অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর পঞ্চম রাউম্বে বর্উ ইয়কন বিটটর বিজয়ী
অঞ্চল ব ম্বিম্বি চায়র্াটাউর্ 20 বমবলয়র্ ডলার অজনর্ করম্বে িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর
হ াষণা

চায়র্াটাউর্ম্বক পুর্রুজ্জীবিত করম্বত অবিিািী, কবমউবর্টট হর্তৃ িৃন্দ ও িরকাবর
কমকতন
ন াম্ব্র িাম্বি হেট একিম্বে কাজ করম্বি
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এিি বিবর্ম্বয়াগ কবমউবর্টটগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত
করার এিং অির্ীবতম্বক
ন
িমৃদ্ধ করার জর্ে হেম্বটর িমবিত পবরকল্পর্ার একটট
গুরুত্বপূণ অংে
ন
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম রাউরে থর্উ ইয়ক্ন থিটটর থিজয়ী অঞ্চল
থ রিরি চায়র্াটাউর্ 20 থমথলয়র্ ডলাররর ত থিল লাভ ক্ররি। DRI রাউে 5-এর অংশ থ রিরি,
হেরটর 10টট আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ অঞ্চরলর প্রথতটট 20 থমথলয়র্ ডলাররর ত থিল
হপরত োরে, ো ডাউর্টাউর্গুরলারক্ প্রাণিন্ত অঞ্চরল রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম হক্াথভড-19
পরিতী িমরয় ক্থমউথর্টটগুরলারক্ তার্র অির্ীথত
ন
শক্তিশালী ক্ররত িা ােয ক্রার উরেরশয
হেরটর তরফ হিরক্ িরােক্ৃত ও থিথর্রয়াগক্ৃত হমাট 200 থমথলয়র্ ডলাররর ত থিরলর অংশ।
"চায়র্াটাউর্ শুধ্ু থর্উ ইয়ক্নিািীর্র জর্যই র্য়, িরং িমগ্র থিরের জর্য িাংস্কৃথতক্ প্রাচুে ও
ন
বিথচরযযর হেরয আশার প্র্ীপ থ রিরি ভূ থমক্া পালর্ ক্ররে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল।
"এই অর্ু্ারর্র মধ্য থ্রয় চায়র্াটাউর্ আররা উজ্জ্বল উৎক্ষ অজন
ন
র্ ক্ররি এিং এক্টট
প্রাণিন্ত ক্থমউথর্টট এিং আন্তজনাথতক্ থশল্প ও িংস্কৃথতর গন্তিযস্থল থ রিরি এর পূণ িম্ভাির্ায়
ন
হপ ৌঁোরি। এটটর মরতা হক্ শলগত িরক্াথর থিথর্রয়াগগুরলা পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর এক্টট
উর্ধ্গামী
ন
চরের িূচর্া ক্রর ো ক্থমউথর্টটর মো্া
ন িৃক্তি ক্রা, ইথতিাচক্ িাড়া বতথর ক্রা এিং
হিিরক্াথর খারতর থিথর্রয়াগ আক্ৃষ্ট ক্রার মাধ্যরম থর্জস্ব এক্টট জীিরর্র িূচর্া ক্রর।"
হলফম্বটম্বর্ন্ট গভর্রন ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "চায়র্াটাউর্ এখর্ এই উদ্ভাির্মূলক্ ও
হ্রশর-হর্তৃস্থার্ীয় ক্মিূন থচর মাধ্যরম হেটিযাপী থর্রজর্র ডাউর্টাউর্রক্ রূপান্তরক্ারী
ক্থমউথর্টটগুরলার এক্টট েমিধ্মার্
ন
তাথলক্ায় হোগ রে। এই অর্ু্ার্ এই গুরুত্বপূণ ন
ক্থমউথর্টটর িমতাপূণ পু
ন র্রুিার থর্ক্তিত ক্ররত িা ােয ক্ররি, এিং থর্উ ইয়ক্ন হেট িযাপী

থিস্তার ও িমৃক্তি লাভ ক্ররত িাক্া ডাউর্টাউরর্র পুর্ঃউন্নয়রর্র পুর্জনাগরণ আররা হজার্ার
ক্ররি।"
DRI ডাউর্টাউরর্র আরশপারশর অঞ্চলগুরলারক্ উচ্চ মারর্র জীির্ োপরর্র িুরোগ প্র্ার্
ক্রর এিং পুর্ঃউন্নয়র্, িযিিা, ক্মিংস্থার্,
ন
ও অিনর্থতক্
ন
ও আিািরর্র বিথচযযরক্ আক্ৃষ্ট ক্রর
