
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ইউটিকাম্বক চতুর্ন-রাউম্বের ডাউর্টাউর্ বরবভটালাইম্বেের্ ইবর্বেম্বেটিভ 
(DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)-এর 10 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর মমাহাক 

ভোবল বিেেী বহম্বেম্বি ম াষণা কম্বরম্বের্  
  
মেট ইউটিকা ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিত করম্বত মমাহাক ভোবল আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নের্ 
পবরষদম্বক (Long Island Regional Economic Development Council) েহম্ব াবগতা করম্বে  

  
গভর্নম্বরর কবমউবর্টিম্বক স্পন্দর্েীল এলাকাে রূপান্তবরত করা এিং স্থার্ীে অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা 

করার িোপক পদম্বেম্বপর অংে  
  

মমাহাক ভোবল অঞ্চম্বলর কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং তাম্বদর অর্নর্ীবতম্বক উন্নত 
করম্বত ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ বিবর্ম্বোগ হম্বে বিসৃ্তত মকৌেম্বলর অতেন্ত গুরুত্বপণূন একটি 

অংে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে চতুর্ন-রাউমের ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ 
উম্যামগর অ্ংশ বিমেমি ইউটিকার ডাউর্টাউর্ বগবর্জ এবরয়া ঘমািাক ভযাবির বিজয়ী বিমেমি 10 
বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার অ্র্নায়র্ পামি। 10 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার তিবিি ততবর ও তা ডাউর্টাউর্ 
স্পন্দর্শীি এিাকায় রূপান্তবরত করার মাধ্যমম তাম্র অ্র্নর্ীবতমক চাঙ্গা কমর তুিমত োিােয করার 
জর্য বিবর্ময়াগ করা ঘেমটর অ্র্য একটি োমবিক িক্ষ্য বিমেমি বচবিত কমর DRI এর প্রর্ম বতর্ 
রাউমে, ঘেমটর 10 টি আঞ্চবিক অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ অ্ঞ্চি ঘর্মক একটি কমর ঘপৌরেভামক 10 
বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার বিজয়ী বিমেমি বর্িনাচর্ করা িয়, ঘেখামর্ বর্উ ইয়কন িােীর পরিতী প্রজন্ম 
িেিাে করমত, কাজ করমত এিং একটি পবরিার িাডামত চাইমি।  
  
"ইউটিকার োম্প্রবতক প্রিবৃি এটি বর্ম ন্শ কমর ঘে শিরটির িযিোবয়ক িাি এিং োংসৃ্কবতক ঘকন্দ্র 
বিমেমি অ্পবরেীম েম্ভাির্া রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্ "এখার্কার অ্র্যার্য শিরতবির 
জর্মগাষ্ঠীর মমতা ঘমািক উপতযকা এিং োরা রাজয জমুড ঘেমর্ কমর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ 
উম্যাগ েম্ভাির্ার েৃবি কমরমে, ঘতমবর্ কমর, ঘজবর্বে বিট এিাকার কবমউবর্টিমক ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যামগর বিজয়ী বিমেমি তার েম্ভাির্ামক িড করার একটি েুমোগ আমে এিং 
আমরা ঘ্খমত র্াকিাম বকভামি স্থার্ীয় েম্প্র্ায় তাম্র এই েম্ভাির্ামক িাস্তি রূপ ব্মত পামর।"  
  



 

 

"র্তুর্ িযিো এিং উন্নয়মর্র োমর্ োমর্ ঘমািক উপতযকাও ক্রমিধ্নমার্ িমে এিং ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যামগর অ্ংশ বিমেমি এই উমেখমোগয তিবিি অ্িগবতর ঘেই গবত অ্িযািত 
রাখমি," মলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ মহাচুল িম্বলর্। "DRI ইউটিকামক িাবণবজযক কবরমডার বিোমি 
শবিশািী করমি এিং িবধ্নত েংমোগ এিং র্তুর্ উন্নয়মর্র োমর্ শিরতবির েংমোগমক আমরা 
প্রোবরত করমত পারমি। ঘমািক উপতযকা িমিা উচ্চ প্রেুবির িযিো এিং উদ্ভািমর্র জর্য একটি 
িাি স্বরূপ,এিং এই ঘকৌশিগত বিবর্ময়াগ এই এিাকার অ্র্নর্ীবত িৃবি করমি, জীিমর্র মার্ উন্নত 
করমি এিং আমরা িযিো, অ্বধ্িােী এিং এিাকার ্শনর্ার্ীম্র আকৃি করমত োিােয করমি।"  
  
