
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলার ইস্ট সাইম্বের জীির্মার্ উন্নয়ম্বর্র জর্ে 50 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর 

ইস্ট সাইে কবরম্বোর ইম্বকার্বমক ডেম্বভলপম্বমন্ট োন্ড (EAST SIDE CORRIDOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT FUND, ESCEDF) ড াষণা কম্বরর্  

  

এই োন্ড িাবণবজেক কবরম্বোরগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বি, স্থার্ীয় প্রবতষ্ঠার্গুম্বলাম্বক সহায়তা 
করম্বি এিং অিকাঠাম্বমাগত উন্নয়র্  টাম্বি  

  

চারটি প্রধার্ িাবণবজেক কবরম্বোম্বর সহায়তা বিবর্ম্বয়াগ: বমবেগার্, ডজোরসর্, বেলম্বমার এিং 
ডিইবল এবভবর্উস  

  

ইস্ট সাইে কবরম্বোর ইম্বকার্বমক ডেম্বভলপম্বমন্ট োন্ড সম্পবকন ত পবুিকাটি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ইস্ট সাইড কমরমডার ইমকার্মমক ডডমভিপমমন্ট 

ফামের ড াষণা কমরর্, এটি মর্মনাক্ত চারটি প্রধার্ বামণমজযক কমরমডামর মবমর্ময়ামগর মাধযমম বামফমিার ইস্ট 

সাইমডর পুর্জন াগরমণর একটি উম্যাগ: মমমিগার্, ডজফারসর্, মফিমমার এবং ডবইমি এমভমর্উস। এই অ্র্নায়র্ 

ঐমিহামসক ভবর্গুমিা সংরক্ষণ, আমিপামির সম্পম্র প্রধার্ উন্নয়মর্ অ্র্নায়র্, বামণমজযক সুম াগ-সুমবধার 

সম্প্রসারণ, অ্বকাঠামমাগি উন্নয়মর্র পািাপামি এই এিাকাগুমিার ড ৌর্ভামব বযবহৃি ডবসরকামর মবমর্ময়াগ 

মবকামির মাধযমম ঐমিহযবাহী প্রধার্ প্রধার্ সড়কগুমিা এবং বামণমজযক কমরমডারগুমিা পুর্ঃস্থাপর্ করমি 

সাহা য করমব। উক্ত ফাে আমিপামির মস্থমিকরণ উম্যামগর (Neighborhood Stabilization Initiative) 

জর্য ইস্ট সাইমডর 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার এবং বামফমিা ডসন্ট্রাি টামমনর্ামির (Buffalo Central 

Terminal) জর্য 5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার  া 2017 সাি প নন্ত ডমাট 65 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর পূবনবিী 
মবমর্ময়াগগুমিার পমরপূরক।  

  

"বামফমিার ইস্ট সাইমডর মমিা বামণমজযক কমরমডারগুমিা জীবর্ ধারণ ক্ষমিা, বসবাসম াগযিা এবং আমাম্র 

িহমরর ববমিমযয একটি গুরুত্বপূণন ভূমমকা পাির্ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "সাম্প্রমিক বছরগুমিামি 

আমরা কমীম্র প্রমিক্ষণসহ একটি র্িুর্ বামফমিা মবমর্মনামণর জর্য গুরুত্বপূণন মবমর্ময়াগ কমরমছ এবং আজ ডসই 
সম্প্গুমিা স্থাপর্ করমি এবং সব কাজ  র্া র্ভামব হমে মক র্া িা মর্মিি করমি ইস্ট সাইমড আরও 50 

মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়ামগর ড াষণা ম্মে।"  

  

"বামফমিার ইস্ট সাইমড এই উমেখম াগয মবমর্ময়ামগর মাধযমম, ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়কন  জমুড় সং টিি অ্র্ননর্মিক 

পুর্রুদ্ধামর প্রমিযক এিাকা অ্ংিগ্রহণ করমছ িা মর্মিি করায় আমাম্র ড  প্রমিশ্রুমি িা অ্বযাহি রাখমছ", 

ডলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ডহাচুল িম্বলর্। "কময়ক ্িক ধমর, আমরা ড্মখমছ চাকমর ও বযবসাগুমিা মবিুপ্ত 

হময়  ামে এবং ইস্ট সাইমডর বামসন্দারা আিাহি হমের্। আমরা সমরজমমমর্ ড্মখমছ আমরা কীভামব র্র্নিযাে 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Buffalo-East-Side-Corridor-Fund.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/Buffalo-East-Side-Corridor-Fund.pdf


 

 

ওয়াকন মফাসন ডেইমর্ং ডসন্টার (Northland Workforce Training Center, NWTC) এর মমিা প্রকল্পগুমিার 

মাধযমম ডসই আিার পুর্জন াগরণ করমছ  া ভামিা ডবিমর্র চাকমরগুমিামি র্িুর্ সুম াগ কমর ম্মে। 

এিাকাগুমিামক িমক্তিািীকরণ, অ্বকাঠামমার উন্নয়র্ এবং আরও সুন্দর ভমবষযৎ মবমর্মনামণর জর্য এমর্মক 

আরও মরমসাসন বরাদ্দ ম্ময় আমরা পরবিী প্মক্ষপগুমিা গ্রহণ করমছ।"  

  

অ্র্ননর্মিক ও ভূমম বযবহার উপামের মবমেষণ, অ্িীমির মবমর্ময়াগসমহূ এবং ডস্টকমহাল্ডারম্র গভীর 

সমৃ্পক্তিা প নমবক্ষমণর মাধযমম, ESD চারটি ইস্ট সাইমডর বামণমজযক কমরমডামরর পািাপামি র্য়টি টামগনট 

অ্ঞ্চি ির্াক্ত করার জর্য বামফমিা মসটির অ্মফস অ্ব স্ট্র্যামটমজক প্ল্যামর্ং (City of Buffalo's Office of 

Strategic Planning) এর সামর্ কাজ কমরমছ ড খামর্ এই অ্র্নায়র্ কমমউমর্টির পুর্জন াগরণ ও একিাবদ্ধ 

করার একটি হমিমস্টক ও ডটকসই পদ্ধমি বিমর করার প্রমি গুরুত্ব ম্মব।  

  

50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ইস্ট সাইড কমরমডার ইমকার্মমক ডডমভিপমমন্ট ফাে মর্মনাক্ত ডক্ষমে বরাদ্দ 

মহমসমব প্রস্তাব করা হময়মছ:  

  

MLK পাকন  বেবিক্ট (6.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - পাকন  পুর্ঃপ্রমিষ্ঠা ও আধুমর্কীকরমণর পািাপামি 

কমমউমর্টির ডপ্রাগ্রামমং এর জর্য  া্ ুমরর সামমর্র প্রাক্তর্ মসিঁমড় মরর পুর্ঃপ্রমিষ্ঠার জর্য এই ফাে বযবহৃি 

হমব।  

  

ব্রেওম্বয় মাম্বকন ট (4 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - আঞ্চমিক খা্য উৎস মহমসমব আরও ডটকসই, বছরবযাপী 
কা নক্রমম সহায়িা করার পািাপামি বামফমিা ডসন্ট্রাি টামমনর্াি এবং অ্র্যার্য আঞ্চমিক সম্পম্র সামর্ আঞ্চমিক 

সম্পকন  স্থাপমর্ সহায়িা করমি একটি গুরুত্বপূণন পমরকল্পর্া ও মূিধর্ মবমর্ময়ামগর জর্য এই অ্র্নায়র্ করা হমব।  

  

র্িনলোম্বন্ড কবমউবর্টির ডসালার অোম্বর (2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - 683 র্র্নিযাে এমভমর্উমি একটি 

ডসািার অ্যামর মর্মনামণর জর্য এই অ্র্ন বযবহৃি হমব ড টি একটি কমমউমর্টি মাইমক্রা মগ্রমডর কা নক্রমমর অ্ংি 