এমর্ এক্টট প্রাণিন্ত ক্তেয়াক্লারপর হক্ন্দ্রস্থরল রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম হেরটর অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র র্ীথতমালার এক্টট থভথি থ রিরি ক্াজ ক্ররে। এই রাউরে গভর্রন হ াক্ল অর্ু্ারর্র
পথরমাণ 100 থমথলয়র্ ডলার হিরক্ থিগুণ পথরমারণ উন্নীত ক্রর 200 থমথলয়র্ ডলার ক্রররের্
এিং প্রথতটট আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউক্তিলরক্ (Regional Economic Development
Council) রূপান্তরমূলক্ ও অর্ু টক্ ডাউর্টাউর্ পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্রল্পর জর্য 10 থমথলয়র্ ডলার
ক্রর ্ুই জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীতারক্ র্াথক্ 20 থমথলয়র্ ডলাররর জর্য এক্জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীতারক্
মরর্ার্য়র্ প্র্ার্ ক্ররির্ হি থিিান্ত গ্র রণর িুরোগ থ্রয়রের্। অতীরতর DRI রাউেগুরলার
মরতাই, প্রথতটট থর্িাথচত
ন
ক্থমউথর্টট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট থভশর্ িুস্পষ্টভারি
উরেখ ক্রর এিং ডাউর্টাউর্রক্ রূপান্তর ক্রার এিং আররা হিথশ হিিরক্াথর ও িরক্াথর
থিথর্রয়াগরক্ ক্ারজ লাগারর্ার িম্ভাির্া ররয়রে এমর্ থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ল্প শর্াি ক্রর এমর্
এক্টট িটম-আপ ক্থমউথর্টট-থভথিক্ পথরক্ল্পর্া প্রক্তেয়ার মাধ্যরম এক্টট হক্ শলগত
পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্ররি। এিি DRI ত থিল তখর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণরক্ দ্রুত শুরু ক্রার এিং
ডাউর্টাউরর্র জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্রক্ িাস্তরি রূপ হ্য়ার িিরচরয় হিথশ িম্ভাির্া ররয়রে
এমর্ থর্িাথচত
ন
প্রক্ল্পগুরলারক্ প্র্ার্ ক্রা রি।
চায়র্াটাউর্
আরশপারশর অঞ্চলরক্ এক্টট প্রাণিন্ত ডাউর্টাউর্ এলাক্া থ রিরি িংরেণ ক্রা ও থফথররয়
আর্ার উরেরশয এক্টট িাংস্কৃথতক্ গন্তিয থ রিরি এটটর ইথত াি িজায় রাখরত চায়র্াটাউর্ এই
20 থমথলয়র্ ডলাররর DRI অর্ু্ার্ িযি ার ক্ররি। চায়র্াটাউর্ ইরতামরধ্য হিশ থক্েু চলমার্ ও
পথরক্থল্পত প্রক্ল্প শুরু ক্রররে ো অথধ্ক্তর পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর উেীপর্া ও গথতশীলতা
বতথর ক্রররে, হেিি প্রক্রল্পর মরধ্য থক্মলাউ হমরমাথরয়াল মর্ুরমন্ট (Kimlau Memorial
Monument) িংস্কার, এক্াথধ্ক্ িাশ্রয়ী ও িয়স্কর্র আিাির্ প্রক্ল্প, এিং NYCHA-এর
িম্পথিগুরলারত এক্াথধ্ক্ হটক্িই প্রক্ল্প অন্তভুি
ন ররয়রে। চায়র্াটাউরর্র DRI এক্টট থশল্প ও
িংস্কৃথত থিষয়ক্ অিনর্থতক্
ন
ইক্তির্ গরড় হতালা, পেটক্
ন ও আঞ্চথলক্ ্শর্ািীর্র
ন
আক্ৃষ্ট ক্রা,
NY হমররা এলাক্ায় িিিািরত 1.2 থমথলয়র্ এশীয় আরমথরক্ার্ প্রশান্ত ম ািাগরীয় িীপপুরির
অথধ্িািীর্র জর্য এক্টট িাংস্কৃথতক্ টিক্ার্া থ রিরি অঞ্চলটটর ্ৃঢ় অিস্থার্ বতথর ক্রা, এিং
অঞ্চলটটরত জীির্োপরর্র মার্ উন্নত ক্রা, ইতযাথ্ লেয অজনরর্র উরেরশয, র্তু র্ থশল্প ও
