
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা চতুর্ন-রাউম্বের ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগ (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন র 

বিজয়ী বিম্বেম্বি র্ায়াগ্রা জলপ্রপাতম্বক ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত বিজ বডবিক্টম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  বরবজওর্াল 
ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিলম্বক (Western New York Regional Economic Development 

Council, WNYREDC) েিম্ব াবগতা করম্বে ঘস্টট  
  

গভর্নম্বরর কবমউবর্টিম্বক স্পন্দর্েীল এলাকায় রূপান্তবরত করা এিং স্থার্ীয় অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা 
করার িোপক প্ম্বেম্বপর অংে  

  
কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক উন্নত করম্বত ঘকন্দ্রস্থলম্বক পরু্রুজ্জীবিতকরণ 

বিবর্ম্বয়াগ ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন র িোপক ঘকৌেম্বলর অতেন্ত গুরুত্বপণূন অংে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ব্রিজ ব্রিব্রিক্ট অ্র্নায়র্ 
ব্রিমেমে 10 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার পামে, িাউর্টাউর্ ব্ররভাইটালাইমজশর্ ইব্রর্ব্রশময়টিমভর চতুর্ন 
রাউমের ওময়স্টার্ন ব্রর্য় ইয়কন  ব্রেজয়ী ব্রিমেমে। 10 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার তিব্রেল ততব্রর ও তা 
িাউর্টাউর্ স্পন্দর্শীল এলাকায় রূপান্তব্ররত করার মাধ্যমম তামের অ্র্নর্ীব্রতমক চাঙ্গা কমর তুলমত 
োিােয করার জর্য ব্রেব্রর্ময়াগ করা ঘস্টমটর অ্র্য একটি োমব্রগ্রক লক্ষ্য ব্রিমেমে ব্রচব্রিত কমর DRI 
এর প্রর্ম ব্রতর্ রাউমে, ঘস্টমটর 10 টি আঞ্চব্রলক অ্র্ননর্ব্রতক উন্নয়র্ অ্ঞ্চল ঘর্মক একটি কমর 
ঘপৌরেভামক 10 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার ব্রেজয়ী ব্রিমেমে ব্রর্েনাচর্ করা িয়, ঘেখামর্ ব্রর্উ ইয়কন োেীর 
পরেতী প্রজন্ম েেোে করমত, কাজ করমত এেং একটি পব্ররোর োডামত চাইমে।  
  
"আমরা িাউর্টাউর্ ব্ররভাইটালাইমজশর্ ইব্রর্ব্রশময়টিভ (DRI) প্রব্রিয়ার মাধ্যমম স্থার্ীয় েরকারমক 
চযামলঞ্জ কমর কাজ ততব্রর এেং অ্র্ননর্ব্রতক প্রেৃব্রি চালামত উদ্ভাের্ী ভাের্ার প্রস্তাে করব্রে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ব্রেব্রর্ময়ামগর োমর্ োমর্, আমরা পব্রিমা ব্রর্উ ইয়কন  পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ এেং এই 
ব্রেশ্বখযাত এলাকামক আমরা েড করার জর্য র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত কব্রমউব্রর্টির ঘে েম্পে আমে তা 
ব্রর্মনাণ করার অ্ঙ্গীকার ব্রর্ময় ব্রিগুণ িই।"  
  
"একজর্ পব্রিমা ব্রর্উ ইয়কন োেী এেং র্ায়াগ্রা জলপ্রপামতর ব্রর্য়ব্রমত েশর্াব্রর্ন ব্রিমেমে, আব্রম জাব্রর্ 
এই শিরটি শুধ্ু একটি আইকব্রর্ক পেনটর্ ঘকন্দ্র এেং ব্রেমশ্বর অ্র্যতম ব্রেস্মময়র স্থার্ র্য় - এটি 



 

 

একটি কব্রমউব্রর্টি ো মিার্ র্াগব্ররক ও োংসৃ্কব্রতক শব্রি ব্রর্ময় ঘেমডই চমলমে", ঘলফম্বটর্োন্ট 
গভর্নর কোবর্ ঘিাচুল এটি িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর অর্ুষ্ঠাম্বর্ উপবস্থত বেম্বলর্। "িাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ উমেযাগ ঘর্মক অ্র্নায়র্ কমর, র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত একটি অ্ব্রধ্ক উজ্জ্বল ভব্রেষযৎ 
েৃব্রির জর্য োম্প্রব্রতক ঘস্টট ব্রেব্রর্ময়াগ ও ঐব্রতিাব্রেক অ্গ্রগব্রত গমড তুলমত েক্ষ্ম িমে।"  
  
