
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এিং বিধার্সভার নর্তারা 2020 আবথনক িছম্বরর প্রণীত িাম্বেম্বে ডাউর্োউর্ 
পরু্রুজ্জীবির্ প্রকম্বের (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) চতুথন রাউম্বের 

ের্ে 100 বমবলয়র্ ডলার িরাে করাম্বক অন্তভুন ক্ত কম্বরম্বছর্  
  
নে সকল উম্ব্োগ, র্াগবরক নকন্দ্রগুবলম্বক রূপান্তর ও র্তুর্ রূপ্ার্ করম্বত সফল িম্বল প্রমাবণত 
হম্বয়ম্বছ, প্রম্বতেক অঞ্চম্বলর একটি নপৌরসভার ের্ে নসই প্রকেগুবলম্বক, পর পর চার িছর ধম্বর 10 

বমবলয়র্ ডলার িরাে করা হম্বয়ম্বছ  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যানু্ড্র সু্টয়াটন -কারির্ এবং অ্যামেমব্লী 
স্পীকার কার্ন সেরস্ট আি 2020 আরথনক বছমরর প্রণীত বামিমট রূপান্তরকারী ডাউর্টাউর্ পুর্র্জ্জীবর্ 
প্রকমের চতুথন রাউমের ির্য 100 রমরর্য়র্ ডর্ার অ্ন্তভুন ক্ত করার কথা স াষণা কমরমছর্। এই 
েফর্ উম্যাগ, সস্টমটর প্ররতটি অ্ঞ্চমর্র একটি কমর, ডাউর্টাউমর্র আমে পামের আরও 10টি 
অ্ঞ্চর্মক েোয়তা করমব, যা স্থার্ীয় অ্থনর্ীরতমক উর্জ্জীরবত করমব এবং একটি উচ্চ িীবর্যাত্রার 
মার্ প্র্ার্কারী ববরচত্রপূণন প্ররতমবেী অ্ঞ্চর্গুরর্মক আরও উন্নত কমর তুর্মব।  
  
"েমগ্র সস্টমটর 30টি করমউরর্টির মাধ্যমম আমরা ইরতমমধ্য যা স্মখ্রছ, ডাউর্টাউর্ পুর্র্জ্জীবর্ 
প্রকে যা কমরমছ তার ির্য 10 রমরর্য়র্ ডর্ামরর সথমক অ্মর্ক সবরে পুরস্কার পাওয়ার সযাগয", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুত্বপূণন কমনেূরচ ডাউর্টাউর্ করমউরর্টিগুরর্র আমূর্ পররবতন র্ 
 টিময়মছ, যার ফমর্ অ্ভূতপূবন উন্নয়র্ ও রবকাে  মটমছ এবং তার ফর্স্বরূপ আমাম্র র্গর, েের 
ও গ্রামগুরর্মত একটি র্তুর্ গবনমবাধ্ গমে উমেমছ। পমরর বছর এই গুরুত্বপূণন অ্থন েরবরােমক 
ধ্র্যবা্ িার্ামত যামত আরও 10টি করমউরর্টি প্ররতমযারগতায় র্ামম এবং উন্নরত োধ্র্ কমর তা 
স্খ্ার ির্য আরম মুরখ্ময় থাকব।"  
  
বসম্বর্ে সংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা অোবন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাবেন্স িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ প্রকে রর্উ 
ইয়কন  সস্টট িমুে রেটিগুরর্মক উন্নরত র্াভ করমত েোয়তা কমরমছ। ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ 
প্রকমের চতুথন রাউমে অ্থন েরবরাে করমত 100 রমরর্য়র্ ডর্ার অ্ন্তভুন ক্ত করার দ্বারা এই 
অ্থননর্রতক উন্নয়র্ কমনেূরচমক েমথনর্ করমত সপমর সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ ে্েযরা গরবনত। 
ির্োধ্ারমণর কথা মাথায় সরমখ্ অ্থননর্রতক উন্নয়র্ কমনেূরচ যা স্থার্ীয় ও উন্নয়র্ ও েমৃরিমক 
ত্বরারিত করমব, আমরা সেগুরর্মক েমথনর্ করা অ্বযােত রাখ্ব।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "স্পীকার েওয়ার পর সথমক, সস্টট এবং রেটির অ্মর্ক 
েেমর যাওয়ার এবং তাম্র স্থার্ীয় অ্থনর্ীরতমক উর্জ্জীরবত করার ির্য তাম্র সয প্ররতবন্ধকতাগুরর্র 



 

 

