
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা এলবমরা ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) জর্ে 14 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সেন্টারবপে প্রম্বজম্বের 

উম্ববাধর্ স াষণা কম্বরম্বের্  
  

ওম্বয়স্ট ওয়াটার বিম্বটর িহুমুখী-িেিহাম্বরর উন্নয়র্ এখর্ ডাউর্টাউর্ এলবমরাম্বত িেিোর 
জর্ে আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি উনু্মক্ত  

  
ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ বিবর্ম্বয়াগ হম্বলা "োউ্ার্ন টায়ার সোয়াবরিং" (Southern Tier 

Soaring) এর গুরুত্বপণূন উপা্ার্, অঞ্চলটির োবিনক সকৌেল হম্বলা কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত 
করা এিিং অর্নর্ীবতম্বক েমৃদ্ধ করা  

  
  

আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সিটি অ্ব এলসমরা তার ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীসবতকরণ উম্যাগ প্রমেষ্টার এই ঘিন্টারসপি প্রকল্পটির আর্ুষ্ঠাসর্কভামব োলু কমরমে। 
ঘডমভলপার পাকন  ঘরাভ সরমেলটি (Park Grove Realty) 100 ওমেস্ট ওোটার সিট শহমরর 
ঘকমে একটি 65,000 বগন ফুট, বহুমুখী বযবহামরর উন্নের্ কাজ বাস্তবাের্ কমরমে। 14 সমসলের্ 
মাসকন র্ ডলামরর প্রকল্পটিমত বাসণসজযক ও খেুরা স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমে এবং এমত বাজার-্মরর 
আবাির্ ইউসর্টগুসলর 51টি ইউসর্ট রমেমে, োর িবকটি অ্সিকৃত রমেমে। ্য ওমেস্ট ওোটার 
সিট প্রমজমে শীঘ্রই একটি র্তুর্ কসফ শপ হমব ো কযাপাসবসলটিি (Capabilities) এর মািযমম 
পসরোসলত হমব এবং এটি একটি িংস্থা ো প্রসতবন্ধী বযসক্তম্র ক্ষমতাের্ এবং িহােতা কমর থামক।  
  
"ঘেমহতু আমরা এলসমরার সিটি ঘিন্টারমক পরু্রাে িমৃদ্ধ করার উপমর ঘফাকাি কসর তাই ওমেস্ট 
ওোটার সিট প্রমজেটি িাউ্ার্ন টাোমরর িমৃদ্ধ হওো, ভসবষযত উন্নেমর্র সভসি স্থাপর্ এবং িমস্ত 
অ্ঞ্চল জমুে উন্নের্ অ্বযাহত রাখা সর্সিত করমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমকর উমবাির্ 
ঘকবলমাত্র ঘেখামর্ আমাম্র ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীসবতকরণ ইসর্সশমেটিভ িমর ঘস্টট জমুে স্থার্ীে 
অ্থনর্ীসতর উন্নেমর্ বযাপামর কাজ করমে তার একটি প্র্শনর্ী।"  
  
"ডাউর্টাউর্ এলসমরা িংসৃ্কসত ও ইসতহামি িমৃদ্ধ এবং আমরা এই অ্ঞ্চমল ঘরামাঞ্চ, উন্নসত ও 
িমৃসদ্ধর গসত আর্ার জর্য কাজ করসে", সলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ সহাচুল িম্বলর্। "আসম 
এলসমরামক DRI এর অ্ংশ সহমিমব সবজেী প্রমজমের পাশাপাসশ একটি ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীসবতকরণ 
ইসর্সশমেটিভ পরুস্কার সবজেী সহমিমব ঘ াষর্া করমত ঘপমর এবং ওমেস্ট ওোটার সিমটর উন্নেমর্র 
উমবাির্ী অ্র্ুষ্ঠার্ ঘ্খার জর্য আজমক আবার সফমর আিমত ঘপমর গসবনত। প্রমজেটি 51 টি 



