
 

 

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

গভর্নর কুউম্বমা ডাউর্টাউর্ আলিাবর্ম্বে "দ্ো বর্ক (THE KNICK)" এর ির্নাঢ্ে উম্ববাধম্বর্র 
ঘ াষণা বদ্ম্বেম্বের্  

  
প্রাক্তর্ বর্কারম্বরাকার বর্উজ সদ্র দ্ফের (Knickerbocker News Headquarters) 132টি 

অোপাটন ম্বমন্ট এিং িাবণবজেক ঘেম্বস রূপান্তবরে হম্বেম্বে  
  
র্র্ন পালন বিম্বটর প্রাক্তর্ ঘকর্ম্বমার ঘহাম্বটম্বলর (Kenmore Hotel) চারপাম্বে 78 বমবলের্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর ঘরডিার্ন উন্নের্ অংেীদ্ারম্বদ্র অোডাবিভ বরইউজ ঘপ্রাম্বজক্টর প্রর্ম ধাপ  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ডাউর্টাউর্ আলবানর্র শেনরডামর্ দ্যা নর্ক-এর বর্নাঢ্য উমবাধমর্র 
শ াষণা নদ্মেমের্। পবূনবর্তী খানল ভবর্টির ভাড়া হবার হার 75% এর কাোকানে, যা 130টিরও 
শবনে অ্যাপাটন মমমে রূপান্তনরর্ত হমেমে। উপরন্তু, নবনডিং এর প্রথম শলামর দ্যা ইোডন  হযামেট হাউজ 
এবিং বার (The Yard Hatchet House and Bar) রমেমে, শযখামর্ কুঠার নর্মেমপর জর্য শগম 
এবিং লীগ মামর্র একটি ইর্মডার লর্ রমেমে।  
  
"আমামদ্র ডাউর্টাউর্ অ্ঞ্চলগুমলামক প্রাণবন্ত, েলার শযাগয স্থামর্ রূপান্তর করমর্ত শেট জমুড় আমরা 
শকৌেলগর্ত নবনর্মোগ করনে যা র্তরুণ শপোদ্ারমদ্র র্তামদ্র কনমউনর্টির মমধয থাকমর্ত, কাজ করমর্ত 
এবিং স্থােী হমর্ত উৎসাহ প্রদ্ার্ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "শরডবার্ন শডভলপমমমের শকর্মমার 
প্রকল্প (Redburn Development's Kenmore Project) যা ডাউর্টাউর্ অ্যালবানর্মর্ত আরও শবনে 
মার্ুষজর্, বযবসা এবিং উদ্দীপর্ার প্রসার  টামে, দ্য নর্মকর রূপান্তর শসটির একটি অ্সাধারণ প্রথম 
পদ্মেপ নহমসমব কাজ করমে।"  
  
শরডবার্ন শডভলপমমে পাটন র্াররা ডাউর্টাউর্ আলবানর্র সার্তটি নবনেষ্ট সম্পমদ্ কমপমে 78 
নমনলের্ মানকন র্ ডলার নবনর্মোমগর অ্ঙ্গীকার কমরমের্, যা 350 টি নমশ্র-আমের অ্যাপাটন মমে এবিং 
50,000 বগনফুমটরও শবনে বানণনজযক ও খেুরা বযবসার জােগা তর্তনর করমব। সম্পন্ন হমে শগমল, 
পুমরা প্রকল্পটি কমপমে 450 জর্ র্রু্তর্ বানসন্দামক ডাউর্টাউর্ আলবানর্ অ্ঞ্চমল আকৃষ্ট করমব বমল 
আো করা হমে। কযানপটাল নরনজেমর্র আপমেট পরু্রুজ্জীবর্ উমদ্যাগ (Capital Region's Upstate 
Revitalization Initiative) অ্র্ুদ্ামর্র পে শথমক 2 নমনলের্ মানকন র্ ডলার সহ, এম্পাোর শেট 
শডমভলপমমে (Empire State Development, ESD) 5 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর পারফমমনন্স 
নভনিক মূলধর্ অ্র্ুদ্ার্ শদ্ওোর প্রনর্তশ্রুনর্ত নদ্মেমে।  
  



 

 