িংস্কৃথত িম্পথক্নত স্থার্ বতথর, িংরোরগর অিস্থা উন্নত ক্রা, আিাির্ িৃক্তি, ও িিুজ জায়গা
িম্প্রিারণ ক্রার মাধ্যরম এই অগ্রগথতর ধ্ারািাথ ক্তা িজায় রাখরি।
থর্উ ইয়ক্ন থিটটর আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউক্তিল এই অঞ্চরলর ক্থমউথর্টটগুরলার জমা
হ্য়া প্রস্তািগুরলার এক্টট পুঙ্খার্ুপঙ্খ
ু ও প্রথতরোথগতামূলক্ পোরলাচর্া
ন
প্রক্তেয়া িম্পন্ন ক্রররে
এিং চায়র্াটাউর্রক্ থিজয়ী থ রিরি িুপাথরশ ক্রার আরগ থর্রচর িাতটট শরতনর িিগুরলা
থিরিচর্া ক্রররে:

•
•
•

•

•

•

•
•

ডাউর্টাউর্টট িুথর্থ্নষ্ট পথরিীমা-থিথশষ্ট ও থর্থিড়ভারি থির্যস্ত রত রি;
ডাউর্টাউর্টট পূরিরন িা ভথিষযরতর হিিরক্াথর ও িরক্াথর থিথর্রয়াগরক্ হি
অঞ্চরল ও তার আরশপারশর অঞ্চরল ক্ারজ লাগারত িেম;
ডাউর্টাউরর্র মরধ্য, অিিা ডাউর্টাউরর্র থর্ক্টিতী এলাক্ায় ক্মিংস্থারর্র
ন
িাম্প্রথতক্ িা আিন্ন িৃক্তি টার িুরোগ িাক্রত রি, ো ক্মীর্ররক্
ডাউর্টাউরর্ আক্ৃষ্ট ক্ররত পাররি, পুর্ঃউন্নয়রর্ ি ায়তা ক্ররি এিং হটক্িই
িমৃক্তি িরয় আর্রি;
ডাউর্টাউর্টট অিশযই িি িয়ি, আয়, থলঙ্গ, পথরচয়, িেমতা, গথতশীলতা ও
িাংস্কৃথতক্ পটভূ থমর হলাক্জরর্র জর্য এক্টট আক্ষণীয়
ন
ও প্রাণিন্ত ক্থমউথর্টট
রত রি;
থমউথর্থিপযাথলটট ইরতামরধ্য স্থার্ীয় ভূ থম িযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও
পাথক্নং িংোন্ত মার্্ণ্ড িযি ার ক্রা, িড়রক্র পথরক্ল্পর্া, জ্বালাথর্ িাশ্রয়ী
প্রক্ল্প, িিুজ ক্মিংস্থার্,
ন
ও রার্ক্তজট-অথভমুখী উন্নয়র্ িম্পন্ন ক্রা ি , জীির্
োপরর্র িেমতা ও গুণমার্ িৃক্তি ক্রর এমর্ র্ীথতমালা বতথর ও িাস্তিায়র্ ক্রর
িাক্রত রি অিিা তা ক্রার িেমতা িাক্রত রি;
থমউথর্থিপযাথলটট ডাউর্টাউরর্র পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর এক্টট থভশর্ এিং DRI
হক্ শলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্ায় অন্তভুি
ন ক্রা হেরত পারর এমর্ প্রক্ল্প ও
উর্যাগগুরলার এক্টট প্রািথমক্ তাথলক্া পাওয়া োয় এমর্ এক্টট উন্মুি ও
শক্তিশালী ক্থমউথর্টটর িম্পৃিতা প্রক্তেয়া পথরচালর্া ক্রর িাক্রত রি;
থমউথর্থিপযাথলটটর DRI প্রক্তেয়ার িযিস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীয় িেমতা িাক্রত
রি; এিং
থমউথর্থিপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্ল্পগুরলারক্ শর্াি ক্রররে হেগুরলা
DRI ত থিল হপরলই থর্ক্টিতী-রময়ার্ িাস্তিায়রর্র জর্য প্রস্তুত রয় োরি।

চায়র্াটাউরর্র DRI এর পঞ্চম রাউরে থিজয়ী ওয়া এই থিটটরক্ এর ডাউর্টাউরর্র
এলাক্াগুরলা পুর্রুজ্জীথিতক্রণ এিং ্ী রময়া্ী
ন
িমৃক্তির জর্য র্তু র্ িুরোগ বতথরর উরেরশয
20 থমথলয়র্ ডলাররর হেট ত থিল ও থিথর্রয়াগ পাওয়ার অধ্ীক্ারী ক্রররে। চায়র্াটাউর্ এখর্
জযামাইক্া, ব্রঙ্কি, ডাউর্টাউর্ ব্রুক্থলর্ ও েযারটর্ আইলযারের িারি হোগ রে োরা
েিােরম থর্উ ইয়ক্ন থিটট অঞ্চরলর প্রিম চারটট DRI রাউরে থিজয়ী রয়থেল।
এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমন্ট এর বচফ অপাম্বরটটং অবফিার এিং এক্সিবকউটটভ