ইউটিকা  
  
ঘজবর্বে বিট োমক ইউটিকার প্রার্বমক িাবণবজযক কবরমডার িিা িময় র্ামক ঘেটি, ক্রমিধ্নমার্ অ্র্ন, 
আবতমর্য়তা এিং বশল্পকিা এিং োংসৃ্কবতক ঘক্ষ্ত্র বিোমি আবিভভন ত িময়মে এিং শিমরর ও ওয়ার্ডা 
কাউবি েরকার এিং র্াগবরকম্র স্থায়ী একটি আের্ িা িাি বিমেমি আত্মপ্রকাশ কমরমে। এিাকার 
পর্চারী ও োইবিেম্র জর্য েুমোগ-েুবিধ্া িবৃি, ঘকন্দ্রীয় ও ঐবতিাবেক ঘর্াঙ্গর ভির্, 
ইর্িুবেবভটির প্রোর এিং র্তুর্ িযিোর িৃবিমক উদ্দীবপত করার আমগর ঘে প্রমচিা বেি তা DRI 
ইর্মভেমমমির ফমি এই এিাকাটি ক্রমশ তরুণম্র জর্য এিং তিবচত্রযময় এিাকা বিমেমি প্রবতবষ্ঠত 
িমত পারমি। একটি জর্িান্ধি েৃজর্শীি ঘেেমমবকং পন্থা অ্িিম্বর্ করার ফমি ইউটিকা DRI- এর 
েিায়তায় এমর্ একটি ডাউর্টাউর্ গমড তুিমি, ো েমাজমক একবত্রত করমি, র্তুর্ অ্বধ্িােী ও 
্শনর্ার্ীম্র আকৃি করমি এিং অ্র্ননর্বতক বিবর্ময়াগমক উদ্দীবপত করমি। "মার্ুমষর োমর্, স্থার্ এিং 
উমদ্দমশযর" েংমোগ োধ্মর্র ঘে কবমউবর্টি বভশর্ েমর্নর্কারী ঘকৌশিগুবি িিণ করা িময়মে তার 
মমধ্য আমে জর্গমণর জর্য ঘস্পে েবক্রয় করা, উম্যািাম্র বর্ময়াগ ্ার্ করা, ঐবতিাবেক িা শভর্য 
ভির্ পরু্ঃস্থাপর্ করা, মাবিমমাডাি ট্রার্বজট প্রমচিা এবগময় বর্ময় োওয়া এিং বমশ্র-িযিিার 
উপমোগী িাউবজং অ্পশর্ উন্নত করা।  
  
ঘমািাক ভযাবি আঞ্চবিক অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ পবরষ্ (Mohawk Valley Regional Economic 
Development Council, MVREDC) এই অ্ঞ্চমির বিবভন্ন কবমউবর্টির কাে ঘর্মক প্রস্তাির্ার একটি 
প্রবতমোবগতামভিক পেনামিাচর্া প্রবক্রয়ার মধ্য ব্ময় বগময়বেি এিং ইউটিকামক বিজয়ী বিমেমি েুপাবরশ 
করার আমগ বর্ম্নবিবখত োতটি মার্্মের েি কয়টি বিমিচর্া কমরবেি:  

• ডাউর্টাউর্টিমক েুস্পি েীমার্া েি বর্বিড িমত িমি;  
• ডাউর্টাউর্টি প্রবতমিশী অ্ঞ্চি িা তার আমশপামশর আমগর িা ভবিষযমত গমড উঠমত পামর 

এমর্ ঘিেরকাবর িা েরকাবর বিবর্ময়াগগুবির েুবিধ্া বর্মত পারমি;  
• ডাউর্টাউর্টির মমধ্য, িা কাোকাবের মমধ্য োম্প্রবতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 

র্াকমি ো ডাউর্টাউর্টিমত কমীম্র আকবষনত করমি, পুর্রুন্নয়মর্ েিায়তা করমি এিং 
উন্নয়র্মক ্ী নস্থায়ী কমর তুিমি;  

• ডাউর্টাউর্টিমক, আমগ ঘর্মক িেিাে করা অ্বধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং ্ক্ষ্ কমী েি 
বিবভন্ন িয়মের বিবচত্র জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্িশযই একটি আকষনণীয় এিং প্রাণিন্ত কবমউবর্টি 
িমত িমি;  