বাজার-মুমলযর অ্যাপাটন মমন্ট েুক্ত কমরমে ঘেগুসল র্তুর্ বাসর্সজযক ও খেুরা স্থামর্র পাশাপাসশ 
পুমরাপুসর অ্সিকৃত হমেমে। জীবর্মামর্র উন্নের্ ও অ্থনর্ীসতমক শসক্তশালী করমত ঘকমুং ওোটারফ্রন্ট 
এর বযবহার বৃসদ্ধর িমে DRI-এর ঘকেস্থল এলসমরা-র ডাউর্টাউর্ আরও িহজলভয ও 
বযবিাবান্ধব কমর তুলমত িাহােয করমে।"  
  
প্রকল্পটিমত গভর্নর কুওমমার ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীসবতকরণ উম্যাগ এর মািযমম 4 সমসলের্ মাসকন র্ 
ডলার িহােতা ঘপমেসেল ো 2016 িামল গভর্নমরর পসরবতন র্শীল উম্যামগর এক রাউন্ড েলাকালীর্ 
সিটিমক পুরসৃ্কত করা হমেসেল। সরমস্টার NY কসমউসর্টিি ইসর্সশমেটিভ (Restore NY 
Communities Initiative)- এর মািযমম এম্পাোর ঘস্টট ঘডভলপমমন্ট (Empire State 
Development) ঘথমক বাসক 2.3 সমসলের্ মাসকন র্ ডলার এমিসেল। এোোও, উন্নেমর্র জর্য 
ঘকসমং কাউসন্ট ও িাউ্ার্ন টাোর ইমকামর্াসমক ঘরাথমক ভতুন সক প্র্ার্ করা হমেসেল। প্রকল্পটি 
"িাউ্ার্ন টাোর ঘিাোসরং" এর িামথ িামঞ্জিযপূণন, আঞ্চসলকভামব পসরকসল্পত অ্থননর্সতক উন্নের্ 
পসরকল্পর্া ো অ্থনর্ীসতমক িমৃদ্ধ করমে এবং শহর ঘকমে সবসর্মোগ কমর র্তুর্ র্তুর্ িুমোগ ততসর 
করমে।  
  
অ্র্যার্য DRI-অ্থনাসেত প্রকল্পগুসলর মমিয রমেমে ঘিন্টারটাউর্ পাসকন ং গযামরমজর পুর্বনাির্, একটি 
হাাঁটার ঘোগয এবং ইর্ভাইটিং সিমমন্স স্কোর ততসর এবং মাকন  ঘটাোইর্ সরভারফ্রন্ট পামকন র উন্নের্, 
োর মমিয একটি এসলমভমটড ঘবাডন ওোক অ্ন্তভুন ক্ত থাকমব।  
  
গভর্নর কুওমমার ঘগম-ঘেসঞ্জং ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীসবতকরণ উম্যাগ ডাউর্টাউমর্র আমশপামশর 
অ্ঞ্চলগুসলমক ঘস্টটজমুে স্পন্দর্শীল কসমউসর্টিমত পসরণত করার জর্য কাজ করমে ঘেখামর্ সর্উ 
ইেকন বািীর পরবতী প্রজন্ম বাি করমত, কাজ করমত ও পসরবার বাোমত োইমব। অ্ংশরহণকারী 
কসমউসর্টিগুসলমক ঘস্টমটর ্শটি সরসজওর্াল ইমকার্সমক ঘডভলাপমমন্ট কাউসন্সল কতৃন ক রূপান্তমরর 
িম্ভাবর্ার উপর সভসি কমর মমর্ার্ীত করা হে এবং প্রসতটি কসমউসর্টিমক শহরতসলর ঘকৌশলগত 
সবসর্মোগ পসরকল্পর্ার উন্নের্ এবং প্রিার্ কযাটাসলস্ট প্রমজে পুর্রুজ্জীসবতকরমণর জর্য কসমউসর্টির 
লক্ষযমক এসগমে সর্মত 10 সমসলের্ মাসকন র্ ডলামরর পুরস্কার ঘ্ওো হমেমে।  
  
