
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বমডলটাউম্বর্ উলওয়ার্ন ভির্ সংস্কাম্বরর সম্পরূ্ন হওয়ার ঘ াষর্া করম্বলর্  
  

3.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে বিবর্ম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে, ঐবিহাবসক সম্পবির সংস্কাম্বরর জর্ে, 
েহরিলী পরু্রুজ্জীবিিকরর্ উম্ব্োম্বগর (Downtown Revitalization Initiative) সহায়িায়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আমগ পররত্যক্ত ভবমর্ উলওয়ার্ন ভবমর্ সংস্কামরর কাজ শেষ 
করার শ াষণা করমলর্ র্তু্র্ খুচরা রবরির স্থার্সমহূ রর্ময় এমস। খচুরা স্থার্, যা 3.5 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলামরর শবরে রবরর্ময়াগ দ্বারা সম্ভব হময়মে, একটি পর্চারী কররমডার তত্রর কমর যা 
শহররমেজ শেল এবং েহরত্রলর একটি শগেওময়র আহ্বার্-স্বরুপ কাজ কমর।  
  
"আমগর েূর্য উলওয়ার্ন ভবর্ একটি বযস্ত খচুরা হাব রর্মনামণর রূপান্তর রমডলোউর্ েহমরর জর্য 
একটি রবোল পদমেপ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সবনমেষ েহরত্লী পরু্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ 
প্রকমের (Downtown Revitalization Initiative project) কাজ শরসু্টমরন্ট অ্যামেস বৃরি কমর এবং 
েহরত্লীর চলাচল উন্নত্ কমর, যার ফমল বারসন্দামদর এবং দেনর্ার্ীমদর জর্য আমরা প্রাণবন্ত 
সম্প্রদায় তত্রর কমর।"  
  
"রমডলোউর্ েহমরর লেয ত্ার েহরত্লীমক বারিময় ওঠার সামর্ সামর্ ত্ার সংসৃ্করত্ এবং ইরত্হামসর 
বৃরিমক গুরুত্ব শদওয়া এবং আমরা অ্রিবাসী এবং দেনর্ার্ীমদর আকৃষ্ট করা," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর 
কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "েহরত্লীর পুর্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ (Downtown Revitalization 
Initiative) এর অ্ংে রহমসমব অ্র্নায়র্ রর্ময় এই েহরটি ত্ার েহরত্লীমক পরু্জীরবত্ করমে, যামত্ 
উলওয়ার্ন ভবমর্র রূপান্তর অ্র্ু েক রহমসমব কাজ করমে। শরল শেল কমমে (Rail Trail 
Commons) ঐরত্হারসক সম্পরির সংস্কার হমল খুচমরা রবরির জায়গা বারি এবং অ্মরঞ্জ কাউরন্ট 
শহররমেজ শেল (Orange County Heritage Trail) ও এরর ওময় পামকন র (Erie Way Park) সমে 
শযাগামযাগ বািামর্া হমব। রমডলোউর্ রামজযর রবরভন্ন সম্প্রদাময়র জর্য একটি মমডল রহমসমব কাজ 
কমর, এবং এই উন্নয়র্ শকবল জীবমর্র মার্ বৃরি এবং অ্র্নর্ীরত্মক েরক্তোলী করমত্ শুরু করার 
প্রর্ম িাপ।"  
  
30 বেমরর শবেী সমময়র জর্য খারল র্াকা সামবক উলওয়ার্ন ভবর্টি সংস্কার করা হময়মে এবং 
শরল শেইল কমে র্ামম একটি আমকন ড-তেমলর খচুরা রবরির ভবর্ রহমসমব রর্মনাণ করা হময়মে 
শযখামর্ শদাকামর্র সম্মুখভাগগুরল একটি শকন্দ্রীয় কররমডামরর রদমক মখু কমর র্ামক এবং যা অ্মরঞ্জ 
কাউরন্টর শহররমেজ শেমলর েহরত্লীর স্পামরর সামর্ একরিত্ হমব। শস্টারফ্রন্ট দখল করার জর্য 



 

 

রর্বনারচত্ রত্র্টি খুচরা প্ররত্ষ্ঠার্ ডাউর্োউমর্ র্তু্র্ কমনকাণ্ড রর্ময় আসমব এবং একই সমে 
অ্রিবাসী ও দেনর্ার্ীমদর জর্য একটি গন্তবয হময় উঠমব। বযবসাগুরলর মমিয রময়মে:  

• ফামনার অ্যান্ড শবকার (Farmer & Baker), একটি খাদয বাজার এবং শবকারর যার 
রবমেষত্ব কাররগরর রুটি, মরসুরম খাদয যা খামার মারলমকর শর্মক অ্র্বা অ্র্যার্য স্থারর্য় 
খামার শর্মক রর্ময় আসা হয়;  

• শপইমন্টড হসন (Painted Horse), একটি কাররগরর চকমলমের শদাকার্ যা চকমলে তত্রীর 
ক্লাসও প্রদার্ করমব;  