হডপুটট কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্ি িম্বলর্, "হেরটর অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ হক্ শরল
ডাউর্টাউর্ এলাক্াগুরলারক্ পুর্রায় িজীি ক্রর হতালা ও রূপান্তররর জর্য র্ক্শাক্ৃত
টারগটক্
ন ৃ ত থিথর্রয়াগ অতযন্ত গুরুত্বপূণ এক্টট
ন
থিষয়। 20 থমথলয়র্ ডলাররর ডাউর্টাউর্
পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ অর্ু্ার্টট চায়র্াটাউরর্ পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্ল্পগুরলার গথতিৃক্তি ক্ররি
ো িযিিাথয়ক্ িমৃক্তিরক্ উৎিাথ ত ক্ররি, পেটরর্র
ন
প্রিার টারি, ক্মিংস্থার্
ন
বতথর ক্ররি,
এিং অঞ্চলটটর অিনর্থতক্
ন
থস্থথতশীলতা হজার্ার ক্ররি।"

হিম্বেটাবর অি হেট হরাজার্া হরাম্বিম্বডা িম্বলর্, "চায়র্াটাউর্ থিরের থিথভন্ন প্রারন্তর
্শর্ািীর্র
ন
জর্য এক্টট িাংস্কৃথতক্ গন্তিযস্থল। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর
মাধ্যরম এই মাইলফলক্স্বরূপ থিথর্রয়ারগর মধ্য থ্রয়, চায়র্াটাউর্ এর ইরতামরধ্য থি্যমার্
গথতময় থশল্প ও িংস্কৃথতর থ্ক্গুরলারক্ এথগরয় থর্রি, র্তু র্ আিাির্ িুথিধ্া বতথর ক্ররি এিং
চায়র্াটাউরর্ িিিািক্ারী হলাক্জরর্র মরধ্য এক্ই ক্থমউথর্টটর অংশ ওয়ার এক্টট হজারারলা
অর্ুভূথত লালর্ ক্ররি।"
বর্উ ইয়কন হেট হ ামি এে কবমউবর্টট বরবর্উয়াল (Homes and Community
Renewal)-এর কবমের্ার রুি অোর্ বভির্াউকাি িম্বলর্, "চায়র্াটাউর্ এর অর্র্য পথরচয়
ধ্রর রাখরত অরর্ক্ হিথশ ক্রিারভারি ও অরর্ক্ হিথশ িফলতার িরঙ্গ লড়াই ক্রররে, এিং 20
থমথলয়র্ ডলাররর এই থিথর্রয়াগ এই আইক্থর্ক্ ও প্রাণিন্ত এলাক্ারক্ িাংস্কৃথতক্ থ্ক্ হিরক্
আররা হিথশ িমৃি ক্ররি এিং অিনর্থতক্ভারি
ন
শক্তিশালী ক্ররি। এটট চায়র্াটাউরর্র জর্য
এিং এক্টট এলাক্া ও টিক্ার্া থ রিরি, এিং এক্টট থিশুি, উেীপর্াপূণ ক্থমউথর্টট
ন
থ রিরি,
এটটরক্ মূলয হ্য়া ও হিখারর্ থর্রজর্র জীথিক্া অজনর্ ক্রা হলাক্জরর্র জর্য এক্টট চমৎক্ার
থ্র্। হক্াথভড ম ামারী হিরক্ আমার্র হিরর উিরত শুরু ক্রার এই িমরয় গভর্রন হ াক্রলর
হর্তৃত্ব আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউক্তিরলর ত থিল থিগুণ ক্রা এিং হেট িযাপী
এলাক্াগুরলারত এটটর তাৎেথণক্ ও রূপান্তরমূলক্ প্রভাি থিস্তার ক্রা থর্ক্তিত ক্রার মাধ্যরম
এটটরক্ পরিতী পোরয়
ন থর্রয় হগরে।"
বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ বর্বডয়া হভলাজকুম্বয়জ িম্বলর্, "ক্ংরগ্ররি মযার্ াটরর্র হলায়ার ইে অংশ
ও চায়র্াটাউরর্র িড় এক্টট অংরশর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্ররত হপরর আথম অতযন্ত গথিত,
ন এিং আথম
জাথর্ হেরটর তরফ হিরক্ আিা এই ত থিল চায়র্াটাউর্রক্ এটট িারা থিেজুরড় হেটটর জর্য
পথরথচত হিই প্রাণিন্ত, িাংস্কৃথতক্ ক্থমউথর্টট থ রিরি ধ্রর রাখরত িু্র
ূ প্রিারী ভূ থমক্া পালর্
ক্ররি। িিুজ জায়গাগুরলার প্রিার টারর্া হিরক্ শুরু ক্রর, আিাির্, পথরি র্, ও অর্যার্য