সিটিমত েলমার্ গসতশীলতামক স্বীকৃসত প্র্ার্ কমর এই বেমরর শুরুর স্মক ঘলক এসর কমলজ অ্ব 
অ্সস্টওপযাসথক ঘমসডসির্ (Lake Erie College of Osteopathic Medicine, LECOM) এলসমরার 
ডাউর্টাউমর্র ফাাঁকা অ্রর্ট পামকন  একটি সবতল, 52,628 বগনফুট ভবর্ সর্মনামণর জর্য 
প্রসতশ্রুসতবদ্ধ হমেমে। LECOM সহিামব পসরসেত এবং তারা র্তুর্ ঘমসডমকল সু্কল ঘপ্রারাম এবং 
িাউ্ার্ন টাোমর সেসকৎিকম্র জর্য োসহ্া পরুণকারী আকষনণীে সশক্ষাথীম্র িমন্নমের িািমর্র 
জর্য এলসমরা কমলজ কযাম্পামি ভবর্টি সর্মনাণ করমত প্রাে 20 সমসলের্ মাসকন র্ ডলার সবসর্মোগ 
করমব।  
  
ঘকৌশলগতভামব প্রিার্ বাসণসজযক কসরমডারগুসলর মমিয অ্বসস্থত এলসমরার কমপযাে এবং হাটার 
ঘোগয ডাউর্টাউর্ একটি িসিে, কাসিত এবং তবসেত্রযমে কমলজ কসমউসর্টি হমে উঠার জর্য 
ভাল অ্বস্থামর্ রমেমে। ডাউর্টাউমর্র উন্নের্ এই অ্ঞ্চমলর স্বাস্থযমিবা সশমল্পর িাম্প্রসতক িমৃসদ্ধ এবং 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-elmira-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative


সব্যমার্ কমলমজর সবস্তামরর বারা আকৃষ্ট হওো র্তুর্ বাসিন্দাম্র প্রমোজর্ীে খা্যাস্ পসরমবশর্ 
করমব।  
  
সেম্বেটাবর অি সস্টট সরাোর্া সরাোম্বডা িম্বলর্, ""ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীসবতকরণ উম্যাগ 
অ্বযাহতভামব এমর্ এক অ্থননর্সতক ইসঞ্জর্ সহমিমব প্রমাসণত হমে েমলমে ো গভর্নর কুওমমা ঘস্টমটর 
সবসভন্ন িম্প্র্ামের জর্য স্বপ্ন ঘ্খমের্। আমরা এই জটিল সর্মনামণর জর্য সিটি অ্ব এলসমরার িামথ 
 সর্ষ্ঠভামব কাজ করার জর্য গসবনত ঘেটি এখার্কার বাসিন্দাম্র জর্য একটি ্ারুণ শহরতসলমত 
বিবাি, কাজ করার এবং একটি পসরবার গমে ঘতালার অ্ন্তহীর্ িুমোগ ততসর করমব।"  
  
এম্পায়ার সস্টট সডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং সপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এবরক সজ. গাটন লার িম্বলর্, "এই র্তুর্ সমশ্র-বযবহামরর উন্নের্ কাজটি একটি অ্সিকতর 
প্রাণবন্ত এলসমরা সিটি ঘিন্টামরর ঘকেস্থল, সর্সবনমে শহরতলীর ঘক্ষত্র সভসিক উম্যামগর পসরকল্পর্া 
োর মমিয রমেমে উদ্ভাবর্ী বযবিা ও কমলজিমূহমক এই অ্ঞ্চমল সর্মে আিা এবং স্থার্ীে 
অ্থনর্ীসতমক আরও শসক্তশালী করা।"  
  
