
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) অংে বিম্বেম্বি গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ররাম্বেম্বলর (NEW 

ROCHELLE) জর্ে রূপান্তরমূলক প্রকল্প র াষণা কম্বরম্বের্  
  
কবমউবর্টির বিকােম্বক েবিোলী, অিকাঠাম্বমাগত উন্নয়র্ এিং অর্নর্ীবত পরু্রুজ্জীবিত করম্বত 

েয়টি ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ 
উম্যামগর অ্ংশ মিমেমি মর্উ ররমশমির জর্য ছয়টি রূপান্তরমূিক প্রকল্প র াষণা কমরমছর্। 
ডাউর্টাউর্ মর্উ ররামশমি এেি রকৌশিগত মিমর্ময়াগ আঞ্চমিক েুম াগ, স্পন্দর্শীি মশল্পকিা ও 
েংসৃ্কমত এিং র্গরীর ডাউর্টাউমর্র পুর্ঃিমিত এিাকােি (Overlay Zone) কমমউমর্টির শমি 
আরও িৃমি ও এমত মমর্ামর্মিশ করমি,  া 2015 োি রেমক DRI অ্ঞ্চমি পাাঁচটি র্তুর্ রিেরকামর 
খামতর উন্নয়র্ প্রকমল্প অ্র্ ুটমকর কাজ কমরমছ। অ্েনর্ীমতমক পুর্রায় উজ্জীমিত করার এিং মমড 
িাডের্ অ্ঞ্চমির জর্য আমরা েুম াগ-েুমিধা েমৃি করার উমেমশয গভর্নমরর চিমার্ প্রমচিার অ্ংশ 
িি এই মিমর্ময়াগ।  
  
"ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যামগর েিায়তায় মর্উ ররামশি এিাকার অ্মধকতর উন্নয়র্, 
কমমউমর্টির জর্য েমৃি স্থার্ এিং মশক্ষা ও কমনশমির উন্নয়মর্র রক্ষমে র্তুর্ েুম াগ অ্জন র্ 
করমি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এেি িক্ষয ুি মিমর্ময়াগ শিমরর গমতশীি েংসৃ্কমত এিং এর 
পরস্পর মর্ভন রশীি রপশাগত ও আিামেক পমরমিশমক আরও েমৃি করমি।"  
  
"মর্উ ররামশমির প্রাণিন্ত মশল্প ও েংসৃ্কমত রময়মছ এিং শিরটি ডাউর্টাউর্ এিাকার িাাঁটাচিাচি 
এিং প্রমিশম াগযতা িাডামত ্মক্ষণাঞ্চিীয় এিাকাগুমিামক রূপান্তমরত করমত কাজ করমছ", 
রলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ রিাচুল িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর র াষণা কম্বরম্বের্। "এেি প্রকমল্প 
মিমর্ময়াগ র াগাম ামগর রক্ষমে উন্নমত  টিময় ডাউর্টাউর্মক মিংকর্ অ্যামভমর্উ কমরমডামরর োমে 
েং ুি, িামেন্দাম্রমক র্তুর্ মিমর্া্র্মূিক েুম াগ প্র্ার্ এিং জীির্ াোর মার্ িমৃি করমি। 
আমরা রকৌশিগতভামি অ্েননর্মতক মিকাশমক েিায়তা প্র্ামর্র মাধযমম মমড-িাডের্ অ্ঞ্চিমক 
পুর্রুজ্জীমিত করার ম্মক ্মৃি মর্িি করমছ  া িযিো প্রমতষ্ঠার্েমূিমক আকৃি এিং আগামী 
প্রজন্মেমূমির জর্য অ্েনর্ীমতমক শমিশািী কমর চমিমছ।"  
  



 

 