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত  
  
ব্রেব্রশি র্াগব্ররক ও োংসৃ্কব্রতক েম্পে এেং আঞ্চব্রলক পব্ররেির্ েুমোগ-েবু্রেধ্া েুি ব্রি ঘভক্স উিে 
ঘস্টট পাকন  এেং র্ায়াগ্রা ব্রগব্ররখামতর প্রাকৃব্রতক আকষনণ েংেব্রলত একটি প্রধ্ার্ রাস্তার কব্ররমিামরর 
উপর র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ঘেতু ব্রিব্রিক্ট ঘকন্দ্র। োম্প্রব্রতক েেরগুমলামত, র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত আন্তজন াব্রতক 
ঘরল ঘস্টশর্ এেং ইন্টারমমািাল পব্ররেির্ ঘকন্দ্র ব্রর্মনাণ এেং রোটন  মে পাকন ওময় অ্পোরণ 
পব্ররকল্পর্ার উন্নয়র্ এেং র্ায়াগ্রা ব্রগব্ররখাে েরাের োস্তুতন্ত্র পুর্রুিামরর এই মূল উপাোর্গুব্রলর 
মমধ্য েব্রধ্নত েংমোমগর মলূেূত্র স্থাপর্ করা িময়মে। কব্রমউব্রর্টিরর েম্পে, স্থার্ ঘোধ্ ও ব্রেব্রেধ্ 
জর্মগাষ্ঠীর জর্য আোব্রেক অ্পশর্ এর মমধ্য েংমোগ প্রব্রতপালর্ করার মাধ্যমম র্াগব্ররক পুর্রুিার 
িারা ঘোর্া, মলূ রাস্তা ও র্ায়াগ্রা ব্রগব্ররখােটির মমধ্য, DRI পব্ররকল্পর্ায় ব্রিজ ব্রেভাজর্ চাব্রলময় ঘেমত 
পােব্রলক ঘস্পমে প্রধ্ার্ ব্রেব্রর্ময়াগ, স্বাক্ষ্র র্কশা প্রকল্প এেং ঘেেরকাব্রর প্রকমল্পর ঘকৌশলগত েিায়তা 
ব্রচব্রিত করা িমে। র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ব্রর্ব্রিত করমত আগ্রিী ঘে েশনর্ার্ীমের জর্য ভাল র্গরায়ণ 
র্ীব্রতর উপর ব্রভব্রি কমর একটি স্বাগতপণূন প্রমেশপর্ ব্রিব্রিক্ট ততব্ররমত, োব্রণব্রজযক কােনিম ও 
কমনেংস্থামর্র জর্য একটি অ্মেব্রষত এলাকা এেং োব্রড ততব্ররর জর্য একটি কাময প্রব্রতমেব্রশমে এই 
ব্রেব্রর্ময়াগ প্রোর্ করা িমে।  
  
পব্রিমা ব্রর্উ ইয়কন  আঞ্চব্রলক অ্র্ননর্ব্রতক উন্নয়র্ পব্ররষে এই অ্ঞ্চমলর ব্রেব্রভন্ন কব্রমউব্রর্টির কাে 
ঘর্মক প্রস্তাের্ার একটি প্রব্রতমোব্রগতামূলক পেনামলাচর্া প্রব্রিয়ার মধ্য ব্রেময় ব্রগময়ব্রেল এেং র্ায়াগ্রা 
জলপ্রপামতর প্রার্ীমক ব্রেজয়ী ব্রিমেমে েুপাব্ররশ করার আমগ োতটি মার্েণ্ড ব্রেমেচর্া করা িয়:  
  

• িাউর্টাউর্টিমক েুস্পি েীমার্া েি ব্রর্ব্রেড িমত িমে;  
• িাউর্টাউর্টি প্রব্রতমেশী অ্ঞ্চল ো তার আমশপামশর আমগর ো ভব্রেষযমত গমড উঠমত পামর 

এমর্ ঘেেরকাব্রর ো েরকাব্রর ব্রেব্রর্ময়াগগুব্রলর েুব্রেধ্া ব্রর্মত পারমে;  
• িাউর্টাউর্টির মমধ্য, ো কাোকাব্রের মমধ্য োম্প্রব্রতক ো আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাের্া 

র্াকমে ো িাউর্টাউর্টিমত কমীমের আকব্রষনত করমে, পুর্রুন্নয়মর্ েিায়তা করমে এেং 
উন্নয়র্মক েী নস্থায়ী কমর তুলমে;  

