
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরুস্কাম্বরর অংে বিম্বেম্বি অোলিোবর্র বিন্টর্ 
স্স্কায়াম্বরর জর্ে রূপান্তরকারী প্রকল্প স্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
12টি েিরতলীর পরু্বরবিির্কারী প্রকল্প কোবপটাল বরগম্বর্র প্রাণম্বকম্বে বিম্বেম্বি এই এলাকাটির 

ভুবমকাটি আম্বরা েমৃদ্ধ কম্বর স্তাম্বল  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যালব্যানর্র নিন্টর্ স্কায়ার এলাকার জর্য 12টি রুপান্তরণমলূক 
প্রকমের কথা স্ াষণা কমরর্ 10 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর শহরতলীর পরু্রুজ্জীব্মর্র উম্যামগর 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) পুরকামরর অ্ংশ নহমেমব্। নির্টর্ স্কায়ামর 
স্কৌশলগত নব্নর্ময়াগ কযানপটাল নরনজওমর্র স্কন্দ্রস্থল নহমেমব্ এই এলাকার ভূনমকামক েমৃদ্ধ করমব্ 
এব্ং এই এলাকার প্রাকৃনতক লযান্ডমাকন  এব্ং আকষনণীয় স্থার্গুনলমক, ইমভন্ট এব্ং নব্মর্া্র্, এব্ং 
েমৃদ্ধ নশমের স্েত্রমক তুমল ধমর। আপমেট অ্থনর্ীনতমক উজ্জীনব্ত করার উমেমশয এব্ং কযানপটাল 
নরনজওমর্র জর্য আমরা েুম াগ-েুনব্ধা েনৃি করার জর্য গভর্নমরর চলমার্ প্রমচিার অ্ংশ হমলা এই 
নব্নর্ময়াগ।  
  
"নির্টর্ স্কায়ামর এই লেযর্ীয় নব্নর্ময়াগ এই রাজধার্ী শহমরর প্রাণমকমন্দ্র একটি ঐনতহানেক 
স্গটওময় নহমেমব্ এলাকার ভূনমকামক শনিশালী করমত োহা য করমব্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"পনরকাঠামমা, োশ্রয়ী মূমলযর হাউনজং এব্ং ব্যব্োনয়ক েমামজ নব্নর্ময়াগ করার মাধযমম আমরা 
আমরা র্তুর্ ব্যব্ো, অ্নধব্ােী এব্ং ্শনর্াথীম্র অ্যালব্যানর্মত আকষনণ করার জর্য োহা য করমত 
পানর।"  
  
অ্যালমব্নর্র নিন্টর্ স্কায়ার এলাকা DRI রাউন্ড 3 (DRI Round 3) এর নব্জয়ী হময়নিল 2018 
োমলর স্েমেম্বর মামে। অ্যালমব্নর্ শহর তার র্জর স্কন্দ্রীভূত করমব্ নির্টর্ স্কায়ারমক রাজধার্ী 
শহমরর স্বাগত প্রমব্শদ্বার নহমেমব্ ততনর করার জর্য। এই কম্প্যাক্ট এব্ং স্হেঁ মট িলা  ায় এমর্ 
এলাকা, ইনতহামে, নশমে এব্ং োংকৃনতক েম্প্ম্ পনরপূণন এব্ং হাডের্ র্্ীর র্াগামলর মমধয, 
স্ খামর্ পােঁচটি শহমরর নব্নর্ময়াগ স্জার্ কভকার কমর। নির্টর্ স্কায়ার একটি েমৃদ্ধ স্গটওময় 
নডনিক্ট এব্ং স্বাতন্ত্র্যেূচক হাব্ হময় ওঠার জর্য প্রস্তুত  া শহমরর শহরতলীমক ওময়রহাউজ 
নডনিমক্টর োমথ েং িু কমর এব্ং এম্র নিয়াকলাপমক ব্ানিময় স্তামল। এই ভরমব্গ আব্নর নহল 
এব্ং স্শনিডার্ হমলা এলাকাগুনলর মমধয িনিময়  ামব্ গণ পনরকাঠমমা ব্ধনমর্র জর্য, স্ব্েরকারী 
প্রকে উনিয়মর্র জর্য এব্ং উমেজর্াপূণন নশে এব্ং নব্মর্া্র্ েংিান্ত নব্নর্ময়ামগর জর্য। নেটি 
নির্টর্ স্কায়ারমক পুর্রুজ্জীনব্ত করমত চায়  ামত অ্নতনথ এব্ং ব্ানেন্দা, উভময়র লাভব্াণ হয় 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-albanys-clinton-square-10-million-capital-region-winner-third-round


