
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা লং আইলোন্ড চতুর্ন-রাউম্বন্ডর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগ 
(DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) বিজযীর জর্ে 10 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার 

বিম্বেম্বি িোল্ডউইর্ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

িোল্ডউইর্ ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিত করম্বত লং আইলোন্ড আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নযর্ 
পবরষ্ম্বক (Long Island Regional Economic Development Council) েিম্ব াবগতা করম্বে ঘেট  

  
গভর্নম্বরর কবমউবর্টিম্বক স্পন্দর্েীল এলাকায রূপান্তবরত করা এিং স্থার্ীয অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা 

করার িোপক প্ম্বেম্বপর অংে  
  

কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক উন্নত করম্বত ঘকন্দ্রস্থলম্বক পরু্রুজ্জীবিতকরণ 
বিবর্ম্বযাগ লং আইলোম্বন্ডর িোপক ঘকৌেম্বলর অতেন্ত গুরুত্বপণূন অংে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে লং আইলযান্ড চতুর্ন-রাউমন্ডর ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীদিতকরণ উমিযামগ দিজ়েী দিমেমি িযাম্পদিড শিমরর িযাল্ডউইর্ 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার 
তিদিল গ্রিণ করমি। 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার তিদিল ততদর ও তা ডাউর্টাউর্ স্পন্দর্শীল 
এলাকা়ে রূপান্তদরত করার মাধ্যমম তামির অ্র্নর্ীদতমক চাঙ্গা কমর তুলমত োিােয করার জর্য 
দিদর্ম়োগ করা ঘিমটর অ্র্য একটি োমদগ্রক লক্ষ্য দিমেমি দচদিত কমর DRI এর প্রর্ম দতর্ 
রাউমন্ড, ঘিমটর 10 টি আঞ্চদলক অ্র্ননর্দতক উন্ন়ের্ অ্ঞ্চল ঘর্মক একটি কমর ঘপৌরেভামক 10 
দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার দিজ়েী দিমেমি দর্িনাচর্ করা ি়ে, ঘেখামর্ দর্উ ই়েকন িােীর পরিতী প্রজন্ম 
িেিাে করমত, কাজ করমত এিং একটি পদরিার িাডামত চাইমি।  
  
"এই প্রদতমোদগতার মাধ্যমম আমরা স্থার্ী়ে েরকারমক তামির ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীদিত করার জর্য 
একটি েমদিত পদরকল্পর্া দর্ম়ে আেমত চযামলঞ্জ করদে এিং িযাল্ডউইর্ ঠিক এটাই কমরমে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদরকল্পর্া লং অ্যাইলযান্ড ঘরল ঘরাড (Long Island Rail Road, LIRR) 
েি িযাল্ডউইমর্ দিিযমার্ েম্পি দভদিক এিং এই অ্ঞ্চমল অ্র্ননর্দতক প্রিৃদি চালামত ট্রার্দজট দভদিক 
উন্ন়েমর্র উপর আমলাকপাত কমর। এটা শুধ্ু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উদ্ভাির্ী র়্ে-এটা আেমল িমত চমলমে। 
আর েখর্ আপর্ারা েম্ভািযতার োমর্ োিদেকতা প্রিার্ কমরর্, তখর্ ঘেটা ি়ে জাি।ু"  
  
"ঘকৌশলগতভামি লং আইলযান্ড ঘরল ঘরামডর কামে অ্িদস্থত, িযাল্ডউইর্ অ্দধ্িােী ও িশনর্ার্ীমির 
জর্য িাদণদজযক, খুচমরা ও দিমর্াির্মূলক েুমোগ প্রিার্ কমর এিং তা অ্িযািত প্রিৃদির জর্য 