• িাউর্টাউর্টিমক, আমগ ঘর্মক েেোে করা অ্ব্রধ্োেী, তরুণ প্রজন্ম এেং েক্ষ্ কমী েি 
ব্রেব্রভন্ন েয়মের ব্রেব্রচত্র জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্েশযই একটি আকষনণীয় এেং প্রাণেন্ত কব্রমউব্রর্টি 
িমত িমে;  

• ঘপৌরেভাটিমক স্থার্ীয় ভূেম্পমের েযেিার, আধ্বু্রর্ক অ্ঞ্চল ব্রেভাজর্ ঘকাি এেং পাব্রকন ং 
স্টযাোিন , পণুনাঙ্গ রাস্তার পব্ররকল্পর্া, শব্রি েক্ষ্ প্রকল্প, পব্ররমেশ োন্ধে কাজ এেং েেনজর্ীর্ 
পব্ররেির্ েযেস্থা েংলগ্ন অ্ঞ্চমল েেোে, েযেো স্থাপর্ এেং অ্েের ব্রেমর্ােমর্র পেনাপ্ত জায়গা 



 

 

েি েেোে ঘোগযতা এেং জীের্োত্রার মার্ উন্নয়র্কারী র্ীব্রতগুব্রল আমগ ঘর্মকই গ্রিণ 
কমরমে এমর্ িমত িমে ো র্ীব্রতগুব্রল ততব্রর এেং োস্তোব্রয়ত করমত েক্ষ্ম িমত িমে ো;  

• ঘপৌরেভাটিমক একটি উন্মিু এেং েযাপক কব্রমউব্রর্টি অ্ংশগ্রিণ প্রব্রিয়া েম্পাের্ করমত িমে 
োর ফলস্বরূপ িাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীেমর্র এেং এমর্ একটি প্রারব্রম্ভক প্রকল্প এেং উমেযামগর 
তাব্রলকার জর্য মার্ব্রেকতা ততব্রর করমে ো একটি DRI ঘকৌশলগত ব্রেব্রর্ময়ামগর পব্ররকল্পর্ামক 
অ্ন্তভুন ি করমত পামর; এেং  

• ঘপৌরেভাটি রূপন্তমূলক প্রকল্পগুব্রলমক শর্াি কমরমে ো প্রর্ম এক ো ে ুেেমরর মমধ্য DRI 
তিব্রেলটিমক কামজ লাব্রগময় োস্তোব্রয়ত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমে।  

  
র্ায়াগ্রা জলপ্রপামতর চতুর্ন রাউমের DRI জয় কব্রমউব্রর্টিমক ঘস্টমটর অ্র্নায়র্ এেং ব্রেব্রর্ময়ামগ 10 
ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার প্রোর্ কমরমে তার শিরতলীর এলাকাগুব্রলমক পুর্রুজ্জীব্রেত করমত এেং 
েী নমময়ােী েৃব্রির র্তুর্ েমুোগ ততব্রর করার জর্য। র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এখর্ ঘজম্সটাউর্, ওব্রলয়ার্ ও 
লকমপাটন  শিমর ঘোগ ব্রেময়মে, োরা ব্রেল ের্ািমম প্রর্ম ব্রতর্টি DRI রাউমে পব্রিমা ব্রর্উ ইয়মকন র 
ব্রেজয়ী।  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ঘপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনািী 
কমনকতন া ও কবমের্ার িাওয়াডন  ঘজমবি িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা িাউর্টাউর্ র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত 
রুপান্তমরর উপায় চালর্া কমরমের্ এেং আোব্রেক স্থার্, েযেো ও র্ায়াগ্রা ব্রগব্ররখামের েশনর্ার্ী ব্রর্ময় 
শিমরর ঐব্রতিাব্রেক ব্রিজ ব্রিব্রিক্টর েম্ভাের্ামক উপলব্রি করার মাধ্যমম, িাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ 
উমেযাগ তা পুর্রায় গ্রিণ করমত োিােয করমে।"  
  