মহমসমব উন্নয়মর্র জর্য এবং র্র্নিযাে ওয়াকন মফন াস ডেইমর্ং ডসন্টার (683 র্র্নিযাে এমভমর্উমিই অ্বমস্থি) এর 

সামর্ ড ৌর্ভামব ডসৌর মবষময় কমীম্র জর্য হামি-কিমম প্রমিক্ষণ সুমবধা ম্মি প্রমিম ামগিাপূণনভামব অ্র্ুমরাধ 

করা হমব।  

  

বমবেগার্ বিট আবিকার্ আম্বমবরকার্ ডহবরম্বটজ কবরম্বোর (7 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - কািারড 

মমউমজমিয়ান্স ক্লাব (Colored Musicians Club), মমমিগার্ মস্ট্র্ট বযামিস্ট চাচন  (Michigan Street 

Baptist Church), র্াি হাউজ মমউমজয়াম (Nash House Museum) এবং WUFO ব্ল্যাক ডরমডও মহমস্ট্র্ 

কামিমিভসহ (WUFO Black Radio History Collective) িীষন প্রমিষ্ঠার্গুমিামি মূিধর্ বৃমদ্ধর পািাপামি 

একটি মবমিষ বযবস্থাপর্া ও ড ৌর্ কা নক্রম পমরকল্পর্ার মাধযমম মর্ধনামরি ভমবষযৎ ফামের জর্য অ্র্নায়র্ 

করমব।  

  

ভবিষেৎ প্রকল্পগুম্বলাম্বত অর্িায়র্ (12.6 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার)  া সহায়িা করমব:  

• একটি ্ী ন সময়বযাপী কমরমডার এিাকার জর্য বড় মামপর অ্র্নায়মর্র জর্য বামফমিা ডমইর্ 

মস্ট্র্টস ডপ্রাগ্রামমর সম্প্রসারণ কমর একটি ইস্ট সাইে ডমইর্ বিটস গ্র্োন্ট ডপ্রাগ্র্াম্বমর, সৃময 

ড টি বামহযক ও অ্ভযন্তরীণ ভবমর্র আধুমর্কীকরণ করার জর্য কমরমডামরর কু্ষদ্র বযবসা 



 

 

প্রমিষ্ঠার্গুমিার মূিধর্ বৃমদ্ধমি বযবহৃি হমব। এই ডপ্রাগ্রামটি আরও র্মর্ীয় হমব এবং অ্র্যার্য 
কমরমডামরর জর্য মব্যমার্ ডমইর্ মস্ট্র্টস ডপ্রাগ্রামম মবমভন্ন কু্ষদ্র বযবসাগুমিা অ্ংিগ্রহমণ পূমবন ড  

বাধার সমু্মখীর্ হময়মছি িা ্রূ করমব।  

• একটি কবমউবর্টি-বভবিক বরম্বয়ল এম্বস্টট ডেম্বভলপম্বমন্ট ডেইবর্ং ডপ্রাগ্র্াম সৃময ড টি 

মবমভন্ন ্ক্ষিা এবং িাম্র মর্মজম্র প্রপাটিন র উন্নয়র্ বা পুর্ঃপ্রমিষ্ঠা প্রকমল্প বাস্তবায়মর্র জর্য 
কা নকারণ জার্ার পমরকল্পর্ার মাধযমম এবং  ইস্ট সাইড কমরমডারবযাপী ভূমম ও 

ভবর্গুমিামি কমমউমর্টি চামিি পদ্ধমিমি উন্নয়র্ আরও ভামিাভামব মর্মিি কমর 

কমমউমর্টির স্সযম্র ক্ষমিাময়ি করমি পারমব। কমনসূমচটিমি অ্ন্তভুন ক্ত র্াকমব ভবর্ 

মামিকম্র মূিধর্ অ্র্ু্ামর্র জর্য অ্র্নায়র্ করা িাম্র প্রপাটিন গুমিার সংস্কার ও পুর্বনযবহামর 

