
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্ট্োম্বের্ আইলোন্ডম্বক চতুর্ন-রাউম্বন্ডর ডাউর্োউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ 
(DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)-এর 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্উ 

ইয়কন  বিটি বিজয়ী বিম্বিম্বি ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড ডাউর্োউর্ম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত ঘিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  আঞ্চবলক অর্ননর্বতক 
উন্নয়র্ পবরষ্ম্বক (Central New York Regional Economic Development Council) িিম্ব াবগতা 

করম্বে  
  

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

  
কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক উন্নত করম্বত বর্উ ইয়ম্বকন র িোপক ঘকৌেম্বলর 

অতেন্ত গুরুত্বপণূন অংে িম্বলা এই ডাউর্োউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ বিবর্ম্বয়াগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, স্ট্যামের্ আইল্যান্ড নর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমল্র 
ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ এর চতুর্ন রাউমন্ডর নিজয়ী নিমেমি 10 নমনল্য়র্ মানকন র্ 
ডল্ামরর অ্র্নায়র্ ল্াভ করমি। ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI)-এর প্রর্ম নতর্ রাউমন্ড, ঘস্ট্মের 10টি আঞ্চনল্ক অ্র্ননর্নতক 
উন্নয়র্ অ্ঞ্চল্ ঘর্মক একটি কমর ঘ ৌরেভামক 10 নমনল্য়র্ মানকন র্ ডল্ার নিজয়ী নিমেমি নর্িনাচর্ 
করা িয়, কারণ ঘস্ট্মের োমনিক ল্ক্ষ্য িমল্া এই অ্ংমশ 100 নমনল্য়র্ মানকন র্ ডল্ার তিনিল্ ততনর 
করা ও নিনর্ময়াগ করা ঘের্ ঘেই নিনর্ময়াগ ডাউর্োউমর্র অ্র্নর্ীনতমক চাঙ্গা কমর তুল্মত  ামর এিং 
এমক স্পন্দর্শীল্ এল্াকায় রূ ান্তনরত করমত  ামর ঘেখামর্ নর্উ ইয়কন িােীর  রিতী প্রজন্ম িেিাে 
করমত, কাজ করমত এিং একটি  নরিার িাড়ামত চাইমি।  
  
"স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর ডাউর্োউর্ উমেখমোগয  দমক্ষ্  িিণ কমরমে োর ফমল্ এখামর্ িযিো এিং 
 েনেমর্র েুমোগ ততনর িমি এিং এই নিনর্ময়াগ এই ঐনতিানেক কনমউনর্টিমক আমরা উন্নত করমত 
োিােয করমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  নেটির গমে একটি নিমশষ জায়গা জমুড় আমে 
স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এিং আমরা এই গমের  রিতী অ্ধ্যাময়ও স্ট্যামের্ আইল্যান্ড জায়গা কমর নর্মি 
তা ঘদখার জর্য উন্মুখ িময় আনে।"  
  
"স্ট্যামের্ আইল্যামন্ড একটি অ্র্ননর্নতক র্িজাগরণ চল্মে এিং আমামদর ডাউর্োউর্ 
নরভাইোল্াইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ উঠনত র্র্ন ঘশার কনমউনর্টির উ র গুরুত্ব নদময়মে," ঘলফম্বের্োন্ট 



 

 

গভর্নর কোবর্ ঘিাচুল িম্বলর্। "এই ল্ক্ষ্য ূণন নিনর্ময়ামগর মাধ্যমম স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এর র্র্ন ঘশারমক 
একটি নিশ্বমামর্র  েনেক, খুচরা ও ডাইনর্ং ঘডনস্ট্মর্শমর্  নরণত িমত েক্ষ্ম করমি। DRI আমামদর 
চল্মার্ ঘকৌশমল্র একটি অ্ংশ ো নর্উ ইয়কন  ঘস্ট্মের েি প্রামন্ত একটি উজ্জ্বল্ অ্র্ননর্নতক ভনিষযত 
ততনর করমি এিং আমামদর কনমউনর্টিমক িেিাে, কাজ এিং িযিো করার জর্য আমরা ভামল্া 
জায়গায় রূ ান্তনরত করমি।"  
  