েমু্মখ্ীর্ েমত েয় তা োমমর্ সথমক স্খ্ার আমার সেৌভাগয েময়মছ। েমগ্র রর্উ ইয়মকন র র্াগররক 
সকন্দ্রগুরর্মত র্তুর্ িীবমর্র ঘ্রাণ রর্মত করমউরর্টিগুরর্মত সকৌের্গত রবরর্ময়াগ করার ির্য সস্টটমক 
অ্র্ুমরত স্মব, এমর্ কমনেূরচমক েোয়তা করমত সপমর অ্যামেমব্লী েংখ্যাগররষ্ঠ ে্মেযরা আর্রিত।"  
  
"ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ প্রকে েমগ্র সস্টমটর করমউরর্টিগুরর্মক তাম্র ডাউর্টাউর্গুরর্মক উন্নত 
করমত এবং অ্থনর্ীরতমক উর্জ্জীরবত করার ির্য স্থার্ীয় কমনেূরচগুরর্মক এরগময় রর্ময় যাওয়ার েুমযাগ 
কমর র্ময়মছ", নলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ নহাচুল, সমগ্র নস্টম্বের আঞ্চবলক অথননর্বতক উন্নয়র্ 
পবরষম্ব্র নচয়ারমোর্, িম্বলম্বছর্। "আরম অ্মর্ক েেমর সগরছ যারা ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ 
প্রকমের (DRI) অ্ংে রেোমব প্রথম রতর্ রাউমে অ্মথনর সযাগার্ সপময়মছ, এবং তারা অ্ভূতপূবন 
উন্নয়মর্র োমথ পূণন গরতমত এরগময় চমর্মছ যা তাম্র অ্ঞ্চর্গুরর্মক রূপান্তর করমছ। DRI এর 
রাউে 4 এর এই রবরর্ময়াগ এমর্রক আরও করমউরর্টিগুরর্মক েেমযারগতামূর্ক এবং উদ্ভাবর্ী 
প্রকেগুরর্মত তাম্র প্রময়াির্ীয় েংস্থার্ প্র্ার্ করমব, এবং েমগ্র রর্উ ইয়কন  সস্টমটর অ্থনর্ীরতর 
উন্নয়র্ অ্বযােত রাখ্মব।"  
  
গভর্নমরর 100 রমরর্য়র্ ডর্ার DRI, সস্টমটর ্বুনর্, খ্ারর্ বা ভুমর্ যাওয়া অ্ঞ্চর্গুরর্মক 
বেবােমযাগয, েহ্ি গন্তবযযুক্ত, প্রাণবন্ত অ্ঞ্চমর্ রূপান্তররত করমত একটি বযাপক, একারধ্ক-এমিরি 
প্মেপ।  
  
গত রতর্বামর সযমর্ েময়মছ, ্েটি আঞ্চরর্ক অ্থননর্রতক উন্নয়র্ পররষ্ (Regional Economic 
Development Council, REDC) অ্ঞ্চমর্র প্রমতযকটির সথমক একটি করমউরর্টি, একটি আমব্র্ 
প্ররিয়া এবং রূপান্তমরর ির্য প্ররতটি ডাউর্টাউমর্র েম্ভাবর্ার পুঙ্খার্ুপুঙ্খ মূর্যায়মর্র পমর একটি 10 
রমরর্য়র্ ডর্ার রবরর্ময়ামগর ির্য REDC দ্বারা রর্বনারচত েমব। চতুথন রাউমের ির্য আমব্র্ িমা 
করার সেষ র্র্ 31সে সম, 2019, রবমকর্ 4সট। মমর্ার্ীতম্র রর্বনাচর্ করমত আঞ্চরর্ক পররষ্ 
োতটি মার্্ণ্ডমক রবচার করমব:  

• ডাউর্টাউর্টিমক েুস্পষ্ট েীমার্া েে রর্রবে েমত েমব;  
• ডাউর্টাউর্টি প্ররতমবেী অ্ঞ্চর্ বা তার আমেপামের আমগর বা ভরবষযমত গমে 

উেমত পামর এমর্ সবেরকারর বা েরকারর রবরর্ময়াগগুরর্র েুরবধ্া রর্মত পারমব;  
• ডাউর্টাউর্টির মমধ্য, বা কাছাকারছর মমধ্য োম্প্ররতক বা আেন্ন কমনেংস্থামর্র 

েম্ভাবর্া থাকমব যা ডাউর্টাউর্টিমত কমীম্র আকরষনত করমব, পুর্রুন্নয়মর্ েোয়তা 
করমব এবং উন্নয়র্মক ্ী নস্থায়ী কমর তুর্মব;  

