অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর পঞ্চম রাউম্বে কোবপটাল বরজিয়ম্বর্র 10
বমবলয়র্ ডলার অিনর্কারী বিিয়ী অঞ্চল ব ম্বেম্বি ট্রম্বয়র র্াম হ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্রন
হ াচুল

ট্রম্বয়র বরভারওয়াক বডবিক্টম্বক পুর্রুজ্জীবিত করম্বত িেিােকারী, েম্প্র্াম্বয়র
হর্তৃ িৃন্দ ও েরকাবর কমকতন
ন াম্ব্র োম্বি হেট এক েম্বে কাি করম্বি
রাম্বিের বিে্তৃত অিনর্বতক
ন
এিং কবমউবর্টট প্রিৃজির হকৌেল
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ ফ্র্যার্্ক্থলর্ প্লাজাতে হ াষণা ক্তরতের্ হে ডাউর্টাউর্
পুর্রুজ্জীথিেক্রণ উত্যাতগর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম রাউতে থর্উ
ইয়ক্ন থিটটর ক্যাথপটাল থরজজয়তর্র থিজয়ী অঞ্চল থ তিতি ট্রয় 10 থমথলয়র্ ডলাতরর ে থিল লাভ
ক্রতি। DRI রাউে 5-এর অংশ থ তিতি, হেতটর 10টট আঞ্চথলক্ অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্ অঞ্চতলর
প্রথেটট 20 থমথলয়র্ ডলাতরর ে থিল হপতে চতলতে, ো ডাউর্টাউর্গুতলাতক্ প্রাণিন্ত অঞ্চতল
রূপান্তর ক্রার মাধ্যতম হক্াথভড-19 পরিেী িমতয় ক্থমউথর্টটগুতলাতক্ োত্র অির্ীথে
ন
শজিশালী ক্রতে িা ােয ক্রার উতেতশয হেতটর েরফ হিতক্ িরােক্ৃে ও থিথর্তয়াগক্ৃে হমাট
200 থমথলয়র্ ডলাতরর ে থিতলর অংশ।
"আমাত্র অিনর্থেক্
ন
পুর্রুদ্ধাতরর প্রতচষ্টার অংশ থ িাতি এই 10 থমথলয়র্ ডলাতরর অর্ু্ার্
ট্রতয়র ডাউর্টাউর্ থরভারওয়াক্ থডথিতে র্েু র্ জীির্ ্ার্ ক্রতি।" গভর্রন হ াচুল িম্বলর্।
"এই প্রক্তের জর্য েৃণমূল স্ততরর হক্ৌশলগে ্ৃটষ্টভথি থর্জিে ক্রতি হে ট্রতয়র িাংস্কৃথেক্ ও
অিনর্থেক্
ন
পুর্রুজ্জীির্ িম্প্র্াতয়র প্রতয়াজতর্র প্রথে প্রথেজিয়াশীল এিং ্ী তময়া্ী
ন
িমৃজদ্ধ
তেথর ক্রতি।"
"ট্রতয়র ঐথে াথিক্ এিং াাঁটার উপতোগী থরভারফ্র্ন্ট থর্উ ইয়ক্ন হেতটর ডাউর্টাউর্
থরভাইটালাইতজশর্ ইথর্থশতয়টটভ হিতক্ উপক্ৃে ওয়ার জর্য িহু ডাউর্টাউর্ হজলার িাতি
হোগডার্ ক্তরতে," হলফতটর্যান্ট গভর্রন হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্। "এই প্রাথিটট ট্রয় শ রতক্ এই
হজলাতক্ িাংস্কৃথেক্ ও িাথণজজযক্ভাতি শজিশালী ক্রার পাশাপাথশ ম ামারী হিতক্ এই শহুতর
স্থাতর্র র্যায়িিে পুর্রুদ্ধারতক্ িমির্ন ক্রতি।"
DRI ডাউর্টাউতর্র এলাক্াগুথলতক্ উচ্চ মাতর্র জীির্ োপতর্র িুতোগ প্র্ার্ ক্তর এিং
পুর্ঃউন্নয়র্, িযিিা, ক্মিংস্থার্,
ন
ও অিনর্থেক্
ন