গুরুত্বপূণ ক্থমউথর্টট
ন
প্রক্ল্পগুরলার হেরয, এই অর্ু্ার্ চায়র্াটাউর্রক্ স্থার্ীয় ও ্শর্ািীর্র
ন
জর্য িমার্ভারি উন্নত ক্রর তু লরত িা ােয ক্ররি।"
বিম্বর্টর ব্রায়ার্ কাভার্া িম্বলর্, "গত ্ুই িেরর িম্ভিত আর হক্ারর্া ক্থমউথর্টট
চায়র্াটাউরর্র মরতা এরতা হিথশ হর্থতিাচক্ প্রভারির িম্মুখীর্ য়থর্, ম ামারীর তাণ্ডি
চলাক্ালীর্ িমরয় িহু হ্াক্ার্পাট ও হররস্তারাাঁ িন্ধ রয় হেরত িাধ্য রয়থেল। ডাউর্টাউর্
পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর এিি ত থিল এই ক্থমউথর্টটর পুর্থর্মন াণ
ন ও হিরর উিার
প্ররচষ্টারক্ হজার্ার ক্ররি। িররা হপ্রথিরডন্ট হগল ব্রুয়ার এিং আমার্র ি ক্মীর্র িারি
এিি ত থিল পাওয়ার আরি্র্ িমির্ন ক্রায় হোগ থ্রত হপরর আথম আর্ক্তিত রয়থেলাম,
এিং থর্উ ইয়ক্নিািীরা োরত তার্র প্ররয়াজর্ীয় ও প্রাপয যাণ পায় তা থর্ক্তিত ক্ররত তার
অিযা ত অঙ্গীক্াররর জর্য আথম গভর্রন ক্যাথি হ াক্লরক্ ধ্র্যিা্ জার্াই।"
অোম্বিেবল ি্িে ইউ -লাইর্ বর্ওউ িম্বলর্, "চায়র্াটাউর্ ক্থমউথর্টট ঐথত াথিক্ভারি
হেরটর তরফ হিরক্ ত থিল পাওয়ার অভারি এিং চলমার্ ম ামারীর তাণ্ডরির ক্াররণ ্ী থ্র্
ন
ধ্রর হভাগাথন্ত হপা ারে। 20 থমথলয়র্ ডলাররর এই থিথর্রয়াগ অিনর্থতক্
ন
পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর
জর্য আমার্র ক্থমউথর্টটর থভশর্রক্ উজ্জীথিত ক্ররি। থর্উ ইয়ক্নিািী থ রিরি আমার্র

পথরচরয়র মজ্জাগত এক্টট অংশ রলা চায়র্াটাউর্ এিং আমার্র ক্থমউথর্টট প্রায় হেরযই
আরগ ো পায়থর্ হিই িম্মার্ ও স্বীক্ৃথত হ্য়া রে হ্রখ আথম হরামাক্তঞ্চত। আথম গভর্রন
হ াক্লরক্, এই ত থিরলর জর্য িমির্ন প্র্ার্ ক্রা অিাধ্ারণ ক্থমউথর্টট িংস্থাগুরলারক্, এিং
ূ টন ট িম্ভি ক্ররত আমার িারি োরা লড়াই ক্রররের্ আমার হিিি থর্িাথচত
এই মু ত
ন
ি ক্মীর্ররক্ ধ্র্যিা্ জার্াই।"
বর্উ ইয়কন বিটটর আঞ্চবলক অিনর্বতক
ন
উন্নয়র্ কাউক্সিম্বলর ি -িভাপবত, বফোর
ব্রা্াি ন(Fisher Brothers)-এর অংেী্ার উইর্ের্ বফোর, এিং CUNY চোম্বিলর
হফবলি বভ. মাম্বতাি িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর পঞ্চম রাউরের
মাধ্যরম অথধ্িািী ও ্শর্ািীর্র
ন
জর্য িমার্ভারি চায়র্াটাউরর্র পুর্জনরন্ম ি ায়তা ক্ররত
হপরর NYCREDC গথিত।
ন এই ত থিল অিনর্থতক্
ন
িৃক্তিরক্ চাথলত ক্রর এিং হলাক্জরর্র
িিিাি, ক্াজ ও থিরর্া্র্ উপরভাগ ক্ররত পারার মরতা থি্যমার্ প্রাণিন্ত ডাউর্টাউর্রক্
হজার্ার ক্রর এমর্ প্রক্ল্পগুরলারক্ উৎিাথ ত ক্ররি।"
মোর্ াটর্ িম্বরার হপ্রবিম্বডন্ট হগল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "গভর্রন হ াক্রলর ক্লযারণ, ম ামারী
চলাক্ালীর্ িমরয় িিার আরগ ও িিরচরয় তীব্রভারি অিনর্থতক্ভারি
ন
েথতগ্রস্ত ওয়া
চায়র্াটাউর্ আমার িমির্ন ক্রা ও জমা হ্য়া 20 থমথলয়র্ ডলাররর এক্টট ত থিল পাওয়ার
িুিার্ এখর্ আমার্র থিটটর অিনর্থতক্
ন
পুর্রুিাররর হেরয হর্তৃরত্বর অিস্থারর্ িাক্রি।