স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড  
  
স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর ডাউর্োউর্ ঘকার িমল্া দশনর্ার্ী ও অ্নধ্িােী উভময়র জর্য স্ট্যামের্ 
আইল্যামন্ডর প্রমিশদ্বার। এটি ঘকন্দ্রীয় ঘি-নিে কনরমডার দ্বারা েংেুক্ত নিনশষ্ট র্াগনরক, িানণনজযক 
এিং োংসৃ্কনতক েুনিধ্া প্রদার্ করমে, আর এই অ্ঞ্চমল্র মমধ্য রময়মে আইল্যান্ড ঘফনর োনমনর্াল্ এিং 
ঐনতিানেক ঘেন্ট জমজন র আমশ ামশর দ্রুত উন্নয়র্শীল্ স্ট্যা ল্ের্ এল্াকা। স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর 
দ্রুততম িধ্নর্শীল্ এল্াকা নিমেমি, আমশ ামশর এল্াকায় র্তুর্ এক েুগ েৃনষ্ট িমি: আর এই 
ঐনতিানেক  েনের্ ঘকন্দ্র এিং একটি প্রনতনিত র্াগনরক ঘকমন্দ্র ঘোগ নদমে নিজমর্ে ইর্নকউমিের 
এিং নিউয়ানরজ োর ফমল্  র্চারীমক এখর্ ডাউর্োউমর্র রাস্তায় আর্া োমি জল্াশময়র  ামশ এই 
এল্াকার অ্িস্থার্ এিং এখামর্ িমত র্াকা নমশ্র প্রকৃনতর উন্নয়র্ র্র্ন ঘশামর একটি র্িজাগরণ েৃনষ্ট 
করমে, িযিোমক এই অ্ঞ্চমল্ স্থার্ান্তনরত করার ঘে অ্ভূত ূিন চানিদা ততনর িময়মে তার ফমল্ এই 
শিরতনল্ এখর্ অ্র্ননর্নতক কমনকামের েম্প্রোনরত ঘকন্দ্রস্থমল্ রূ ান্তনরত িমে। স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর 
DRI অ্যাওয়াডন  প্রানি এই অ্ঞ্চমল্র োম্প্রনতক ও দ্রুত িৃনিমক আমরা ঘিগিার্ করমি এিং একটি 
েংেুক্ত নিশ্বমামর্র  েনেক, নরমেইল্ ও ডাইনর্ং ঘডনস্ট্মর্শর্ নিমেমি ততনর করার উ র গুরুত্ব নদমি।  
  
নর্উ ইয়কন  নেটি নরনজওর্াল্ ইমকার্নমক ঘডমভল্ মমন্ট কাউনিল্ অ্ঞ্চল্জমুড় নিনভন্ন কনমউনর্টির কাে 
ঘর্মক প্রস্তাির্া িিমণর মাধ্যমম একটি প্রনতমোনগতামলূ্ক  েনামল্াচর্া প্রনিয়ার মধ্য নদময় নগময়নেল্ 
এিং স্ট্যামের্ আইল্যান্ডমক নিজয়ী নিমেমি েু ানরশ করার আমগ নর্ম্ননল্নখত োতটি মার্দমের েি 
কয়টি নিমিচর্া কমরনেল্:  

• ডাউর্োউর্টিমক েুস্পষ্ট েীমার্া েি নর্নিড় িমত িমি;  
• ডাউর্োউর্টি প্রনতমিশী অ্ঞ্চল্ িা তার আমশ ামশর আমগর িা ভনিষযমত গমড় উঠমত  ামর 

এমর্ ঘিেরকানর িা েরকানর নিনর্ময়াগগুনল্র েুনিধ্া নর্মত  ারমি;  
• ডাউর্োউর্টির মমধ্য িা কাোকানের মমধ্য োম্প্রনতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 

র্াকমি ো ডাউর্োউর্টিমত কমীমদর আকষনণ করমি,  ুর্রুন্নয়মর্ েিায়তা করমি এিং 
উন্নয়র্মক দী নস্থায়ী কমর তুল্মি;  

• ডাউর্োউর্টিমক, আমগ ঘর্মক িেিাে করা অ্নধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং দক্ষ্ কমী েি 
নিনভন্ন িয়মের নিনচত্র জর্মগািীর জর্য অ্িশযই একটি আকষনণীয় এিং প্রাণিন্ত কনমউনর্টি 
িমত িমি;  