ঘরডিার্ন ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর বপ্রবিপোল ঘজফ িুম্বেল িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ আলবানর্র রূপান্তমর এটি 
প্রথম পদ্মেপ যার লেয হমে কযানপটাল সম্পমকন  আমামদ্র ধারর্ামক সমন্বে করা। আমরা এটিমক 
আর শুধুমাত্র সরকামরর একটি আসর্ নহমসমব শদ্খনে র্া, বরঞ্চ একটি বসবাসমযাগয, 21 ের্তমকর 
কনমউনর্টি নহমসমব শদ্নখ শযটি আপমেট নর্উ ইেমকন  অ্থনর্ীনর্ত ও সম্ভবর্া পনরোলর্া কমর।"  
  
এম্পাোর ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকেন া এবরক ঘজ. গাটন লার িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ আলবানর্র শকর্মমার প্রকল্পটি একটি 
সরকারী-শবসরকারী অ্িংেীদ্ানরমের মাধযমম, ঐনর্তহানসক ভবর্গুমলামক প্রাণবন্ত বাসস্থামর্ রূপান্তর 
করমে যা েহমরর প্রাণমকমে র্রু্তর্ েনির সঞ্চার করমব। দ্যা নর্ক আকষনণীে এবিং সমৃদ্ধ কনমউনর্টি 
তর্তনরমর্ত র্রু্তর্ প্রনর্তভা এবিং বযবসােমক স্বাগর্ত জানর্মে র্গমরর শকেগুমলামক পরু্রুজ্জীনবর্ত করার 
উমদ্দমেয আমামদ্র অ্বযাহর্ত প্রমেষ্টামক প্রনর্তফনলর্ত কমর।"  
  
কোবপটাল বরবজের্ অর্ননর্বেক উন্নের্ কাউবিম্বলর সহ-সভাপবে রুর্ মাহবর্, কীিোংক 
মাম্বকন ম্বটর (KeyBank Market) ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং অোলম্বিবর্ বিশ্ববিদ্োলম্বের (University at Albany) 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ড. হাবভোর্ রবিম্বগজ িম্বলর্, "আমামদ্র কযানপটাল 20.20 আঞ্চনলক শকৌেমলর একটি 
অ্িংে প্রাণবন্ত েহর গমড় শর্তালার প্রমোজর্ীের্তার উপর শজার শদ্ে যা পনরবার ও বযবসামক আমন্ত্রণ 
কমর। একটি েূর্য ভবর্ শথমক র্রু্তর্, আধুনর্ক অ্যাপাটন মমে এবিং একটি অ্র্র্য শরেুমরমে নর্ক- 
এর রূপান্তর আমামদ্র অ্র্যার্য আঞ্চনলক নবনর্মোগমক পনরপূরক কমর এবিং ডাউর্টাউর্ আলবানর্মর্ত 
আমরা বানসন্দা ও দ্েনর্াথীমদ্র নর্মে আসমব।"  
  
1927 সামল আরগার শকাম্পানর্ (Argus Company) করৃ্তন ক প্রনর্তনির্ত, এই ভবর্টিমর্ত একদ্া টাইমস 
ইউনর্ের্ (Times Union) এবিং "দ্য নর্ক" র্ামম বহুল পনরনের্ত এটির সহমযাগী পনত্রকা দ্যা 
নর্কারমবাকার নর্উজ নেল। ভবর্টিমর্ত েুনডও, একটি এবিং দ্টুি শবডরুমমর অ্যাপাটন মমমের নমমেল 
রমেমে, রমেমে আধনুর্ক ইন্ডানিোল নডজাইর্, ডাউর্টাউর্ আলবানর্ শদ্খমর্ত পাওো যাে এমর্ বড় 
জার্ালা এবিং রুফ টপ শডক।  
  
শরডবার্ন শডভলপমমে প্রকমল্পর অ্িংে নহমসমব প্রথম এই অ্গ্রগনর্তটি সম্পন্ন হমব, শযটি গর্ত নডমসম্বমর 
গভর্নর কুউমমা করৃ্তন ক শ ানষর্ত হমেনেল। সিংস্কারাধীর্ অ্র্যার্য সম্পনিগুনলর মমধয রমেমে:  
  

• ঘকর্ম্বমার ঘহাম্বটল (74 র্থন পালন নিট) - 19 ের্তমকর শেষনদ্মক নর্নমনর্ত 105,000 বগনফুমটর 
ভবর্টি আবানসক, বানণনজযক, খুেরা এবিং ইমভে শেমসর শকৌেলগর্ত নমশ্রমণ রূপান্তনরর্ত হমে।  

