
 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
গভর্নর কুওম্বমা পিূন বিম্বকর িাবিবযেক জযলা কার্নক্রম্বমর পরুস্কার বিযয়ীম্বির জ াষিা করম্বলর্  

  
িাম্বেম্বলার পিূন বিম্বক 22 টি পিূন বিম্বকর িাবিবযেক সম্পবির মাবলকম্বির সাহার্ে করার যর্ে 1 

বমবলযর্ মাবকন র্ ডলাম্বররও জিবে পরুসৃ্কত হম্বযম্বে  
  

এই তহবিল জমরামত, সম্প্রসারি এিং সুবিধাবি িৃবির যর্ে িেিহার করা হম্বি র্া চারটি 
িাবিবযেক জযলা জক আম্বরা েবিোল়ী কম্বর তুলম্বি 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমমর 
(East Side Commercial District Program) মাধ্যমম করা প্রথম িফার অ্র্ুিামর্র অ্ংশ দিমেমর্ 
1 দমদেয়র্ মাদকন র্ ডোমররও ঘর্দশ অ্র্ুিার্ প্রিার্ করা িময়মে, ঘেটি গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমার 
পূর্ন দিমকর কদরমডামর অ্থননর্দিক উন্নয়র্ িিদর্মের (East Side Corridor Economic 
Development Fund) অ্ংশ। র্ামফমোর পূর্ন দিমকর চারটি টামগনট করা র্াদণদজযক ঘজোর মমধ্য 
অ্র্দিি র্াদণদজযক েম্পদিমি র্াদিযক এর্ং/অ্থর্া অ্ভযন্তরীণ ঘমরামমির জর্য পুরস্কারপ্রাপ্ত র্াইশজর্ 
র্যদিরা প্রমিযমক 50,000 মাদকন র্ ডোর পেনন্ত িিদর্ে পামর্র্। এখামর্ দর্দভন্ন েম্পদির ঘরন্ডাদরং 
ঘিখুর্।  
  
"আমরা র্ামফমোমি টামগনট করা এর্ং ঘকৌশেগি দর্দর্ময়াগ কমরদে, ো এই অ্ঞ্চে জমু়ে অ্থননর্দিক 
প্রর্ৃদি রচর্া কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমটি 
আমামির র্যাপক িদৃিভদির অ্পদরিােন অ্ংশ, ো আমশপামশর এোকা পুর্রুজ্জীদর্ি কমর এর্ং শিমরর 
রূপান্তমর ইন্ধর্ ঘজাগায়।" 
  
"র্াফামো দর্দেয়র্ চাে ুিওয়ার পর ঘথমক আমরা প্রদিশ্রুদির্ি িময়দে ঘে প্রদিটি এোকা ঘের্ 
র্ামফমোর র্র্জাগরমণ অ্ংশ ঘর্য়," জলেম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি জহাচুল িম্বলর্। "পূর্ন দিমকর 
র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমটি র্ামফমোর পূর্ন দিমকর এোকায় র্াদণদজযক কদরমডার পুর্রুজ্জীদর্ি এর্ং 
শদিশােী করার মাধ্যমম িা করমি োিােয করমে। র্হু প্রজন্ম ধ্মর, আমরা শিমরর দর্দভন্ন 
এোকায় অ্র্মিো এর্ং দর্দর্ময়ামগর অ্ভার্ ঘিমখদে, এর্ং আমরা মিামারীর পমরর ভদর্ষযমির জর্য 
আমরা ভামো ভামর্ গম়ে ঘিাোর োমথ এই প্রকল্পগুমো জীর্র্োত্রার মার্ উন্নয়র্ করমে এর্ং 
েম্প্রিায়গুদেমক রূপান্তদরি করমে।"  
  
এম্পাযার জেে জডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
জপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার়্ীত প্রধার্ বর্িনাহ়ী কমনকতন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "এই িিদর্ে এই েকে 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/East-Side-Commercial-Corridors-Building-Improvement-Grants-Architectural-Assistance.pdf


 

 