প্রধ্ার্", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘিাচুল িম্বলর্। "এই তিদিল ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীদিতকরণ 
উমিযামগর অ্ংশ দিমেমি িযাল্ডউইর্ ডাউর্টাউর্ প্রিদৃি এিং র্াোউ কাউদিমত অ্র্ননর্দতক কমনকাণ্ড 
িৃদির জর্য অ্গ্রীম উমিযাগ ঘর্মি। এই লক্ষ্যণী়ে দিদর্ম়োমগর মাধ্যমম, আমরা আমামির ঘিটিযাপী 
কদমউদর্টিমক শদিশালী করার অ্ঙ্গীকার অ্িযািত রাখমত চাই এিং িতন মার্ ও ভদিষযমত আমরা 
োফলয দর্দিত করমত চাই।"  
  
িোল্ডউইর্  
  
িযাল্ডউইমর্র LIRR ঘিশর্ এিং পার্শ্নিতী খচুমরা, িাদণদজযক, প্রাদতষ্ঠাদর্ক ও েরকাদর দিমর্াির্ 
িযিিামরর েমদিেি িযাম্পদিড শিমর অ্িদস্থত, িযাল্ডউইমর্র DRI দিদর্ম়োগ ঘকমের জর্য গ্রযান্ড 
এদভদর্উ এর লক্ষ্য িাদণদজযক কদরমডার। এই শিরটি উদ্ভাির্ী ঘক্ষ্ত্র দির্যাে ও র্কশা দর্মিন দশকােি 
ভির্মক একটি স্পন্দর্শীল অ্র্ননর্দতক কােনক্রম ঘেিামরর প্রদত েদক্র়ে করমত এিং এই এলাকামক 
তিদিমলর জর্য মূখয করমত িযাল্ডউইমর্র ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীদিত করার জর্য একটি ঘকৌশলগত, 
ঘিাদলদিক উপা়ে দর্ম়ে োত্রা শুরু কমরমে। এই প্রমচিামক ভদিষযমতর উন্ন়েমর্র জর্য একটি কাঠামমা 
দিমেমি গমড তুমল, DRI পুরস্কার কদমউদর্টির একটি েদক্র়ে LIRR ঘিশর্মক ঘকে কমর একটি 
িনু্ধত্বপূণন পিচারণ, দমশ্র িযিহৃত ডাউর্টাউমর্র জর্য লক্ষ্য উন্নত করমি।  
  
লং আইলযান্ড আঞ্চদলক অ্র্ননর্দতক উন্ন়ের্ পদরষি এই অ্ঞ্চমলর দিদভন্ন কদমউদর্টির কাে ঘর্মক 
প্রস্তাির্ার একটি প্রদতমোদগতামূলক পেনামলাচর্া প্রদক্র়োর মধ্য দিম়ে দগম়েদেল এিং িযাল্ডউইমর্র 
প্রার্ীমক দিজ়েী দিমেমি েপুাদরশ করার আমগ োতটি মার্িণ্ড দিমিচর্া করা ি়ে:  
  

• ডাউর্টাউর্টিমক েুস্পি েীমার্া েি দর্দিড িমত িমি;  
• ডাউর্টাউর্টি প্রদতমিশী অ্ঞ্চল িা তার আমশপামশর আমগর িা ভদিষযমত গমড উঠমত পামর 

এমর্ ঘিেরকাদর িা েরকাদর দিদর্ম়োগগুদলর েুদিধ্া দর্মত পারমি;  
• ডাউর্টাউর্টির মমধ্য, িা কাোকাদের মমধ্য োম্প্রদতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 

র্াকমি ো ডাউর্টাউর্টিমত কমীমির আকদষনত করমি, পুর্রুন্ন়েমর্ েিা়েতা করমি এিং 
উন্ন়ের্মক িী নস্থা়েী কমর তুলমি;  

• ডাউর্টাউর্টিমক, আমগ ঘর্মক িেিাে করা অ্দধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং িক্ষ্ কমী েি 
দিদভন্ন ি়েমের দিদচত্র জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্িশযই একটি আকষনণী়ে এিং প্রাণিন্ত কদমউদর্টি 
িমত িমি;  

