
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর (DOWNTOWN REVITALIZATION 
INITIATIVE, DRI) চতুর্ন-রাউম্বে স্কেম্বর্কম্বটবডম্বক 10 বমবলয়র্ ডলার বিজয়ী রাজধার্ী অঞ্চল 

বিসাম্বি স্ক াষণা কম্বরম্বের্  
  
স্কেম্বর্কম্বটবডর মূল েিরম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত রাজধার্ী অঞ্চল অর্ননর্বতক উন্নয়র্ কাউবিল 

(Capital Region Economic Development Council) স্কক রাষ্ট্র সিম্ব াবগতা করম্বি  
  

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

  
কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং তাম্ব্র অর্নর্ীবতম্বক উন্নত করম্বত স্ককন্দ্রস্থল 

পরু্রুজ্জীবিতকরণ বিবর্ম্বয়াগ িম্বে (Downtown Revitalization Investments) রাজধার্ী অঞ্চম্বলর 
বিসৃ্তত স্ককৌেম্বলর অতেন্ত গুরুত্বপণূন অংে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘেমর্কমেডি িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ 
ইডর্ডশমেটিমভর চতুর্ন রাউমের ডিজেী ডিমেমি 10 ডমডলের্ মাডকন র্ িলামরর অ্র্নাের্ লাভ করমি। 
100 ডমডলের্ মাডকন র্ িলার তিডিল ততডর ও তা িাউর্োউর্ প্রাণিন্ত এলাকাে রূপান্তডরত করার 
মাধ্যমম তামের অ্র্নর্ীডতমক চাঙ্গা কমর তুলমত োিােয করার জর্য ডিডর্মোগ করা ঘেমের অ্র্য 
একটি োমডিক লক্ষ্য ডিমেমি ডচডিত কমর DRI এর প্রর্ম ডতর্ রাউমে, ঘেমের 10টি আঞ্চডলক 
অ্র্ননর্ডতক উন্নের্ অ্ঞ্চল ঘর্মক একটি কমর ঘপৌরেভামক 10 ডমডলের্ মাডকন র্ িলার ডিজেী ডিমেমি 
ডর্িনাচর্ করা িে, ঘেখামর্ ডর্উ ইেকন িােীর পরিতী প্রজন্ম িেিাে করমত, কাজ করমত এিং 
একটি পডরিার িাডামত চাইমি।  
  
"এই তিডিমলর মাধ্যমম, ঘেমর্কমেডির এর ঘকন্দ্রস্থমলর প্রাণিন্ততা িৃডি করমি এিং ঘমািক িন্দর 
েতন্ত্র ওোোরফ্রন্ট েুমোগেুডিধ্ােি একটি শীষন আঞ্চডলক গন্তমিয রূপান্তডরত িমি ো অ্ডধ্িােী এিং 
েশনর্ার্ীমের লাভিার্ করমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িন্দর আরও ঘিডশ কমনিযস্ত িমি এিং 
শিমরর িাডক অ্ংমশর োমর্ আরও ভালভামি েকু্ত িমি, ঘেখামর্ প্রধ্ার্ উন্নের্গুডল স্থার্ীে 
জর্মগাষ্ঠীমের এিং আমশপামশর অ্ঞ্চলগুডলর অ্র্ননর্ডতক ডিকাশ  োমি। DRI এর উমেযাগ ডকভামি 
রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমল িেিােকারী জর্মগাষ্ঠীর পুর্রুত্থার্  টিমে তামের পূণন েম্ভাির্া প্রকামশর েুমোগ 
কমর ডেমত েক্ষ্ম িমেমে এটিই তার েিন উৎকৃষ্ট উোিরণ।"  
  