েম্পদি এর্ং র্যর্োদয়ক মাদেকমির জর্য এর ঘচময় ভামো েমময় আেমি পারি র্া, োরা 
মিামারীর আদথনক দর্পেনময়র ঘমাকামর্ো কমর চমেমে। ঐদিিাদেক ভর্র্গুদের েংরক্ষণ এর্ং চারটি 
মূে পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক কদরমডামর প্রধ্ার্ উন্নয়মর্র িিদর্মের মাধ্যমম, এই কােনক্রমটি প্রর্দৃির 
েুমোগ র্া়োমি থাকমর্।"  
  
লম্বরন্স এইচ কুক বিত়ীয, যর্ আর. ওইম্বেই োউম্বেেম্বর্র ভাইস জপ্রবসম্বডন্ট এিং ইে সাইড 
এবভবর্উ উপম্বিষ্টা কাউবন্সম্বলর (East Side Avenues Advisory Council) জকা-জচযারমোর্ 
িম্বলর্, "পূর্ন দিমকর র্যর্োগুদেমি দর্দর্ময়াগ এখর্ আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘর্দশ গুরুত্বপূণন, িামির 
ে়োই করার েুমোগ দিমি এর্ং িারা ঘে েকে এোকায় পদরমর্শর্ কমরর্ িামির েমথনর্ করার 
জর্য। এই কােনক্রমমর োফমেযর উপর আমামির অ্িযন্ত আিা রময়মে ঘেমিিু এটি েম্প্রিাময়র 
ইর্পুমটর উপর দভদি কমর তিদর করা িময়মে এর্ং প্রময়াজর্ীয় েমথনর্গুদে প্রিার্ করা িময়মে োমি 
দর্দিি করা োয় ঘে র্যর্োয়ী এর্ং অ্োভজর্ক উভয় প্রদিষ্ঠার্ই এই দর্দর্ময়াগমক কােনকরভামর্ 
কামজ োগামি পামর।"  
  
জমযর িাযরর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমমর প্রথম পেনায় এই 
22 জর্ পুরস্কারপ্রাপ্ত র্যদিমির প্রিার্ করা 1 দমদেয়র্ মাদকন র্ ডোমরর ঘর্দশ অ্র্ুিার্ এই 
র্যর্োগুদে এর্ং েম্পদির মাদেকমির জর্য একটি িিুন ান্ত েিায়িা িমর্ োরা ঘেই েকে শারীদরক 
উন্নদি প্রকল্প গ্রিণ করমি েক্ষম িমর্র্ ঘেগুদে িারা দর্মজরা োমথনয করমি পারমির্ র্া। 
COVID-19 মিামারীর িার্ার আমগই এই পুরস্কারপ্রাপ্তরা এই অ্র্ুিামর্র জর্য আমর্ির্ কমরর্, িাই 
মিামারীর অ্থননর্দিক দর্পেনময়র মুমখ এই িিদর্ে আমরা গুরুত্বপূণন। আদম গভর্নর কুওমমা এর্ং 
এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্টমক ধ্র্যর্াি জার্াই ব্রডওময় দফেমমার, MLK পাকন , ঘকর্দেংটর্ ঘর্ইেী 
এর্ং ঘজফারের্ অ্যাদভদর্উ কদরমডারগুদেমক এই অ্র্ুিামর্র জর্য অ্ন্তভুন ি করার জর্য ো র্াফামো 
দর্দেয়মর্র অ্ংশ, একটি উমিযাগ ো র্ামফমো শিমর অ্থননর্দিক প্রর্ৃদি এর্ং দর্দর্ময়াগমক উৎোদিি 
কমর।"  
  