• ঘপৌরেভাটিমক স্থার্ী়ে ভূেম্পমির িযিিার, আধ্দুর্ক অ্ঞ্চল দিভাজর্ ঘকাড এিং পাদকন ং 
িযান্ডাডন , পণুনাঙ্গ রাস্তার পদরকল্পর্া, শদি িক্ষ্ প্রকল্প, পদরমিশ িান্ধি কাজ এিং েিনজর্ীর্ 
পদরিির্ িযিস্থা েংলগ্ন অ্ঞ্চমল িেিাে, িযিো স্থাপর্ এিং অ্িের দিমর্ািমর্র পেনাপ্ত জা়েগা 
েি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োত্রার মার্ উন্ন়ের্কারী র্ীদতগুদল আমগ ঘর্মকই গ্রিণ 
কমরমে এমর্ িমত িমি িা র্ীদতগুদল ততদর এিং িাস্তিাদ়েত করমত েক্ষ্ম িমত িমি িা;  

• ঘপৌরেভাটিমক একটি উন্মিু এিং িযাপক কদমউদর্টি অ্ংশগ্রিণ প্রদক্র়ো েম্পাির্ করমত িমি 
োর ফলস্বরূপ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিমর্র এিং এমর্ একটি প্রারদম্ভক প্রকল্প এিং উমিযামগর 



তাদলকার জর্য মার্দেকতা ততদর করমি ো একটি DRI ঘকৌশলগত দিদর্ম়োমগর পদরকল্পর্ামক 
অ্ন্তভুন ি করমত পামর; এিং  

• ঘপৌরেভাটি রূপন্তমূলক প্রকল্পগুদলমক শর্াি কমরমে ো প্রর্ম এক িা ি ুিেমরর মমধ্য DRI 
তিদিলটিমক কামজ লাদগম়ে িাস্তিাদ়েত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমি।  

  
িযাল্ডউইমর্র চতুর্ন রাউমন্ডর DRI জ়ে ডাউর্টাউর্ এলাকামক পুর্রুজ্জীদিত করমত ঘিট তিদিল ও 
দিদর্ম়োমগর 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার গ্রিমণর জর্য এই কদমউদর্টিমক অ্দভদিত কমর এিং 
িী নমম়োিী প্রিৃদির জর্য র্তুর্ েুমোগ েৃদি কমর। িল্ডউইর্ এখর্ ওম়েিিাদর, দিক্সদভল (দির্ুক 
োগর) ও ঘেন্ট্রাল আইদিপ (আইদিপ) এ ঘোগ দিম়েমে, োরা ের্াক্রমম প্রর্ম দতর্টি DRI রাউমন্ড 
লং আইলযান্ড দিজ়েী দেল।  
  
এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ঘপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া ও কবমের্ার িাওযাডন  ঘজমবি িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃত্বমক ধ্র্যিাি, লং আইলযান্ড 
এিং দর্উ ই়েকন িযাপী কদমউদর্টি ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীদিতকরণ উমিযামগর কারমণ লাভিার্ িমে 
এিং িযাল্ডউইমর্, এই পুরস্কার ট্রার্দজট-দভদিক উন্ন়ের্ েমর্নর্ কমর LIRR-ঘত ঘিমটর দিদর্ম়োগ 
িৃদি করমি, জটিল অ্িকাঠামমা উন্নত করমি এিং আমরা ঘিদশ — প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধ্মর 
লভযাংশ প্রিার্ করমি।"  
  
বর্উইযম্বকন র ঘেম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাোর্া ঘরাোম্বডা িম্বলর্, "িযাল্ডউইর্ র্াোউ কাউদি এিং লং 
আইলযামন্ডর একটি গুরুত্বপণূন ঘকে এিং এই গুরুত্বপূণন স্বীকৃদতর জর্য ভাল ঘোগয। প্রকমল্প ঘকৌশলগত 
দিদর্ম়োগ িাস্তিা়ের্ করার মাধ্যমম তা অ্দভগমর্ িৃদি করমি এিং কদমউদর্টিিযাপী রাস্তা েুন্দর 
কমর তুলমি, গভর্নর কুওমমার ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিীতকরণ উমিযামগর ফমল আমামির শহুমর 
ঘকেগুমলা ভদিষযমত এভামি োফলয লাভ করমি।"  
  
