (Allentown Association Inc.)  
অযাফ নটাউন অযাফসাকসফয়েন োকণকজযি বটারফ্রন্টগুফ ার পুনকনথমথাণ এেং ঐকতহাকসি অযাফ ন্টাউফনর 
পুনকনথমথাফণ সহায়তা িরফত অনুদান তহকে  েযেহার িরফে। এই প্রিল্পটির েযাপাফর আো িরা যায় 
বয তা অযাফ নটাউফনর োকণকজযি বজ া পুনরুজ্জীেফনর প্রফচষ্টা অেযাহত রােফত স্থানীয় এেং 
বেসরিারী তহকেফ র উফত্তা ন িরফত পারফে।  
  
িাম্বেম্বলা বপ্লস বমইর্ বিট বরভাইটালাইম্বজের্ - 300,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্  
আফেদনিারী: োফেফ া বেস ইনিফপথাফরেন (Buffalo Place, Inc.)  
োফেফ া বেস আনুমাকনি বমাট প্রিল্প েরচ 2,108,308 মাকিথ ন ড ার েযফয় ভেনগুফ ার সংস্কাফর 
সহায়তা িরফত অনুদান তহকে  েযেহার িরফে। প্রিল্পগুফ া বেসরিারী তহকেফ র েূনয ও কনরফপক্ষ 
ভেন পনুেথাসফনর জনয, প্রর্ম ত ার ভা়িাটিয়াফদর আিৃষ্ট িরার জনয জায়গা ততরী এেং 
প্রফয়াজনীয় নতুন আোকসি ইউকনট কেিাে িরফে। এই প্রিল্পগুফ া রািাইয় েসোসিারীফদর জীেফন 
অেদান রােফে, প্রধ্ান স়িফির প্রাণেকি োক়িফয় তু ফে এেং োফেফ া বেফসর েহরতক ফত 
পুনরূিাফরর প্রফচষ্টা চাক ফয় যাফে।  
  
বসম্বর্কা বিট প্রম্বজক্ট বেজ III - 350,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্  
আফেদনিারী: বিায়াক েন ের আ ভাইফব্রন্ট বসফনিা, ইনিফপথাফরেন (Coalition for a Vibrant 
Seneca, Inc.)  
বিায়াক েন ের আ ভাইফব্রন্ট বসফনিা বসফনিার কিট িকরফডাফরর িাযথিাকরতা এেং হাাঁটাচ ার 
উন্নকতর জনয অনুদান তহকে  েযেহার িরফে। বসফনিা কিট ইম্প্রুভফমন্ট বেইজ III (Seneca 
Street Improvement Phase III) ওফয়এে এেং বেইক  অযাকভকনউগুফ ার মফধ্য এিটি অঞ্চ ফি 
 ক্ষয িফর, পেূথেতী দটুি তহকেফ র িাজ একগফয় কনফয়ফে এেং ওনোগা পািথ  এেং বসফনিা ব্ল্ােফস 
েুফিফের কিটফস্কফপর উন্নকত িফরফে।  
  
আপার র্ায়াগ্রা বিট ব্ল্োক রক বেজ 2 িাম্বেম্বলা - 375,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্  
আফেদনিারী: ব্ল্যাি রি করভারসাইড অযা াফয়স ইনিফপথাফরেন (Black Rock Riverside Alliance 
Inc., BRRAlliance Inc.)  
BRRAlliance োফেফ ার ব্ল্যাি রি কভফ জ এ ািার নায়াগ্রা কিফট বটারফ্রন্ট এেং অযাপাটথ ফমন্টগুক র 
সংস্কার োিোয়ফনর জনয অনুদান তহকে  েযেহার িরফে। নায়াগ্রা কিট এেং োজার চত্বফরর 
সংস্কারগুক র মফধ্য প্রফয়াজনীয় বটারফ্রন্ট সংস্কার; নতুন েযেসাফয়র জনয স্থান ততকর; এেং উন্নত, 
কিন্তু সাশ্রয়ী মূফ যর, আোকসি ইউকনট অন্তভুথ ি।  
  
50 কমক য়ন মাকিথ ন ড াফরর ইট সাইড ইফিানকমি বডফভ পফমন্ট িকরফডার োফের (East Side 
Economic Development Corridor Fund) কনকদথষ্ট বপ্রাগ্রাকমংফয়র মাধ্যফম ওই অঞ্চ গুফ াফত অর্থ 
েরাদ্দ হওয়ায় চারটি কনকদথষ্ট অঞ্চ  - বেইক , ব্রডওফয়/কে ফমার, কে ফমার/মাটিথ ন  ুর্ার কিং 
(Martin Luther King, MLK) এেং বজোরসন অযাকভকনউ িমথসূকচটি বর্ফি সরাফনা হফয়ফে।  
  



 

 

ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ কাউবন্সম্বলর (Western New York Regional 
Economic Development Council, WNYREDC) সহ-সভাপবত এিং িাম্বেম্বলা বেট কম্বলম্বজর 
(Buffalo State College) সভাপবত, ড কোম্বর্বরর্ কর্ওম্বয়-টার্নার িম্বলর্, "আজফির ব াষণাটি 
বেটার োফেফ া োফের মাধ্যফম চ মান রূপান্তর প্রিল্পগুফ ার আরও এিটি উদাহরণ। আমাফদর 
বিৌে গত অকভগমন অঞ্চ সমূহফি পুনরুজ্জীকেত িরফত এেং আমাফদর দদুথ ান্ত সম্প্রদায়টিফত েযকিগত 
কেকনফয়াগ আিৃষ্ট িরফত স্মাটথ  বগ্রার্ নীকতগুক  েযেহার িফর।"  
  