কামজ িাগামর্ার জর্য প্রমিক্ষণ ও ডমন্টমরং সম্পন্ন কমরর্ এবং  
• ্ী ন ডময়াম্ ডবসরকামর পুর্মবনমর্ময়াগ/পুর্বনযবহামরর জর্য ঝুিঁ মকপূণন ঐমিহামসক ভবর্গুমিা 

সংরক্ষণ করমি প্রমিমরাধমিূক রক্ষণামবক্ষণ ও স্বল্পমময়া্ী মস্থমিকরমণর উমদ্দমিয একটি ভির্ 

সংরক্ষণ োন্ড (Building Preservation Fund) গঠিি হয়। প্রকমল্পর পযারামমটারসমূহ 
মর্ধনারণ করা হমে এবং ডকামর্া ঐমিহামসক স্থাপর্া সংরক্ষমণর িমক্ষয িমক্তিািী ইো ও 

পমরকল্পর্া প্র্িনর্ কমর ডসই সকি প্রমিষ্ঠার্মক িহমবি ড্ওয়া হমব এবং ডসই সকি প্রমিষ্ঠার্মক 

িহমবি প্র্ার্ করা ডর্মক মবরি র্াকা হমব  ারং  উমদ্দিযপূণন "অ্বমহিার মাধযমম ধ্বংস" বা 
এই জািীয় অ্স্পুায় ড মর্ কর ্রু্ীমিমি অ্ংিগ্রহণ করমছ।  

  

বেম্বরক্ট প্রম্বজক্ট োবন্ডং (7.4 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - প্রকমল্পর জর্য বযবসা এবং স্বিন্ত্র বযমক্তম্রমক মূিধর্ 

প্র্ার্,  া কমমউমর্টি চামিি ইস্ট সাইমডর পুর্জন াগরণ মর্মিি কমর। প্রস্তামবি প্রকল্পসমূমহ অ্ন্তভুন ক্ত আমছ 

ড ৌর্ভামব বযবহৃি ভবর্গুমিামি বামণমজযক স্থার্ মবমর্মনাণ, ঐমিহামসক অ্বকাঠামমার পুর্ঃপ্রমিষ্ঠা ও 

পুর্বনযবহার এবং ভমবষযৎ প্রকল্পগুমিার ফামের জর্য অ্র্নায়র্।  

  

অিকাঠাম্বমাম্বত বিবর্ম্বয়াগ (10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - বামফমিা িহমরর রাস্তার উন্নয়মর্র জর্য—মবমিষ 

কমর চারটি কমরমডার ও কামিি অ্ঞ্চমির বযবহামরর জর্য—অ্র্নায়র্ করমব, ড টি ESD এর মবমর্ময়ামগর 

পমরপূরক এবং ড খামর্ সম্ভব ডস্টট/ডফডামরি পমরবহর্ ফামে বযবহার করমব।  

  

এই মবমর্ময়াগগুমিা সম্পমকন  মবস্তামরি ড্খুর্ ইস্ট সাইড কমরমডার ইমকার্মমক ডডমভিপমমন্ট ফাে পুমস্তকায় 

এখামর্।  

  

মসটির ডমাট ভূমমর 40 িিাংমিরও ডবমি জমম, ডমাট জর্সংখযার 40 িিাংমিরও ডবমি জর্সংখযা এবং ডমাট 

চাকমর ও বযবসার প্রায় 30 িিাংি মর্ময় গঠিি বামফমিা মসটির ইস্ট সাইড বামফমিার পুর্ঃপ্রমিষ্ঠাবযাপী মসটির 

বামক অ্ংমির সামর্ সম-অ্বস্থায় ডর্ই। 2017 সামির জিুাইময়, গভর্নর কুওমমা "বামফমিা আঞ্চমিক মস্থমিকরণ 