চায়র্াটাউর্ এক্টট িাংস্কৃথতক্ ও ঐথত াথিক্ হর্াঙ্গর ো শুধ্ু থর্উ ইয়রক্ন র্য় িরং িমগ্র উিরপূি অঞ্চরল
ন
চীর্া আরমথরক্ার্ ও এশীয় আরমথরক্ার্ ক্থমউথর্টটর িতনমার্ ও ভথিষযরতর জর্য
গুরুত্বপূণ।ন েখর্ আপথর্ চায়র্াটাউরর্র ক্িা িরলর্, তখর্ আপথর্ থর্উ ইয়ক্ন থিটটরত িাক্া
চায়র্াটাউরর্র ক্িাই িলরের্। এই িররার ও এই থিটটর অিনর্থতক্
ন
পুর্রুিাররর জর্য আমার
অঙ্গীক্ার অথিচল িাক্রি, হ াক্ হিটা আপটাউরর্র হেরয থক্ংিা ডাউর্টাউরর্র জর্য। আথম
আজ চায়র্াটাউরর্র ও AAPI ক্থমউথর্টটর পারশ ্াাঁড়ারর্ার জর্য এিং এই িাংস্কৃথতক্ ও
অিনর্থতক্
ন
রত্নরক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্ররত তার প্ররচষ্টার জর্য গভর্রন হ াক্রলর প্রথত ক্ৃতজ্ঞ।"
কাউক্সিল ি্িে মাগাম্বরট
ন
বচর্ িম্বলর্, "মযার্ াটার্ িররার হপ্রথিরডন্ট হগল ব্রুয়াররর অথফি
এিং চায়র্াটাউর্রক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার হক্ায়াথলশরর্র িারি থর্থিড়ভারি ক্াজ ক্রর, আমরা
এক্টট িমথিত ও স্বপ্নচারী প্রস্তাি জমা থ্রয়থে ো চায়র্াটাউরর্ অথত প্ররয়াজর্ীয় থিথর্রয়াগ িরয়
আর্রি। থিরশষ ক্রর থক্মলাউ স্কয়াররর উন্নয়রর্র ক্াজ ক্রা থতর্টট প্রক্রল্পর এক্টট আমার
অন্তররর খুি ক্ারের। জুর্ মারি, থক্মলাউ ওয়ার হমরমাথরয়াল (Kimlau War Memorial) চীর্া
আরমথরক্ার্র্র ইথত ারির িারি িম্পথক্নত NYC-র প্রিম লযােমারক্ন পথরণত য়। চায়র্াটাউর্
ও চীর্া-আরমথরক্ার্ ক্থমউথর্টট হক্াথভড-এর ক্াররণ এিং এশীয়-থিররাধ্ী আরিগ িৃক্তির ফরল
্ারুণভারি েথতগ্রস্ত রয়রে। গভর্রন হ াক্রলর হর্তৃরত্বর অধ্ীরর্ িম্ভি ওয়া 20 থমথলয়র্
ডলাররর এই থিথর্রয়াগ চায়র্াটাউরর্র জর্য এক্টট র্তু র্ অধ্যারয়র প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রর - থতর্টট
প্রধ্ার্ প্রক্ল্প আমার্র ইথত ারির প্রথত িম্মার্ িজায় হররখ আমার্র ভথিষযতরক্ গরড় তু লরে,
অথধ্িািীর্র জর্য থশল্প ক্মিূন থচরত থিথর্রয়াগ ক্রার পাশাপাথশ অিনর্থতক্
ন
ইক্তির্রক্ দ্রুত িচল
ক্ররে, এিং উন্মি
ু স্থার্ ও পিচারীর্র থর্রাপিার থিষয়টট পুর্রায় ভাির্ায় থর্রয় জীির্োযার
মার্ উন্নত ক্ররে।"

বিঙ্ক!চায়র্াটাউর্ (Think!Chinatown) এর হিাডন হপ্রবিম্বডন্ট অোবম বচর্ িম্বলর্
"চায়র্াটাউর্ AAPI ক্থমউথর্টটগুরলার জর্য এক্টট িাংস্কৃথতক্ ও অিনর্থতক্
ন
িম্প্ এিং এই
ম ামারী হিরক্ হিরর উরি আরগর হচরয় আররা শক্তিশালী রয় থফরর আিরত চায়র্াটাউর্রক্
িা ােয ক্রার জর্য আমার্র িম্ভািয িিথক্েু ক্ররত রি। চায়র্াটাউরর্র
পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর উরেরশয এই িৃ ৎ থিথর্রয়ারগর জর্য এিং আমার্র ক্থমউথর্টটরক্
ি ায়তা ক্রার হেরয আপর্ার হর্তৃরত্বর জর্য গভর্রন হ াক্লরক্ ধ্র্যিা্। আথম এক্টট
বিথেক্ গন্তিয থ রিরি চায়র্াটাউর্রক্ এক্টট র্তু র্ উচ্চতায় থর্রয় োওয়ার উরেরশয গভর্ররর
ন
ৃ
িারি এিং স্থার্ীয় হর্তিৃরির িারি থমরল ক্াজ ক্রার প্রতযাশা রাথখ। চায়র্াটাউর্ থর্উ ইয়ক্ন
হেরটর এক্টট রত্ন এিং এটট এখারর্ই িাক্রি!"