বসম্বর্টর টিম বকম্বর্বড িম্বলর্, "বেটার োফেফ া োফের মাধ্যফম অকেকেন্ন বটট কেকনফয়াফগর মাধ্যফম 
আমাফদর অঞ্চ টি পকরেহন বনটওয়াফিথ র পাোপাকে প্রাণেন্ত প্রকতফেে গফ়ি তু ফে, নতুন সুফযাগ ততকর 
িরফে এেং এই পর্গুফ ার সাফর্ বযাগাফযাগ োক়িফয় তু ফে। স্মাটথ  বগ্রাফর্র উপর এই বিৌে গত 
বজার বদয়ার েফ  আমাফদর অঞ্চ টিফি সতযই পুনরুজ্জীকেত হফে এেং এর প্রভাে আমাফদর ততরী 
িরা হাাঁটাচ া িরার মত, উপ ভযতা সম্পন্ন সম্প্রদাফয় স্পষ্ট।"  
  
অোম্বসেবল বমজবরটি বলডার বিোল বড. বপপলস-বোকস িম্বলর্, "গভনথফরর বেটার োফেফ া 
োফের এই 5.8 কমক য়ন মাকিথ ন ড ার অর্থায়ন োফেফ াফি আরও প্রাণেন্ত, উচ্চ  নত্ব কেকেষ্ট, 
কমশ্র-েযেহাযথ অঞ্চ  ততরীর পর্ চাক ফয় বযফত সহায়তা িরফে। এই অর্থ বটার ফ্রন্ট পুনরুিার 
িরফত, োকণকজযি জায়গাগুফ া সংস্কার িরফত এেং পকরেহন িকরফডাফরর পাোপাকে আোসন ততকরফত 
সহায়তা িরফে, যার েফ  ব াফিরা েহফরর এিসময় স্মরণাতীত এ ািায় আিৃষ্ট হফে। আপনাফি 
ধ্নযোদ, গভনথর কুউফমা আমাফদর মহান েহফর অেযাহত কেকনফয়াফগর জনয।"  
  
সাংসি বসর্ রায়ার্ িম্বলর্, "বেোর োফেফ া োে োফেফ ার ভকেষযফত কেকনফয়াগ িফর আসফে 
এমন প্রিল্পগুফ ার জনয অর্থ সরেরাহ িফর যা আমরা োফেফ াফত বয উন্নয়ন বদফেকে তা চাক ফয় 
বযফত সহায়তা িফর। আমাফদর সম্প্রদাফয় এই কেকনফয়াগ আমাফদর েহর জফু়ি অপচয়িৃত সম্পকত্তগুফ া 
পুনরায় সকিয় িরফত এেং আফেপাফে পুনরূজ্জীকেত িরফত সহায়তা িফর। এই িমথসূকচ আমাফদর 
বদো োফেফ ার পুনরুত্থাফনর এিটি গুরুত্বপূণথ অংে এেং আকম ওফয়টানথ কনউ ইয়ফিথ র বনতৃত্ব এেং 
কেকনফয়াফগর জনয গভনথর কুউফমাফি িৃতজ্ঞতা জানাই।"  
  
ইবর কাউবন্ট এবিবকউটিভ মাকন  বস. বপালর্কারজ িম্বলর্, "বেটার োফেফ া োে োফেফ ার 
ঐকতহাকসি অঞ্চ  এেং সম্প্রদাফয়র মফধ্য নতুন জীেন এেং েকি সঞ্চার িরফে, তাফদর প্রাণেকি 
কেকরফয় আনফে, তাফদর পকরচয় ততকর িফর কদফে এেং তাফদর েহর জফু়ি সংযুি িরফে। নতুন 
আোসন এেং েচুরা সুফযাগগুফ া এই কেকনফয়াফগর ে াে  এেং উন্নকতগুফ া পফুরা সম্প্রদাফয়র জনয 
হীতির।"  
  
িাম্বেম্বলার বময়র িায়রর্ ডবব্ল্উ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "আরও এিোর বেটার োফেফ া োে আমাফদর 
েহফরর আফেপাফে এেং আমাফদর োকণকজযি িকরফডারগুফ াফত বমা়ি  কু়িফয় বদয়া প্রিল্পগুফ াফি 
উৎসাকহত িরফে। তহকেফ র এই চতুর্থ দোয়, আরও 10টি প্রিল্প বটট তহকেফ র প্রায় 5.9 
কমক য়ন মাকিথ ন ড ার পাফে, যা আরও 129টি আোকসি ইউকনট ততরী এেং 183,000 েগথেুফটরও 
বেকে পার্শ্থেতী বটারফ্রন্ট এেং োকণকজযি স্থাফনর পনুরুত্থাফন সহায়তা িরফে।আমার প্রোসন োফেফ া 



 

 

েহর জফু়ি এ ািা এেং োকণকজযি িকরফডারফি আরও উন্নত িরার জনয বেটার োফেফ া োফের 
বিৌে গত সহায়তা অেযাহত রােফত গভনথর কুউফমা এেং এম্পায়ার বটট বডভ পফমফন্টর (Empire 
State Development) সাফর্ িাজ িরফত বপফর গকেথত।"  
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