ও আিািতর্র তিথচত্র্যতক্ আক্ৃষ্ট ক্তর এক্টট

প্রাণিন্ত জিয়াক্লাতপর হক্ন্দ্রস্থতল রূপান্তর ক্রার মাধ্যতম হেতটর অিনর্থেক্
ন
উন্নয়তর্র র্ীথের
এক্টট থভথি থ তিতি ক্াজ ক্রতে। এই রাউতে গভর্রন হ াচুল অর্ু্াতর্র পথরমাণ 100 থমথলয়র্
ডলার হিতক্ থিগুণ পথরমাতণ উন্নীে ক্তর 200 থমথলয়র্ ডলার ক্তরতের্ এিং প্রথেটট আঞ্চথলক্
অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউজিলতক্ (Regional Economic Development Council) রূপান্তরমূলক্
ডাউর্টাউর্ পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্তের জর্য 10 থমথলয়র্ ডলার ক্তর ্ুই জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীোতক্ িা
20 থমথলয়র্ ডলাতরর জর্য এক্জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীোতক্ মতর্ার্য়র্ প্র্ার্ ক্রার থিদ্ধান্ত গ্র তণর
িুতোগ থ্তয়তে। অেীতের DRI রাউেগুতলার মতোই, প্রথেটট থর্িাথচে
ন
ক্থমউথর্টট ডাউর্টাউর্
পুর্রুজ্জীথিে ক্রার এক্টট থভশর্ িুস্পষ্টভাতি উতেখ ক্তর এিং ডাউর্টাউর্তক্ রূপান্তর ক্রার
এিং আতরা হিথশ হিিরক্াথর ও িরক্াথর থিথর্তয়াগতক্ ক্াতজ লাগাতর্ার িম্ভাির্া রতয়তে এমর্
থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ে শর্াি ক্তর এমর্ এক্টট িটম-আপ ক্থমউথর্টট-থভথিক্ পথরক্ের্া
প্রজিয়ার মাধ্যতম এক্টট হক্ৌশলগে পথরক্ের্া প্রণয়র্ ক্রতি। DRI ে থিল োরপর
পুর্রুজ্জীথিেক্রণতক্ দ্রুে শুরু ক্রার এিং ডাউর্টাউতর্র জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্তক্
িাস্ততি রূপ হ্ওয়ার িি হচতয় হিথশ িম্ভাির্া রতয়তে এমর্ থর্িাথচে
ন
প্রক্েগুতলাতক্ প্র্ার্ ক্রা
তি।
ট্রয়
ট্রতয়র DRI থরভারওয়াক্ হজলার উপর হফাক্াি ক্রতি, োর মতধ্য রতয়তে ডাউর্টাউর্ ট্রতয়র
ঐথে াথিক্ হজলার হক্ন্দ্রস্থল। এলাক্াটট হোট এিং াাঁটার উপতোগী, শ তরর থশেক্লা,
িাংস্কৃথেক্ এিং থিতর্া্র্ িম্পত্র এক্টট িড় অংশ রতয়তে এখাতর্, এিং এখাতর্ 1.6 মাইল
এক্ীভূ ে থরভারফ্র্ন্ট রতয়তে। িাজার-্র এিং িাশ্রয়ী মূতলযর আিাির্, র্েু র্ িাথণজজযক্ স্থার্,
এিং হট্রইল ও পািথলক্ হস্পতির উন্নথে ি উতেখতোগয িাম্প্রথেক্ এিং চলমার্ থিথর্তয়াতগর
িাতি, ট্রতয়র লক্ষ্য র্েু র্ থমশ্র-িযি াতরর স্থার্ তেথর ক্রতে, জর্িমাতিতশর স্থার্ িৃজদ্ধ ক্রতে
এিং োত্র পাথক্নং এর অভাি িমাধ্াতর্র জর্য উতেখতোগয িযজিগে থিথর্তয়াগ লাভ ক্রা,
োতে োত্র গন্ততিযর থরভারফ্র্তন্টর চারপাতশ পািথলক্ হস্পি এিং শ রাঞ্চতলর িুতোগিুথিধ্াগুথল িযি ার ক্তর অিনর্থেক্