 

 

• ঘপৌরেভাটিমক স্থার্ীয় ভভ েম্পম্র িযিিার, আধ্বুর্ক অ্ঞ্চি বিভাজর্ ঘকাড এিং পাবকন ং 
েযাোডন , পণুনাঙ্গ রাস্তার পবরকল্পর্া, শবি ্ক্ষ্ প্রকল্প, পবরমিশ িান্ধি কাজ এিং েিনজর্ীর্ 
পবরিির্ িযিস্থা েংিগ্ন অ্ঞ্চমি িেিাে, িযিো স্থাপর্ এিং অ্িের বিমর্া্মর্র পেনাপ্ত জায়গা 
েি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োত্রার মার্ উন্নয়র্কারী র্ীবতগুবি আমগ ঘর্মকই িিণ 
কমরমে এমর্ িমত িমি িা র্ীবতগুবি ততবর এিং িাস্তিাবয়ত করমত েক্ষ্ম িমত িমি িা;  

• ঘপৌরেভাটিমক একটি উন্মিু এিং িযাপক কবমউবর্টি অ্ংশিিণ প্রবক্রয়া েম্পা্র্ করমত িমি 
োর ফিস্বরূপ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিমর্র এিং এমর্ একটি প্রারবম্ভক প্রকল্প এিং উম্যামগর 
তাবিকার জর্য মার্বেকতা ততবর করমি ো একটি DRI ঘকৌশিগত বিবর্ময়ামগর পবরকল্পর্ামক 
অ্ন্তভুন ি করমত পামর; এিং  

• ঘপৌরেভাটি রূপন্তমভিক প্রকল্পগুবিমক শর্াি কমরমে ো প্রর্ম এক িা ্ ুিেমরর মমধ্য DRI 
তিবিিটিমক কামজ িাবগময় িাস্তিাবয়ত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমি।  

  
ইউটিকার চতুর্ন রাউমের DRI জময়র ফমি এটি েবুর্বিত ঘে শিরটি রাষ্ট্রীয় তিবিি এিং 
বিবর্ময়াগ বিমেমি 10 বমবিয়র্ ডিার পামি ো দ্বারা এই অ্ঞ্চি আমশপামশর অ্ঞ্চিগুমিামক 
পুর্রুজ্জীবিত করমত এিং ্ী নমময়া্ী প্রিৃবির জর্য র্তুর্ েুমোগ ততবর করমত পারমি। ইউটিকা এখর্ 
প্রর্ম বতর্টি DRI রাউমের ঘমািাক ভযাবি বিজয়ী ের্াক্রমম অ্মর্ািা বেটি, ঘরাম এিং 
আমোরডাম শিমরর োমর্ ঘোগ ব্ি।  
  
এম্পাোর মেট মডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
মপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক মে. গাটন লার িম্বলর্, "ইউটিকা জভমড 
ঘজবর্বে িীমট এিং তার িাইমর ঘে র্িজাগরণ  টমে এটি প্রমাণ কমর ঘে ঘে আমাম্র 
ডাউর্টাউমর্ বিবর্ময়াগ একটি ইবতিাচক স্মাটন  ঘকৌশি। এখর্ ইউটিকা িমে এমর্ একটি শির ো 
ঘিমডই চমিমে তার তিবচত্রয, শবি আর চবরত্র বর্ময় আর তার ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ 
উম্যামগর পুরস্কার িমি ঘ্য় ঘে এই শিমরর একটি ভামিা ভবিষযৎ আমে।"  
  
মেম্বেটাবর অি মেট মরাোর্া মরাোম্বডা িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ, বর্উ 
ইয়কন  ঘেট এিাকামক উজ্জীবিত কমর তুিমে ঘেখামর্ মার্ুষ স্বােমন্দয িেিাে, ঘকর্াকাটা করা এিং 
কাজ করমত পারমি এিং ইউটিকা এই ঘকৌশিগত বিবর্ময়াগ দ্বারা তার োম্প্রবতক িৃবিমক আমরা 
ত্বরাবিত করমত পারমি। গভর্নমরর ঘপ্রািাম এিং বভশর্- এর কারমণ, ইউটিকা তার ঐবতিাবেক 
ভির্গুমিামক পুর্বর্মনাণ করমত পারমি, পািবিক ঘস্পমের জর্য এিং এিাকার উম্যািাম্র অ্বতবরি 
অ্র্ননর্বতক েুমোগ েবৃি করার মাধ্যমম ঘজমর্বে বিট কবরমডার ততবর করমত পারমি।"  
  
