
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 40 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিটার িাম্বেম্বলা তহবিম্বলর (BETTER BUFFALO 

FUND) চতুর্ন রাউম্বের জর্ে এখর্ আম্বিদর্ করার সময়সীমা ব াষণা কম্বরম্বের্  
  

িাম্বেম্বলাম্বক র্তুর্রুপ বদম্বত কবমউবর্টি সংস্থা এিং প্রাইম্বভট বডম্বভলপারম্বদরম্বক বিবর্ম্বয়াগ করার 
জর্ে তহবিম্বলর জর্ে আম্বিদর্ করম্বত উৎসাবহত করা হম্বে  

  
র্তুর্ এলাকা ব্রডওম্বয় ও বমইর্ বিটসহ বিবর্ম্বয়াম্বগর সুবর্বদন ষ্ট মার্বচত্র এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, 40 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘেটার োমেমিা 
তহমেমির 4র্ন রাউমের জর্য এখর্ আমেদমর্র সময়সীমা চািু রময়মে। ঘেটার োমেমিা তহমেমির 
জর্য মর্মেমদত হয় এমর্ প্রকল্প যা আমেপামের োমণমজযক মডমিক্টগুমিামক উজ্জীমেত কমর এেং 
পমরেহর্ কমরমডামরর সামর্  র্ত্ব ও েৃমিমক উৎসামহত কমর। 4 রাউমের জর্য এই োমের এিাকা 
োড়ামর্া হময়মে ব্রডওময় (মসডার ও ঘমারটাইমার মিট) ও ঘমইর্ মিমটর (ঘমাহাক ও ঘসমর্কা 
মিমটর মমযয) অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য।  
  
"োমেমিা এেং ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন  আমামদর মেমর্ময়াগ এই কমমউমর্টির জর্য করা হময়মে মকন্তু 
এমতই ঘেষ র্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এিাকাোসীর উজ্জীমেত হওয়া সমর্নর্ করমত, ট্রার্মজট 
স্টপ ও এিাকায় যাত্রী প্রমেমের সুমেযা উন্নত করমত এেং ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন  পুর্রুত্থার্ এেং 
অ্র্ননর্মতক অ্গ্রগমত মর্মিত করমত সাহাযয করমত আমরা আরও এক দো ঘেটার োমেমিা তহমেি 
চািু করমে।"  
  
"ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন র একজর্ োমসন্দা মহমসমে আমম সরাসমর ঘদমখমে কমমউমর্টি ঘডমভিপমমন্ট 
এেং ট্রান্সমপামটন ের্ কমরডমরর উন্নয়মর্ মেমর্ময়াগ যা ঘেটার োমেমিা তহমেি সমমর্নত মেমর্ময়াগ", 
বলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ বহাচুল িম্বলর্। "ঘস্টটজমুড় আমামদর অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্ ঘকৌেি মর্উ 
ইয়মকন র ভমেষযত সংজ্ঞাময়ত করমত আমেপামের-সংযুক্ত সমাযার্ ততমরমত গুরুত্ব মদময়মে। এই 
সাম্প্রমতক পেনমেনর অ্গ্রগমতমক যমর ঘরমখমে, যার েমি কময়ক ডজর্ প্রকল্প ঘেষ হময়মে ো শুরু 
হময়মে, োমেমিা মসটি জমুড় িক্ষ্যণীয় মেমর্ময়ামগর জর্য যর্যোদ।"  
  
এর আমগর মতর্ রাউমে ঘেটার োমেমিা তহমেমির উপমরই 4র্ন রাউে শুরু করা হয়, যা 43টি 
প্রকমল্প 27 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘেমে প্রদার্ কমর। এই প্রকল্পগুমি 500টি আোমসক ইউমর্ট 
এেং 342,000 েগনেুমটরও ঘেমে ঘদাকার্ এেং োমণমজযক জায়গা পুর্:সংস্কার করমে, একই সামর্ 
োমেমিা মসটিমত 216 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর েযমক্তগত মেমর্ময়ামগর সুমযাগ সৃমি কমরমে।  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/BBF_Map_InvestmentsRound4_1.pdf


 

 

  
4র্ন রাউমের জর্য আমেদর্পত্র ও উপকরণ পাওয়া যামে এখামর্ এেং আগামী 8 র্মভম্বর, শুক্রোর 
মেমকি 4টা 2019 সময় র্াকমে। 3 অ্মক্টাের েৃহস্পমতোর মেমকি 3টা ঘর্মক মেমকি 5টা পযনন্ত 
77 Goodell Street, Buffalo-ঘত একটি তর্যমূিক অ্মযমেের্ অ্র্ুমিত হমে। যারা উপমিত র্াকমত 
আগ্রহী তামদর RSVP করমত হমে এই মিংমক BBF@esd.ny.gov।  
  