োউ্ার্ন টায়ার আঞ্চবলক অর্ননর্বতক পবরষম্ব্র েহ-েভাপবত, বিঙ্গহোম্টর্ বিশ্ববি্োলয় 
(Binghamton University)-এর েভাপবত হাম্বভন  সস্টঙ্গার, এিিং স্কাউলার কাউবন্ট অর্ননর্বতক 
উন্নয়ম্বর্র অিংেী্াবরত্ব এর বর্িনাহী পবরচালক জবুড মোকবকর্ সচবর িম্বলর্, "DRI ইর্মভস্টমমন্ট 
ডাউর্টাউর্ এলসমরামক আরও িহজলভয এবং বযবিাবান্ধব হওোর পাশাপাসশ একই িমমে তরুণ 
ঘপশা্ারম্র এলাকাে আকৃষ্ট করমত িাহােয করার জর্য িসতযই কাজ করমে। িম্পন্ন হমল এিব 
রূপান্তরকারী প্রকল্প এই িুন্দর রামম র্তুর্ প্রাণ িঞ্চার কমর সর্সিত করমব ঘে, এটি িাউ্ার্ন 
টাোমরর উন্নের্ পরু্রুজ্জীসবতকরণ উম্যামগর (Southern Tier Soaring Upstate Revitalization 
Initiative) এক গুরুত্বপূণন অ্ংশী্ার।"  
  
বেম্বর্টর টমাে ও’মারা িম্বলর্, "শহরতসলর পরু্রুজ্জীসবতকরণ উম্যামগর মািযমম এলসমরা শহরটি 
ওমেস্ট ওোটার সিমট এই জটিল সমসশ্রত-বযবহােন ঘকেটিিহ ঘবশ কমেকটি ঘরামাঞ্চকর সভত ততসর 
করমে, ো স্বল্প ও ্ী নমমোস্ কসমউসর্টি পুর্রুজ্জীসবতকরণও আসথনক বৃসদ্ধ সর্সিত করমব বমল 
আমরা আশাবা্ী। এটা মমর্ রাখমত হমব ঘে এই প্রকমল্প আবাসিক ইউসর্টগুমলা প্রকল্প িমাসির পূমবন 
100% সলজ সর্মেমে, ো এলসমরা শহমরর এই িরমর্র প্রকমল্পর জর্য অ্তযন্ত প্রমোজর্ এবং তার 
ভসবষযত িফলতার জর্য ্ারুণ সকেু। আমরা কুওমমা প্রশাির্, আমাম্র স্থার্ীে DRI প্ল্যাসর্ং 
কসমটি এবং গুরুত্বপূণন পাবসলক ইর্পুট এর প্রসত কৃতজ্ঞ োরা এলসমরামক এসগমে সর্মে ঘেমত িাহােয 
কমরমের্। এই িব এলসমরা সভসিক প্রকল্প একটি শহমর অ্বসস্থত এবং ঘরামাঞ্চকর প্রকল্পিমূমহর 
প্রসতসর্সিত্ব কমর ো িমর িাউ্ার্ন টাোর অ্ঞ্চমলর জর্য একটি মাইলফলক।"  
  
সকবমঙ কাউবন্ট এবিবকউটিভ বেম্বস্টাফার মে িম্বলর্, "এলসমরা ও তার ডাউর্টাউর্ অ্থননর্সতক 
উন্নের্ এবং র্তুর্ কমর আকৃষ্ট করা এবং িাউ্ার্ন টাোমর সব্যমার্ বযবিাগুসলমক প্রাণবন্ত কমর 
রাখার ঘক্ষমত্র ঘকসমঙ কাউসন্টর িামসরক িাফমলয গুরুত্বপূণন ভূসমকা পালর্ কমর। 100 W. ওোটার 
িীট -এ র্বসর্সমনত, সমশ্র বযবহার উন্নেমর্র প্রথম প্মক্ষপ এবং আমাম্র ডাউর্টাউর্ এলাকা 



