
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িাটাবভযার ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্ব্োম্বগর অংে বিম্বেম্বি 2.5 বমবলযর্ 
মাবকন র্ ডলাম্বরর বমশ্র িেিিার পরু্ঃউন্নযর্ প্রকল্প বর্মনাণ শুরুর ঘ াষণা ব্ম্বযম্বের্  

  
এবলকট ঘেম্বের পরু্ঃউন্নযর্, একটি বমশ্র িেিিার প্রকল্প এিং িাটাবভযার DRI এর অংে, যা 

েিম্বরর ডাউর্টাউম্বর্ চাকবর এিং িাবেন্দাম্ব্র বর্ম্বয আেম্বি  
  

 িাটাবভযায গভর্নর কুওম্বমার 10 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলাম্বরর DRI বিবর্ম্বযাগ একটি ঘকৌেলগত 
লম্বযের অংে ঘযখাম্বর্ মার্ুষ কাজ করম্বত পাম্বর, িাাঁচম্বত এিং ঘখলম্বত পাম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বাটাভভযা শহমর 2.5 ভমভিযর্ মাভকন র্ ডিামরর ভমশ্র বযবহার 
পুর্ঃউন্নযর্ প্রকল্প ভর্মনাণ শুরুর ঘ াষণা ভিমযমের্। এভিকট ঘেস প্রকল্প, বাটাভভযার 10 ভমভিযর্ 
মাভকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমিযামগর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) 
মাধ্যমম 1.15 ভমভিযর্ মাভকন র্ ডিার পরুসৃ্কত এবং এম্পাযার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট দ্বারা পভরচাভিত, 
বাভণভজযক বযবহামরর জর্য 10,000 বগন ফুট খাভি প্রথম তিা জাযগা সংস্কার কমর একটি 48,899 
বগন ফুট ভবর্ উন্নত করমব, এবং প্রথম তিা ইমন্টভরযর পাভকন ং, ভদ্বতীয তিায িশটি  
1-2-ঘবডরুমমর ইউভর্ট, একটি র্তুর্ এভিমভটর, এবং সম্মুখ প্রমবশদ্বামরর বাইমরর অ্ংশ আপমেড 
করমব। একবার সম্পন্ন হমি, এই প্রকল্প র্তুর্ উন্নত বাভণভজযক স্থামর্ প্রায 30টি কমনসংস্থার্ সৃভি 
করমব।  
  
"অ্মর্ক ভর্উ ইযকন বাসীর জর্য, মহামাভর ঘথমক অ্থননর্ভতক পুর্রুদ্ধার মার্সম্পন্ন আবাসর্ এবং 
চাকভর প্রাপযতার সামথ সরাসভর সংযুক্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই র্তুর্ ভমশ্র পুর্ঃউন্নযর্ 
প্রকল্প রাজয জমু়ে কভমউভর্টিমত ভবভর্মযাগ, বাভসন্দামির জীবর্যাত্রার মার্ উন্নযর্ এবং সবার জর্য 
একটি উন্নত, শভক্তশািী ভর্উ ইযকন  গম়ে ঘতািার জর্য আমামির প্রভতশ্রুভত অ্বযাহত ঘরমখমে।"  
  
"বাটাভভযা র্তুর্ উন্নযর্ প্রকল্প এবং র্তুর্ কমর শভক্ত এবং আশাবামির অ্র্ুভূভত সহ উমে 
িাাঁ়োমে," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ঘিাচুল িম্বলর্। "এভিকট ঘেমস ভর্মনাণ কাজ শুরু শহমরর 
ডাউর্টাউমর্ একটি ঘগটওময ভহমসমব কাজ করমব এবং র্তুর্ কমনসংস্থার্ এবং সুমযাগ সভৃি করমব। 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমিযাগ বাটাভভযা সহ সারা রামজযর ভবভভন্ন সম্প্রিাযমক রূপান্তভরত করমে, 
যখর্ আমরা মহামারী পরবতী ভভবষযমতর জর্য ভর্উ ইযকন  ঘেটমক আমরা ভামিাভামব গম়ে তুিমত 
এবং ভর্উ ইযকন  ঘেটমক পুর্রায কল্পর্া করমত কাজ করভে।"  
  