• ঘ ৌরেভাটিমক স্থার্ীয় ভূেম্পমদর িযিিার, আধ্নুর্ক অ্ঞ্চল্ নিভাজর্ ঘকাড এিং  ানকন ং 
স্ট্যান্ডাডন ,  ণুনাঙ্গ রাস্তার  নরকের্া, শনক্ত দক্ষ্ প্রকে,  নরমিশ িান্ধি কাজ এিং েিনজর্ীর্ 
 নরিির্ িযিস্থা েংল্গ্ন অ্ঞ্চমল্ িেিাে, িযিো স্থা র্ এিং অ্িের নিমর্াদমর্র  েনাি 



 

 

জায়গােি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োত্রার মার্ উন্নয়র্কারী র্ীনতগুনল্ আমগ ঘর্মকই িিণ 
কমরমে িা এমর্ র্ীনতগুনল্ ততনর এিং িাস্তিায়র্ করমত েক্ষ্ম িময়মে;  

• ঘ ৌরেভাটিমক একটি উন্মকু্ত এিং িযা ক কনমউনর্টি অ্ংশিিণ প্রনিয়া েম্পাদর্ করমত িমি 
োর ফল্স্বরূ  ডাউর্োউর্  ুর্রুজ্জীিমর্র এিং এমর্ একটি প্রারনম্ভক প্রকে এিং উমদযামগর 
তানল্কার জর্য মার্নেকতা ততনর করমি ো একটি DRI ঘকৌশল্গত নিনর্ময়ামগর  নরকের্ামক 
অ্ন্তভুন ক্ত করমত  ামর; এিং  

• ঘ ৌরেভাটি রূ ন্তমূল্ক প্রকেগুনল্মক শর্াক্ত কমরমে ো প্রর্ম এক িা দ ুিেমরর মমধ্য DRI 
তিনিল্টিমক কামজ ল্ানগময় িাস্তিানয়ত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমি।  

  
স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর চতুর্ন রাউমন্ডর DRI জয় নেটিমক ঘস্ট্মের অ্র্নায়র্ এিং নিনর্ময়াগ নিমেমি 10 
নমনল্য়র্ মানকন র্ ডল্ার  াওয়ার অ্নধ্কারী কমরমে ো এর ডাউর্োউমর্র এল্াকাগুমল্া  রু্রুজ্জীনিত 
করার এিং দী নমময়াদী প্রিৃনির র্তুর্ েুমোগ ততনর করার জর্য িযিিার করা োমি। স্ট্যামের্ 
আইল্যান্ড এখর্ জযামাইকা, িঙ্কে এিং ডাউর্োউর্ ব্রুকনল্র্ এর োমর্ েুক্ত িমল্া ঘেগুমল্া নর্উ 
ইয়কন  নেটি অ্ঞ্চমল্র প্রর্ম নতর্টি DRI রাউমন্ড নিজয়ী নেল্।  
  
এম্পায়ার ঘস্ট্ে ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবিম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক ঘজ. গােন লার িম্বলর্, "ঘেন্ট জজন  ঘর্মক 
ঘোমের্নভল্  েনন্ত স্ট্যামের্ আইল্যান্ড ঘিমড় উঠমে - আর এই ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ 
ইনর্নশময়টিভ  রুস্কার নিশাল্ িমরা-এর প্রমিশদ্বার একই োমর্ দশনণার্ী এিং িানেন্দামদর স্বাগত 
জার্ামত োিােয করমি। এখামর্ ESD-এর এই দল্ নরনজওর্াল্ ইমকার্নমক ঘডমভল্ মমন্ট কাউনিল্, 
স্থার্ীয় ঘর্তা এিং আমামদর েরকানর েিকমীমদর োমর্ কাজ করমত চায় ঘের্ এই উমদযাগমক েফল্ 
করা োয়।"  
  