ইর্নিল উিয়মর্র মাধযমম, কনরমডার েমৃদ্ধকরমণর মাধযমম এব্ং টামগনমটড আব্াের্ 
পুর্ুরুনজ্জনব্তকরমণর প্রকমের মাধযমম।  
  
স্  নর্ন ন্ি প্রকেগুনল DRI এর মাধযমম অ্থনায়র্ করা হমব্, তার মমধয রময়মি:  
  

বির্টর্ এবভবর্উ িরাির পথচারী অবভজ্ঞতা উন্নত করা: নির্টর্ এনভনর্উ এর রাস্তার 
 া নিন্টর্ স্কায়ামরর ন্মক  ায় তার চােুষ আমব্্র্, িাংশর্ এব্ং নর্রাপো ব্ৃনদ্ধ করা। 
এই প্রকমের মমধয আমি নিপমকমপর উিনত ও পথচারীর নর্রাপো ব্ধনমর্র র্কশা এব্ং 
ব্রডওময় স্থমক র্থন হক নিট প নন্ত DRI েীমার্ার মমধয। র্কশা একটি এলাকার স্গটওময়র 
উপা্ার্ প্র্শনর্ করমব্, িুটপাথ এব্ং োইমকল চলাচমলর উিনত, পথচারীম্র জর্য আমলা 
ব্ৃনদ্ধ করমব্, ব্ৃে স্রাপর্ এব্ং লযান্ডমকনপং, র্তুর্ ট্রানিক নেগর্যাল, রাস্তার আেব্াব্পত্র ব্া 
অ্র্যার্য েুনব্ধা, আব্জন র্া স্িলার জায়গা, এব্ং অ্র্যার্য েম্ভাব্য তব্নশিয পনরকাঠামমাগত 
উিনতোধর্। ($2,818,010)  
  
কোবপটাল বরবজওম্বর্র বেল্পী েম্প্রদাম্বয়র জর্ে বিম্বয়ট লাইভ, কাজ এিং প্রদেনর্ীর স্থার্ 
ততবর করম্বি: নির্টর্ স্কায়ার েুনডও নর্মনাণ করমব্, একটি িয় তলার, নমশ্র-ব্যব্হামরর 
ভব্র্ ব্রডওময় এব্ং নলনভংমোমর্র স্কার্ায় স্ খামর্ 70টি োশ্রয়ী মূমলযর লাইভ/ওয়াকন  লিট 
থাকমব্  া নশেীম্র জর্য একিত্রভামব্ ততনর এব্ং গ্রাউন্ড স্লার খুচরা এব্ং কনমউনর্টি 
স্েে। এই উিয়মর্র মাধযমম স্থার্ীয় কযানপটাল স্রপারটময়র নথময়টামরর কুশলী এব্ং 
কমীম্র ব্ােস্থামর্র েুনব্ধা প্র্ার্ করমব্, অ্ঞ্চল জমুি েনজনেম্র আকৃি করমব্, এব্ং এক 
টি গযালানর ও ইমভন্ট স্েে প্র্ার্ করমব্  া নির্টর্ স্কায়ামরর উ্ীয়মার্ নব্মর্া্র্ স্েমত্র 
্শনকম্র আকষনণ করমব্। ($2,000,000)  
  