"ঘেমর্কমেডি তার ঘকন্দ্রস্থলমক উজ্জীডিত করমত কাজ কমরমে এিং ঘমািক িন্দরমক ওোোরফ্রমন্ট 
রুপান্তডরত করার পডরকল্পর্া কমর, এিং এই উমেখমোগয তিডিল তামের অ্িযািত িৃডির গডত 
িাডডমে ডেমি," স্কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্কিাচুল িম্বলর্। "িাউর্োউর্ ডরডভোলাইমজশর্ 
ইডর্ডশমেটিমভর অ্ংশ ডিোমি 10 ডমডলের্ র্গরীমত উন্নের্ এিং ডিডর্মোমগর ডভডি গমড তুলমি, 
শিরমকন্দ্রমক প্রমেমশর ডর্চু রাস্তা এিং মিাক িারিামরর োমর্ েংেুক্ত কমর িডধ্নত েংমোগ ডর্ডিত 
করমি এিং আরও গডতশীল একটি েম্প্রোে ততডর করমি। DRI অ্র্নর্ীডতমক আরও েুেঢৃ় করমি, 
িাডেন্দামের জর্য র্তুর্ ও উন্নত েুমোগ ততডর কমর ঘেমি, এিং ঘেমর্কমেডি,রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চল ও 
রাজয জমুড েী নমমোডে উন্নের্ ও োফলয লামভ েিমোডগতা করমে।"  
  
স্কেম্বর্কম্বটবড  
  
ঘেমর্কমেডির DRI এলাকাটি রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমলর অ্র্যতম িৃিৎ ডশল্পকলা ও ডিমর্াের্ ঘকন্দ্র ো 
প্রক্টরমের (Proctors) দ্বারা পডরচাডলত এিং েম্প্রডত পুর্রুজ্জীডিত ঘমািক িন্দর এডর িুমলভািন  
িরাির ডিসৃ্তত িে ো ডিমর্াের্, ডশক্ষ্া, অ্ডফে, খুচরা এিং আিাডেক েুমোগেুডিধ্া েমৃি 
কডরমিারমক ড মর রামখ। োম্প্রডতক িেরগুমলামত, ঘেমর্কমেডি তার শিরমকন্দ্র ঘজলার প্রক্টমর এিং 
এর কাোকাডে ঘকৌশলগতভামি ডিডর্মোগ কমর তা রূপান্তডরত কমরমে এিং ঘলাোর ঘেে ডিমের 
ডমল আটিন জার্ ঘজলাে তার লক্ষ্যিস্তু উন্নেমর্র প্রমচষ্টামক ডিসৃ্তত কমরমে এিং মিাক িন্দমর একটি 
ওোোরফ্রন্ট গন্তিয উন্নেমর্ ঘর্তৃত্ব ডেমেমে। শির এখর্ এই িন্দর আকষনর্মক েংেুক্ত করমত চাে 
এিং DRI পুরষ্কারটি একটি েমডিত, গডতশীল িাউর্োউর্ ততডরর জর্য প্রোর্ করমি ো শিমরর 
মূল অ্ংশটিমক ওোোরফ্রন্ট েুমোগ েডুিধ্াগুডলর োমর্ েংেুক্ত করমি।  
  
রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চল অ্র্ননর্ডতক উন্নের্ কাউডিল এই অ্ঞ্চমল িেিােকারী ঘগাষ্ঠীগুমলার মমধ্য এই 
প্রস্তািগুডলর ডিষমে প্রডতমোডগতামূলক পেনামলাচর্া কমরডেল এিং ঘেমর্কমেডিমক ডিজেী প্রার্ী ডিোমি 
মমর্ার্ীত করার আমগ র্ীমচর োতটি মার্েণ্ড ডিমিচর্া কমরডেল:  
  

• িাউর্োউর্টিমক েুস্পষ্ট েীমার্া েি ডর্ডিড িমত িমি;  
• িাউর্োউর্টি প্রডতমিশী অ্ঞ্চল িা তার আমশপামশর আমগর িা ভডিষযমত গমড উঠমত পামর 

এমর্ ঘিেরকাডর িা েরকাডর ডিডর্মোগগুডলর েুডিধ্া ডর্মত পারমি;  
• িাউর্োউর্টির মমধ্য, িা কাোকাডের মমধ্য োম্প্রডতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 

র্াকমি ো িাউর্োউর্টিমত কমীমের আকডষনত করমি, পুর্রুন্নেমর্ েিােতা করমি এিং 
উন্নের্মক েী নস্থােী কমর তুলমি;  