চাইবর্জ আম্বমবরকার্ প্ল্োবর্ং কাউক্সিল (Chinese American Planning Council)-এর
হপ্রবিম্বডন্ট ওম্বয়ইর্ হ া িম্বলর্, "এই পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর মধ্য থ্রয় AAPI
ক্থমউথর্টটগুরলার উন্নথতর জর্য িরক্াররর হর্তৃিৃি ও ক্থমউথর্টট িংস্থাগুরলার এক্িরঙ্গ
এথগরয় আিাটা িহু িের ধ্রর চরল আিা অথিচার ক্াটটরয় উিার লরেয এথগরয় োওয়ার হেরয
এক্টট অিাধ্ারণ প্রেপ। আমরা আজরক্র হ াষণার জর্য গভর্রন হ াক্লরক্ িাধ্ুিা্ জার্াই
এিং এগুরলা চায়র্াটাউরর্ হে ফলাফল িরয় আর্রি তার প্রতীো ক্রথে।"
এবেয়ার্ আম্বমবরকার্ হফডাম্বরের্ (Asian American Federation)-এর এক্সিবকউটটভ
বডম্বরক্টর হজা-অোর্ ইউ িম্বলর্, "এশীয় আরমথরক্ার্ থর্উ ইয়ক্নিািীরা থর্রাপ্ হিাধ্ ক্রার
এিং তার্র প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রার জর্য থর্িাথচত
ন
হলাক্জরর্র ক্াে হিরক্ ি ায়তা পাওয়ার
অথধ্ক্ারী। আজরক্র হ াষণার মধ্য থ্রয়, গভর্রন হ াক্ল হিই থর্রাপিা ও ি ায়তারক্
চায়র্াটাউরর্ থর্রয় আিার লরেয প্রেপ গ্র ণ ক্ররের্। এই পুর্রুজ্জীথিতক্রণ
্শর্ািীর্ররক্
ন
চায়র্াটাউরর্র হি িে হ্খারর্া
ন
এিং এটটরক্ িমৃি ক্রার হেরয এক্টট িু্র
ূ
প্রিারী ভূ থমক্া রাখরি।"
CCBA-এর হপ্রবিম্বডন্ট জাবের্ ইউ িম্বলর্, "অরর্ক্ ্ী িময়
ন
ধ্রর চায়র্াটাউর্ এিং থর্উ
ইয়রক্নর অির্ীথতরত
ন
এর প্রভাি উরপথেতই হিরক্ হগরে। অিরশরষ, এই িাংস্কৃথতক্ ািটটর
আমার্র িরক্াররর তরফ হিরক্ প্রাপয মরর্ারোগ ও ি ায়তা পাওয়া থর্ক্তিত ক্রায় গভর্রন
হ াক্লরক্ ধ্র্যিা্। এিি থক্েু এই ক্থমউথর্টটরত হে ফলাফল িরয় আর্রি আমরা তার
প্রতীোয় ররয়থে।"
AAFE-এর এক্সিবকউটটভ বডম্বরক্টর িমাি ইউ িম্বলর্, "ম ামারী চলাক্ালীর্ িমরয়
চায়র্াটাউর্ ক্থমউথর্টট হে ক্ষ্টক্র িময় পার ক্রররে তার স্বীক্ৃথত হ্য়ায়, এিং থিেিযাপী এটট
হে িযথতেমী িাংস্কৃথতক্ অথভজ্ঞতার জর্য পথরথচত তা থফথররয় আর্ার হেরয এটটর ্ারুণ
িম্ভাির্ার স্বীক্ৃত হ্য়ায় আথম গভর্রন হ াক্রলর প্রশংিা ক্থর। এই গুরুত্বপূণ ত
ন থিরলর মাধ্যরম
এখার্ক্ার িযিিা প্রথতষ্ঠার্ ও পথরিারগুরলা পুর্রায় হিরড় উিার এক্ অর্র্য িুরোগ লাভ
ক্ররি।"
চায়র্াটাউর্ এখর্ DRI অর্ু্ারর্র 20 থমথলয়র্ ডলার হিরক্ 400,000 ডলার পেন্ত
ন পথরক্ল্পর্া
ত থিরল িরাে ক্রর এটটর ডাউর্টাউর্রক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট হক্ শলগত থিথর্রয়াগ

পথরক্ল্পর্া প্রণয়রর্র প্রক্তেয়া শুরু ক্ররি। থমউথর্থিপযাল প্রথতথর্থধ্, ক্থমউথর্টটর হর্তৃিৃি, ও
অর্যার্য হেক্র াল্ডারর্র থর্রয় গটিত এক্টট স্থার্ীয় পথরক্ল্পর্া ক্থমটট হিিরক্াথর খারতর
এক্্ল থিরশষজ্ঞ ও হেট পোরয়র
ন
পথরক্ল্পর্াক্ারীর্র ি ায়তা থর্রয় এই প্ররচষ্টায় হর্তৃত্ব
থ্রি। চায়র্াটাউরর্র হক্ শলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্ায় স্থার্ীয় িম্প্ ও িুরোগগুরলা পরীো
ক্রা রি এিং ডাউর্টাউর্রক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার ক্থমউথর্টটর থভশরর্র িারি িঙ্গথতপূণ ন
এিং িাস্তিায়র্ উপরোগী অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্, পথরি র্, আিাির্, ও ক্থমউথর্টট প্রক্ল্পগুরলা
শর্াি ক্ররি। ডাউর্টাউর্ চায়র্াটাউরর্র হক্ শলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া ডাউর্টাউরর্র
জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্রক্ িামরর্ এথগরয় থর্রি এিং হেরটর তরফ হিরক্ হ্য়া এই 20