• ওক অ্যান্ড ররড (Oak & Reed), একটি ফামন-েু-শেরবল শরসু্টমরন্ট যা স্থার্ীয় খামার 
এবং বযবসা সমর্নর্ করার উপর শজার রদময় স্থার্ীয়ভামব উত্পারদত্ এবং শেকসই 
উপাদার্গুমলা পররমবের্ করমব।  

  
রমডলোউর্ েহরটি সমূ্পণন সংস্কার এবং খচুরা প্রস্তুত্ স্থার্ তত্রর করমত্ 2.5 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার 
DRI কযারপোল গ্রান্ট শপময়মে। প্রকেটি রর্ম্নরলরখত্ DRI শকৌেলগুরল সমর্নর্ কমর:  

• "মুভ-ইর্ শররড" সাইে এবং রবরডং এর ফাাঁকা জায়গা তত্রর করা যা শদাকার্, শরসু্টমরন্ট 
এবং অ্রফমসর একটি রমশ্রমণর সাহামযয ভরা শযমত্ পামর, যার মমিয আমে েহরত্লীর চররি 
সংরেমণর জর্য রবদযমার্ ভবর্গুরলমক পুর্রায় বযবহামরর শযাগয কমর শত্ালা।  

• ফাাঁকা স্থার্ এবং েহমরর েযাে শবস প্রসাররত্ করার জর্য েরূ্য এবং রর্ম্নবযবহৃত্ সাইে এবং 
ভবর্ পরু্রায় চালু করা।  

• খুচরা সরুবিার শদাকার্, শরসু্টমরন্ট, এবং অ্র্যার্য সমুযাগ-সুরবিা যা আমেপামের বারসন্দামদর 
শসবা প্রদার্ কমর এবং জীবমর্র মার্ সমৃি করমত্ সাহাযয কমর।  

• বারসন্দামদর এবং র্বাগত্মদর জর্য কাজ আকৃষ্ট করা, তত্রর করা এবং িমর রাখা।  
• বযবসা ইর্রকউমবেমরর মািযমম অ্রভর্বত্বমক উদ্দীরপত্ করা।  

  
ঘসম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসাম্বডা িম্বলর্, "শরল শেল কমমে উলওয়ার্ন ভবর্টি রূপান্তর 
শদখায় রকভামব রমডলোউর্ গভর্নমরর DRI শপ্রাগ্রামমর উপর রভরি কমর বারসন্দামদর এবং 
দেনর্ার্ীমদর উপমভাগ করার জর্য একটি সমৃি েহরত্রলর করমউরর্টি তত্রর করমে।"  
  
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক ঘজ. গাটন লার িম্বলর্, "গমি ওঠা েহরত্রলর 
শেি, অ্র্ননর্রত্ক প্রবৃরি, র্তু্র্ চাকরর এবং শ্ররমক ও পররবামরর জর্য উন্নত্ মামর্র জীবমর্র সৃরষ্ট 
কমর, এবং আরম রমডলোউমর্র রূপান্তর উলওয়ার্ন ভবমর্র অ্রভমযারজত্ পুর্বনযবহামরর মািযমম এরগময় 
শযমত্ শদমখ আর্রন্দত্।"  
  
গভর্নর আনু্ড্র এম কুওমমা েহরত্লী পুর্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ (Downtown Revitalization 
Initiative) শুরু কমরর্ 2016 সামল যা এক 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর প্রমচষ্টা রেল রর্উ ইয়কন  
রাজয জমুি েহমরর শকন্দ্রগুরলর জীবর্ীেরক্ত উন্নত্ করার জর্য। রমডলোউর্ েহরটি মিয-হাডসমর্র 



 

 

জর্য প্রর্ম রাউমন্ড DRI রবজয়ী রহমসমব রর্বনারচত্ হয়, 10 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর েহরত্লীর 
র্বায়মর্র জর্য ত্ার দরৃষ্টর েরক্তর উপর রভরি কমর। রমডলোউমর্র উমদ্দেয রেল েহর এবং 
পার্শ্নবত্ী অ্ঞ্চমলর একটি সমৃি এবং অ্র্ননর্রত্কভামব শেকসই শকন্দ্ররবন্দু হময় ওঠা, র্তু্র্ এবং 
তবরচিযময় অ্রিবাসী, বযবসা এবং দেনর্ার্ীমদর স্বাগত্ জার্ামর্া, এবং ত্ার বহুত্ল ঐরত্হয স্মরণ 
রাখা এবং ত্ার উপর রভরি কমর রর্মনাণ করা। েহরত্রল সব বয়মসর মার্ুমষর এবং পশ্চাদপমের 
জর্য একটি গন্তবয এবং সম্প্রদায় হমব শযখামর্ সবাই বসবাস, কাজ, খাওয়া দাওয়া, শকর্া কাো 
এবং সমমবত্ হমত্ পারমব একটি আকষনণীয়, রর্রাপদ এবং সাংসৃ্করত্কভামব সমৃি পররমবমে।  
  