বর্উ ইেকন  মেট মহামে অোে কবমউবর্টি বরবর্উোল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "গভর্নমরর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যামগর 
একটি অ্ংশ বিমেমি এই 10 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিামরর প্রাবপ্তমত ইউটিকা তার পভণন েম্ভাির্ায় ঘপৌৌঁোমত 
েক্ষ্ম িমি, তার শবির পভণন িযিিার করমত পারমি এিং ডাউর্টাউর্ ঘজবর্বে বিট এিাকামক এমর্ 
একটি জায়গা বিোমি ততবর করমি ো োরা ঘমািাক উপতযকা জমুড মার্ুষ এিং িযিোমক আকৃি 
করমি।"  



 

 

  
বেম্বর্টর মো বিম্বফা িম্বলম্বের্, "আবম খুি আর্বন্দত ঘে ইউটিকা একটি 10 বমবিয়র্ ডিামরর 
ডাউর্টাউর্ বরভাইটািাইমজশর্ ইবর্বশময়টিভ পুরস্কার িিণ করমত োমে এিং গভর্নর আপমেট বর্উ 
ইয়কন  কবমউবর্টিগুবিমত বিবর্ময়ামগর গুরুমত্বর প্রময়াজর্ িুঝমত ঘপমরমের্। এই বিবর্ময়াগ স্থার্ীয় ও 
আঞ্চবিক অ্র্নর্ীবতমক িবৃি করমত োিােয করমি, চাকবরর েুমোগ িবৃি করমত এিং ইউটিকা ও 
ঘমািাক ভযাবির অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ চাির্া করমত োিােয করমি।"  
  
বিধার্েভা েদেে মাবরোর্ িুম্বটর্ের্ িম্বলম্বের্, "রাষ্ট্রীয় তিবিমির এই প্রভভ ত বিবর্ময়ামগর কারমণ 
উটিকা এিং ঘমািক উপতযকার জর্য ভবিষযৎ আরও উজ্জ্বি ঘ্খামে। এই DRI অ্যাওয়াডন  এর ফমি 
স্থার্ীয় ঘর্তারা ঘজবর্বে বিমটর আমশপামশর এিাকামক উন্নয়মর্র বশখমর বর্ময় ঘেমত েক্ষ্ম িমি এিং 
আমাম্র েম্প্র্ােমক র্তুর্ জীিমর্ প্রমিশ করামত পারমি। ঘমািাক উপতযকায় বিবর্ময়ামগর জর্য 
আবম গভর্নর কুওমমা-ঘক ধ্র্যিা্ জার্ামত চাই এিং আবম এই পবরিতন র্শীি প্রকল্পটি েমর্নর্ করার 
জর্য ো ো করমত পাবর তা করি।"  
  
MVREDC মকা-মচোর লম্বরন্স টি বগলরে III, বগলরে, মকরর্ার্ অোে বগলরে, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড-
এর মপ্রবেম্বডন্ট এিং SUNY মকাব্লােবকল মপ্রবেম্বডন্ট ড. মাবরওর্ মতম্বলর্বেও িম্বলর্, "আজমকর এই 
উটিকা একটি মিার্ অ্িগবত এিং প্রবতশ্রুবতর উ্ািরণ এিং এর অ্বধ্িােী এিং ্শনর্ার্ীম্র 
উভময়র জর্য একটি প্রাণিন্ত এিং গবতশীি ঘকন্দ্রস্থি বিোমি গমড উঠমে। এই ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীবিতকরণ বিবর্ময়ামগর পুরস্কার ইউটিকামত অ্োধ্ারণ অ্িগবত েবৃি করমি ো ইমতামমধ্য িক্ষ্য 
করা োমে এিং এই পুরস্কার অ্বতবরি অ্র্ননর্বতক প্রিৃবি ত্বরাবিত করমি এিং মার্ুমষর কাজ ও 
ঘখিার জর্য র্তুর্ েুমোমগর ঘোগার্ ঘ্মি।"  
  