বর্উ ইযকন  ঘেট ঘিামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উযাল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিীতকরণ উমিযাগ একইোমর্ দর্উ 
ই়েকন  ও়োর্ অ্যাও়োডন  এর দিদভন্ন কদমউদর্টিমক উন্নত করমত োিােয করমে। িযাল্ডউইর্ ভদিষযৎ 
উন্ন়েমর্ 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার উৎেগন কমর, ঘিট স্থার্ী়ে প্রমচিামক েমর্নর্ করমত পামর ো 
িযিো়েী, অ্দধ্িােী ও দর্তযোত্রীমির েমার্ ভামি লাভিার্ কমর। লং আইলযামন্ড 2011 োল ঘর্মক 
প্রা়ে 300 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার দিদর্ম়োগ কমর, গভর্নর কুওমমা র্াোউ ও োমফাক কাউদির 
অ্র্ননর্দতক িদৃিভঙ্গীমক অ্গ্রাদধ্কার দিমত র্ামক।"  
  
ঘেম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "িযাল্ডউইর্ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিীতকরণ উমিযাগ স্থার্ী়ে অ্দধ্িােী 
ও িযিোর জর্য একটি ঘগম-ঘচঞ্জার িমি। আদম আমামির কদমউদর্টিমত এই দিদর্ম়োমগর জর্য 
গভর্নর কুওমমামক োধ্ুিাি জার্াই এিং এই প্রকল্পটি িযাল্ডউইর্ ও লং আইলযামন্ডর জর্য েমিনাচ্চ লাভ 
িির্ করমে তা দর্দিত করার জর্য েরকার ও স্থার্ী়ে ঘর্তামির োমর্ কাজ কমর োি।"  
  



ঘেটর জর্ ব্রুকে িম্বলর্, "আদম িযাল্ডউইমর্র িযামমলমটর জর্য অ্তযন্ত গদিনত কারণ এটি গভর্নর 
কুওমমার ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীিীতকরণ উমিযামগর েিনমশষ দিজ়েী উমিযাগ। িযাল্ডউইর্ এখর্ 
পদরকল্পর্া এিং তার ভদিষযত িাস্তিা়েমর্র জর্য 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার পামি- একটি ভদিষযত 
ঘেখামর্ িযিো উন্নদত লাভ কমর, িাদেন্দারা েিজ ও আমরা েলুভ পদরিির্ পা়ে এিং তা 
কদমউদর্টির গমিনর একটি িৃিির ধ্ারর্া ি়ে। এটি এই কদমউদর্টি ও লং আইলযামন্ডর েিার জর্য 
একটি মিার্ দির্।"  
  
অোম্বেেবল ে্েে ঘটলর ডাবলনং িম্বলর্, "িযাল্ডউইর্ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিীতকরণ উমিযামগর দিজ়েী 
িও়োর ঘোগয প্রাপয, ো েমগ্র ঘিটিযাপী লক্ষ্যণী়ে দিদর্ম়োগ প্রিার্ কমর োর ফমল তারা ভদিষযৎ 
প্রজমন্মর অ্দধ্িােী, িযিো়েী ও িশনর্ার্ীমির জর্য প্রস্তুত িমত পামর। 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার 
দর্ম়ে িযাল্ডউইর্ দক করমে তা আদম ঘিখমত চাই এিং দকভামি কদমউদর্টি উন্ন়ের্ ও প্রিৃদি 
চাদলম়ে োমে তা েরােদর ঘিখদে।"  
  