মর্উ ররামশিমক 2018-এর রেমেম্বমর DRI রাউন্ড 3 (DRI Round 3) মিজয়ী র াষণা করা িয়। 
মর্উ ররামশি মিিতন র্শীি, েমৃি র্গর রকন্দ্রমক মাইি িযাপী মিংকর্ অ্যামভমর্উ কমরমডামরর োমে 
েং ুি করমি, র খামর্ মমশ্র-আময়র আিাের্, একটি র্তুর্ েংস্কারকৃত িােপাতাি, েিুজ স্থার্, 
একটি রমমরা-র্েন ররর্ রেশর্ এিং র্গরীর মশল্পকিা ও োংসৃ্কমতক এিাকার অ্ংশ মিমশষ রময়মছ। 
মিগত কময়ক িছমর র্গরীমত িামণমজযক, আিামেক এিং মমশ্র-িযিিারম াগয উন্নয়মর্র জর্য 
উমেখম াগয েরকামর-রিেরকামর মিমর্ময়ামগর মভমির উপর ডাউর্টাউর্ মর্উ ররামশি রকৌশিগত 
মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্া ততমর িমি। DRI মিমর্ময়াগ ্মক্ষণাঞ্চমির িামণমজযক, প্রামতষ্ঠামর্ক এিং 
োংসৃ্কমতক েম্পম্র োমে কমরমডামরর উির অ্ংমশর আিামেক এিাকাগুমির েংম াগ স্থাপমর্র জর্য 
র্গরীর েম্প্ এিং রিেরকামর মিমর্ময়াগমক েুমিধা র্মি। শিরটি এমর্ভামি অ্িকাঠামমাগত 
উন্নয়র্ করমত চায়  া পেচারী এিং  ার্িাির্ চিাচমির রক্ষমে উন্নয়র্  টামি এিং ডাউর্টাউমর্র 
িাাঁটাচিাচিম াগয, রটকেই, রার্মজট-মভমিক র্কশামক এই কমরমডামর েম্প্রোমরত কমর িেিাে ও 
কামজর উপম াগী কমনিযস্ত পমরমিশ েৃমি করমি।  
  
র েি মর্ম ন্ি প্রকমল্প DRI এর মাধযমম অ্েনায়র্ করা িমি, তার মমধয রময়মছ:  
  
বলংকর্ অোবভবর্উ কবরম্বডার িরাির রাস্তার পবরপণূন েুবিধা এিং বর্রাপ্ িার্ চলাচল িেিস্থা 
স্থাপর্: ওময়িোর অ্যামভমর্উ এিং র্েন অ্যামভমর্উ এর মমধয েমূ্পরক  াতায়াত েুমিধা উন্নয়মর্র 
মাধযমম রিাঁ মট, োইমকমি িা  ার্িািমর্র মাধযমম ভ্রমণকারীম্র জর্য মিংকর্ অ্যামভমর্উ কমরমডামরর 
প্রমিশম াগযতা, ্শৃযমার্তা এিং মর্রাপিার রক্ষমে উন্নয়র্। উন্নয়র্ কাজগুমিার মমধয র্তুর্ িা উন্নত 
ক্রেওয়াক, পেচারী রয্াম্প, মকর্ারা েম্প্রোরণ (curb extension),  াতায়াত িযিস্থা মর্রাপ্ 
করা, েংমকত িযিস্থা, একটি িাইক পাে, মর্ধনামরত িাইক ক্রমেং স্থাপর্, মিূ েংম াগগুমিা রেমক 
পামকন ং অ্পোরণ, রাস্তার জযামমমতক েংমশাধর্, গমত েীমা পুর্মিনমিচর্া এিং র্তুর্ ও স্থার্ান্তমরত 
িাে েপ অ্ন্তভুন ি োকমত পামর।  
  
এলাকােমূম্বির মাত্রাগত উন্নয়ম্বর্র জর্ে অঞ্চল বিভাজর্ (Zoning) েংম্বোধর্: আিামেক ও 
িামণমজযক িযিিার এিং পেচারী-িান্ধি র্গর র্কশার িৃিির মমশ্রণমক উৎোমিত করমত মিংকর্ 
অ্যামভমর্উ কমরমডার এিাকায় একটি র্তুর্ পুর্ঃিমিত অ্ঞ্চি প্রমতষ্ঠা। েম্পমকন ত পমরকল্পর্া েমীক্ষা, 
প্রময়াজর্ীয় পমরমিশগত প নামিাচর্া এিং জর্োধারমণর রজারামিা েমৃ্পিতা প্রমক্রয়া এই প্রয়ামে 
অ্ন্তভুন ি োকমি।  
  
বলংকর্ (The Linc): স্মারক মিােড়ম্বকর (Memorial Highway) একটি অংেম্বক জর্োধারম্বণর 
জর্ে উন্মিু স্থাম্বর্ রূপান্তর: মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর রুট 5-এর পূিনমুখী অ্ংশ অ্পোরণ কমর এিং 
পুর্রায় জর্োধারমণর জর্য উন্মিু স্থার্ ততমর, িামেন্দাম্র মিমর্া্মর্র েুম াগ প্র্ার্ এিং প্রস্তামিত 
মিমর্া্র্ রকমন্দ্রর উন্নয়মর্র জর্য প্রােমমক কাজ েম্পা্র্। োমময়ক িাধা, েংমকত, স্ট্রাইমপং স্থাপর্ 
এিং মপচ ঢািা ও পাকা রাস্তা অ্পোরমণর কামজ DRI অ্েনায়র্ িযিহৃত িমি।  
  