ঘিম্বেোবর অি ঘস্ট্ে ঘরািার্া ঘরািাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ 
ইনর্নশময়টি ঘস্ট্ে জমুড় ঘ ৌরেভাগুমল্ামত নিনর্ময়াগ করার একটি প্রাময়ানগক  ন্থা। এই প্রকেগুমল্া 
একটি স্মােন  অ্র্ননর্নতক উন্নয়র্ ঘপ্রািামমর অ্ংশ ো স্ট্যামের্ আইল্যান্ডমক নর্ময় ঘে দনৃষ্টভঙ্গী আমে 
তার  নরিতন র্ করমি এিং িানেন্দামদর অ্র্নর্ীনত ও জীির্োত্রার মার্ িযা কভামি উন্নত করমি।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ে ঘিামি অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভির্াউিকাি িম্বলর্, "স্ট্যামের্ আইল্যামন্ড ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ 
ইনর্নশময়টিভ এর এই 10 নমনল্য়র্ মানকন র্ ডল্ামরর নিনর্ময়াগ এক শনক্তশাল্ী ভনিষযৎ গমড় তুল্মি। 
এই ঘকৌশল্গত কােনিমমর মাধ্যমম গভর্নর কুওমমা র্তুর্ চাকনর এিং িােস্থামর্র েুমোগ, িযিো 
িৃনি এিং আমরা প্রাণিন্ত শিরতল্ী ততনর করমের্ ো নর্উ ইয়মকন র শিরগুনল্, এিং িামগুনল্মক 
িেিামের জর্য আমরা ভামল্া জায়গা এিং দশনর্ার্ীমদর জর্য একটি গন্তিয কমর তুল্মে।"  
  
বিম্বর্ের ডায়ার্ িোবভম্বর্া িম্বলর্, "এই ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ কময়ক ল্ক্ষ্ 
ডল্ার আর্মত েক্ষ্ম িমি োর ফমল্ আইল্যান্ড এর র্র্ন ঘশার এর রূ ান্তর অ্িযািত র্াকমি। আমরা 
গনিনত ঘে গভর্নর কুওমমা আমামদর িমরামক অ্র্ননর্নতক প্রিৃনি ধ্মর রাখার একটি জায়গা নিমেমি 



 

 

স্বীকৃনত নদময়মে এিং এই প্রমচষ্টা কীভামি আমামদর কনমউনর্টির উ কামর আেমি তা ঘদখার আশায় 
আনম র্াকল্াম।"  
  
িংি্ ি্িে চালনি বড. ফল িম্বলর্, "আনম গভর্নর কুওমমামক র্র্ন ঘশার এর জর্মগািীর উন্ননতমত 
এই ঐনতিানেক তিনিমল্র েুমোগ প্রদামর্র জর্য ধ্র্যিাদ জার্ামত চাই। আনম িমরা ঘপ্রনেমডন্ট ওমডা, 
স্ট্যামের্ আইল্যান্ড ইমকার্নমক ঘডমভল্ মমন্ট কম নামরশর্ (Staten Island Economic Development 
Corporation, SIEDC), স্ট্যামের্ আইল্যান্ড ঘচম্বার অ্ি কমােন (Staten Island Chamber of 
Commerce) এিং স্ট্যামের্ আইল্যান্ড ডাউর্োউর্ অ্যাল্াময়ি (Staten Island Downtown 
Alliance)-ঘক স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর  ক্ষ্ ঘর্মক িেমরর  র িের আমামদর েমর্নর্ প্রদামর্র জর্য 
ধ্র্যিাদ জার্ামত চাই। আমরা এই অ্ঞ্চমল্র অ্নধ্িােী, কু্ষ্দ্র িযিোয়ী ও দশনর্ার্ীমদর জর্য র্র্ন ঘশার 
এল্াকামক  ুর্রুজ্জীনিত করার ঘচষ্টা চানল্ময় োনে, আর এই অ্িস্থায় এই অ্র্নায়র্ েিনজর্ীর্ ও 
উন্মুক্ত স্থার্,  নরিির্, োংসৃ্কনতক ও নশেকল্া এিং ঘোেখামো েুমোগ েৃনষ্ট করার জর্য একটি 
প্রধ্ার্ নিজয় নিমেমি কাজ করমি। আনম অ্যাল্মিনর্ এিং স্ট্যামের্ আইল্যামন্ড উভময়র জর্য এেি 
উমদযাগ িিণ করার  মক্ষ্ মত নদময়নে। আমরা স্ট্যামের্ আইল্যান্ড-ঘক োধ্ারণত 'নিস্মৃত িমরা' 
ঘর্মক একটি প্রাণিন্ত একুশ শতমকর িমরামত রূ ান্তমরর স্বপ্ন ঘদখনে।"  
  