• েুম্বির্ অোর্ম্বলটিক ক্লাি (1 েুমবর্ শেস) - অ্যালবযানর্র প্রথম YMCA-শক রূপান্তনরর্ত একটি 
নমশ্র বযবহামরর ফযানসনলটি তর্তনর করা হমে শযখামর্ থাকমব জর্গমণর জর্য নবমর্াদ্র্, শরেুমরে, 
বানণনজযক ও আবানসক স্থার্।  

• কোবপটাল ঘরপাম্বটন াবর বর্ম্বেটার এন্ড গোম্বরজ (Capital Repertory Theatre and Garage) (111 
র্থন পালন নিট) - র্রু্তর্ খেুরা, বানণনজযক এবিং শরেুমরমের স্থার্ সহ একটি শকেীে আনঙ্গর্া তর্তনর 
করা এবিং ফাসাড ও আইকনর্ক োইরাল সহ পানকন িং গযামরজ পুর্রাে তর্তনর করা।  

• 39 কলাবেো বিট নর্ে র্তলাে ইর্নকউমবটর স্থার্ তর্তনর করা এবিং উপমরর র্তলাগুমলামর্ত নেল্পীমদ্র 
জর্য েুনডও কামজর স্থার্ এবিং আবানসক বযবস্থা করা।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-plans-transformative-project-downtown-albany


 

 

• ঘকম্বর্বড গোম্বরজ (Kennedy Garage) (43 কলানম্বো নিট) - 1930-এর আমমলর 68,000 
বগনফুমটর পানকন িং কাঠামমা সিংস্কার করা এবিং উপমরর র্তলাে র্রু্তর্ আবাসর্ তর্তনর করা।  

• 55 কলবেো বিট-প্রাে 4,500 বগনফুট, নবর্তল একটি ভবর্মক স্থার্ীে খাদ্য নবমের্তামদ্র করৃ্তন ক 
পনরোনলর্ত আটটি েমলর একটি ফুড হমল সিংস্কার করা।  

  
এই ভবর্গুমলা কযানপটাল নরনজেমর্র রাউন্ড 3 ডাউর্টাউর্ পুর্রজ্জীনবর্তকরণ উমদ্যামগর (Downtown 
Revitalization Initiative) কনমউনর্টি নহসামব নর্বনানের্ত আলবানর্র নির্টর্ স্কোর (Albany's 
Clinton Square) এলাকার মমধয অ্বনস্থর্ত, এবিং অ্র্তযন্ত দ্েৃযমার্ ও আইকনর্ক কাঠামমা 
পুর্রুদ্ধামরর মাধযমম উমেখমযাগয শবসরকারী নবনর্মোগমক আকৃষ্ট করমব। DRI পুরস্কার নহমসমব 
পাওো 10 নমনলেুর্ মানকন র্ ডলার বযবহার করার জর্য বাোইকৃর্ত প্রকমল্পর সামথ এইসব ভবমর্র 
রূপান্তর সিংমযানজর্ত হমে এমর্ একটি হাব তর্তনর করমব যা ডাউর্টাউর্ ও েহমরর ওেযারহাউজ 
শজলামর্ত অ্থননর্নর্তক কমনকাণ্ড ও নবকামের সিংমযাজক ও অ্র্ু টক নহমসমব কাজ করমব।  
  
বসম্বর্টর বর্ল ঘরজবলর্ িম্বলর্, "ESD-র সামথ একমত্র কাজ করার মাধযমম, শরডবার্ন শডভলপমমে 
আলবানর্র ঐনর্তহানসক নির্টর্ স্কোর পাড়ার একটি েূর্য ভবমর্ র্রু্তর্ জীবর্ দ্ার্ কমরমে। 
ডাউর্টাউর্ আলবানর্মর্ত নর্ক 130টিরও শবনে র্রু্তর্ অ্যাপাটন মমে এমর্মে আর এর ফমল এমসমে 
স্থার্ীে শদ্াকার্ এবিং বযবসামে প্রমণাদ্র্া সনৃষ্ট করা র্রু্তর্ অ্নধবাসীরা, যা শেট এবিং স্থার্ীে 
অ্থননর্নর্তক প্রবৃনদ্ধমর্ত সহাের্তা কমর।"  
  