ওর্াইডা কাউবন্টর বর্িনাহী অোন্থবর্ মে. বপম্বন্সন্ট, েবুর্ের িম্বলম্বের্, "এই পুরস্কার একটি িড 
েুমোগ ও শবি প্র্ার্ করমি, ো ডাউর্টাউর্ ইউটিকার প্রিৃবির চিমার্ বিমফারণমক তুমি ধ্রমি। 
এটি অ্তযািশযক ঘে ওয়ার্্া কাউবির আের্ পুমরা এিাকার জর্য ভাগয বর্ধ্নারণ করমে এিং 
ইউটিকামত উন্নততর োতায়ামতর পর্, আমরা গবতশীি িাউবজং অ্পশর্, খচুরা এিং বশল্পকিার 
একটি িযাপক ঘক্ষ্ত্র েৃবি এিং বিমর্া্মর্র ব্ক ঘর্মক এই শির এমর্ একটি উচ্চতায় রূপান্তবরত 
িমত োমে োর ফমি ইউটিকা আপমেট বর্উ ইয়মকন র একজর্ প্রধ্ার্ ধ্ারক বিমেমি বর্মজমক 
পুর্ঃপ্রবতষ্ঠা করমে। আবম গভর্নর কুওমমামক আমাম্র বভশর্ বর্বিত করমত তার প্রবতশ্রুবতর জর্য 
ধ্র্যিা্ জার্াই এিং আমাম্র এই অ্র্নায়মর্র দ্বারা ঘে র্তুর্ েুমোমগর েৃবি িমি তার জর্য এবগময় 
ঘেমত িমি।"  
  
ইউটিকা েহম্বরর মমের রিাটন  পালম্বমবর িম্বলম্বের্, "শিরতবির ইউটিকার জর্য এই 10 বমবিয়মর্র 
পুরস্কার এই শিমরর পুর্ঃবর্মনামর্ বিরাট ভভ বমকা রাখমি। আিার, আবম গভর্নর কুওমমা-ঘক িৃিত্তর 
উটিকা এিাকা এিং ঘকন্দ্রস্থি ইউটিকা-এর প্রবত তার ্ায়িিতার জর্য তামক ধ্র্যিা্ 
জার্াই। শিমরর পুর্জন ন্ম বর্ময় গভর্নর অ্মর্ক িড অ্ংশী্ার িময়মের্।"  
  



 

 

ইউটিকা এখর্ একটি ঘকৌশিগত বিবর্ময়াগ পবরকল্পর্া (Strategic Investment Plan) গমড ঘতািার 
প্রবক্রয়া শুরু করমি এিং ঘেই পবরকল্পর্া িমি তার শিরতবিমক পুর্রুজ্জীবিত করার জর্য DRI 
অ্র্ু্ামর্র 10 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার ঘর্মক 300,000 মাবকন র্ ডিার অ্িবধ্ েযাবর্ং ফাে ব্ময়। 
ঘপৌর প্রবতবর্বধ্, কবমউবর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য ঘেকমিাল্ডার দ্বারা গঠিত একটি স্থার্ীয় পবরকল্পর্া 
কবমটি ঘিেরকাবর খামতর বিমশষজ্ঞ ও ঘেমটর পবরকল্পর্াবি্ম্র একটি ্মির েিায়তা েি এই 
প্রমচিার ঘর্তৃত্ব ঘ্মি। ডাউর্টাউর্ ইউটিকার জর্য ঘকৌশিগত বিবর্ময়াগ পবরকল্পর্া স্থার্ীয় েম্প্ ও 
েুমোগ-েবুিধ্া পরীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্, পবরিির্, আিাের্ এিং কবমউবর্টির 
প্রকল্পগুমিামক শর্াি করমি ো ডাউর্টাউর্মক পুর্রুজ্জীবিত করার জর্য েমামজর বচন্তাভাির্ার োমর্ 
োমঞ্জেযপভণন িমি এিং িাস্তিায়মর্র জর্য প্রস্তুত করা োমি। ইউটিকা ডাউর্টাউর্ িযামটবজক 
ইর্মভেমমি েযার্ পুর্রুজ্জীিমর্র প্রকমল্প DRI ফামের বিবর্ময়ামগর পর্ ঘ্খামি, ো ডাউর্টাউমর্র 
জর্য েমামজর ্বৃিমক অ্িের করমি এিং রামজযর 10 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার বিবর্ময়ামগর প্রোবরত 
করমত োিােয করমি। DRI এর চতুর্ন রাউমের পবরকল্পর্া 2020 োমি েম্পভণন িমি।  
  
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ েম্পমকন  আরও তমর্যর জর্য োর্: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative।  
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