ন
অর্ু টক্, এলাক্া, এিং উদ্ভাির্ হক্ন্দ্রগুথল িংেুি ক্রার
জর্য োত্র উতেশয পূরতণর জর্য।
ক্যাথপটাল থরজতর্র আঞ্চথলক্ অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউজিল এই অঞ্চতলর ক্থমউথর্টটগুতলার
জমা হ্ওয়া প্রস্তািগুতলার এক্টট পুঙ্খার্ুপুঙ্খ ও প্রথেতোথগোমূলক্ পোতলাচর্া
ন
প্রজিয়া িম্পন্ন
ক্তরতে এিং ট্রয়তক্ থিজয়ী থ তিতি িুপাথরশ ক্রার আতগ থর্তচর িােটট শতেনর িিগুতলা
থিতিচর্া ক্তরতে:
• ডাউর্টাউর্টট িুথর্থ্ন ষ্ট পথরিীমা-থিথশষ্ট ও থর্থিড়ভাতি থির্যস্ত তে তি;
• ডাউর্টাউর্টট পূতিরন িা ভথিষযতের হিিরক্াথর ও িরক্াথর থিথর্তয়াগতক্ হি অঞ্চতল ও
োর আতশপাতশর অঞ্চতল ক্াতজ লাগাতে িক্ষ্ম;
• ডাউর্টাউতর্র মতধ্য, অিিা ডাউর্টাউতর্র থর্ক্টিেী এলাক্ায় ক্মিংস্থাতর্র
ন
িাম্প্রথেক্ িা আিন্ন িৃজদ্ধ টার িুতোগ িাক্তে তি, ো ক্মীত্রতক্ ডাউর্টাউতর্
আক্ৃষ্ট ক্রতে পারতি, পুর্ঃউন্নয়তর্ ি ায়ো ক্রতি এিং হটক্িই িমৃজদ্ধ িতয় আর্তি;
• ডাউর্টাউর্টট অিশযই িি িয়ি, আয়, থলি, পথরচয়, িক্ষ্মো, গথেশীলো ও
িাংস্কৃথেক্ পটভূ থমর মার্ুতষর জর্য এক্টট আক্ষণীয়
ন
ও প্রাণিন্ত ক্থমউথর্টট তে তি;

•

•

•
•

থমউথর্থিপযাথলটট ইতোমতধ্য স্থার্ীয় ভূ থম িযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং
িংিান্ত মার্্ণ্ড িযি ার ক্রা, িড়তক্র পথরক্ের্া, জ্বালাথর্ িাশ্রয়ী প্রক্ে, িিুজ
ক্মিংস্থার্,
ন
ও ট্রার্জজট-অথভমুখী উন্নয়র্ িম্পন্ন ক্রা ি , জীির্ োপতর্র িক্ষ্মো ও
গুণমার্ িৃজদ্ধ ক্তর এমর্ র্ীথেমালা তেথর ও িাস্তিায়র্ ক্তর িাক্তে তি অিিা ো ক্রার
িক্ষ্মো িাক্তে তি;
থমউথর্থিপযাথলটট ডাউর্টাউতর্র পুর্রুজ্জীথিেক্রতণর এক্টট থভশর্ এিং DRI
হক্ৌশলগে থিথর্তয়াগ পথরক্ের্ায় অন্তভুি
ন ক্রা হেতে পাতর এমর্ প্রক্ে ও
উত্যাগগুতলার এক্টট প্রািথমক্ োথলক্া পাওয়া োয় এমর্ এক্টট উন্মুি ও শজিশালী
ক্থমউথর্টটর িম্পৃিো প্রজিয়া পথরচালর্া ক্তর িাক্তে তি;
থমউথর্থিপযাথলটটর DRI প্রজিয়ার িযিস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীয় িক্ষ্মো িাক্তে তি; এিং
থমউথর্থিপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুতলাতক্ শর্াি ক্তরতে হেগুতলা DRI
ে থিল হপতলই থর্ক্টিেী-তময়াত্ িাস্তিায়তর্র জর্য প্রস্তুে তয় োতি।

ট্রয় োর ডাউর্টাউতর্র এলাক্াগুতলা পুর্রুজ্জীথিেক্রণ এিং ্ী তময়া্ী
ন
িমৃজদ্ধর জর্য র্েু র্