চারটি কামিত এিাকামক এই কমনসূমচ ঘর্মক সমরময় ঘদওয়া হয় - ঘেইমি, ব্রডওময়/মেিমমার, 
মেিমমার/এমএিমক এেং ঘজোরসর্ এমভমর্উ - ঘযমহতু 50 মমমিয়র্ ইস্ট সাইট ইকর্মমক 
ঘডমভিপমমন্ট কমরডর োমে মর্মদনি ঘপ্রাগ্রামমং মারেত ওই সে এিাকায় অ্র্ন েরাদ্দ করা হমে।  
  
ঘেটার োমেমিার চতুর্ন রাউমের তহমেমির জর্য আমেদর্কারীমদর দইুটি উমদযামগর একটির জর্য 
অ্র্ন চাওয়া হমত পামর: ট্রার্মজট- মুখী উন্নয়র্ ো োমেমিা ঘমইর্ মিট।  
  
ট্রার্বজট-বভবিক উন্নয়র্  
ট্রার্মজট-মভমিক উন্নয়মর্ মেমর্ময়াগ করা, োমেমিার সেনত্র োমণমজযক হাে এেং মসটির সুর্াম, সমৃি 
েহর মহমসমে গমড় ওঠা োমসন্দামদর এেং দেনর্ার্ীমদর সংযুক্ত করমত সাহাযয করমে। এমত আযমুর্ক 
সুমযাগ-সমুেযা ও অ্েকাঠামমা, সুপমরকমল্পত ও েনু্ধভাোপন্ন এিাকাগুমিার সহায়তা এেং সম্পমদর 
েযাপক মের্যাস যা সকি োমসন্দার কামে সহজিভয হমে।  
 
2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার পযনন্ত  াটমত অ্র্নায়র্, ঋণ ো অ্র্ুদার্ সহজিভয হমে, ঘয প্রকল্প দ্বারা 
মামি ঘমাডাি পমরেহর্ েযেহার উৎসামহত এেং পর্চারী কাযনকিাপ উদ্দীমপত যমদও খচুরা এেং 
পার্শ্নেতী-মুখী েযেসা এেং পমরমষো, মামর্র পােমিক ঘস্পস, এেং সুিভ ওয়াকওময় মর্মিত করা 
যামে। এই উন্নয়মর্র জর্য কামিত অ্ঞ্চি হমিা ঘেইমি এমভমর্উ, গ্রান্ট মিট, ঘমইর্ মিট, র্ায়াগ্রা 
মিট, উটিকা মিট এেং মেিমমার এমভমর্উ কমরমডামরর উপর যা োমেমিা পমরেহমর্র এক 
চতুর্নাংে মাইি হাাঁটার দরূমত্বর মমযয।  
  
িাম্বেম্বলা বমইর্ বিম্বটর উম্বদোগ  
মেমভন্ন ভের্ এেং সেনজর্ীর্ িার্ েৃমিপ্রাপ্ত ঐমতহামসক েযেসাময়ক মডমিক্টসমূহ এেং োমেমিার 
ঘকন্দ্রিি ও তার আমেপামে মমশ্র েযেহামরর প্রমতমেমেমদর মামে সেিভামে সংস্কার করা অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন।  
 
50,000 ঘর্মক 1,000,000 মামকন র্ ডিামরর মমযয োমেমিা মসটির অ্িাভজর্ক ও আমেপামের 
েযেসায়ী সমমমতর জর্য অ্র্ুদার্ পাওয়া সহজ যা েহরতমি এিাকার মকেু সম্ভাের্াময় িামর্র 
সংস্কার করমে। োমেমিা ঘমইর্ মিমটর উমদযাগ হমে আমির্টাউর্, ব্রডওময়, মচপমপওয়া মিট, ইস্ট 
মডিাভার্, এিমউড মভমিজ, গ্রান্ট/আমহাস্টন , গ্রান্ট/ঘেমর, ঘহরমটি, কাইজারটাউর্, িাভজয়, ঘিায়ার 
র্ায়াগ্রা/ঘিকমভউ, ঘমইর্ মিট, ঘসমর্কা-কযাজ, সাউর্ পাকন , ঘটার্াওয়াো/ অ্ন্টামরও, আপার 
র্ায়াগ্রা মিট এেং কামর্কটিকাট মিট কমরডর।  

http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html
mailto:BBF@esd.ny.gov


 

 