একটি ব্ল্োক িক্স বর্ম্বয়টার এিং বেল্পকলা বেক্ষা রকন্দ্র ততবর: িামেন্দাম্র োংসৃ্কমতক অ্র্ুষ্ঠার্ 
আময়াজর্, ডাউর্টাউমর্ ্শনক-রশ্রাতা আকষনণ এিং মর্উ ররামশমির রমইর্ মস্ট্রমট োংসৃ্কমতক রর্াঙ্গর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-rochelle-10-million-mid-hudson-valley-winner-third-round-downtown


 

 

মিোমি মর্উ ররামশমির 587 র্ং রমইর্ মস্ট্রমটর একটি োমিক ঐমতিামেক মেমর্মা িমির মিতীয় 
তিায় একটি র্তুর্ কমমউমর্টি পমরমিশর্া এিং মশল্পকিা মশক্ষা রকন্দ্র প্রমতষ্ঠা। প্রকল্পটিমত র্াটক, 
প্র্শনর্ীর স্থার্ এিং একটি কমি শমপর মমতা েমুিধার জর্য অ্ভযন্তরীণ োজেজ্জা অ্ন্তভুন ি করা 
িমি।  
  
গণ-রেৌচাগার (Public Comfort Station)-েি বলংকর্ পাকন  উন্নীতকরণ: েম্প্রমত স্থামপত রখিার 
েরঞ্জাম এিং িামস্কটিি রকাটন  িযিিারকারীম্র জর্য এিং মিংকর্ পাকন  মিাপমরকল্পর্া িাস্তিায়মর্ 
েিায়তা করার জর্য মিংকর্ পাকন  পিু িাউে েংিগ্ন একটি গণ-রেৌচাগার মর্মনাণ।  
  
একটি র্তুর্ োশ্রয়ী মূম্বলের আিাের্ উন্নয়র্ কাম্বজ েিায়তার জর্ে স্থাবপত একটি পাম্বকন  েুবিধাব্ 
েৃবি: র্তুর্, েংিগ্ন 288-ইউমর্ট োশ্রয়ী মূমিযর আিাের্ এিং মিসৃ্তত কমমউমর্টির িামেন্দাম্র 
মর্রাপ্, আকষনণীয় এিং প্রমিশম াগয জমাময়ত ও মিমর্া্র্ েমুিধার জর্য উইর্থ্রপ অ্যামভমর্উ এিং 
ব্রুক মস্ট্রমটর রকাণায় মর্মনাণাধীর্ একটি পামকন  েমুিধাম্ েৃমি। এেি েুমিধার উ্ািরমণর মমধয 
রময়মছ একটি রখিার মাঠ, িামস্কটিি রকাটন , রগম রটমিি অ্ঞ্চি,  ামের উমঠার্, ছায়া ্ার্কারী 
গাছ, রিঞ্চ এিং আমিাকায়মর্র িযিস্থা।  
  
মর্উ ররামশি 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর DRI অ্র্ু্ার্ রেমক 300,000 মামকন র্ ডিামরর োিাম য 
ডাউর্টাউর্ পুর্জীমিত করার জর্য একটি রকৌশিগত মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্া ততমর কমরমছ। রপৌর 
প্রমতমর্মধ, কমমউমর্টি রর্তৃত্ব এিং অ্র্যার্য রেকমিাল্ডারর িারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পমরকল্পর্া 
কমমটি, রিেরকামর খামতর মিমশষজ্ঞ ও অ্ঙ্গরামজযর পমরকল্পর্ামি্ম্র একটি ্মির েিায়তােি এই 
প্রমচিার রর্তৃত্ব র্য়। ডাউর্টাউর্ মর্উ ররামশমির জর্য রকৌশিগত মিমর্ময়াগ পমরকল্পর্া স্থার্ীয় 
েম্প্ ও েুম াগ-েমুিধা পরীক্ষা কমরমছ এিং অ্েননর্মতক উন্নয়র্, পমরিির্, আিাের্, এিং 
কমমউমর্টি প্রকল্পগুমিামক ের্াি কমরমছ  া ডাউর্টাউর্মক পুর্মরমজ্জমিত করার জর্য কমমউমর্টির 
মচন্তাভাির্ার োমে োমঞ্জেযপূণন এিং িাস্তিায়মর্র জর্য প্রস্তুত।  
  