কাউবিল ি্িে ঘডবি ঘরাজ িম্বলর্, "ঘেমিতু ডাউর্োউর্ স্ট্যামের্ আইল্যান্ড িানেন্দা ও 
দশনর্ার্ীমদর জর্য গন্তিযস্থল্ িময় উমঠমে, তাই আমরা আশা কনর এই নিনর্ময়াগ েরকানর ও 
ঘিেরকানর খামতর ঘস্ট্কমিাল্ডারমদর একত্র কমর আমামদর ডাউর্োউমর্র জর্য েমনিত  নরকের্া 
গমড় তুল্মি। েিমচময় গুরুত্ব ূণন িমল্া, এটি নর্নিত করমত োিােয করমি ঘে আমামদর ঘোে 
িযিোয়ীগণ, োরা প্রজমন্মর  র প্রজন্ম ধ্মর আমামদর র্র্ ঘশামরর অ্র্নর্ীনতমক  নরচাল্র্া কমরমে, 
এখর্ আমরা ঘে উন্নয়র্ করমত োনে তার ঘর্মক তারা অ্র্ননর্নতক েুনিধ্া ল্াভ করমি। আনম 
গভর্নর কুওমমা এিং ঘস্ট্মের ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ-ঘক আমামদর জর্মগািীর 
প্রচুর েম্পদমক র্র্ন ঘশামর স্বীকৃনত ঘদওয়ার জর্য এিং এর েুনিধ্া প্রদামর্র জর্য ধ্র্যিাদ জার্াই।"  
  
বফোর ভাইম্ব্র পােন র্ার এিং বর্উইয়কন  বিটি বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর 
িি-িভাপবত উইর্স্ট্র্ বফোর িম্বলর্, "প্রনতনদর্ িাজামরা মার্ুষ ঘেন্ট জজন  নদময় চল্াচল্ করমে, 
োর ফমল্ এটি  েনেক এিং নর্উ ইয়কন িােীমদর উভময়র জর্য একটি িাি িময় উমঠমে। নরনজওর্াল্ 
ইমকার্নমক ঘডমভল্ মমন্ট কাউনিল্  ূমিন ডাউর্োউর্ স্ট্যামের্ আইল্যান্ডমক নিনর্ময়ামগর জর্য উ েুক্ত 
স্থার্ নিমেমি নচনিত কমরমে এিং এই ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্  ুরস্কার ঘস্ট্ে, নেটি ও 
ঘিেরকানর ঘডমভল্ ারমদর েমর্নমর্র  নর রূক নিমেমি কাজ করমি, োর ফমল্ স্ট্যামের্ আইল্যামন্ড 
েনতযকামরর র্িজাগরণ েৃনষ্ট িমি।"  
  
বর্উ ইয়কন  বজম্বর্াম ঘিন্টার ও বর্উইয়কন  বিটি বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিল-
এর প্রধার্ পবরচালর্াকারী কমনকতন া ঘচবরল এ মুর িম্বলর্, "স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এখর্ নিউয়ানরজ 
এিং িীড়া দল্ ঘর্মক শুরু কমর এর আমশ ামশর এল্াকায় েিনকেু েরিরামির নর্িয়তা নদমত  ামর 
এিং েখর্ িমরা এর িনৃি অ্িযািত র্াকমি তখর্ আমামদর আমরা নর্নিত করমত িমি ঘের্ 



 

 

ডাউর্োউমর্র উন্নয়র্ িয় নচন্তাশীল্। এই  ুরস্কার এই ল্ক্ষ্য অ্জন মর্ েিায়তা করমি এিং ঘস্ট্মের এই 
নিনর্ময়াগ িমরা জমুড় আমরা িড় প্রভাি ঘফল্মত েিায়তা করমি।"  
  