• ডাউর্টাউর্টিমক, আমগ সথমক বেবাে করা অ্রধ্বােী, তরুণ প্রিন্ম এবং ্ে কমী 
েে রবরভন্ন বয়মের রবরচত্র ির্মগাষ্ঠীর ির্য অ্বেযই একটি আকষনণীয় এবং প্রাণবন্ত 
করমউরর্টি েমত েমব;  

• সপৌরেভাটিমক স্থার্ীয় ভূেম্পম্র বযবোর, আধু্রর্ক অ্ঞ্চর্ রবভাির্ সকাড এবং 
পারকন ং স্টযাোডন , পুর্নাঙ্গ রাস্তার পররকের্া, েরক্ত ্ে প্রকে, পররমবে বান্ধব কাি 
এবং োবনির্ীর্ পররবের্ বযবস্থা েংর্গ্ন অ্ঞ্চমর্ বেবাে, বযবো স্থাপর্ এবং অ্বের 
রবমর্া্মর্র পযনপ্ত িায়গা েে বেবাে সযাগযতা এবং িীবর্যাত্রার মার্ উন্নয়র্কারী 



 

 

র্ীরতগুরর্ আমগ সথমকই গ্রেণ কমরমছ এমর্ েমত েমব বা র্ীরতগুরর্ বতরর এবং 
বাস্তবারয়ত করমত েেম েমত েমব বা;  

• সপৌরেভাটিমক একটি উন্মকু্ত এবং বযাপক করমউরর্টি অ্ংেগ্রেণ প্ররিয়া েম্পা্র্ 
করমত েমব যার ফর্স্বরূপ ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবমর্র এবং এমর্ একটি প্রাররম্ভক 
প্রকে এবং উম্যামগর তারর্কার ির্য মার্রেকতা বতরর করমব যা একটি DRI 
সকৌের্গত রবরর্ময়ামগর পররকের্ামক অ্ন্তভুন ক্ত করমত পামর; এবং  

• সপৌরেভাটি রূপন্তমূর্ক প্রকেগুরর্মক ের্াক্ত কমরমছ যা প্রথম এক বা ্ ুবছমরর 
মমধ্য DRI তেরবর্টিমক কামি র্ারগময় বাস্তবারয়ত করার ির্য প্রস্তুত থাকমব।  

  
একবার একটি করমউরর্টি REDC দ্বারা রর্বনারচত েমর্, ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবমর্র ির্য একটি 
সকৌের্গত পররকের্ার অ্গ্রগরত তত্ত্বাবধ্ার্ করমত স্থার্ীয় সর্তা, অ্ংেী্ার এবং মুখ্য েরকারর 
আরধ্কাররক েমরিত একটি স্থার্ীয় পররকের্া করমটি (Local Planning Committee, LPC) গের্ 
করা েমব। রর্উ ইয়কন  সস্টট রডপাটন মমন্ট অ্ফ সস্টট (New York State Department of 
State) এবং রর্উ ইয়কন  সস্টট সোমে এবং করমউরর্টি ররর্ুয়ার্ (New York State Homes and 
Community Renewal) এর রবমেষজ্ঞগণ করমটিগুরর্র কািমক েোয়তা করমব।  
  
র্াইমেিপ্রাপ্ত সপো্ার পরামেনকম্র (LPC) দ্বারা েুপাররে করা প্রকেগুরর্ বাস্তবারয়ত করার ির্য 
DRI তেরবর্গুরর্ বযবোর করা েমব এবং আঞ্চরর্ক পররষ্ দ্বারা অ্র্ুপ্রারণত উন্নয়র্ গমে তুর্মত 
ডাউর্টাউমর্র প্ররতমবেী অ্ঞ্চর্গুরর্মত অ্রতররক্ত েরকারর এবং সবেরকারর রবরর্ময়াগগুরর্মক পুর্রায় 
কাযনকর এবং েুররেত করমত েমব।  
  
বর্উ ইয়কন  নস্টে নসম্বেোবর অফ নস্টে নরাসার্া নরাসাম্বডা িম্বলম্বছর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ 
প্রকে প্ররত বছর েফর্ প্রমারণত েময়মছ এবং 2019 োমর্ আরও একটি রাউেমক কাযনকর েমত 
স্মখ্ আরম গরবনত। আরম এই করমউরর্টিগুরর্মত উন্নয়র্ রর্মি সচামখ্ স্মখ্রছ এবং সযরকম ফর্াফর্ 
আো করা েময়মছ তার সথমকও সবরে ভামর্া েময়মছ। এই প্রকে, েমগ্র সস্টমটর আমাম্র 
করমউরর্টিগুরর্মক উন্নত করমত, গভর্নর কুওমমার ্ায়বিতামক প্রমাণ কমর।"  
  