 
এম্পায়ার বেট বডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকতন া ও কবমের্ার এিং বপ্রবসম্বডন্ট মম্বর্ার্ীত এবরক বজ. গাটন লার িম্বলর্, "এই দইুটি 
র্তুর্ কামিত এিাকা ঘেটার োমেমিা তহমেমির র্াগামির সম্প্রসারণ করমে, যা আমরা োমেমিা 
এিাকার অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্ ও রূপান্তমরর জর্য অ্েযাহত রাখার মমতা উমেখমযাগয উপায় ততমর কমর 
ঘেমিমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বেট বহামস অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes & Community Renewal, HCR) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার উজ্জীমেত মভমিক ঘকৌেি হমে 
মসটির ভমেষযমত িক্ষ্যণীয় মেমর্ময়ামগর ক্ষ্মতােৃমি, সমগ্র অ্ঞ্চিমক সমূ্পণন কমর ঘতািা এেং 
ঘেসরকামর খামতর তহমেিমক গমতেীি করা যা ঘকাটি টাকার একটি ঘেটার োমেমিা প্রমতিা 
করমে। ট্রার্মজট এেং আমেপামের উন্নমতর উপর ঘজার ঘদওয়ার পাোপামে এই সাম্প্রমতক পযনাময়র 
অ্র্নায়মর্ গত আট েের যমর োমেমিার অ্র্ননর্মতক উন্নয়র্ উমদযামগর সামর্ যুক্ত করা হময়মে, যার 
মমযয রময়মে 200 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘেমে মেমর্ময়াগ করা ো সংরক্ষ্ণ করা যা দ্বারা 
2,600 সাশ্রয়ী মূমিযর  রোমড়র প্রায় 6,000 োমসন্দার র্াকার সুমেযা অ্ন্তভুন ক্ত।"  
  
িাম্বেম্বলার বময়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "োমেমিা মসটিমত মেমর্ময়াগ অ্েযাহত রাখার এেং 
আমামদর সােমিযর জর্য আমম গভর্নর কুওমমামক যর্যোদ জার্াই এেং আমামদর সােিয। এই 40 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার ঘেটার োমেমিা তহমেমির মাযযমম কামিত অ্র্ুদার্ আমামদর এিাকায় 
চিমার্ অ্গ্রগমত সমর্নর্ করমে এেং আমামদর ইমতোচক অ্র্ননর্মতক গমত েজায় রাখা ঘযমর্- 
আমরা সোর জর্য সুমযামগর একটি সুষম মসটি মহমসমে গমড় তুিমত অ্েযাহত ঘচিা েজায় রাখমত 
পারে।"  
  
বসম্বর্টর টিম বকম্বর্বড িম্বলর্, "ঘেটার োমেমিা তহমেি স্মাটন  প্রেৃমির উপর একটি গুরুত্বপূণন ও 
প্রময়াজর্ীয় গুরুত্ব প্রদার্ কমর, ঘযখামর্ মার্ুষ কাজ কমর, োস কমর, এেং ঘখিাযুিা কমর এমর্ 
িামর্র মমযয ঘযাগামযাগ গমড় ঘতািার উপর ঘকৌেিগত ঘজার মদময় র্ামক। এই উমদযাগটি োমেমিা 
েহর এেং অ্েযাহত মেমর্ময়ামগর পাোপামে সুিভ পমরেহর্ ঘর্টওয়ামকন র সামর্ প্রাণেন্ত এিাকা গমড় 
ঘতািার জর্য একটি গুরুত্বপূণন ভূমমকা পাির্ করমে।"  
  
অোম্বসেবল সংখোগবরষ্ঠ বর্তা বিোল বপপলস-বোকস িম্বলর্, "গভর্নমরর 40 মামকন র্ ডিামরর 
ঘেটার োমেমিা তহমেি একটি উমেখমযাগয সম্পদ এেং মসটির মকেু সংগ্রামী োমণমজযক মডমিক্ট 
এেং েযস্ত পমরেহর্ কমরডরমক উজ্জীমেত করমত অ্র্ ুটক মহমসমে সাহাযয করমে। এখর্ 4র্ন রাউে 
আমেদর্ প্রমক্রয়া শুরু হওয়ার সমে সমে আমরা োমসন্দামদর মেমরময় এমর্, চাকমর, যাত্রী প্রমেমে 
এেং  র্ত্ব েৃমি কমর অ্েমহমিত এিাকাগুমিার গমতসীমা এমগময় রাখমত পারে।"  
  
সাংসদ বসর্ রায়ার্ িম্বলর্, "ঘেটার োমেমিা তহমেি োমেমিার ভমেষযত গড়মত মেমর্ময়াগ করা 
হময়মে যা মেমভন্ন উমদযাগমক সমর্নর্ এেং প্রকল্প েমৃি করার জর্য তহমেি প্রদার্ কমর যা আমামদর 
ঘয উন্নয়র্ আমরা োমেমিা জমুড় ঘদমখমে তা অ্েযাহত রাখমত সাহাযয কমর। এই ঘপ্রাগ্রাম সে 



 

 

োমেমিা জ মূড় প্রমতমেমেমদর সাহাযয কমরমে তামদর ঐমতহামসক অ্তীত আমিের্ করমত যা উৎসামহত 
করমে  র্ত্ব এেং েৃমি এেং আমম এই প্রমক্রয়ার েমি মক প্রকল্প এমগময় চমি ঘদখমত র্াকিাম। এই 
অ্র্নায়র্ আমরা োমেমিার মমযয ঘয পুর্জন ন্ম ঘদমখমে তার একটি গুরুত্বপূণন অ্ংে হময়মে এেং আমম 
গভর্নর কুময়মমামক যর্যোদ জার্ামে ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন  তার ঘর্তৃত্ব এেং মেমর্ময়ামগর জর্য।"  
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