উম্যামগ" 60 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার বরামদ্দর 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার প্র্ার্ কমরমছর্, বামক 50 মমমিয়র্ 

মামকন র্ ডিামরর বামণমজযক কমরমডারগুমিা পুর্ঃপ্রমিষ্ঠার জর্য ডরমখমছর্। অ্র্যার্য সরকামর ও ডবসরকামর 

অ্র্নায়র্কারীম্র সামর্ কাজ করার মাধযমম িহমবমির উমদ্দিয হমিা কমমউমর্টির জর্য একটি র্িুর্ এবং 
ঐকযবদ্ধকারী কণ্ঠ বিমরর জর্য সামমগ্রক ও ডটকসই উম্যাগ সৃময করা।  

  

অ্মিমরক্ত িহমবমির মববরণ:  

  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Buffalo-East-Side-Corridor-Fund.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/Buffalo-East-Side-Corridor-Fund.pdf


 

 

িাম্বেম্বলা ডর্ইিারহুে স্টোবিলাইম্বজের্ ইবর্বেম্বয়টিভ - মর্উ ইয়কন  ডস্টট ডহামস এবং কমমউমর্টি 

পুর্র্বীকরণ (Homes and Community Renewal, HCR) দ্বারা 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার পমরচাির্া 
করা হমে এবং এইভামব মর্মনাক্ত বযবহামরর জর্য পুরসৃ্কি করা হময়মছ:  

• ডহামওর্ারবেপ অপচুন বর্টিজ ডপ্রাগ্র্াম (2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) – মসটি অ্ব বামফমিা 
কিৃন ক পমরচামিি হমে, এই কমনসূমচ 28টি মসটি-মামিকার্াধীর্ কমনসূমচমি অ্র্ন মবমর্ময়াগ 

করমব এবং পূবন পামবনর সম্পমে খামি করমব। একবার র্বায়র্ করা হময় ডগমি মসটি ESD 

কিৃন ক অ্র্ুমমাম্ি প্রমক্রয়ার মাধযমম বামড়গুমি মবক্রয় করমব। কমনসূমচটি চিমার্ রাখমি 

সমূ্পণন িহমবি ডিষ র্া হওয়া প নন্ত মবক্রয়িব্ধ মুর্াফা একটি চক্রাকামর চিমার্ িহমবমি 

মবমর্ময়াগ করা হমব। প্রধার্ িক্ষয হমিা বামড়র মামিকার্া বৃমদ্ধ করা এবং পাবনবিী এিাকার 

ভারসাময ও প্রবৃমদ্ধমি অ্ব্ার্ রাখা।  

• আিাসর্ সংরক্ষণ (1.4 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার) - কমমউমর্টি ফাউমেির্ ফর ডগ্রটার 

বাফামিা (Community Foundation for Greater Buffalo) কিৃন ক এই প্রকল্প মগ্রর্ অ্যাে 

ডহিম্ ডহামস ইমর্মিময়টিভ এর একটি অ্ংি  া বামড়গুমিার স্বাস্থযমবষয়ক সমসযাবিীর ডক্ষমে 

মধযস্থিা করমছ এবং ইস্ট সাইমডর বামড়গুমিামক মজবিু করমছ  া মর্ন আময়র 

পমরবারগুমিামক িাম্র বামড়মি র্াকমি সক্ষম করমছ।  

• কবমউবর্টি র্িায়র্ োন্ড (Community Restoration Fund) (1 মমমিয়র্ মামকন র্ 

ডিার) – SONYMA কিৃন ক পমরচামিি এই কমনসূমচটি ইস্ট সাইমডর উপর মটন মগজ ক্রয় 

করমছ এবং বামড়র মামিকম্রমক ডফারমক্লাজার হ্রাস করমি মবমভন্ন ধরমর্র সহায়িা প্র্ার্ 