একটি গবতেীল তরবিক পপ-আপ পাকন  বদম্বয় স্কাইওম্বয় েবিয় করা: একটি গনতশীল স্থার্, 
অ্যালমব্নর্ হযামপনর্ং, পপ-আপ ইমভমন্টর জর্য, আব্তন র্কারী নব্মিতা এব্ং ভনব্ষযত কাইওময় 
ব্রাব্র ততনর করা জর্োধারমণর েনিয় ব্যব্হামরর জর্য। কাইওময় হমে একটি 
পনরব্তন র্শীল োব্নজর্ীর্ রাজয প্রকে  া একটি অ্ব্যব্হৃত ঢালু জায়গা স্ক নিট স্থমক 
নির্টর্ এনভনর্উ প নন্ত একটি স্বতন্ত্র্ তরনখক পামকন  রুপান্তরণ করমব্,  া হাডের্ 
নরভারফ্রন্টমক শহরতলীর োমথ েং িু করমব্। স্ক নিট রামম্প্ অ্ব্নস্থত, এই স্থার্টি 
কাইওময়র কা নকলামপর উপর নভনে কমর গমি তুলমব্ এব্ং DRI এলাকায় ব্ানেন্দা ও 
প নটকম্র আকষনণ করমব্। উিনতর মমধয থাকমব্ স্পভােন, আমলা, ব্োর জায়গা, 
লযান্ডমকনপং, এব্ং তব্্যুনতক এব্ং জল পনরমষব্া। ($1,100,000)  
  
স্েডাম্বরল পাম্বকন  বির্টর্ মাম্বকন ট কাম্বলকটিভ (Clinton Market Collective) ততবর করুর্: 
র্তুর্ ব্াজামরর ধারণা ততনরর জর্য এব্ং োটন -আপ ব্যব্োর জর্য স্িডামরল পাকন  েংকার 
করা। এই প্রকে দ্বারা প্রস্তানব্ত নিয়াকলাপ - তব্নচত্রযময় পপ আপ নরমটল, স্থার্ীয় 
নশেীম্র দ্বারা নকনস্ত, স্বাের ইমভন্ট এব্ং ব্নধনত পথচারী েংম াগ - নির্টর্ স্কায়ামরর 



ভূনমকা একটি আকষনক গন্তব্য এব্ং অ্র্র্য এব্ং প্রাণব্ন্ত স্থার্ীয় নশেকলার পনরনচনত ও 
ব্ানণনজযক জায়গা নহমেমব্ ্ঢ়ৃ করমব্। ($1,000,000)  
  
র্তুর্ স্কাইওম্বয়ম্বত একটি স্বতন্ত্র স্গটওম্বয় ততবর করুর্: একটি তশনেক, স্গটওময় ততনর কমর 
কাইওময়মত,  া একটি র্তুর্ তরনখক পাকন   া হাডের্ নরভারফ্রন্টমক শহরতলীর োমথ েং ুি 
কমর। ্য কাইওময় স্গটওময়, নির্টর্ এনভনর্উ এ I-787 প্রস্থার্ রয্ামম্প্ অ্ব্নস্থত হমব্, 
তামত একটি আলংকানরক িায়ার কাঠামমা অ্ন্তভুন ি করা হমব্, স্পভােন, আমলা, লযান্ডমকনপং, 
এব্ং একটি নেট ওয়াল থাকমব্ নকংব্্ন্তীেম প্রারনম্ভক মুহূতন  ততনর করার জর্য পামকন র 
জর্য। ($800,000)  
  
স্কাম্বয়কোর্িুে স্স্কায়ার জমু্ব়ে েংম্ব াগ িবধনত করা এিং পথচারীর বর্রাপত্তা িৃবদ্ধ করা: 
একটি আকষনণীয়, লযান্ডমকপ করা পথচারীম্র কনরমডার েহ একটি উিত িুটপাথ এব্ং 
িেওয়াক স্কাময়মকর্ব্ুশ গযামরজ স্থমক পযামলে নথময়টার প নন্ত ততনর করা। স্কাময়মকর্ব্ুশ 
স্কায়ামর লযান্ডমকনপং, আমলা, আের্নব্র্যাে এব্ং অ্র্ুেন্ধামর্র জর্য এব্ং প্রস্তানব্ত র্তুর্ 
পানকন ং গযামরজ প্রমব্শদ্বার এব্ং ব্রডওময়র মমধয পথচারী কনরমডার ব্ৃনদ্ধকারী উিত 
েংম াজযতা েমে একটি ভাল আব্ানেক এব্ং অ্নতনথর অ্নভজ্ঞতা ততনর করমব্ ব্নধনত 
েংম াগ এব্ং নর্রাপোর োহাম য,  ামকাময়মকর্ব্ুশ গযামরজ, স্িডামরল পাকন , পযামলে 
নথময়টামর, পাম্প্হাউমজ কযানপটাল িািট নব্ভামরমজ েম্ভাব্য DRI নব্নর্ময়ামগর জর্য েম্ভাব্য 
নব্নর্ময়াগকারীম্র েং ুি করা। ($650,000)  
  