েংে্ ে্েে জবুড বিবফর্ িম্বলর্, "লং আইলযান্ড ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিীতকরণ উমিযামগর েিনমশষ 
পমিন জম়ের জর্য িযাল্ডউইমর্র িযামমলটমক অ্দভর্ন্দর্। িযাল্ডউইর্ এই আইলযামন্ড অ্র্যার্য 
কদমউদর্টির োমর্ েুি োরা জীিমর্ স্মাটন  উন্ন়ের্ ঘিখমত পামের্ ো তামির ঘেরা েম্পি তুমল ধ্মর 
এিং আরও দিদর্ম়োমগর জর্য পেনা়ে স্থাপর্ কমর। গভর্নর কুওমমার DRI ঘক ধ্র্যিাি, আমরা 
এখামর্ িারুণ েি দজদর্ে ঘিখমত পাি ো লং আইলযান্ড জমুড ঊধ্নমুখী প্রভাি ঘফলমি।"  
  
লং আইলোম্বন্ডর আঞ্চবলক অর্নর্ীবত উন্নযর্ েংস্থার ঘকা-ঘচযারমোর্ ও লং আইলোন্ড 
অোম্বোবেম্বযেম্বর্র ঘপ্রবেম্বডন্ট ঘকবভর্ ল িম্বলর্, "আমামির অ্িশযই দর্দিত করমত িমি ঘে দর্উ 
ই়েকন াকন িােীর িেিাে, কাজ ও ঘখলাধ্ুলার জর্য জর্য একটি প্রধ্ার্ অ্ঞ্চল আমে- এিং আমামির 
ডাউর্টাউমর্ দিদর্ম়োগ এই লক্ষ্য অ্জন মর্র জর্য খিুই গুরত্বপূণন। এই তিদশিয অ্জন মর্র জর্য 
িযাল্ডউইর্মক অ্দভর্ন্দর্।"  
  
লং আইলোম্বন্ডর আঞ্চবলক অর্নর্ীবত উন্নযর্ েংস্থার ঘকা-ঘচযারমোর্ ও িফেট্রা ইউবর্ভাবেনটির 
ঘপ্রবেম্বডন্ট েুযাটন  রাবিম্বর্াইটজ িম্বলর্, "িযাল্ডউইমর্র মমতা কদমউদর্টি লং আইলযামন্ডর প্রাণরে-
এিং এই ডাউর্টাউমর্ দিদর্ম়োগ করমল তা আমামির অ্ঞ্চলমক শদিশালী করমি। এটি এই 
কদমউদর্টি ও লং আইলযামন্ডর েিার জর্য একটি মিার্ দির্।"  
  
র্াোউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আদম উমিদজত কারণ িযাল্ডউইর্ গভর্নর 
কুওমমার ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীিীতকরণ উমিযামগর জর্য এই িেমরর অ্র্যতম প্রাপক দিমেমি দর্িনাদচত 
িম়েমে। এই অ্র্ন িযাল্ডউইর্ ডাউর্টাউর্মক তার ঘশষ েম্ভািযতা পেনন্ত ঘিেঁমচ র্াকমত েক্ষ্ম করমি- 
এিং র্তুর্ পদরিার, পেনটক ও িযিোমক আকৃি কমর আমামির স্থার্ী়ে অ্র্নর্ীদতমক চাঙ্গা করমি। 
এটি আমামির চলমার্ পুর্রুজ্জীিীতকরমণর একটি অ্ংশ ো আমামির তরুণমির োিােয করমি এিং 
কর দভদি গমড তুলমি- এিং িেিাে, কাজ এিং ঘখলার জর্য র্াোউমক একটি অ্দধ্ক ভামলা 
জা়েগা়ে পদরণত িমি।"  
  