সংখ্োগবরষ্ঠ জর্তা বক্রোল বপপলস-জোকস িম্বলর্, "এই িিদর্ে এর ঘচময় ভামো েমময় আেমি 
পারি র্া কারণ এখর্ র্যর্োয়ীরা এই চেমার্ মিামারীর দর্রুমি টিমক থাকার জর্য েংগ্রাম 
করমে। রামজযর পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমমক ধ্র্যর্াি, োর ফমে ঘজফারের্, ব্রডওময়, 
দফেমমার এর্ং ঘর্ইদে অ্যাদভদর্উ র্রার্র র্াফামো দর্দেয়মর্র অ্ধ্ীমর্ র্যর্োগুদে আমামির এোকায় 
আমরা র্যর্ো এর্ং র্াদেন্দামির আকৃি করমি োিােয করার জর্য প্রময়াজর্ীয় উন্নদি এর্ং উন্নয়র্ 
করমি েক্ষম িমর্।"  
  
বসম্বর্ের টিম জকম্বর্বড িম্বলর্, "দর্উ ইয়কন  রাজয ঘথমক এই দর্দর্ময়াগ এখর্ আমগর ঘচময় অ্মর্ক 
ঘর্দশ প্রময়াজর্ীয়, কারণ র্ামফমো শির জমু়ে র্যর্োগুদে COVID-19 মিামারীর প্রভার্গুদে ঘথমক 
এখর্ও দর্ভ্রান্ত িমে। এই িিদর্মের মাধ্যমম, ঘর্শ কময়কজর্ পূর্ন দিমকর েম্পদির মাদেক আমামির 
শিমরর ঐদিিাদেক ভর্র্ েংরক্ষমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় েিায়ক েম্পি পামর্র্, এর্ং অ্থননর্দিক এর্ং 
েম্প্রিায়-ঘকদিক উভয় কামজর জর্য র্িুর্ েুমোগ গম়ে িুেমি পারমর্র্।"  
  



 

 

েম্পদির মাদেকরা িামির ঘজোর েম্প্রিায়-দভদিক প্রদিষ্ঠামর্র মাধ্যমম 2020 োমের জার্ুয়াদর 
মামে িিদর্মের জর্য আমর্ির্ কমরর্। এই েকে প্রদিষ্ঠার্- ইউদর্ভাদেনটি দডদিক্ট কদমউদর্টি 
ঘডমভেপমমন্ট অ্যামোদেময়শর্ (University District Community Development Association), 
ব্রডওময় দফেমমার প্রদিমর্শী িাউদজং োদভন মেে এর্ং দেটিমজর্ে অ্যাোময়ন্স, ইর্কমপনামরমটড 
(Broadway Fillmore Neighborhood Housing Services and Citizens' Alliance, Inc), ব্ল্যাক 
ঘচম্বার অ্ফ কমােন অ্ফ WNY (Black Chamber of Commerce of WNY)-এর োমথ 
ঘেৌথভামর্ ঘজফারের্, দফেমমার, ব্রডওময় এর্ং ঘর্ইেী অ্যাদভদর্উ র্রার্র চারটি র্াদণদজযক ঘজোর 
ভর্র্ ও র্যর্োদয়ক মাদেকমির পাাঁচ র্েমর 500,000 মাদকন র্ ডোর অ্র্ুিার্ প্রিার্ করমর্। 
গ্রাদন্টমির 15 শিাংমশর অ্র্িার্ রাখমি িমর্। কােনক্রমমর প্রচার এর্ং অ্যাদিমকশর্ পেনামোচর্া 
েম্প্রিায়-দভদিক প্রদিষ্ঠার্ দ্বারা িত্ত্বার্ধ্ার্ করা িয়।  
  
িিদর্মের এই পেনাময় প্রকল্পগুমোর মমধ্য রময়মে র্াদণদজযক িার্ েম্প্রোরণ র্া পুর্রায় েদক্রয় করা 
(অ্থনাৎ র্িুর্ োইর্মর্াডন , আমোকেজ্জা, ঘোরফ্রন্ট জার্াো র্ম়ো করা, জার্াোর আউদর্ংে, 
র্াদিযক রঙ করা এর্ং ফাোমডর কাজ, এর্ং র্িুর্ প্রমর্শদ্বার এর্ং িরজা); মূে, ঐদিিাদেক 
ভর্মর্র তর্দশিযগুদে র্দৃি করা (অ্থনাৎ উমন্মাচর্/ঘমরামমির মমিা রাজদমদির কাজ, পাথর এর্ং 
কামের কাজ এর্ং মেূ জার্াো ঘখাো); এর্ং স্বািয এর্ং দর্রাপিা অ্র্িার উন্নদি (অ্থনাৎ োি, 
শদি িক্ষিা, দর্রাপিা, এর্ং োদিক র্যর্িা ঘমরামি)।  
  
পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমমর পুরস্কার দর্িরণ এখামর্ পাওয়া োমর্।  
  
পূর্ন দিমকর র্াদণদজযক ঘজো কােনক্রমটি গভর্নর কুওমমার পূমর্ন ঘ াদষি 65 দমদেয়র্ মাদকন র্ 
ডোমরর পূর্ন দিমকর কদরমডামরর অ্থননর্দিক উন্নয়র্ িিদর্মের একটি উমিযাগ, ো র্াফামো দর্দেয়র্ 
দদ্বিীয় উমিযামগর (Buffalo Billion II initiative) অ্ংশ। এটি ঐদিিাদেক ভর্র্ েংরক্ষণ, প্রদিমর্শী 
েম্পমি প্রধ্ার্ উন্নয়মর্র িিদর্ে, এর্ং এই এোকায় র্াদণদজযক েুমোগ েম্প্রোরমণর মাধ্যমম 
ঐদিিযর্ািী প্রধ্ার্ ে়েক এর্ং র্াদণদজযক কদরমডার পুর্রুজ্জীদর্ি করমি োিােয করার উমেমশয করা 
িময়মে।  
  
পূর্ন দিমকর অ্যাদভদর্উগুদে িিদর্মের পদরপূরক দিমেমর্ েম্প্রিায়দভদিক প্রদিষ্ঠার্গুদের ধ্ারণক্ষমিা 
র্ৃদি, কােনক্রমমর দডজাইর্ এর্ং দর্কামশর োমথ প্রদশক্ষণ এর্ং অ্র্যার্য প্রদিষ্ঠাদর্ক েিায়িা প্রিার্ 
কমর। পূর্ন দিমকর অ্যাদভদর্উ প্রকমল্পর (East Side Avenues' Project) র্াস্তর্ায়র্ িে এর্ং 
কর্োদটং পাটন র্ারমির োমথ কাজ কমর, প্রদিষ্ঠার্গুমো ঘর্াডন  এর্ং প্রাদিষ্ঠাদর্ক ক্ষমিার মূেযায়র্ 
কমরমে; কমন পদরকল্পর্ার দর্মনাণ এর্ং অ্র্ুিার্ কােনক্রমমর র্াস্তর্ায়মর্ েিায়িা করার জর্য 
অ্দিদরি কমী দর্ময়াগ করা িময়মে।  
  
ইে সাইড এবভবর্উয সম্পম্বকন   
দর্উ ইয়কন  রামজযর 65 দমদেয়র্ মাদকন র্ ডোমরর পূর্ন দিমকর কদরমডামরর অ্থননর্দিক উন্নয়র্ 
িিদর্েমক কামজ োগামর্ার দর্শাে েুমোগ উপেদি কমর ঘর্েরকাদর ও জর্দিিকর প্রদিষ্ঠার্গুমো 
পদরচাের্া, কমনেূচী, ধ্ারণক্ষমিা ভর্র্ এর্ং েম্প্রিাদয়ক পদরকাোমমা রক্ষণামর্ক্ষমণর জর্য 8 
দমদেয়র্ মাদকন র্ ডোমরর পূর্ন দিমকর ঘেৌথ িিদর্ে গের্ কমর। পরূ্ন দিমকর অ্যাদভদর্উ র্ামফমোর 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/East-Side-Commercial-District-Program-Awardees.pdf


 

 