• িাউর্োউর্টিমক, আমগ ঘর্মক িেিাে করা অ্ডধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং েক্ষ্ কমী েি 
ডিডভন্ন িেমের ডিডচত্র জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্িশযই একটি আকষনণীে এিং প্রাণিন্ত কডমউডর্টি 
িমত িমি;  

• ঘপৌরেভাটিমক স্থার্ীে ভূেম্পমের িযিিার, আধ্ডুর্ক অ্ঞ্চল ডিভাজর্ ঘকাি এিং পাডকন ং 
েযাোিন , পণুনাঙ্গ রাস্তার পডরকল্পর্া, শডক্ত েক্ষ্ প্রকল্প, পডরমিশ িান্ধি কাজ এিং েিনজর্ীর্ 
পডরিির্ িযিস্থা েংলগ্ন অ্ঞ্চমল িেিাে, িযিো স্থাপর্ এিং অ্িের ডিমর্ােমর্র পেনাপ্ত জােগা 



েি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োত্রার মার্ উন্নের্কারী র্ীডতগুডল আমগ ঘর্মকই িিণ 
কমরমে এমর্ িমত িমি িা র্ীডতগুডল ততডর এিং িাস্তিাডেত করমত েক্ষ্ম িমত িমি িা;  

• ঘপৌরেভাটিমক একটি উন্মকু্ত এিং িযাপক কডমউডর্টি অ্ংশিিণ প্রডিো েম্পাের্ করমত িমি 
োর ফলস্বরূপ িাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীিমর্র এিং এমর্ একটি প্রারডম্ভক প্রকল্প এিং উমেযামগর 
তাডলকার জর্য মার্ডেকতা ততডর করমি ো একটি DRI ঘকৌশলগত ডিডর্মোমগর পডরকল্পর্ামক 
অ্ন্তভুন ক্ত করমত পামর; এিং  

• ঘপৌরেভাটি রূপন্তমূলক প্রকল্পগুডলমক শর্াক্ত কমরমে ো প্রর্ম এক িা ে ুিেমরর মমধ্য DRI 
তিডিলটিমক কামজ লাডগমে িাস্তিাডেত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমি।  

  
DRI চতুর্ন রাউমে ঘেমর্কমেডির জমের ফমল শিরটি আমশপামশর অ্ঞ্চলগুমলামক পুর্রুজ্জীডিত করমত 
এিং েী নমমোেী িৃডির জর্য র্তুর্ েুমোগ ততডর করমত রাষ্ট্রীে তিডিল এিং ডিডর্মোমগর জর্য 10 
ডমডলের্ িলার অ্জন র্ কমর। প্রর্ম ডতর্টি DRI রাউমে রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমলর ডিজেীরা িমে গ্লযাংে 
জলপ্রপাত, িািের্ এিং আলিাডর্র ডির্ের্ েোর এলাকা,এখর্ এর োমর্ ঘেমর্কমেডির র্াম েুক্ত 
িমেমে।  
  
এম্পায়ার স্কেট স্কডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
স্কপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক স্কজ. গাটন লার িম্বলর্, "DRI উমেযামগর 
মাধ্যমম, ো োরা প্রমেশ জমুড শিরমকন্দ্রমক পুর্রুজ্জীডিত করমে, ঘেমর্কমেডি ঘেই েি প্রকল্প উপলডি 
করমত পারমি, ো ঘমািক িন্দর ওোোরফ্রমন্টর োমর্ পুর্রুিার করা প্রক্টর কডরিমরর মাধ্যমম 
শিমরর মূল অ্ংশমক েংেকু্ত করমি। চলর্ ক্ষ্মতা ততডর করা এিং একটি স্পন্দর্শীল ওোোরফ্রমন্টর 
োমর্ একটি প্রাণিন্ত আেন  ঘজলার েংেুডক্ত ঘেকেই উন্নেমর্র জর্য অ্র্ু েক ডিমেমি কাজ করমি ো 
ঘেমর্কমেডিমত আরও ঘিডশ িাডেন্দা এিং েশনকমের আকষনণ করমি।"  
  