ঘেম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাোর্া ঘরাোম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার স্বমের কিযামণ ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীবর্ উমিযামগর একটি র্তুর্ উন্নযর্ প্রকল্প ভর্ময আসমে যা শহমরর রূপান্তরমক এমর্ এিাকায 



 

 

প্রসাভরত করমব ঘযখামর্ মার্ুষ কাজ করমত পামর, বসবাস করমত পামর এবং ঘখিমত পামর। আমরা 
এই ভমশ্র বযবহার প্রকল্প উিযাপর্ করভে যা COVID-19 মহামারী ঘথমক পরু্রুদ্ধামরর মাধ্যমম 
স্থার্ীয অ্থনর্ীভতমক সাহাযয করমব এবং শহমরর ঘকন্দ্রস্থমি বাভণভজযক এবং আবাভসক ভবমর্র 
পুর্রুত্থামর্র একটি ঘকমন্দ্র পভরণত হমব। আভম গভবনত ঘয ভডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেট এই প্রকমল্প ভূভমকা 
পাির্ কমরমে এবং বাটাভভযার অ্বযাহত রূপান্তমরর অ্মপক্ষায আভে।"  
  
এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, ঘপ্রবেম্বডন্ট ও 
মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "এভিকট ঘেমসর পুর্ঃউন্নযমর্র মমতা 
স্মাটন  ভমশ্র বযবহার প্রকমল্প আমামির ঘকৌশিগত ভবভর্মযাগ আমরা প্রাণবন্ত ডাউর্টাউর্ বাটাভভযা 
শহমরর সৃভি করমব। DRI এমর্ সম্প্রিায গম়ে ঘতািার মাধ্যমম ঘযখামর্ মার্ষু তামির জীবর্ এবং 
ভভবষযৎ গম়ে তুিমত চায, গভর্নর কুওমমার স্বে অ্বযাহত ঘরমখমে এবং আঞ্চভিক ভামব ভভভিক 
অ্থননর্ভতক গভতমক উৎসাভহত কমরমে।"  
  
বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্ 45-47 এভিকট ভিমট অ্বভস্থত ভবর্টি মিূত একটি ভডপাটন মমন্টাি 
ঘোমরর জর্য ভর্ভমনত হমযভেি এবং এখর্ একটি খুচরা মুভিমিাকার্ দ্বারা িখি করা হমযমে যা প্রথম 
তিার প্রায অ্মধ্নক বযবহার কমর। কাোমমার অ্বভশি অ্ংশ বতন মামর্ খাভি।  
  
ভভ.ঘজ. ঘগৌটিমযভর কর্িাক্টররা এই প্রকল্প ভর্মনাণ করমব, যা পুমরা ভবর্টি পুর্রায সভিয করমব 
এবং বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্ অ্ভতভরক্ত কাযনকিাপ এবং বাভসন্দামির ভর্ময আসমব। এই প্রকমল্পর 
জর্য DRI পুরস্কার 1.15 ভমভিযর্ মাভকন র্ ডিার এবং প্রকমল্পর ঘমাট আর্ুমাভর্ক খরচ 2.5 ভমভিযর্ 
মাভকন র্ ডিার।  
  
বেম্বর্টর মাইম্বকল রে্াম্বজর্িফার িম্বলর্, "আভম শুমর্ আর্ভন্দত ঘয বাটাভভযা পুর্ঃউন্নযমর্র জর্য 
আমরা তহভবি পামব। আমামির আপমেট কভমউভর্টিমত ভবভর্মযাগ করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
  
অোম্বেেবলমোর্ বেম্বভর্ িাওবল িম্বলর্, "ভর্মবভিত অ্র্ুিার্ এবং সম্প্রিামযর সিসযমির কমোর 
পভরশ্রমমর মাধ্যমম আমামির সম্প্রিামযর িমাগত পরু্রুজ্জীবর্ প্রমাণ কমর ঘয ওমযোর্ন ভর্উ ইযকন  
কতটা শভক্তশািী। আভম ঘরামাভঞ্চত ঘয এভিকট ঘেমসর পুর্ঃউন্নযর্ শুরু হওযার পমথ, এবং 
সম্প্রিামযর অ্র্যার্য অ্মর্ক সিমসযর মত, আভম অ্ধ্ীর আেমহ এই প্রকমল্পর শ্রমমর ফি ঘিখার আশা 
করভে।"  
  