বমডলটাউম্বর্র েহম্বরর ঘময়র ঘজাম্বসফ এম. বডম্বেফাম্বর্া িম্বলর্, "আরম গভর্নর কুওমমামক ির্যবাদ 
জার্ারি আমামদর েহমরর প্ররত্ ত্ার আস্থা এবং রবর্শ্ামসর জর্য এই 10 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর 
শকন্দ্রস্থল উমদযামগর অ্র্নায়র্ করার মািযমম। এই শপ্রাগ্রামটি আমামদর েহরত্লীমত্ বযাপক উমিজর্া 
সৃরষ্ট কমরমে এবং শবসরকারর খামত্র রবরর্ময়াগ, অ্রত্ররক্ত হাউরজং ইউরর্ে এবং সরকারর 
পররকাঠামমা উন্নয়মর্র একটি উমেখমযাগয অ্র্ুপ্রমবমের সূিপাত্ কমরমে। এই প্ররিয়াটি চযামলরঞ্জং এবং 
আমরা এখর্ এই সামবক উলওয়ার্ন ভবর্ উমদ্বািমর্র মািযমম পুরষ্কার পারি, এখর্ শরল শেল কমে 
রত্র্টি র্তু্র্ বযবসার পররচালর্ার সুমযাগ রদমি এবং আমামদর েহরত্লীমত্ কাজ তত্রর করমে।"  
  
ঘসম্বর্টর ঘজবর্ফার ঘমটজগার িম্বলর্, "র্র্ন রিমের র্তু্র্ শরল শেল কমে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদার্ 
কমর শসই পররবত্ন র্েীল প্রভামবর যা গভর্নমরর েহরত্লী পুর্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ (Downtown 
Revitalization Initiative) আমামদর শোে েহমর আর্মত্ পামর এবং আরম রমডলোউর্ েহরমক 
অ্রভর্ন্দর্ জার্াই এই দরূদেী প্রকমের জর্য যা শহররমেজ শেমলর রবমর্াদর্মলূক সুমযামগর সামর্ 
েহরত্রলর বযবসারয়ক শজলার উন্নরত্গুরলমক সংযুক্ত কমর। এই রবরর্ময়াগগুরল েহমরর প্রাণমকমন্দ্র 
বযবসা এবং জর্গণমক আকষনণ করমব, বেমরর পর বের িমর করমউরর্টি এবং স্থার্ীয় অ্র্নর্ীরত্মক 
লাভবার্ কমর।"  
  
এম্বসেবল স্সে এইবলর্ গুর্র্ার িম্বলর্, "আরম গভর্নর এবং শলফমের্যান্ট গভর্নরমক ির্যবাদ জার্ামত্ 
চাই ত্ামদর দঢৃ় রর্ষ্ঠা, রমডলোউমর্র েহরত্লীর শচহারা এবং অ্র্ুভূরত্মক উন্নত্ করার জর্য। গত্ 
কময়ক বের িমর আমরা অ্সািারণ পদমেপ রর্ময়রে এবং উলওয়ার্ন ভবর্ প্রকমের (Woolworth 
Building project) সমারি আমামদর েহমরর জর্য আমরকটি রসরি। েহরত্লী পুর্রুজ্জীরবত্করণ 
উমদযামগর মািযমম শয রবরর্ময়াগ করা হময়মে, ত্ামত্ রমডলোউমর্ বসবাসকারী এবং যারা শবিামত্ 
যার্ ত্ামদর জীবর্ আমরা ভামলা হমব।"  
  
অম্বরঞ্জ কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেম্বভর্ এম. বর্উহাউস িম্বলর্, "রমডলোউমর্র মমত্া বযস্ত 
েহরত্লী অ্মরঞ্জ কাউরন্টর সম্প্রদাময়র শমরুদমণ্ডর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংে এবং আরম এই গুরুত্বপূণন 
প্রকেটি শেষ করার জর্য েহরমক অ্রভর্ন্দর্ জার্াই। েহরত্লী পুর্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ 
রমডলোউমর্র অ্র্নর্ীরত্মক চাো করমত্ এবং স্থার্ীয় বযবসামক সমর্নর্ করমত্ সাহাযয করমব। 
রমডলোউর্ েহমর এবং অ্মরঞ্জ কাউরন্টমত্ এই রবরর্ময়ামগর জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক ির্যবাদ 
জার্াই।"  
  



 

 

মধে-হাডসর্ আঞ্চবলক ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর (Regional Economic 
Development Council, REDC) সহসভাপবি ও SUNY বর্উ পলম্বসসর (SUNY New Paltz) 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘডার্াল্ড বিোর্ িম্বলর্, "রমডলোউমর্র েহরত্লী পরু্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ এলাকার 
অ্রিবাসীমদর জর্য র্তু্র্ অ্র্ননর্রত্ক এবং জীবর্যািার সুমযাগ এবং ভরবষযত্ বৃরির সম্ভাবর্া প্রদার্ 
কমর। আরম গরবনত্ শয উলওয়ার্ন ভবমর্র সংস্কার র্তু্র্ বযবসা-বারণজয লালর্ করমব এবং সমামজ 
র্তু্র্ কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট করমব।"  
  
েহরত্লী পুর্রুজ্জীরবত্করণ উমদযাগ সম্পমকন  আমরা ত্মর্যর জর্য যার্: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative  
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