স্কসম্বেটাবর অি স্কেট স্করাসার্া স্করাসাম্বডা িম্বলর্, "ঘেমর্কমেডি একটি প্রাণিন্ত কডমউডর্টি ো 
রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চলমক একটি অ্র্ননর্ডতক ঘকন্দ্র ডিমেমি গমড তুলমত তার িৃডি অ্িযািত রাখমত প্রস্তুত। 
গভর্নমরর িাউর্োউর্ ডরভাইোলাইমজশর্ উমেযাগমক অ্ডভর্ন্দর্, এটি শিরমক র্গর উন্নেমর্ গৃিীত 
অ্র্ননর্ডতক পডরকল্পর্া, কমনেংস্থার্ এিং জর্মগাষ্ঠীর ডভডিমত গমড তুলমি ঘেখামর্ ঘলামকরা িেিাে 
করমত পামর, কাজ করমত পামর এিং পডরিার গমড তুলমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্কেট স্কিামস অোে কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "ঘেমর্কমেডিমত গভর্নর কুউমমার 10 ডমডলের্ িলামরর 
ডিডর্মোগ শিমরর র্িজাগরণমক অ্িযািত রাখমি এিং িাডেন্দামের ও েশনর্ার্ীমের জর্য উপমভাগ 
করার মত একটি প্রাণিন্ত এিং গডতশীল ঘকন্দ্রস্থল ততডর করমি। গভর্নমরর ঘকৌশলগত শিরমকন্দ্র 
ডভডিক উমেযাগ কমনেূডচর লক্ষ্য িমে অ্র্ননর্ডতক উন্নের্মক ত্বরডিত করা,আমামের শির, র্গর এিং 
িামগুমলামক পুর্রূজ্জীডিত করা, এিং ডর্উ ইেকন  রাষ্ট্রমক িেিাে,কাজ এিং ঘখলাধ্ুলার জর্য একটি 
ভাল জােগা ডিমেমি প্রডতডষ্ঠত করা।"  
  



অোম্বসেবল স্কমোর এম্বেম্বলা সান্টািারিারা িম্বলর্, "ঐডতিাডেক শিরতলী এলাকাে ডিডর্মোগ করা 
আপমেে েম্প্রোমের জর্য োফমলযর একটি জটিল অ্ংশ এিং ডশমর্মগডির একটি প্রমাডণত উোিরণ। 
এই ঘ াষণা শিমরর ঘকন্দ্রস্থল এলাকাে আমরা ঘে ডিস্মেকর রূপান্তর এিং তার অ্র্ুেরণ ঘে েমৃডি 
ঘেমখডে তার কর্া িমল। এই র্তুর্ ডিডর্মোগটি উদ্দীপর্ার োমর্ র্তুর্ অ্র্ননর্ডতক উন্নের্ 
প্রকল্পগুডলমক এডগমে ডর্মে োমি, ঘেমর্কমেডির পুর্রুজ্জীিমর্ আরও একটি গুরুত্বপূণন মাইলফলক এমর্ 
ডেমি।"  
  
মূলধর্ অঞ্চল অর্ননর্বতক উন্নয়র্ কাউবিম্বলর সি-সভাপবত রুর্ মািবর্, কীিোংক (KeyBank) 
মাম্বকন ম্বটর স্কপ্রবসম্বডন্ট এিং অোলম্বিবর্ বিশ্ববি্োলম্বয়র (University at Albany) স্কপ্রবসম্বডন্ট ড. 
িাবভয়ার্ রবিম্বগজ িম্বলর্, "ঘেমর্কমেডির DRI পডরকল্পর্াে একটি েংেকু্ত, ঘকন্দ্রীভূত এিং গডতশীল 
শির ততডর করমত প্রক্টর এিং মিাক িন্দমরর আমশপামশ োম্প্রডতক ডিডর্মোগমক পুুঁডজ করার আহ্বার্ 
জার্ামর্া িমেমে এিং পুরষ্কার প্রাপ্ত এই তিডিল র্গরমক পুর্রুজ্জীডিত করমত পরিতী প্রমচষ্টাগুমলামক 
েিমোডগতা করমি। আমামের েিকমী পডরষে েেেযমের পক্ষ্ ঘর্মক আমরা িামটিমক ও তার 
িাডেন্দামের অ্ডভর্ন্দর্ জার্াডে।"  
  