েির িোম্পবেম্বডর েুপারভাইজার লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, "আদম গভর্নরমক তার ঘর্তৃত্ব এিং 
আঞ্চদলক অ্র্ননর্দতক উন্ন়ের্ পদরষিমক এই ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিীতকরণ পুরস্কামরর জর্য ধ্র্যিাি 
জার্াই, ো আমামিরমক অ্িমশমষ িযাল্ডউইমর্র জর্য েদতযকার অ্মর্ন রূপান্তরকারী দকেু করমত েক্ষ্ম 
করমি। গ্রযান্ড অ্যাদভদর্উ কদরমডার 17 িের ধ্মর িারিার র্গর র্িীকরণ পদরকল্পর্ার অ্েফলতা়ে 
ঘভাগমে। আমার প্রশােমর্র অ্ধ্ীমর্, আমরা পিদত পদরিতন র্ কমরদে এিং কদরমডামরর একটি  
প্রাচয- ট্রার্দজট দভদিক অ্ঞ্চল গ্রিমণর মাধ্যমম িযর্নতার চক্র ঘভমঙ্গ ঘফমলদে। এই দরমজাদর্ং িযিিার 
ও  র্ত্ব আর়্েমর্ অ্র্ুমদত দিমি ো প্রাইমভট উন্ন়েমর্ উদ্দীপর্া ঘোগামি আমরা এই তিদিল এই 
দরমজাদর্ংম়ের অ্ধ্ীমর্ রাস্তার উন্নদত, েিুজ অ্িকাঠামমা, ট্রাদফক দস্থর ও দমশ্র িযিিামরর অ্গ্রগদতর 
মমধ্য দিদর্ম়োমগর মাধ্যমম আমামির আমরা প্রমচিা িদৃির কামজ িযিিার করি ো আমামির 
অ্দধ্িােীমির জর্য আিাের্, অ্দফে ও খচুরা অ্পশর্ দর্ম়ে আেমি। এই প্রধ্ার্ রাস্তা়ে এটি জীিমর্র 
একটি র্শ্াে ঘর্মকও অ্মর্ক ঘিদশ- এটা ঘটকেই অ্র্ননর্দতক উন্ন়েমর্র একটি পুর্রািৃি মমডল এিং 
একজর্ েুপারভাইজার দিমেমি, আদম আমামির শিমরর েিকারী িম়ে গদিনত।"  
  
িযাল্ডউইর্ এখর্ তার ডাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জীদিত করার জর্য DRI অ্র্ুিামর্র 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ 
ডলার ঘর্মক 300,000 মাদকন র্ ডলামরর অ্দধ্ক প্ল্যাদর্ং ফান্ড দিম়ে একটি ঘকৌশলগত দিদর্ম়োগ 
পদরকল্পর্া পিদত শুরু করমি।ঋ ঘপৌর প্রদতদর্দধ্, কদমউদর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য ঘিকমিাল্ডার দ্বারা 
গঠিত একটি স্থার্ী়ে পদরকল্পর্া কদমটি ঘিেরকাদর খামতর দিমশষজ্ঞ ও ঘিমটর পদরকল্পর্াদিিমির 
একটি িমলর েিা়েতােি এই প্রমচিার ঘর্তৃত্ব ঘি়ে। ডাউর্টাউর্ িযাল্ডউইর্ এর জর্য ঘকৌশলগত 
দিদর্ম়োগ পদরকল্পর্া স্থার্ী়ে েম্পি ও েুমোগ-েুদিধ্া পরীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্দতক উন্ন়ের্, 
পদরিির্, আিাের্ এিং কদমউদর্টির প্রকল্পগুমলামক ের্াি করমি ো ডাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জীদিত 
করার জর্য েমামজর দচন্তাভাির্ার োমর্ োমঞ্জেযপণূন এিং িাস্তিা়েমর্র জর্য প্রস্তুত। ডাউর্টাউর্ 
িযাল্ডউইর্ ঘকৌশলগত দিদর্ম়োগ পদরকল্পর্া পুর্রুজ্জীদিতকরণ প্রকমল্প DRI এর দিদর্ম়োগ অ্র্ুিামর্র 
অ্গ্রিতূ িমি ো ডাউর্টাউমর্র জর্য কদমউদর্টির লক্ষ্যমক এদগম়ে দর্ম়ে োমি এিং উমদ্দশয পূরমণর 
উপা়ে িমত পামর এিং ঘিমটর 10 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলার দিদর্ম়োগমক প্রোদরত করমত পারমি। 
DRI এর চতুর্ন রাউমন্ডর পদরকল্পর্া 2020 োমল েমূ্পণন িমি।  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীদিতকরণ উমিযাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য োর্: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
  

###  
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