পুর্রাে স্থাপর্ করার ঘক্ষমত্র অ্র্যতম প্রথম একটি িাপ। ঘস্টট, কাউসন্ট ও র্গরীর মিযকার 
অ্ংশী্াসরমত্বর পাশাপাসশ ঘবিরকাসর খাত এই প্রকল্পটি সর্মে এমিমে। ঘেমর্ ডাউর্টাউর্ এবং িারা 
ঘ্মশর প্রিার্ রাস্তাগুমলা র্বজাগরণ উপমভাগ করমে, এই প্রকল্পটি সর্সিত করমব ঘে এলসমরা 
শহমরর ঘকেস্থমল গসত বজাে থাকমব। এই প্রকল্পমক িফল করার জর্য ঘমের, এলসমরা, পাকন  ঘরাভ 
সরমেলটি এবং আমাম্র িমস্ত অ্ংশী্ারম্র ির্যবা্ জার্াসি।"  
  
এলবমরা েহম্বরর সময়র ডোবর্ম্বয়ল মোর্ম্বডল িম্বলর্, "এই প্রকল্পমক বাস্তমব রূপ ঘ্ওোর জর্য 
গভর্নর কুওমমা, সর্উ ইেকন  ঘস্টট সডপাটন মমন্ট (Department of State), এম্পাোর ঘস্টট 
ঘডমভলপমমন্ট এবং পাকন  ঘরাভ সরমেলটি ঘক অ্মর্ক ির্যবা্। গভর্নমরর ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীসবতকরণ উম্যাগ এলসমরার ডাউর্টাউর্মক এমর্ একটি প্রাণবন্ত জােগাে রূপান্তসরত করার 
জর্য কাজ করমে ঘেখামর্ মার্ুষ বাি করমত োইমব, কাজ করমব এবং পসরবার বাোমব। এই সমশ্র 
বযবহামরর আবাসিক/বাসণসজযক িম্পসি িারা শহমর বাস্তবাসেত হওো অ্র্য িব প্রকমল্পর িামথ 
পসরষ্কারভামব প্রমার্ কমর ঘে এলসমরা একটি পুর্জন ন্মলাভ করমে।"  
  
োউ্ার্ন টায়ার ইম্বকার্বমক সরার্ সপ্রবেম্বডন্ট এিিং CCIDA বর্িনাহী পবরচালক সজাম্বেফ সরামার্ 
িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি িসতযকার অ্মথনই অ্ংশী্াসরমত্বর সবষে, ঘেখামর্ লসমরা র ঘকেস্থমল অ্র্যতম 
গুরুত্বপূণন র্তুর্ সর্মনাণ প্রকল্প বাস্তবাের্ করার জর্য ঘস্টট, কাউসন্ট, শহর এবং ঘবিরকারী 
প্রসতষ্ঠার্ িাম্প্রসতক বেরগুমলামত একত্র হমেসেল এ। এবং এই প্রকল্প ডাউর্টাউর্ এলাকাে ঘে র্তুর্ 
আবাির্ ও বাসণসজযক উন্নের্ সর্মে এমিমে তা সর্মে আমরা খুবই উমিসজত এবং আমাম্র 
কসমউসর্টিমত এই সবসর্মোগ করার জর্য পাকন  ঘরাভ সরমেলটি-র প্রসত আমাম্র মুগ্ধতা প্রকাশ 
করসে।"  
  