অোম্বসেবল সদ্সে পোবিবসো ফাবহ িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ আলবানর্ কযানপটাল নরনজের্-এর শকে - 
এবিং ডাউর্টাউর্ আলবানর্র সফলর্তাে নবনর্মোগ করা মামর্ কযানপটাল নরনজের্-এর সফলর্তাে 
নবনর্মোগ করা। প্রেুর সবজু স্থার্ ও উদ্যামর্র সামথ সিংযুি থাকা নর্মকর মর্ত আকষনর্ীে, আধুনর্ক 
আবাসমর্র মাধযমম কযানপটাল নরনজের্-এর শকেমক পুর্রজ্জীনবর্ত করা হমে শসই পদ্ধনর্ত - যার 
মাধযমম আমরা নমমলনর্োল এবিং সৃজর্েীল অ্থনর্ীনর্তর সদ্সযমদ্র ডাউর্টাউর্ আলবানর্মর্ত আকষনণ 
করমর্ত পারনে। নর্ক-এর মর্ত রূপান্তরকারী প্রকল্পগুমলা আমামদ্র অ্ঞ্চমলর অ্ন্তমূল দ্ী নমমোদ্ী, শটকসই 
এবিং স্মাটন  নবকামের জর্য প্রস্তুর্ত রমেমে র্তা নর্নির্ত করার প্রনর্তশ্রুনর্ত শদ্ে। আমামদ্র অ্ঞ্চমলর 
ডাউর্টাউর্গুমলার পুর্রজ্জীনবর্তকরণ োনলমে যাবার উমদ্দমেয এম্পাোর শেট শডভলপমমে এবিং 
শরডবামর্নর মধযকার অ্িংেীদ্ানরেমক আনম সাধুবাদ্ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ আলবানর্মর্ত আজ র্তামদ্র বর্নাঢ্য 
উমবামধার্ীমর্ত নর্ক অ্যাপাটন মমেমক অ্নভর্ন্দর্। এই ঐনর্তহানসক সম্পনি সিংস্কার করা হমেমে, 
পুর্বনাসমর্র বযবস্থা করা হমেমে এবিং এমর্ একটি জােগাে রূপান্তনরর্ত করা হমেমে যা এলাকাে 
আরও শবনে বানসন্দা ও দ্েনর্াথীমদ্র নর্মে আসমব। রাজধার্ী অ্ঞ্চমল এই ধরমর্র নবনর্মোগ সমথনর্ 
করার জর্য আনম গভর্নরমক ধর্যবাদ্ জার্ানে, এবিং অ্যালবযানর্র ইনর্তহামসর পরবর্তী ধাপ নলখমর্ত 
সাহাযয করার জর্য শরডবার্ন শডমভলপমমেমক ধর্যবাদ্ জার্ানে।"  
  
অোলম্বিবর্র কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বেল বপ. মোককে িম্বলর্, "র্রু্তর্ েনি এবিং অ্নধবাসী 
নর্মে আসা দ্দু্ন ান্ত প্রকল্পগুমলা ডাউর্টাউর্ আলবানর্মর্ত হমে, যা সমগ্র আলবানর্ কাউনের জর্য 



 

 

অ্থননর্নর্তক সুমযাগ তর্তনরমর্ত সহাের্তা কমর। শরডবার্ন শডমভলপমমে র্তার শকর্মমার প্রকমল্পর অ্িংে 
নহমসমব নবস্মৃর্ত ও েনেষু্ণ ভবর্গুমলামক রূপান্তনরর্ত করা অ্বযাহর্ত শরমখমে, যা একটি প্রাণবন্ত, 
আধুনর্ক ডাউর্টাউর্ কনমউনর্টি তর্তনর কমর, এবিং নর্ক হমে র্তার প্রথম পদ্মেপ। আনম শরডবার্ন 
শডভলপমমেমক এর সৃজর্েীল দ্রূদ্নেনর্তা এবিং এম্পাোর শেট শডভলপমমেমক র্তার সহাের্তার জর্য 
ধর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
আলিাবর্ ঘমের কোবর্ বেহার্ িম্বলর্, "নর্ক-এর মমর্তা প্রকল্পগুমলা ডাউর্টাউর্ আলবানর্মক বদ্মল 
নদ্মে। ডাউর্টাউর্ আর শুধুমাত্র বানণনজযক নডনিক্ট র্ে, বরিং সনর্তয সনর্তয এটি একটি আবানসক 
এলাকা হমে উঠমে। নর্উ ইেমকন র কযানপটাল নসটির পুর্রজ্জীনবর্তকরণ প্রনেোে অ্বযাহর্ত এবিং 
অ্ভূর্তপূবন প্রনর্তশ্রুনর্তর জর্য গভর্নর কুওমমা এবিং এম্পাোর শেট শডভলপমমেমক ধর্যবাদ্।"  
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