বর্উইয়ম্বকন র ঘেম্বেটাবর অি ঘস্টট ঘরাোর্া ঘরাোম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার িাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ উমেযাগমক ধ্র্যোে, র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ইব্রতোচক প্রেৃব্রি এেং উন্নয়র্ ঘেখমত পামে 
ো েব্রতযকার অ্মর্নই একটি েুগান্তকারী কব্রমউব্রর্টি। আব্রম শির ও এর েে ঘর্তামের একটি 
পব্ররকল্পর্ামক োমমর্ এব্রগময় ব্রর্ময় ঘেমত একোমর্ কাজ করার জর্য অ্ব্রভর্ন্দর্ জার্াই ো ব্রকভামে 
এর অ্ব্রধ্কাংশ গুরুেপূণন ব্রেব্রর্ময়াগ ততব্রর করমত িয় তা ঘেখায়।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘিামে অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত গভর্নর কুওমমার লক্ষ্যর্ীয় 
অ্র্ননর্ব্রতক উন্নয়র্ কােনিমম লাভোর্ িময় চমলমে, োর মমধ্য রময়মে শিমরর জর্য োশ্রয়ী মূমলযর 
িাউব্রজং এ 28 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার ব্রেব্রর্ময়াগ ো অ্ব্রতব্ররি 62 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার েযব্রিগত 
েম্পমের উমেশয োধ্মর্রও উপায়। িাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ উমেযামগর মাধ্যমম এই কিাব্রজন ত ও 
েুপ্রাপয 10 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার পুরস্কার শিমরর জর্য আরও ইব্রতোচক গব্রত ততব্রর করমে।"  
  
বেম্বর্টর রিাটন  ওটন  িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ব্রিজ ব্রিব্রিক্টয় এই 10 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার 
ব্রেব্রর্ময়াগ একটি েম্ভাব্রষত েংোে এেং র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এর োব্রেন্দা ও শিমরর েশনর্ার্ীমের উভয়ই 
উপকৃত িমে। িাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ উমেযাগ শিরমক পব্ররকল্পর্া এেং মূল প্রকমল্পর 
োস্তোয়মর্ োিােয করমে ো প্রধ্ার্ েডক ঘর্মক একটি স্পন্দর্শীল েযেো ব্রিব্রিক্টয় ব্রফমর আেমে।"  



 

 

  
পবরষ্ ে্েে এম্বেম্বলা ঘমাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ঘেতু ব্রিব্রিক্ট প্রচুর েম্ভাের্া প্রেশনণ 
কমর এেং আব্রম আর্ব্রন্দত ঘে গভর্নর কুওমমা ও WNYREDC তার অ্মর্ক েম্পমের স্বীকৃব্রত 
ব্রেময়মের্ এেং আমশপামশর এলাকার রূপান্তমরর অ্ংশীোর িমের্। আব্রম কব্রমউব্রর্টির োমর্ DRI 
প্রব্রিয়ার অ্ংশ িমত চাই ঘেমর্ আমরা একটি ব্রেব্রর্ময়াগ পব্ররকল্প উন্নয়র্ কব্রর এেং অ্র্ু টমকর 
প্রকল্প োস্তোয়র্ কব্রর ো ঘেতু ব্রিব্রিক্টর পরু্রুজ্জীব্রেতকরণ একটি র্তুর্ অ্ধ্যাময়র েূচর্া করমে।"  
  
পবিম বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ পবরষম্ব্র (Western New York Regional 
Economic Development Council, WNYREDC) েি-েভাপবত এিং ঘোলম্বপাবির (SolEpoxy) 
েভাপবত ঘজফ ঘিল্ট িম্বলর্, "DRI ব্রেজয়ী ব্রিমেমে র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ঘেতু ব্রিব্রিক্টমক ব্রর্েনাচর্ এই 
শিমরর মূল িাউর্টাউর্মক তার েৃিির ঘক্ষ্মত্র পরেতী পেমক্ষ্প ব্রিমেমে রূপান্তব্ররত করমে। DRI 
তিব্রেল স্মাটন  প্রেবৃ্রি র্ীব্রতমালা োস্তোয়মর্ ঘস্টমটর ব্রেব্রর্ময়াগমক ব্রলভামরজ করমে ো এলাকার 
ব্রেশ্বখযাত েমরাের ততব্রর করমে এেং র্ায়াগ্রা জলপ্রপামত ঘেেে েযব্রি েশনর্, েেোে ও কাজ কমর 
তামের জর্য র্তুর্ জায়গা ততব্রর করমে।"  
  