করমছ এবং বামড়র মামিকম্রমক িাম্র বামড়মি র্াকার সুম াগ ম্মে।  

• হোবিটোট ের বহউমোবর্টি (Habitat for Humanity) (120,000 মামকন র্ ডিার) - 

হযামবটযাট ফর মহউমযামর্টি কিৃন ক ইস্ট সাইমড বামড়সমহূ ক্রয় করার জর্য এই অ্র্নায়র্ সাহা য 
করমব ড গুমিামক সংস্কার করা হমব এবং পমরবারবগন ডসগুমিা মকর্মি পারমবর্।  

  

ডসন্ট্রাল টাবমনর্াল ডরম্বস্টাম্বরের্ (Central Terminal Restoration) - 5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 

ডসন্ট্রাি টামমনর্াি ডরমস্টামরির্ কমপনামরির্মক প্র্ার্ করা হময়মছি  ামি আইকমর্ক ঐমিহামসক গঠমণর 

অ্ংিসমূহ র্কিা ও সংস্কার করার কাজ শুরু করা  ায়। ESCEDF এর মাধযমম অ্মিমরক্ত 400,000 মামকন র্ 

ডিার বরাদ্দ করা হময়মছ পাবনবিী এিাকায় অ্র্নায়মর্র জর্য/সম্পমের মাস্টার প্ল্যামর্র জর্য এবং কমম্পমর্য়র্ 

ডর্ইবারহুড অ্যামসট ব্রডওময় মামকন মটর সামর্ সম্ভাবয সংম াগ পরীক্ষা করার জর্য।  

  

এম্পায়ার ডস্টট ডেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD) এর ডপ্রবসম্বেন্ট, প্রধার্ 

বর্িনাহী কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওয়ােন  ডযমবি িম্বলর্, 50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ইস্ট সাইড 

কমরমডার ইমকামর্ামমক ডডমভিপমমন্ট ফাে বাফামিা ডর্ইবারহুমড চিমার্ অ্ন্তভূন মক্তমূিক ও ডকৌিিগি 

মবমর্ময়াগসমূমহর প্রমিমর্মধত্ব কমর  া এটির প্রবৃমদ্ধ ও সংস্কারমক ত্বরামিি করমছ।  

  

বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বিাবরটির (New York Power Authority, NYPA) ডপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও 

বগল বস. কুইম্বর্াস িম্বলর্, "বাফামিা এর ইস্ট সাইমডর উন্নয়মর্ NYPA একটি িমক্তিািী সহায়ক মহমসমব কাজ 

করমছ  া ডবি কময়কটি স্থার্ীয় বযবসা ও প্রমিষ্ঠার্মক কময়ক বছর অ্র্ননর্মিক উন্নয়র্ মবমর্ময়ামগর মাধযমম 

সহায়িা করমছ। ESD সামর্ সহম ামগিার মভমেমি এবং গভর্নর কুওমমার মর্ম ন্ির্ায় NYPA িার সহায়িার 



 

 

ডক্ষমে প্রমিজ্ঞাবদ্ধ এবং এই গুরুত্বপূণন কমমউমর্টিমি মবমর্ময়ামগর প্রসামরর জর্য ভমবষযি সুম াগ সুমবধা 
অ্র্ুসন্ধার্ অ্বযাহি রাখমব।"  

  

কংম্বগ্র্সমোর্ ব্রায়ার্ বহবর্গস িম্বলর্, "ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়কন  মবগি কময়ক বছমর প্রসংসর্ীয় অ্গ্রগমি অ্জন র্ 

কমরমছ মকন্তু বাফামিামক িার পূণন সম্ভাবয সংস্কার অ্জন র্ করমি হমি িামক অ্বিযই আমাম্র ডর্ইবারহুমড 

ডপৌিঁছামি হমব। র্র্নিযাে ওয়াকন মফাসন ডেমর্ং ডসন্টার এ ডফডামরি মবমর্ময়াগ, মফিমমার এমভমর্উ এর 