বর্রাপদ এিং উম্বত্তজক িেিিাম্বরর জর্ে কী পথচারী এিং স্ভবিকুলার কবরম্বডাম্বরর 
বডজাইর্করা: নেউমব্র্ নিট, কলনম্বয়া নিট, এব্ং নলনভংের্ অ্যানভনর্উয় জমুি মূল 
পথচারী এব্ং স্ভনহকুলার কনরমডামরর োমথ নিকমকপ উিনতর ব্যব্স্থাগুনল ততনর করা এব্ং 
ইন্সটল করা। নিটমকপ র্কশা িুটপাথ এব্ং োইমকল চলাচমলর উিনত, পথচারীর আমলা 
ব্ৃনদ্ধ, ব্ৃে স্রাপণ, রাস্তার আেব্াব্পত্র ব্া অ্র্যার্য েুনব্ধা, এব্ং আব্জন র্া স্িলার জায়গা 
এর তব্নশিয হমব্। ($400,000)  
  
বলবভংস্টর্ এবভবর্উ আম্বলাবকত করা আম্বলাবকত পথচারীর আন্ডারপাে বদম্বয়: নলনভংের্ 
এনভনর্উ স্রলপথ নব্রজ আন্ডারপােমক আমলানকত কমর তশনেক আমলার তব্নশিযগুনল ন্ময়, 
পথচারীম্র নর্রাপো ব্ািামত এব্ং ব্রডওময়মত স্বাগত জার্ায় এমর্ এক দ্বারপথ ততনর 
করার জর্য । ($250,000)  
  
স্কাম্বয়ম্বকর্িুে গোম্বরম্বজ একটি স্ভবিকুলার এিং পথচারী প্রম্বিেদ্বার স্ াগ করা: 
মন্টমগামানর নিট স্থমক স্কাময়মকর্ব্ুশ গযামরজ প নন্ত একটি নদ্বতীয় স্কব্ল প্রমব্মশর জর্য পথ 
নর্মনাণ করা,  া পযামলে নথময়টামরর ব্নধনত ও নর্রাপ্ প্রমব্শানধকামরর েুনব্ধা প্র্ার্ 
করমব্, স্কাময়মকর্ব্ুশ স্কায়ার, স্কাময়মকর্ব্ুশ স্কায়ামরর অ্জস্র খাব্ার ও খুচরা খাব্ামরর 
নব্কে এব্ং ভনব্ষযত কাইওয়ামকর জর্য। অ্নতনরি প্রমব্শদ্বার গযামরমজর এনি েমতা ব্নৃদ্ধ 



করমব্ 50 শতাংশ  খর্ প্রব্ল নভমির েময় র্য় এব্ং প্রব্ল নভমির েময় 33 শতাংশ। 
($250,000)  
  
অবতবরক্ত ইউবর্ট এিং পথ বস্থবতেীল করার জর্ে, ইডা ইয়ারম্বরা স্িামে োশ্রয়ী মূম্বলের 
িাউবজং: একটি র্তুর্ মানলকার্ানধর্ গৃমহর ইউনর্ট ততনর করুর্ ইডা ইয়ারমব্রা স্হামে 
েম্প্্-েৃনি এব্ং নর্ম্ন আময়র পনরব্ামরর জর্য ব্ানির মানলকার্া প্র্ার্ কমর এব্ং এলাকার 
প্রাণশনি, েংম াজকতা, এব্ং োমানজক মানলকার্ার স্শয়ারড স্ব্াধ প্র্ার্ করা। 
($200,000)  
  
একটি স্থার্ীয় কবে স্কাম্পার্ীর জর্ে জায়গা ততবর করা  া প্রথম স্বতন্ত্র কোম্বে িম্বয় 
উঠম্বি: 71 নলনভংের্ এনভনর্উমত একটি ্ইু তলার ভব্র্ নর্মনাণ, স্ডথ উইশ কনি 
স্কাম্প্ানর্র প্রথম স্বতন্ত্র্ ব্রযামন্ডড কযামি। ভব্মর্র মমধয থাকমব্ নিট-স্লমভল কযামি স্েে 
ব্াইমর ব্োর জায়গা েহ, একটি নরমটল কমম্প্ামর্ন্ট, আর একটি আস্বা্মর্র  র। 
($160,240)  
  