িুতোগ তেথরর উতেতশয 10 থমথলয়র্ ডলাতরর হেট ে থিল ও থিথর্তয়াগ পাওয়ার অধ্ীক্ারী
তয়তে। প্রিম চারটট DRI ক্যাথপটাল থরজজয়তর্র থিজয়ীরা তে হের্ি ফলি, াডির্ এিং
আলিাথর্ এিং হিতর্ক্তটথড, ট্রয় এখর্ এত্র িাতি হোগ্ার্ ক্তরতে।
এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বের বচফ অপাম্বরটটং অবফোর এিং এজিবকউটটভ
হডপুটট কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্ে িম্বলম্বের্, "হপ্লিতমথক্ং ল আমাত্র অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্ প্রতচষ্টার হক্ন্দ্রথিন্দুতে, হক্ৌশলগে থিথর্তয়াগ ি ো প্রাণিন্ত এিং আক্ষক্
ন িম্প্র্ায়
তেথর ক্রার জর্য তেথর ক্রা প্রক্েগুথলতক্ িমির্ন ক্তর৷ ট্রয় পথরক্ের্া থি্যমার্ িম্প্ এিং
িৃজর্শীল পথরক্াঠাতমা ি এক্টট শ রেলীর অঞ্চল থচথিে ক্তর ো র্েু র্ অিনর্থেক্
ন
প্রিৃজদ্ধতক্ উৎিাথ ে ক্রার জর্য িরক্াথর-হিিরক্াথর অংশী্াথরত্ব গ্র ণ ক্রতি।"
হেম্বেটাবর অফ হেট হরাোর্া হরাোম্বডা িম্বলম্বের্, "এই DRI পুরস্কারটট আমাত্র শহুতর
িম্প্র্ায়গুথলতক্ পুর্গঠর্
ন ক্রতে এিং োত্র িযিিা আক্ষণন ক্রতে এিং িাথিন্দাত্র এিং
্শর্ািীত্র
ন
জর্য উচ্চমাতর্র জীির্োত্র্ার প্র্ার্ ক্রতে থর্উ ইয়তক্নর প্রথেশ্রুথে প্র্শর্ন ক্তর৷
রাজয থিভাগ (Department of State) ক্যাথপটাল থরজজয়তর্র িাথিন্দা, িযিিা এিং ্শর্ািীত্র
ন
জর্য এক্টট ভাল জায়গা তেথর ক্রার জর্য উতিজর্াপূণ গথেতিগ
ন
তেথর ক্রতে ট্রয় শ তরর
িাতি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"
বর্উ ইয়কন হেট হ ামে অোে কবমউবর্টট বরবর্উয়াল (New York State Homes and
Community Renewal) কবমের্ার রুি অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলম্বের্, "রাজধ্ার্ী অঞ্চল
আিাির্, অিনর্থেক্,
ন
থশক্ষ্া এিং িাংস্কৃথেক্ িম্পত্ িমৃদ্ধ ো িযিিা এিং পথরিারগুথলতক্
উন্নথে ক্রতে িক্ষ্ম ক্তর এিং এই 10 থমথলয়র্ ডলাতরর থিথর্তয়াগ এলাক্াটটতক্ িিিাি ও ক্াজ
ক্রার জর্য আরও ভাল স্থার্ ক্তর েু লতি৷ ট্রয় শ তরর জর্য পুরস্কারটট থর্উ ইয়ক্ন জুতড়
শ রাঞ্চতল অিনর্থেক্ভাতি
ন
শজিশালী িম্প্র্ায় গতড় হোলার জর্য রাতজযর প্রথেশ্রুথেতক্
থচজত্র্ে ক্তর। েখর্ আমরা হক্াথভড ম ামারী হিতক্ প্রেযািেনর্ চাথলতয় োজে, আথম এই

উত্যাতগর ক্ােক্াথরো
ন
িিাথধ্ক্
ন
ক্রার জর্য এিং এর এক্টট োৎক্ষ্থণক্ এিং রূপান্তরমূলক্
প্রভাি আতে ো থর্জিে ক্রার জর্য গভর্রন হ াচুতলর প্রশংিা ক্থর।"
বেম্বর্টর বর্ল হেেবলর্ িম্বলম্বের্, "ট্রতয় এই উতিজর্াপূণ থিথর্তয়াতগর