অ্বকাঠামমা ও ডজফারসর্ এমভমর্উ এর উন্নয়র্ কা নাবিীর সামর্ সমিয় ডরমখ আজ গভর্নর কুওমমা ড  ড াষণা 
ম্ময়মছর্ িা ইস্ট সাইড সংস্কামর একটি ডরামাঞ্চকর উত্থামর্র প্রমিমর্মধত্ব কমর।"  

  

বসম্বর্টর টিম ডকম্বর্বে িম্বলর্, "বামফমিা এর ইস্ট সাইমড এই ্ি মমমিয়র্ ডিামরর মবমর্ময়াগ আসমি ডসটাই 
 া আমরা প্রিযািা কমর। আমাম্র কমমউমর্টির বামণমজযক কমরমডারসমূহ জীবন্ত ও ববমচেযময় এবং সুমর্ম ন্য 

প্রমচযার মাধযমম আমরা আমাম্র ডর্ইবারহুড গমড় িুিমি িাম্র সমিযকামরর সম্ভাবর্ামক উন্মকু্ত করা শুরু 

করমি পারমবা  া বামফমিামক বসবামসর ডক্ষমে আরও ডবমি উপ ুক্ত মহমসমব গমড় িুিমব। বামফমিা মবমিয়র্I 

ডস্টট মবমর্ময়াগসমূহমক স্থার্ীয় কমমউমর্টিসমূমহ িক্ষয মস্থর করার মাধযমম অ্বযাহিভামব ডডমভমডন্ট প্র্ার্ 

করমি র্াকমব এবং আমম ডস্টট এর বামজমট এটি অ্ন্তভুন ক্ত করমি ডপমর গমবনি।"  

  

অোম্বসেবল সংখোগবরষ্ঠ ডর্তা বিস্টাল বপপলস-ডস্টাকস িম্বলর্, "গভর্নমরর ইস্ট সাইড ইমকামর্ামমক 

ডডমভিপমমন্ট ফামের আজমকর সুমবধামভাগীম্রমক আমম স্বাগি জার্ামি চাই। মমমিগার্, ডজফারসর্, ডবইমি 

এবং মফিমমার এমভমর্উ িাম্র র্বায়র্ প্রমচযায় সহায়িা মহমসমব 50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার পামব। ্ী ন 
সমময়র জর্য আটমক র্াকা অ্বকাঠামমা, মূিধর্ সংস্কার, বযবসাময়ক উন্নয়র্, র্িুর্ আবাসমর্র ডক্ষমে 

িহমবিসমূহ সহায়িা করমব এবং ফিশ্রুমিমি বামসন্দাম্র জর্য অ্র্ননর্মিক সুম াগসুমবধা সৃময করমব। আমম 

আমাম্র বামণমজযক কমরমডারসমূমহর িমক্তিািীকরণ ও রূপান্তর ড্খমি চাই।"  

  

ইবর কাউবন্ট বর্িনাহী মাকন  ডপালর্কারজ িম্বলর্, "্ভুন াগযজর্কভামব বহু ্িক বযবসাময়ক ও সরকামর 

উভয় ধরমর্র মবমর্ময়াগ র্া হওয়ার ফমি বামফমিা এর ইস্ট সাইড অ্র্যার্য বৃহের কমমউমর্টির িুির্ায় 

উমেখম াগযভামব মপমছময় পড়মছ। ির্াক্ত করার মমিা এখমর্া অ্মর্ক বযাপামর র্াকমিও আমম মবমভন্ন 

ডর্ইবারহুড এবং প্রকমল্প 50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ করার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রিংসা কমর 

ডকর্র্া এগুমিা বামফমিা এর ইস্ট সাইমডর মূি চামহ্াবিীর জর্য প্রময়াজর্ীয়। আিাবযাঞ্জকভামব ইস্ট সাইড 

কমরমডার উন্নয়র্ ফাে একটি কযাটামিস্ট মহমসমব কাজ করমব অ্মিমরক্ত ডবসরকারিং খামির মবমর্ময়াগমক 