িাটাবভযা বেটি কাউবিম্বলর ঘপ্রবেম্বডন্ট ইউবজর্ জার্ম্বকাবি, জবুর্যর িম্বলর্, "DRI পুরস্কার 
বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্ পুর্রুজ্জীভবত করা প্রকল্পগুমিামক সমথনর্ করমে। ভসটি অ্ফ বাটাভভযা 
এভিকট ঘেমসর মত ভবভর্মযাগমক স্বাগত জার্ায যা আমরা বাভণভজযক কাযনকিাপ উৎপাির্ করমে 
এবং আমামির শহমরর ডাউর্টাউমর্ আমরা বাজার-হামরর হাউভজং ততভর করমে এবং আমামির 
শহমরর জর্য আমরা প্রাণশভক্ত সৃভি করমে।"  
  



 

 

িাটাবভযা ঘডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র ঘিাডন  ঘপ্রবেম্বডন্ট লবর আরাটাবর িম্বলম্বের্, "ভর্উ ইযকন  
ঘেমটর DRI এবং প্রভতশ্রুভতগুমিা সামমর্ এভগময যাওযার জর্য এভিকট ঘেমসর মত রূপান্তরকামী 
প্রকল্পগুমিামক সরবরাহ করমে। বাটাভভযা ঘডমভিপমমন্ট কমপনামরশর্ প্রভতটি প্রকমল্পর সাফমিযর সামথ 
বাটাভভযা শহমরর উন্নযমর্ আমামির রাষ্ট্রীয অ্ংশীিার এবং স্থার্ীয ভবভর্মযাগকারীমির সামথ কাজ 
করমত ঘপমর আর্ভন্দত।"  
  
ঘজম্বর্বে কাউবন্ট আইর্েভার ঘচযারমোর্ ঘেবল োইর্ িম্বলর্, "ঘজমর্ভস কাউভন্ট আইর্সভা 
আমামির কাউভন্ট এবং অ্ঞ্চমির জর্য বাটাভভযা শহমরর অ্থননর্ভতক প্রাণশভক্তর গুরুত্ব স্বীকার কমর। 
বাটাভভযায এত ঘবসরকাভর খামত ভবভর্মযামগর সভুবধ্ায সরকামরর সকি স্তর একসামথ কাজ করমে 
এবং ভাগাভাভগ করমে।"  
  
ঘজম্বর্বে কাউবন্ট ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট ঘেন্টাম্বরর ঘপ্রবেম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া 
বেভ িাইড িম্বলর্, "আমামির শহমরর ডাউর্টাউমর্ আমরকটি ভবর্ রূপান্তভরত হওযা ঘজমর্ভস 
কাউভন্টর অ্থননর্ভতক প্রবৃভদ্ধর একটি অ্জন র্। আমামির কাউভন্টমত অ্থননর্ভতক প্রবৃভদ্ধর দ্বারা সিৃ 
আবাসর্ চাভহিার উির ভিমে এভিকট ঘেমসর মত ভবশাি প্রকল্প, এবং আভম রামষ্ট্রর ঘর্তামির 
ধ্র্যবাি জার্াই বাটাভভযায ভবভভন্ন সুমযাগ জমু়ে DRI-এর সুভবধ্া প্রিামর্র জর্য।"  
  
অন্তিনতীকালীর্ িাটাবভযা বেটি মোম্বর্জার র্  ্ যাম্বচল টাম্বিলবি িম্বলম্বের্, "COVID-19 আমামির 
অ্থনর্ীভত এবং জীবর্যাত্রায ঘয অ্ভর্শ্চযতা ভর্ময এমসমে তামত আমরা উমিভজত ঘয এভিকট ঘেমসর 
মমতা DRI প্রকল্প বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্ বসবাস এবং বাভণভজযক স্থার্ প্রিামর্র ভিমক এভগময 
যামে। ঘগৌটিমযভর পভরবার বেমরর পর বের ধ্মর বাটাভভযায ভবভর্মযাগ করমে এবং আভম গভবনত 
ঘয তারা এই প্রকমল্পর পষৃ্ঠমপাষকতা কমরমে এবং তারা বাটাভভযামক উন্নযর্ এবং সমৃভদ্ধমত সাহাযয 
করমত থাকমব।"  
  