চারটি ি়ে মাম্বপর মুেরাল বদম্বয় বির্টর্ স্স্কায়ারম্বক েজীি করা নির্টর্ স্কায়ামরর মমধয 
অ্তযন্ত ্শৃযমার্ স্্য়ামলর ওপর চারটি ব্ি আকামরর মুযরাল প্রকে কনমশর্ করা, েমূ্প্ণন 
করা এব্ং প্রচার করা। এই মুযরাল শহমরর একটি গুরুত্বপূণন স্গটওময়র চনরত্র ব্ধনর্ করমব্ 
এব্ং চােুষ আগ্রহ স্ াগ করমব্ এব্ং জর্নশমের ধারা নির্টর্ স্কায়ামর অ্ব্যাহত রাখার 
মাধযমম তার েেমতা ব্ািামর্ার েুম াগ কমর স্্মব্। ($71,750)  

  
অ্যালমব্নর্ একটি স্কৌশলগত নব্নর্ময়াগ পনরকের্া (Strategic Investment Plan) গমি স্তামল 10 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার DRI গ্রান্ট স্থমক পনরকের্া তহনব্মলর 300,000 মানকন র্ ডলার ন্ময় তার 
শহরতলীমক উজ্জীনব্ত করমত স্পৌর প্রনতনর্নধ, কনমউনর্টি নলডার এব্ং অ্র্যার্য স্েকমহাল্ডারম্র 
দ্বারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পনরকের্া কনমটি, স্ব্েরকানর খামতর নব্মশষজ্ঞ ও রামজযর 
পনরকের্ানব্্ম্র একটি ্লমক েমথনর্ েহ এই প্রমচিার স্র্তৃত্ব স্্য়। নির্টর্ স্কায়ামরর জর্য 
স্কৌশলগত নব্নর্ময়াগ পনরকের্া স্থার্ীয় েম্প্্ ও েমু াগ-েুনব্ধা পরীো কমর এব্ং অ্থননর্নতক 
উিয়র্, পনরব্হর্, আব্াের্, এব্ং কনমউনর্টি প্রকেগুমলামক নচনিত কমর  া ডাউর্টাউর্ স্েত্র 
েমূমহর জর্য জর্মগাষ্ঠীর ্শনমর্র োমথ োনরব্দ্ধ এব্ং ব্াস্তব্ায়মর্র জর্য প্রস্তুত।  
  
DRI প্রকেগুমলা গভর্নর কুওমমার অ্যালমব্নর্র ও কযানপটাল নরনজওমর্র প্রনত অ্নব্রত 
অ্নেকারব্দ্ধতারোম্প্রনতকতম উ্াহরণ।  
  
"অ্যালমব্নর্র ঐনতহানেক নির্টর্ স্কায়ার এলাকা আমাম্রকযানপটাল নেটিরএকটি স্গটওময়, এব্ং এই 
নব্নর্ময়াগগুনল নর্নিত করমব্ স্  েমাজ গুরুত্বপূণন পরু্রুজ্জীনব্তকারী প্রকেগুনল অ্গ্রের করমত 
পামর", স্লেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্িাচুল িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর স্ াষণা 
কম্বরম্বের্। "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীনব্তকারী উম্যামগর অ্ংশ নহমেমব্ অ্থনায়র্মক েমথনর্ করমব্  া 
এই এলাকার নশে, েংকৃনত, এব্ং ইনতহােমক েমৃদ্ধ করমব্  ার মমধয থাকমব্ একটি ইমভন্ট স্ভর্ুয, 