প্রসামরি করমব  া অ্িীমি বযর্ন হময়  াওয়া প্রমচযাসমূমহর মমিা হমব র্া।"  

  

িাম্বেম্বলার ডময়র িায়রর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "আমম খুবই কৃিজ্ঞ ড  গভর্নর কুওমমা সুমর্ম ন্য অ্র্নায়র্ মহমসমব 

50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ ড াষণা কমরমছর্  ামি ইস্ট সাইড কমরমডার ইমকামর্ামমক ডডমভিপমমন্ট 

ফামের মাধযমম বামফমিা এর ইস্ট সাইমডর সংস্কারমক অ্বযাহি রাখা  ায়। এই িহমবিগুমি বামফমিা এর ইস্ট 

সাইমডর অ্র্ননর্মিক পুর্রুত্থার্মক সমর্নর্ করমব,  া র্র্নিযাে ওয়াকন মফাসন ডেমর্ং ডসন্টার এর সাফমিযর দ্বারা 
এবং িহরটির একটি অ্ঞ্চমি ডসই সমভূমমর বৃমদ্ধ,  া বহু ্িক ধমর সম্প্গুমির অ্মর্য়মমি বরাদ্দ ডর্মক 

ভুগমছ, ডসটি সমর্নর্ করমব। এটি প্রমিটি ডর্ইবারহুমডর অ্গ্রগমিমি উমেখম াগযভামব সহায়িা করমব।"  

  

আজমকর ড াষণা র্র্নিযাে ওয়াকন মফাসন ডেমর্ং ডসন্টার (NWTC), র্র্নিযাে কমরমডার এর অ্যাঙ্কর এ ড ামষি 

হময়মছি। একটি পারস্পমরক ওয়াকন মফাসন উন্নয়র্ উম্যাগ মহমসমব NWTC মর্ময়াগকিন া, মিক্ষা প্রমিষ্ঠার্সমূহ, 



 

 

কমমউমর্টি ও মববাস মভমেক প্রমিষ্ঠার্সমূহ ও ডস্টট ও স্থার্ীয় সরকামরর মধযকার একটি ইোমস্ট্র্-চামিি 

সরকামর-ডবসরকামর অ্ংিী্ামরত্ব। এটির িক্ষয হমিা স্থার্ীয় শ্রমমক পুমির মধযকার ্ক্ষিার  াটমি বন্ধ করা 
এবং প্রমিক্ষণ, সহম ামগিা, ইন্টার্নমিপ, অ্যামপ্রন্টাইসমিপ এবং উন্নি উৎপা্র্ ও এর্ামজন  কযামরয়ামরর উপর 

স্থায়ী কমনসংস্থামর্র জর্য ইমকামর্ামমক অ্র্-রয্াম্প সৃময করা ড গুমিা এই অ্ঞ্চমির বিন মার্ কমনিমক্তর সবমচময় 

মপমছময় পড়া ডিাকম্র জর্য করা হমব। এম্পায়ার ডস্টট ডডমভিপমমমন্টর মাধযমম র্র্নিযাে কমরমডার 

ডরমডমভমিাপমমন্ট এমরয়া ডপ্রামজমি বৃহের 127 মামকন র্ ডিার মবমর্ময়ামগর অ্ংি মহমসমব NWTC ডফমসমিটিমি 

44.1 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার এবং মর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্র্মরটির মাধযমম 15 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ 

করা হমব। বামফমিা আরবার্ ডডমভিপমমন্ট কমপনামরির্ (Buffalo Urban Development Corporation, 

BUDC) (একটি মসটি অ্ব বামফমিা এর পৃষ্ঠমপাষকিাপ্রাপ্ত স্থার্ীয় উন্নয়র্ সংস্থা) এর সামর্ ESD এবং NYPA 

অ্ংিী্ামরমত্বর মভমেমি কাজ করমছ  া প্রকমল্পর জর্য এবং বৃহের র্র্নিযাে প্রকমল্পর জর্য একটি ডডমভিপার 

মহমসমব কাজ করমছ।  
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