থমথলয়র্ ডলাররর থিথর্রয়াগ ক্ারজ লাগারত ও িম্প্রিারণ ক্ররত পাররি এমর্
পুর্রুজ্জীথিতক্রণ প্রক্ল্পগুরলারত DRI অর্ু্ারর্র অি থিথর্রয়ারগর
ন
হেরয থ্ক্থর্র্নশর্া
প্র্ার্ ক্ররি। DRI-এর পঞ্চম রাউরের পথরক্ল্পর্াগুরলা 2022 িারল িম্পন্ন রি।
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ িম্পম্বকন
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগটট থিথর্রয়ারগর ক্তেয়াক্লাপ ও অর্ু টক্ থ রিরি
ভূ থমক্া রাখার জর্য হেরটর ্শটট অঞ্চরলর িিক্টটর ডাউর্টাউর্ ও অঞ্চলরক্ পুর্রুজ্জীথিত
ক্রার প্রক্তেয়া ত্বরাথণত ও িম্প্রিাথরত ক্রার উরেশয থর্রয় 2016 িারল চালু ক্রা রয়থেল। এই
উর্যাগ এক্টট র্ক্তজরথি ীর্ ও অথভর্ি প্রেপ-গ্র রণর-পথরক্ল্পর্া হক্ শরলর প্রথতথর্থধ্ত্ব
ক্রর ো হক্ শলগত পথরক্ল্পর্ার িারি তাৎেথণক্ িাস্তিায়রর্র িংরোগ স্থাপর্ ক্রররে।
এই ক্মিূন থচর প্রিম চার িেরর, হেট পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর জর্য উপেুি অিস্থায় ররয়রে এিং
পুর্ঃউন্নয়র্, িযিিা, ক্মিংস্থার্
ন
বতথর, িৃ ির অিনর্থতক্
ন
ও আিাির্ িংোন্ত বিথচযয, ও
িুরোগ-িুথিধ্ারক্ আক্ৃষ্টক্ারীরত পথরণত ওয়ার িম্ভাির্া ররয়রে এমর্ ডাউর্টাউর্গুরলারত
400 থমথলয়র্ ডলার থিথর্রয়াগ ক্ররত অঙ্গীক্ারািি রয়রে। DRI এর পঞ্চম রাউরে অথতথরি
200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর প্রথতশ্রুথত িাক্রি। ডাউর্টাউরর্র হোগযতা ও রূপান্তররণর
থভথিরত অংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টটগুথলরক্ হেরটর 10 আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্
ক্াউক্তিল মরর্ার্ীত ক্রররে। প্রথতটট ক্থমউথর্টটরক্ এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ শলগত থিথর্রয়াগ
পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ এিং পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর ক্থমউথর্টটর থভশর্রক্ িামরর্ এথগরয় থর্রি এিং
আররা হিথশ হিিরক্াথর ও িরক্াথর থিথর্রয়াগরক্ ক্ারজ লাগারি এমর্ গুরুত্বপূণ অর্ু
ন
টক্
প্রক্ল্পগুরলা িাস্তিায়রর্র জর্য ক্মপরে 10 থমথলয়র্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা রয়রে।
ডাউর্টাউরর্র পুর্ঃউন্নয়র্ অরটারমািাইরলর িযি ার ও থগ্রর্ াউজ গযাি থর্গমর্
ন উরেখরোগয
মাযায় ক্থমরয় হ্য় এমর্ াাঁটার মাধ্যরম, িাইক্ চাথলরয় ও রার্ক্তজরটর মাধ্যরম অযারেিরোগয
ক্থমউথর্টটগুরলা বতথর ক্রার মাধ্যরম জলিায়ু পথরিতনরর্র থিরূপ প্রভাি ক্াটটরয় উিা এিং
জলিায়ু র্যায়থিচাররর প্রিার টারর্ার জর্য হেরটর জাতীয়-হর্তৃত্বমূলক্ প্ররচষ্টায় এক্টট অথত
গুরুত্বপূণ ভূ
ন থমক্া পালর্ ক্রর। এোড়াও DRI ররর িাইরর থচিথিরর্া্রর্র ও িযায়াম ক্রার
আররা হিথশ িুরোগ বতথর ক্রা; িামাক্তজক্ থমিক্তিয়ার জর্য মার্থিক্ স্বারস্থযর উন্নথত ক্ররি
এমর্ থর্রাপ্, অযারেিরোগয পািথলক্ হস্পি প্র্ার্ ক্রা; এিং থিরশষ ক্রর িুথিধ্ািক্তঞ্চত
ক্থমউথর্টটগুরলারত তাজা, পুটষ্টক্র খািাররর অযারেি িম্প্রিারণ ক্রার মাধ্যরম, হেরটর িি

র্ীথতরত স্বাস্থয (Health Across All Policies)/িয়ি-িান্ধি NY (Age-Friendly NY) উর্যাগরক্
ি ায়তা ক্ররি।
এই উর্যারগর হর্তৃরত্ব থর্উ ইয়রক্নর হিরেটাথর অফ হেট রিার্া হরািার্া ররয়রের্।
িম্প্র্ায়গুথল এম্পায়ার হেট হডভলপরমন্ট ও হেট হ ামি এিং ক্থমউথর্টট থরথর্উরলর িারি
থর্ষ্ঠ অংশী্াথররত হেরটর হর্তৃরত্ব হিিরক্ারী খাত থিরশষজ্ঞ এিং হেট এরজক্তি ক্মীর্র
িমির্ন ররয়রে।
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