পাকন  সরাভ বরম্বয়লটি পাটন র্ার অোনু্ড্র সিাম্ব্ম্বর্ে িম্বলর্, "পাকন  ঘরাভ এলসমরা রূপান্তসরত করার 
প্রমেষ্টার অ্ংশ হমত ঘপমর আর্সন্দত। অ্যাপাটন মমন্টিমহূ িমূ্পণন ইজারা ঘ্ওো হমেমে এবং িম্পন্ন 
হওোর ্ইু মামির মমিযই অ্সিকৃত হমেমে। গভর্নমরর পুর্রুজ্জীসবতকরণ পসরকল্পর্া কাজ করমে 
এবং কাউসন্ট ও সিটি এলসমরার উন্নেমর্ তাম্র িহােতা ও ্শনমর্র জর্য কৃসতমত্বর ্াবী্ার। 
আমরা গভর্নমরর অ্সফি, কাউসন্ট ও শহরমক তাম্র সভশর্ ও িমথনমর্র জর্য ির্যবা্ জার্াই। 
আমরা ডাউর্টাউর্ এলসমরার অ্বযাহত উন্নসত ঘ্খার জর্য অ্িীর হমে আসে।  
  
LaBella অোম্বোবেম্বয়টে সপ্রবেম্বডন্ট রিাটন  এ. বহবল িম্বলর্, "এলসমরাে র্তুর্ উন্নেমর্র অ্ংশ হমত 
ঘপমর আমরা উৎফুল্ল ও গসবনত। ওমেস্ট ওোটার সিট এ আমাম্র র্তুর্ অ্সফি ঘস্পমির মািযমম 
আমরা আকষনণ করমত পাসর, সবকসশত হমত এবং প্রসতভা বজাে রাখমত পাসর। এ স্মক, আমাম্র 
কমীরা কসমউসর্টির প্রসত প্রসতশ্রুসতবদ্ধ এবং এমর্ িব প্রকল্প প্র্ার্ কমর ো অ্ঞ্চলটিমক বিবাি 
করা, কাজ করা এবং ঘখলািুলা করার জর্য েমৎকার জােগাে পসরণত কমর।"  
  
োউ্ার্ন টিয়ার এর অরগবত ত্বরাবিতকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "িাউ্ার্ন টিোর এর অ্রগসত" এর িমূ্পরক, ো শসক্তশালী অ্থননর্সতক প্রবৃসদ্ধ ও 
কসমউসর্টি সবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর িমসিত রূপমরখা। প্রসতভাির শ্রমশসক্ত আকষনণ, বযবিার 



সবকাশ এবং উদ্ভাবর্ ঘজার্ার কমর পসরকল্পর্ার সভসি স্থাপর্ করমত 2012 িাল ঘথমক ইসতমমিয 
অ্ঙ্গরাজয এ অ্ঞ্চমল 6.2 সবসলের্ মাসকন র্ ডলামরর ঘবসশ সবসর্মোগ কমরমে। বতন মামর্, মহামন্দার 
পর ঘথমক ঘবকারমত্বর হার কমম িবনসর্ম্ন পেনামে রমেমে; বযসক্তগত এবং কমপনামরট আেকর কমমমে 
এবং প্রসতষ্ঠার্গুমলা সবকাশ ও সবসর্মোমগর জর্য সবংহযামটর্, জর্ির্ সিটি এবং কসর্নং এর মমতা 
জােগা সর্বনাের্ করমে। বতন মামর্, এ অ্ঞ্চল 2015 িামলর সডমিম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ াসষত 
উিরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীসবসতকরণ উম্যামগর মািযমম 500 সমসলের্ মাসকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর 
সবসর্মোমগর মািযমম িাউ্ার্ন টিোমরর অ্রগসত ত্বরাসিত করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 সমসলের্ 
মাসকন র্ ডলামরর সবসর্মোগ ঘবিরকাসর খামতর বযবিােীম্র 2.5 সবসলের্ মাসকন র্ ডলামররও ঘবসশ 
সবসর্মোগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘ্মব - এবং অ্ঞ্চমলর ্াসখলকৃত পসরকল্পর্া অ্র্ুোেী আশা করা 
হমি ঘে 10,200 এর ঘবসশ র্তুর্ কমনিংস্থার্ িৃসষ্ট হমব। আরও তথয পাওো োমব এখামর্।  
  

###  
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