DRI প্রকল্পগুমিা গভর্নর কুওমমা'র মর্উ ররামশি এিং মমড িাডেমর্র প্রমত অ্মিরত অ্মঙ্গকামরর 
োম্প্রমতকতম উ্ািরণ।  
  
বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বজের রেম্বেটাবর অি রেট ররাোর্া ররাোম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা'র 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যামগর কারমণই মর্উ ররামশি এই িক্ষয ুি মিমর্ময়াগেমূি রেমক 
্ারুর্ভামি উপকৃত িমি। মর্ধনামরত DRI প্রকল্পেমূি শিরটিমক র্তুর্ িামেন্দা, প নটক এিং 
িযিোময়র জর্য আরও আকষনণীয় কমর তুিমি এিং ওময়েমচোর কাউমির আরও একটি অ্িশয 
ভ্রমমণর গন্তিয মিোমি কাজ করমি।"  
  
এম্পায়ার রেট রডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর েভাপবত, প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া ও কবমের্ার িাওয়াডন  রজমবি িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যাগ র্তুর্ 
চাকমর এিং তামত েিায়তাকারী কমমউমর্টি উভয়মকই উৎোমিত করার রক্ষমে মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর 



 

 

প্রমতশ্রুমতমকই তুমি ধমর এিং আমম প্রতযাশা করমছ র , শিমরর অ্িকাঠামমা, োংসৃ্কমতক েম্প্ এিং 
উন্মিু স্থার্ ততমর কমর এই রকৌশিগত মিমর্ময়াগ শিমরর রূপান্তমর অ্ি্ার্ রাখমি।"  
  
বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বজের িাবড় ও কবমউবর্টি র্িায়র্ (Homes and Community Renewal) বিষয়ক 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা উপিমি কমরর্ র , মর্উইয়কন  জমুড 
প্রমতটি র্গর, শির এিং গ্রামম অ্র্র্য চযামিঞ্জ এিং েম্প্ রময়মছ। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ 
উম্যাগ মর্উ ররামশমি োশ্রয়ী মূমিযর আিােমর্র েুম াগ িৃমি, অ্িকাঠামমাগত উন্নয়র্ এিং 
অ্েননর্মতক উন্নয়র্ রজার্ার করার জর্য কমমউমর্টির মর্ধনামরত প্রকল্পেমূমি 10 মমমিয়র্ মামকন র্ 
ডিার মিমর্ময়াগ করমছ। মমড িাডের্ অ্ঞ্চমি গভর্নর গত আট িছমর প্রায় 30,000 এর রিমশ 
িামেন্দার জর্য োশ্রয়ী মূমিযর আিাের্ ততমর িা েংরক্ষমণর জর্য 895 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 
মিমর্ময়াগ কমরমছর্। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যামগর োিাম য আমরা মর্উ ররামশি এিং 
পুমরা মমড-িাডের্ অ্ঞ্চমির জর্য আরও শমিশািী এিং উন্নততর ভমিষযৎ মর্মনাণ করমছ।"  
  
বেম্বর্ম্বটর েংখ্োগবরষ্ঠ রর্তা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "মর্উ ররামশি শিমরর উপর এেি 
র্তুর্ প্রকমল্পর রূপান্তরকারী প্রভাি পডমি। মিংকর্ অ্যামভমর্উ কমরমডামরর োমে শির রকন্দ্র েং ুি 
করায় র্গরীর ডাউর্টাউমর্র পুর্ঃিমিত এিাকা, স্থার্ীয় মশল্পকিা ও অ্িকাঠামমাগত মিমর্ময়ামগর 
পাশাপামশ িামেন্দা এিং িযিোয়ীরা িড ধরমর্র েুমিধা পামি। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ 
উম্যাগ প্রমাণ কমরমছ র , স্থার্ীয় উপকরণ এিং িুমি্ীপ্ত অ্েননর্মতক প্রিৃমির মাধযমম কমমউমর্টি 
শমিশািী র্গর রকন্দ্র স্থাপর্ করমত েক্ষম।"  
  