তার োমথ কাইওময়, োশ্রয়ী আব্াের্, এব্ং পথচারীম্র জর্য নিটমকপ উিয়র্ পথচারীম্র জর্য। 
আমাম্র শহরতলীমত র্তুর্ চাকনর, ব্যব্ো, এব্ং আব্াের্ েহ ্ী নস্থায়ী পনরব্তন র্ নর্ময় আেমি 
আমাম্র চলমার্ প্রমচিার অ্ংশ নহমেমব্ রাজয জমুি স্থার্ীয় অ্থনর্ীনতমক চাো করার জর্য।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্েম্বিটাবর অি স্স্টট (Secretary of State) স্রাোর্া স্রাোম্বডা িম্বলম্বের্, "অ্যালমব্নর্র 
নির্টর্ স্কায়ার স্রমর্োেঁর জর্য প্রস্তুত। গভর্নর কুওমমার শহরতলীর পুরুনজ্জব্মর্র প্রমচিার উম্যামগর 
মাধযমম, এই এলাকা নশেী, নব্মিতা এব্ং আমরা অ্মর্মকর জর্য গনতশীল এব্ং ব্ুনদ্ধমার্ নব্নর্ময়ামগর 
মাধযমম আমরা স্ব্নশ আকষনর্ীয় গন্তমব্য পনরণত হমব্। DRI, নির্টর্ স্কায়ামরর মমতা এলাকায় 
ব্াস্তব্ পাথনকয ততনর করমি, আর এই প্রকেগুনল ব্াস্তব্ায়র্ স্্খার জর্য আনম উন্মখু হময় আনি।"  
  
এম্পায়ার স্স্টট স্ডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর স্প্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া ও কবমের্ার িাওয়াডন  স্জমবস্ক িম্বলর্, "শহমরর স্কন্দ্রস্থমল অ্ব্নস্থত নির্টর্ স্কায়ার 
এলাকায় স্কৌশলগত নব্নর্ময়াগ,  া শহরতলীর পুর্রুজ্জীব্র্ উম্যামগর মাধযমম করা হময়মি তা 
শহমরর র্গরমকনন্দ্রক মূলটিমক রুপান্তর এব্ং পুর্নরনজ্জব্ত করমত োহা য কমর পনরকাঠামমা ততনর 
কমর এব্ং প্রাণব্ন্ত স্থার্ ততনর কমর স্ খামর্ মার্ষু থাকমত এব্ং কাজ করমত চায়।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্স্টট স্িামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভের্াউেকাে 
িম্বলর্, "আজমকর স্ াষণা কযানপটাল নরনজওমর্ এব্ং োনব্নক নর্উ ইয়মকন  রামজযর নব্নর্ময়াগ নর্নিত 
কমর। গভর্নমরর স্র্তৃত্বমক ধর্যব্া্, এই নব্নর্ময়াগ একটি এলাকার পনরকাঠামমা ও আব্াের্ 
রেণামব্েণ করমত এব্ং তা ব্জায় রাখমত োহা য করমব্  া রাজধার্ী শহমরর প্রমব্শদ্বার নহমেমব্ 
কাজ কমর।"  
  
বেম্বর্টর বর্ল বড. স্রজবলর্ িম্বলম্বের্, "েমাজমক আপমডট করার জর্য নব্নর্ময়ামগর লেয িািাও, 
গভর্নর কুওমমার শহরতলীর পুর্রুজ্জীব্মর্র উম্যাগ অ্যালমব্নর্  া প্র্ার্ করমত পামর তার জর্য 
একটি গমব্নর এব্ং আর্মন্দর অ্র্ুভুনত নর্ময় আমে। এই প্রকেগুমলা পার্শ্নব্তী এলাকার েব্নত্র তরে 
েৃনি করমব্,  ার িমল আমরা স্ব্শী ্শনর্াথী আকৃি হমব্র্, অ্থননর্নতক উিয়র্  টমব্ এব্ং পুমরা 
শহমরর জর্য ইনতব্াচক িলািল প্রাপ্ত হমব্ে।"  
  
অোম্বেেবল েদেে পোবিবেয়া োবি িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এব্ং লযানপটাল নরনজওর্ ইমকার্নমক 
স্ডমভলপমমন্ট কাউনন্সল (Capital Region Economic Development Council) স্ক ধর্যব্া্স্বীকৃনত 
স্্ওয়ার জর্য স্  আমাম্র কযানপটাল নেটি নব্নর্ময়াগ এব্ং েুম ামগর স্ াগয। এই প্রকেগুমলা নির্টর্ 
স্কায়ামরর আমশপামশর এলাকায় রূপান্তনরত করমব্,  ামত তা আমাম্র র্গমরর মূল নভনেমক 
শনিশালী করার োমথ োমথ পুমরা অ্ঞ্চমলর অ্নধব্ােীম্র জর্য একটি স্বাগত হাব্ নহমেমব্ কাজ 
কমর।"  
  