এম্পায়ার নস্টে নডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর নপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওয়াডন  নেমবি িম্বলর্, "েমগ্র রর্উ ইয়কন  সস্টমটর করমউরর্টিগুরর্মত 
র্তুর্ রবরর্ময়াগগুরর্মক অ্র্ুপ্রারণত করমত এবং অ্থননর্রতক উন্নয়মর্য েোয়তা করার ির্য একটি 
প্রাণবন্ত ডাউর্টাউর্ গুরুত্বপূণন এবং ির্োধ্ারমণর বেবাে, কাি করা এবং সকর্াকাটার ির্য র্তুর্ 
েুমযাগ বতরর করার মাধ্যমম ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ উম্যাগ েেরাঞ্চমর্ র্বিীবর্ এবং উ্যম 
বিায় রাখ্া অ্বযােত সরমখ্মছ।"  
  
বর্উ ইয়কন  নস্টে নহামস অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ প্রকে ের্ েমগ্র সস্টমট একটি প্রাণবন্ত, আকষনণীয়, এবং রবঘ্নেীর্ 
গন্তমবযর ডাউর্টাউর্ গমে তুর্মত েোয়তাকারী অ্থননর্রতক উন্নয়মর্র একটি েৃির্েীর্ এবং েফর্ 
প্মেপ। এটি স্বতন্ত্র্য করমউরর্টিগুরর্র স্বতন্ত্র্য প্রময়াির্ীয়তা পূরমণ এবং রব্যমার্ েম্প্গুরর্র উপর 
গঠিত সকৌের্গত রবরর্ময়াগ করমত গভর্নর কুওমমার ্ায়বিতার একটি অ্র্র্য উ্ােরণ। এই 

https://www.dos.ny.gov/#_blank
https://www.dos.ny.gov/#_blank
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https://protect2.fireeye.com/url?k=c51f65b4-99395217-c51d9c81-000babda0106-1a826251fa691cf3&u=http://www.nyshcr.org/#_blank


 

 

কমনেূরচ রকভামব রর্উ ইয়মকন র ডাউর্টাউর্গুরর্মক পুর্রুর্জ্জীরবত কমর তা স্খ্ার ির্য আমরা উন্মখু্ 
থাকব।"  
  
DRI এর বতন মার্ 30টি পুরস্কারপ্রাপক ের্:  
  
কোবপোল বরবেয়র্ 
সের্ে ফর্ে রেটি  
োডের্ রেটি  
অ্যার্মবরর্ (রিন্টর্ সস্কায়ার) রেটি  
  
নকন্দ্রীয় বর্উ ইয়কন   
ওেওময়মগা রেটি  
সকাটন র্যাে রেটি  
অ্ওবার্ন রেটি  
  
বফঙ্গার নলকস 
সিমর্ভা রেটি  
বাটারভয়া রেটি  
রভমর্ি অ্ফ সপর্ ইয়ার্  
  
লং আইলোে 
রভমর্ি অ্ফ ওময়ষ্টবারর  
রেকেরভরর্ (টাউর্ অ্ফ ওময়স্টার সব)  
সেন্ট্রার্ ইেরর্প (টাউর্ অ্ফ ইেরর্প)  
  
মধে-হাডসর্  
রমরডর্টাউর্ রেটি  
রকংমস্টার্ রেটি  
রর্উ সরামচরর্ রেটি  
  
নমাহক ভোবল  
ওরর্ওন্টা রেটি  
সরাম রেটি  
আমস্টারডাম রেটি  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি  
িামাইকা, কুইি  
ব্রর্ক্স রেরভক সেন্টার  
ডাউর্টাউর্ ব্রুকরর্র্  
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র্থন কাউবি  
প্ল্যাটেবাগন রেটি  
ওয়াটারটাউর্ রেটি  
রভমর্ি অ্ফ োরার্াক সর্ক  
  
্বিণাঞ্চল  
এর্রমরা রেটি  
রভমর্ি ওয়াটরকর্ে সের্  
ওময়মগা টাউর্  
  
পবিম বর্উ ইয়কন   
সিমেটাউর্ রেটি  
ওরর্য়ার্ রেটি  
র্কমপাটন  রেটি  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুর্জ্জীবর্ প্রকে েম্পমকন  আরও তথয www.ny.gov/dri এ পাওয়া যামব।  
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