পবরষ্ ে্েে এবম পবলর্ িম্বলর্, "মর্উ ররামশি শির এর অ্েননর্মতক েম্ভাির্া িাস্তিায়মর্  মেি 
অ্েননর্মতক অ্গ্রগমত অ্জন র্ কমরমছ এিং ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যাগ রেমক উপকৃত 
িওয়ার জর্য রিশ ভাি অ্িস্থামর্ রময়মছ। র্গরীর েম্প্ এিং শমি িৃমিকারী এেি প্রকল্প 
আমাম্র কমমউমর্টিমত আরও মিমর্ময়াগ ও প নটক, িযিো প্রমতষ্ঠার্ ও িামেন্দা আকষনণ করমি।"  
  
পবরষ্ ে্েে বেভ ওটিে িম্বলর্, "মর্উ ররামশমি আমরা আমাম্র শিরমক 21 শতাব্দীমত মর্ময় 
 াওয়া শুরু করার জর্য িড ধরমর্র অ্র্ু্ার্ রপময় আমরা খুি গমিনত। গভর্নর কুওমমা'র 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যাগ িতন মার্ এিং ভমিষযত প্রজমন্মর উপমভামগর জর্য আমাম্র 
ডাউর্টাউমর্ অ্িযািতভামি মিমর্ময়াগ এিং উন্নয়র্ মর্ময় আেমছ।"  
  
বমড-িাডের্ আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ পবরষম্ব্র (Regional Economic Development 
Council) েি-েভাপবত এিং োবর্ বর্উ পল্টজ (SUNY New Paltz) এর েভাপবত রডার্াল্ড 
বেশ্চার্ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীমিতকরণ উম্যাগ মমড িাডের্ অ্ঞ্চি জমুড অ্েননর্মতক 
প্রিৃমি এিং কমনেংস্থার্ েৃমিমক উৎোমিত কমরমছ, এিং DRI তিমিমির েিনমশষ গন্তিয মিোমি মর্উ 
ররামশমির েুমিধা প্রামপ্ত র্মখ আমম আর্মন্দত। এেি মিসৃ্তত মিমর্ময়াগ শিমরর অ্েননর্মতক ও 
োংসৃ্কমতক েম্প্মক েমৃি করমি এিং একটি শমিশািী আঞ্চমিক অ্েনর্ীমত িাির্ করমি।"  
  



 

 

ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর বর্িনািী জজন  লোটিমার িম্বলর্, "মর্উ ররামশমির জর্য এটি একটি ্ারুর্ 
ম্র্, কারণ আমরা র্খমছ র  শিমরর গুরুত্বপূণন প্রকল্পগুমিমত অ্েনায়র্ করা িমি। এটি 
কমমউমর্টিমক আরও মিমর্ময়ামগর ম্মক ধামিত করমি এিং আমাম্র কমমউমর্টির গিনমক পুর্রায় 
জামগময় তুিমি। মর্উ ররামশমির জর্য র্তুর্  ুমগর েূচর্া করার জর্য আমম গভর্নর কুওমমা এিং 
মমড িডের্ আঞ্চমিক অ্েননর্মতক উন্নয়র্ পমরষ্মক ধর্যিা্ জার্াই।"  
  
বর্উ ররাম্বেল এর রময়র রর্ায়াম ব্রামের্ িম্বলর্, "DRI এর অ্েনায়র্কৃত প্রকল্পেমূি আমাম্র 
িধনর্শীি ডাউর্টাউর্ এিং মিংকর্ অ্যামভমর্উ কমরমডামরর মমধয শমিশািী িাস্তি, অ্েননর্মতক এিং 
োমামজক েংম াগ স্থাপর্ করমি, রূপান্তরম াগয ঐমতিামেক মিমর্ময়াগ অ্িকাঠামমাো্, উন্মিু স্থার্, 
এিং গমতশীিতা প্র্ার্ করমি, জর্মর্রাপিার উন্নমত  টামি এিং মর্উ ররামশমির েমস্ত অ্মধিােীমক 
অ্ন্তভুন মিমূিক প্রিমৃি এিং েমৃমির েমুিধা রপমত েিায়তা করমি। অ্ঙ্গরামজযর অ্মূিয আমেনক 
েিায়তায় আমরা এই কমমউমর্টি-মর্ম ন্ মশত িক্ষযমক িাস্তমি পমরণত করি এিং আমম এজর্য েমিনাচ্চ 
কৃতজ্ঞ িা উচ্ছ্বমেত।"  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুমজ্জিতকরণ উম্যাগ েম্পমকন  আরও তমেযর জর্য 
র্খুর্: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
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