অোম্বেেবল স্মোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "অ্যালমব্নর্ শহমরর প্রনতটি কারণ আমি 
আর্ন্দ করার  খর্ আমরা শহরতলীর পুর্রুজ্জীব্র্ উম্যামগর োম্প্রনতকতম অ্ধযায়মক স্বাগত 
জার্াই। নির্টর্ স্কায়ার এমর্ প্রকে ব্াস্তব্ায়র্ হওয়া স্্খমত পামব্র্,  া আমশপামশর এলাকা 



েংকার করমব্ এব্ং আরও স্মধা িু প্রব্ৃনদ্ধ স্্মব্। আনম গভর্নর কূওমমা এব্ং আঞ্চনলক অ্থননর্নতক 
উিয়র্ পনরষ্মক ধর্যব্া্ জার্াই অ্যালমব্নর্মত প্রকৃত নব্নর্ময়াগ প্র্ার্ করার জর্য।"  
  
বকিোংক মাম্বকন ম্বটর (KeyBank Market) স্প্রবেম্বডন্ট ও কোবপটাল বরবজওর্ ইম্বকার্বমক 
স্ডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর েি-েভাপবত রুথ মোিবর্ িম্বলর্, "নর্ব্নানচত প্রকেগুমলা কাউনন্সমলর 
উম্যামগর েমূ্প্রক  া উদ্ভাব্র্ী, নব্জনিত েমাজ ততনর কমর আমাম্র শনিমক ব্যব্হার 
কমরকযানপটাল নরনজওর্ জমুি স্টকেই অ্থননর্নতক প্রব্নৃদ্ধর প্রনত উৎোহ প্র্ার্ কমর।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোকয় িম্বলম্বের্। "এটা অ্যালমব্নর্ শহর এব্ং 
অ্যালমব্নর্ কাউনন্টর জর্য একটি স্মরনণয় ন্র্,  খর্ নির্টর্ স্কায়ার এমর্ প্রকে ব্াস্তব্ায়র্ করমব্ 
 া আমাম্র শহমরর ্শৃযপট পুর্নর্নমনাণ করমব্। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীব্র্ উম্যাগ োরা রাজয জমুি 
কাজ কমরমি, এব্ং আনম গনব্নত স্  আমাম্র েম্প্র্ায় এই নব্নর্ময়ামগর েুম াগ গ্রহণ করমত 
পারমি।"  
  
অোলিোবর্ স্ময়র কোবথ বেিার্ িম্বলর্, "এই প্রকেগুনলর োমথ, অ্যালমব্নর্ ভনব্ষযমতর ন্মক দ্রুত 
স্ব্মগ অ্গ্রের হমে এব্ং ভনব্ষযৎ প্রজমন্মর নর্উ ইয়কন ব্ােীম্র স্বাগত জার্ামে। ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীব্র্ উম্যামগর মাধযমম েংকার করা নির্টর্ স্কায়ারমক একটি স্্খার মত নজনর্ষ হমব্। স্  
েব্ প্রকমে ব্াস্তব্ িলািল স্্খা  ামব্ তামত ব্ুনদ্ধমার্ভামব্ নব্নর্ময়ামগর মাধযমম আমরা আমাম্র 
এলাকামক একটি প্রকৃত শহুমর স্কমন্দ্র পনরণত হওয়ার েুম াগ কমর ন্নে।"  
  
কোবপটালাইজ আলিাবর্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র স্প্রবেম্বডন্ট োরাি স্রবজম্বর্বল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
শহরতলীর পরু্রুজ্জীব্র্ উম্যাগমক ধর্যব্া্, অ্যালমব্নর্ শহমরর এলাকা এখর্ এমর্  া শীঘ্রই পুমরা 
এলাকার ঈষনার কারণ হমব্। উিত নিটেমকপ স্থমক নশে ও েংকৃনতর জর্য স্কন্দ্র প্রনতপালর্ করা, 
নির্টর্ স্কায়ামরর পুর্রুজ্জীব্র্ েনতযই শহমরর জর্য একটি প্র্শননর্য় ব্স্তু হমব্ এব্ং অ্নতনরি 
প নটক, ব্যব্ো এব্ং ব্ানেন্দাম্র আকষনণ করমব্।"  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুনজ্জব্তকরণ উম্যাগ েম্প্মকন  আরও তমথযর জর্য 
 ার্: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
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