স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড ঘিাম্বরা ঘপ্রবিম্বডন্ট ঘজমি ওম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমামক স্ট্যামের্ আইল্যান্ডমক 
ডাউর্োউর্ নরভাইোল্াইমজশর্ ইনর্নশময়টিভ-এর NYC নরনজয়র্ নিজয়ী নিমেমি নর্িনানচত করার জর্য 
ধ্র্যিাদ। স্ট্যামের্ আইল্যামন্ডর েিমচময় কােনকরী েফল্তা েনতযকার েিমোনগতার মাধ্যমম এমেমে, 
আর এই নিজয় ঘেই েিমোনগতার নভন্ন নকেু র্য় । আনম গনিনত ঘে স্ট্যামের্ আইল্যান্ড ঘচম্বার অ্ি 
কমােন এিং স্ট্যামের্ আইল্যান্ড ইমকার্নমক ঘডমভল্ মমন্ট কম নামরশর্ (SIEDC) একমত্র এই নচত্তাকষনক 
প্রকমের জর্য কাজ করমে, আর এটি এমর্ একটি প্রকে ো আমামদর ডাউর্োউর্ স্ট্যামের্ 
আইল্যান্ডমক িযা কভামি রূ ান্তনরত করমত র্াকমি। স্ট্যামের্ আইল্যান্ড তার ইনতিাে, খািার, 
অ্নভজ্ঞতা, ঘকর্াকাো করার মমতা েুমোমগর মধ্য ঘর্মক  েনেক ও স্থার্ীয়মদরমক েমার্ভামি অ্মর্ক 
নকেু অ্ফার করমত  ারমি। আমামদর ঘে েিনকেু আমে এমর্ িাতন া ঘগাো নিশ্ব ঘ মত শুরু 
কমরমে।"  
  
স্ট্যামের্ আইল্যান্ড এখর্ তার ডাউর্োউর্মক  ুর্রুজ্জীনিত করার জর্য একটি ঘকৌশল্গত নিনর্ময়াগ 
 নরকের্া (Strategic Investment Plan) গমড় ঘতাল্ার প্রনিয়া শুরু করমি োর জর্য 300,000 
মানকন র্ ডল্ার অ্িনধ্ প্ল্যানর্ং ফান্ড ধ্রা িময়মে এিং এই প্ল্যানর্ং ফান্ড 10 নমনল্য়র্ মানকন র্ ডল্ার 
DRI অ্র্ুদার্ ঘর্মক েংিি করা িমি। ঘ ৌর প্রনতনর্নধ্, কনমউনর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য ঘস্ট্কমিাল্ডার 
দ্বারা গঠিত একটি স্থার্ীয়  নরকের্া কনমটি ঘিেরকানর খামতর নিমশষজ্ঞ ও ঘস্ট্মের 
 নরকের্ানিদমদর একটি দমল্র েিায়তা েি এই প্রমচষ্টার ঘর্তৃত্ব ঘদমি। িযামেনজক ইর্মভস্ট্মমন্ট প্ল্যার্ 
স্থার্ীয় েম্পদ ও েুমোগ-েুনিধ্া  রীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্নতক উন্নয়র্,  নরিির্, আিাের্ এিং 
কনমউনর্টির প্রকেগুমল্ামক শর্াক্ত করমি ো ডাউর্োউর্ স্ট্যামের্ আইল্যান্ডমক  ুর্রুজ্জীনিত করার 
জর্য কনমউনর্টির নচন্তাভাির্ার োমর্ োমঞ্জেয ণূন এিং ঘেই নচন্তাভাির্া িাস্তিায়মর্র জর্য প্রস্তুত। 
ডাউর্োউর্ স্ট্যামের্ আইল্যান্ড িযামেনজক ইর্মভস্ট্মমন্ট প্ল্যার্ DRI িান্ট ফামন্ডর নিনর্ময়ামগর  র্মক 
প্রশস্ত করমি োর ফমল্ এই অ্ঞ্চমল্র  ুর্রুজ্জীনিতকরমণর প্রকে িাস্তিানয়ত িমি এিং ডাউর্োউর্ 
েম্পমকন  আমামদর কনমউনর্টিমত ঘে ভাির্া আমে তার অ্িের িমি এিং এর ফমল্ আমরা ঘস্ট্মের 
10 নমনল্য়র্ মানকন র্ ডল্ার নিনর্ময়ামগর েনুিধ্া প্রানি এিং তা প্রোনরতকরণ নর্নিত করমত  ারমিা। 
DRI-এর চতুর্ন রাউমন্ডর  নরকের্া 2020 োমল্ েমূ্পণন িমি।  
  
ডাউর্োউর্  ুর্রুজ্জীনিতকরণ উমদযাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য োর্: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
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