র্ায়াগ্রা ফলে বেটির ঘময়র বপল ডাইস্টার িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত শিমর গভর্নর কুওমমার 
অ্ঙ্গীকামরর স্বীকৃব্রত ব্রেমত শুধ্ু মাত্র চারপামশ একোর তাকামত িমে। রোটন  মে পাকন ওময়র অ্পোরণ 
ঘর্মক আমামের পাকন লযাে েম্প্রোরণ এেং তার োইমর, গভর্নমরর ধ্ারাোব্রিক ঘকৌশলগত েরকাব্রর 
খামতর ব্রেব্রর্ময়াগ আমামের শিমর  মট োওয়া অ্মর্ক ইব্রতোচক উন্নয়মর্র ব্রিগার ব্রিমেমে কাজ 
কমরমে- োর মমধ্য রময়মে আমামের প্রধ্ার্ েডক েযেো ব্রিব্রিক্টর মমধ্য ঘেেরকাব্রর খামত আমামের 
অ্ংশীোরমের কাে ঘর্মক অ্ভূতপূেন ব্রেব্রর্ময়াগ। আজমকর পব্ররেতন র্শীল ঘ াষণা এেং গভর্নমরর 
অ্ব্রেচল স্বীকৃব্রত িমলা আমরা একোমর্ একটি ভব্রেষযমতর গল্প েলমত আমরা দ্রুত এব্রগময় ঘেমত 
োিােয করব্রে ো ঘকেলমাত্র র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত শিমর প্রকাশ করমত শুরু কমরমে, আমরা ব্রেশ্বােী 
তার মমধ্য একটি পরেতী মাে ও েেরগুমলামতও অ্ব্রধ্ক উৎপাের্ করমে।"  
  
র্ায়াগ্রা কাউবন্টর আইর্েভার েভাপবত বকর্ মোকর্ল িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত আমামের 
কাউব্রন্টর হৃেয় এেং গভর্নর কুওমমার িাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীব্রেতকরণ উমেযামগর স্বীকৃব্রতর মাধ্যমম 
এটি ঘেমখ আমরা গব্রেনত। গভর্নর ও ওময়স্টার্ন ব্রর্উইয়কন  ব্ররব্রজওর্াল ইমকার্ব্রমক ঘিমভলপমমন্ট 
পব্ররষে েুঝমত পারমে ঘে আমামের র্গর ঘকন্দ্রগুমলার আগামী প্রজমন্মর ব্রর্উ ইয়কন োেীর চাব্রিো 
পূরমণ লক্ষ্যর্ীয় ব্রেব্রর্ময়াগ েরকার। আব্রম ঘেখমত চাই র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এমর্ েে প্রকল্প গমড 
তুলমে ো েমগ্র অ্ঞ্চমলর জর্য একটি র্তুর্ েুগ উপস্থাপর্ করমে।"  
  
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এখর্ একটি ঘকৌশলগত ব্রেব্রর্ময়াগ পব্ররকল্পর্া (Strategic Investment Plan) 
গমড ঘতালার প্রব্রিয়া শুরু করমে শিরতলীমক পুর্রুজ্জীব্রেত করার জর্য 300,000 মাব্রকন র্ িলার 
অ্েব্রধ্ প্ল্যাব্রর্ং ফাে ব্রেময়, DRI অ্র্ুোমর্র 10 ব্রমব্রলয়র্ মাব্রকন র্ িলার ঘর্মক। ঘপৌর প্রব্রতব্রর্ব্রধ্, 
কব্রমউব্রর্টি ঘর্তা এেং অ্র্যার্য ঘস্টকমিাল্ডার িারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পব্ররকল্পর্া কব্রমটি ঘেেরকাব্রর 
খামতর ব্রেমশষজ্ঞ ও ঘস্টমটর পব্ররকল্পর্াব্রেেমের একটি েমলর েিায়তােি এই প্রমচিার ঘর্তৃে ঘেয়। 
িাউর্টাউর্ র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এর জর্য ঘকৌশলগত ব্রেব্রর্ময়াগ পব্ররকল্পর্া স্থার্ীয় েম্পে ও েুমোগ-



 

 

েুব্রেধ্া পরীক্ষ্া করমে এেং অ্র্ননর্ব্রতক উন্নয়র্, পব্ররেির্, আোের্ এেং কব্রমউব্রর্টির প্রকল্পগুমলামক 
ের্াি করমে ো িাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জীব্রেত করার জর্য েমামজর ব্রচন্তাভাের্ার োমর্ োমঞ্জেযপূণন 
এেং োস্তোয়মর্র জর্য প্রস্তুত। শিরতলীর র্ায়াগ্রা ফলে িযামটব্রজক ইর্মভস্টমমন্ট প্ল্যামর্ DRI গ্রান্ট 
ফামের ব্রেব্রর্ময়ামগর পর্ ঘেখামে, ো শিরতব্রলর জর্য েমামজর েবৃ্রিমক অ্গ্রের করমে এেং রামজযর 
10 ব্রমব্রলয়র্ িলার ব্রেব্রর্ময়ামগর েবু্রেধ্া ঘর্মে এেং তা প্রোব্ররত করমে। DRI এর চতুর্ন রাউমের 
পব্ররকল্পর্া 2020 োমল েমূ্পণন িমে।  
  
িাউর্টাউর্ পুর্রুব্রজ্জেতকরণ উমেযাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য 
ঘেখুর্: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
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