পূর্ন দিমক অ্থননর্দিক অ্র্িার উন্নয়মর্র েমক্ষয পুর্রুজ্জীর্র্ কােনক্রমমর পদরকল্পর্া এর্ং েমন্বয় 
করার জর্য এই েরকাদর ও ঘর্েরকাদর িিদর্ে প্রিার্কারী, েম্প্রিায় অ্োভজর্ক, অ্যাংকর 
প্রদিষ্ঠার্, কর্োটযান্ট এর্ং শিরমক একদত্রি কমর। র্ামফমো আঞ্চদেক ইর্দেটিউমট দর্শ্বদর্িযােময়র 
(University at Buffalo Regional Institute, UBRI) ঘর্িৃমত্ব পূর্ন দিমকর অ্যাদভদর্উ প্রমজক্ট 
র্াস্তর্ায়র্ িে (East Side Avenues Project Implementation Team, PIT) পদরকাোমমা, কমী 
এর্ং িিদর্মের মি েথােথ েমথনর্ দর্দিি কমর প্রদিষ্ঠাদর্ক ধ্ারণক্ষমিা গম়ে ঘিাোর জর্য কাজ 
করমে; ঘকৌশেগি পদরকল্পর্া, ঘপ্রাগ্রাম দডজাইর্ এর্ং েমেযা েমাধ্ামর্ েিায়িা করা; এর্ং অ্গ্রগদি 
েম্পমকন  প্রদিমর্ির্ করা। র্ামফমো আঞ্চদেক ইর্দেটিউমট দর্শ্বদর্িযােয় র্ামফমো সু্কে অ্ফ 
আদকন মটকচার এন্ড িযাদর্ং দর্শ্বদর্িযােময়র (University at Buffalo School of Architecture and 
Planning) একটি গমর্ষণা ঘকি। পূর্ন দিমকর েিমোগী িিদর্ে (East Side Collaborative 
Fund) ঘগ্রটার র্ামফমো োম্প্রিাদয়ক ফাউমন্ডশর্ (Community Foundation for Greater 
Buffalo) দ্বারা পদরচাদেি িয়।  
  
এম্পাযার জেে জডম্বভলপম্বমন্ট সম্পম্বকন   
এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট দর্উ ইয়মকন র মখুয অ্থননর্দিক ঘডমভেপমমন্ট এমজদন্স 
(www.esd.ny.gov)। ESD এর দমশর্ িমে একটি উন্নি এর্ং ক্রমর্ধ্নমার্ অ্থনর্ীদি প্রদিষ্ঠা 
করা, র্িুর্ কমনেংিার্ এর্ং অ্থননর্দিক েুমোমগর তিদরকরণ উৎোদিি করা, ঘেট এর্ং িার 
দমউদর্দেপযাদেটিে রাজস্ব র্ৃদি করা এর্ং দিদিশীে ও তর্দচত্রযময় িার্ীয় অ্থনর্ীদি অ্জন র্ 
করা। ঋণ, অ্র্ুিার্, টযাক্স ঘক্রদডট এর্ং অ্র্যার্য ধ্রমর্র অ্থননর্দিক েিায়িা র্যর্িামরর মাধ্যমম 
দর্উ ইয়কন  ঘেমট কমনেংিার্ েৃদি শুরু করা এর্ং উন্নি কদমউদর্টিমক েিায়িা করার জর্য ESD 
র্যদিগি র্যর্োয় দর্দর্ময়াগ র্ৃদি করার প্রমচিা চাোমে। এো়োও গভর্নর কুওমমার দরদজওর্াে 
ইমকামর্াদমক ঘডমভেপমমন্ট কাউদন্সেে (Regional Economic Development Councils) এর্ং 
"আদম দর্উ ইয়কন মক ভামোর্াদের (I LOVE NY)," মামকন টিং িত্ত্বার্ধ্ার্ করার প্রাথদমক 
প্রশােদর্ক এমজদন্স িমে ESD, রামজযর দর্খযাি পেনটর্ ব্রযান্ড। দরদজওর্াে কাউদন্সেে (Regional 
Councils) এর্ং এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট েম্পমকন  আরও িমথযর জর্য 
www.regionalcouncils.ny.gov এর্ং www.esd.ny.gov দভদজট করুর্।  
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