প্রকম্বল্পর মাবলক বভক্টর ঘগৌটিম্বযবর িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি গভীরভামব গুরুত্বপূণন, কারণ আমার 
পভরবার বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্ এর মিূ ভর্মনাণ ঘথমক এভিকট ঘেমসর সামথ জভ়েত। এভিকট 
ঘেমসর পুর্রুজ্জীবমর্র প্রভত আমামির অ্ঙ্গীকার DRI-এর শভক্তশািী সমথনর্ দ্বারা পূরণ করা হমযমে, 
এবং আমরা এই প্রকল্পমক খুব শীঘ্রই আমামির সম্প্রিামযর র্তুর্ বাভসন্দা এবং র্তুর্ বযবসামক 
স্বাগত জার্ামত ঘিমখ উমিভজত।"  
  
বাটাভভযামক DRI রাউন্ড 2 এর ভবজযী ঘ াষণা করা হয। শহমরর ডাউর্টাউর্ এিাকা একটি ভমশ্র 
বযবহার, সাশ্রযী এিাকা ঘযখামর্ চাকভর, অ্যাংকর বযবসা, এবং শহর এবং কাউভন্ট ঘসবা পাওযা 
যায। এই এিাকার একটি চমৎকার ভভভি রমযমে যার উপর ভভভি কমর পুর্রুজ্জীবর্ অ্বযাহত রাখা 
যায, ঘযমর্ ভবমর্াির্মূিক সাইট, স্বাস্থযমসবা সভুবধ্া, খািয বাজার, একটি িাইমেভর, এবং একটি 
হাাঁটার পভরমবমশ ভবভভন্ন খচুরা এবং ঘরেুমরন্ট ঘভর্ুয।  
  
বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্ ঘকৌশিগত ভবভর্মযাগ পভরকল্পর্া পুরসৃ্কত অ্র্য আটটি প্রকল্প বাস্তবাযমর্র 
জর্য বযভক্তগত অ্ংশীিার এবং স্থার্ীয সম্পমির সামথ  ভর্ষ্ঠভামব কাজ করমে। DRI ভবভডং 
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ইমপ্রুভমমন্ট ফামন্ডর মাধ্যমম পুরসৃ্কত সকি প্রকমল্পর পাশাপাভশ এই প্রকল্পগুমিা অ্থননর্ভতক উন্নযর্, 
পভরবহর্, আবাসর্ এবং কভমউভর্টি প্রকমল্পর সুমযাগ সৃভি করমব যা শহমরর ডাউর্টাউমর্ 
পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য সম্প্রিামযর িভৃিভভঙ্গর সামথ সামঞ্জসযপূণন এবং যা বাস্তবাযমর্র জর্য প্রস্তুত। 
বাটাভভযার ডাউর্টাউমর্র িযামটভজক ইর্মভেমমন্ট েযার্ পুর্রুজ্জীবমর্র প্রকমল্প DRI ফামন্ডর 
ভবভর্মযামগর পথ ঘিখামব, যা ডাউর্টাউমর্র জর্য সমামজর িভৃিমক অ্েসর করমব এবং রামজযর 10 
ভমভিযর্ মাভকন র্ ডিার ভবভর্মযামগর প্রসাভরত করমত সাহাযয করমব।  
  
ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ েম্পম্বকন   
2016 সামি গভর্নর এনু্ড্র কুওমমা একটি প্রধ্ার্ র্তুর্ উমিযাগ চািু কমরর্- ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ 
উমিযাগ। DRI এর মাধ্যমম গভর্নর রামজযর সমস্ত িশটি অ্ঞ্চমি ভবভর্মযামগর জর্য অ্র্ু টক এবং 
কাযনকিামপর ঘকন্দ্র ভহমসমব কাজ করমত শহমরর ঘকন্দ্রস্থি এবং এিাকার পরু্রুজ্জীবর্মক ত্বরাভিত ও 
প্রসাভরত করমত আিমণাত্মকভামব এভগময আমসর্। DRI একটি অ্ভূতপূবন এবং উদ্ভাবর্ী কাজ করার 
জর্য পভরকল্পর্ার ঘকৌশি প্রভতভর্ভধ্ত্ব কমর যা অ্ভবিমে বাস্তবাযমর্র সামথ ঘকৌশিগত পভরকল্পর্া 
সংযুক্ত কমর।  
DRI -এর প্রথম চার বেমর, রাজয শহমরর ঘকন্দ্রস্থিগুভিমত ভবভর্মযাগ করার জর্য 400 ভমভিযর্ 
ডিার প্রভতশ্রুভতবদ্ধ কমরমে ঘযগুভি পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য প্রস্তুত এবং ঘযগুভির পুর্ভবনকাশ, বযবসা, 
কমনসংস্থামর্র সৃভি, বৃহির অ্থননর্ভতক এবং আবাসর্ তবভচত্রয, এবং সুমযামগর জর্য আকষনণকারী হমত 
পারার সম্ভাবর্া আমে। অ্ংশেহণকারী কভমউভর্টিগুভিমক ঘেমটর িশটি ভরভজওর্াি ইমকার্ভমক 
ঘডভিাপমমন্ট কাউভিি (Regional Economic Development Councils) কতৃন ক রূপান্তমরর 
সম্ভাবর্ার উপর ভভভি কমর মমর্ার্ীত করা হয এবং প্রভতটি কভমউভর্টিমক শহরতভির ঘকৌশিগত 
ভবভর্মযাগ পভরকল্পর্ার উন্নযর্ এবং প্রধ্ার্ কযাটাভিে প্রমজক্ট পুর্রুজ্জীভবতকরমণর জর্য কভমউভর্টির 
িক্ষযমক এভগময ভর্মত 10 ভমভিযর্ মাভকন র্ ডিামরর পুরস্কার ঘিওযা হমযমে। DRI এর সভাপভতত্ব 
কমরর্ ভর্উ ইযমকন র রামজযর ঘসমিটাভর অ্ফ ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসামডা। এম্পাযার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট 
(Empire State Development) এবং NYS ঘহামস ও কভমউভর্টি ভরভর্উযামির (NYS Homes 
and Community Renewal) সামথ  ভর্ষ্ঠ অ্ংশীিাভরমত্ব ভডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেমটর ঘর্তৃত্ব দ্বারা 
ঘবসরকারী খামতর ভবমশষজ্ঞমির এবং রাষ্ট্রীয সংস্থার কমীমির একটি টীমমর কাে ঘথমক সম্প্রিাযগুভি 
সমথনর্ িাভ কমর। অ্র্যার্য সংস্থাগুভিও প্রকল্পগুভির পযনামিাচর্া করা এবং বাস্তবাযমর্র সামথ 
জভ়েত।  
  
বফঙ্গার ঘলকে এর অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "ভফঙ্গার ঘিকস এর অ্েগভত ত্বরাভিতকরণ" এর সমূ্পরক, যা শভক্তশািী 
অ্থননর্ভতক প্রবৃভদ্ধ ও কভমউভর্টি ভবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমভিত রূপমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চমি 
2012 সাি ঘথমক এই পভরকল্পর্ার জর্য বভুর্যািী কামজর ভপেমর্ ইমতামমধ্যই 8 ভবভিযর্ মাভকন র্ 
ডিামরর ঘবভশ ভবভর্মযাগ কমরমে - ফমটাভর্ক্স, কৃভষ ও খািয উৎপাির্ও আধ্ভুর্ক ভর্মনাণ কামযনর 
মমতা মূি ভশল্পসমূহ এই ভবভর্মযামগর অ্ন্তভুন ক্ত। বতন মামর্, উিরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীভবভতকরণ উমিযামগর 
মাধ্যমম অ্ঞ্চিটি 500 ভমভিযর্ মাভকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর ভবভর্মযাগসহ ভফঙ্গার ঘিকস এর অ্েগভত 
ত্বরাভিত করমে যা গভর্নর কুওমমা ভডমসের 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 ভমভিযর্ 
মাভকন র্ ডিামরর ভবভর্মযাগ ঘবসরকাভর খামতর বযবসাযীমির 2.5 ভবভিযর্ মাভকন র্ ডিামররও ঘবভশ 



 

 

ভবভর্মযাগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘিমব - এবং অ্ঞ্চমির িাভখিকৃত পভরকল্পর্া অ্র্ুযাযী আশা করা 
হমে ঘয 8,200 এর ঘবভশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃভি হমব। আরও তথয পাওযা যামব এখামর্।  
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