স্কেম্বর্কম্বটবডর স্কময়র গোবর মোকাবর্ন িম্বলর্, "ঘেমর্কমেডি শির গভর্নর কুউমমার িাউর্োউর্ 
পুর্রুজ্জীডিতকরণ উমেযামগর েিনমশষ পমিনর জে ডর্মে ঘরামাডঞ্চত। আমরা গত ঘিশ কমেক িের 
ধ্মর র্তুর্ িযিো প্রডতষ্ঠার্,র্তুর্ চাকডরর েুমোগ ততডর, র্তুর্ রাজস্ব উৎপাের্, এিং আমামের 
কডমউডর্টির চলমার্ অ্র্ননর্ডতক িডৃিমক েিমোডগতা করার োমর্ োমর্ ঘেমর্কমেডির একটি 
অ্ভাির্ীে অ্র্ননর্ডতক রূপান্তর ঘেমখডে। এই র্তুর্ ডিডর্মোমগর মাধ্যমম আমরা ঘকৌশলগতভামি ঘেই 
প্রাণিন্ত অ্িগডতর ডেমক এডগমে ঘেমত চাই, ঘেখামর্ মার্ুমষর িেিাে, কাজ এিং ঘেমর্কমেডিমত 
িযিো করা জর্য র্তুর্ েুমোগ ততডর করা িমি।"  
  
ঘেমর্কমেডি এখর্ শিরতডলমক পুর্জীডিত করমত ঘকৌশলগত ডিডর্মোগ পডরকল্পর্া ততডরর প্রডিো 
শুরু করমি ঘেখামর্ 10 ডমডলের্ মাডকন র্ িলার DRI অ্র্ুোর্ ঘর্মক তিডিমলর পডরকল্পর্ার জর্য 
300,000 মাডকন র্ িলার পেনন্ত খরচ করা িমি। ঘপৌর প্রডতডর্ডধ্, কডমউডর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য 
ঘেকমিাল্ডার দ্বারা গঠিত একটি স্থার্ীে পডরকল্পর্া কডমটি ঘিেরকাডর খামতর ডিমশষজ্ঞ ও ঘেমের 
পডরকল্পর্াডিেমের একটি েমলর েিােতা েি এই প্রমচষ্টার ঘর্তৃত্ব ঘেমি। ঘেমর্কমেডি শিরমকমন্দ্রর 
জর্য ঘকৌশলগত ডিডর্মোগ পডরকল্পর্া স্থার্ীে েম্পে ও েম্ভাির্াগুমলা পরীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্ডতক 
উন্নের্, পডরিির্, আিাের্ এিং েম্প্রোে প্রকল্পগুডল ের্াক্ত করমি ো শিমরর পুর্র্নিীকরমণর জর্য 
েম্প্রোমের েডৃষ্টভডঙ্গর োমর্ একমত এিং তা িাস্তিাের্ করমত প্রস্তুত। ঘেমর্কমেডি শিরমকমন্দ্রর 
ঘকৌশলগত ডিডর্মোগ পডরকল্পর্া পুর্র্নিীকরণ প্রকল্পগুডলমত DRI অ্র্ুোর্ তিডিমলর ডিডর্মোগমক 
পর্ডর্মেনশ করমি ো জর্মগাষ্ঠীর েডৃষ্টমক তার শিরমকমন্দ্রর ডেমক আকৃষ্ট করমি এিং ো প্রমেমশর 10 
ডমডলের্ িলার ডিডর্মোমগর মাধ্যমম েম্প্রোডরত এিং প্রোডরত িমত পামর। DRI এর চতুর্ন রাউমের 
পডরকল্পর্া 2020 োমল েমূ্পণন িমি।  
  
িাউর্োউর্ পুর্রুডজ্জিতকরণ উমেযাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য ঘেখুর্:  
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
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