ন
অংশ তে হপতর আথম
গথিে।
ন এই ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইতজশর্ ইর্তভেতমতন্টর মাধ্যতম, ট্রয় থিটট শ রতক্ াডির্
র্্ীর িাতি িংেুি ক্রার জর্য হে অগ্রগথে ক্তরতে ো আমরা এথগতয় থর্তয় োজে। গভর্রন
ক্যাথি হ াচুল আপর্াতক্ এিং িক্ল ক্থমউথর্টটর অংশী্ারত্র ধ্র্যিা্ এই প্রক্েটট
িাস্তিাথয়ে ক্রার জর্য।"
অোম্বেেবল ে্েে ির্ টট. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলম্বের্, "এই ডাউর্টাউর্
থরভাইটালাইতজশর্ ইথর্থশতয়টটভ অযাওয়াডন প্রাথির জর্য হময়র মযাতডর্, থিটট অফ ট্রতয়র
ক্মক্েন
ন াত্র এিং িম্প্র্াতয়র ি্িযত্র অথভর্ন্দর্৷ এক্জর্ প্রাির্ হময়র থ িাতি, আথম িুজি
হে এই ে থিলটট ক্েটা রূপান্তরমূলক্ তি, থিতশষ ক্তর ক্লার থিটটর ডাউর্টাউর্ এিং
ওয়াটারফ্র্ন্ট এলাক্ায়। ট্রয় িুজদ্ধমিার িাতি োর ওয়াটারফ্র্ন্টতক্ পুর্রায় আথিষ্কার ক্তরতে ো
অেীতে িম্প্র্াতয়র থশে েুতগর এক্টট গুরুত্বপূণ অংশ
ন
থেল। হিই এক্ই ওয়াটারফ্র্ন্ট, ো এখর্
ট্রয় শ র, স্থার্ীয় িযিিা এিং আতশপাতশর িম্প্র্াতয়র উতেখতোগয থিথর্তয়াতগর িুথিধ্া লাভ
ক্তর, এখর্ শ তরর পুর্ঃউন্নয়তর্র জর্য এক্টট আতলাক্িথেনক্া। আপর্াতক্ ধ্র্যিা্ গভর্রন
হ াচুল আপর্ার হর্েৃত্ব এিং আমাত্র এলাক্ার প্রথে আপর্ার অিীক্ারিদ্ধোর জর্য এিং
আথম ভথিষযতে আরও হিথশ থিথর্তয়াতগর জর্য অতপক্ষ্া ক্রথে।"
ট্রম্বয়র হময়র পোটট্রক মোম্বডর্ িম্বলম্বের্, "ট্রয় শ র ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইতজশর্
ইথর্থশতয়টটতভর পঞ্চম রাউতের জর্য থর্িাথচে
ন
তে হপতর হরামাজঞ্চে৷ DRI থর্উ ইয়ক্ন হেট
জুতড় অিংখয িম্প্র্াতয়র জর্য এক্টট রূপান্তরমূলক্ হপ্রাগ্রাম তে হপতরতে, এিং এই
ে থিলগুথল ট্রতয়র জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ িমতয়
ন
এতিতে েখর্ আমরা আমাত্র ম ামারীর
পরিেী িমতয়র পুর্রুদ্ধাতরর পতি থর্তজত্র চথলে ক্রথে। DRI এর ি ায়োয়, আমরা
আমাত্র ওয়াটারফ্র্তন্টর পুর্রুজ্জীির্তক্ প্রিাথরে ক্রি, স্থার্ীয় ক্মিংস্থার্
ন
িৃটষ্ট এিং
অিনর্থেক্
ন
প্রিৃজদ্ধতক্ ি ায়ো ক্রার জর্য রূপান্তরমূলক্ পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্েগুথলতে থিথর্তয়াগ
ক্রি এিং শ রেলীর এিং আমাত্র থিথভন্ন এলাক্াগুথলর মতধ্য িংতোগ হজার্ার ক্রি।
আমরা গভর্রন হ াচুল এিং আঞ্চথলক্ অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্ পথরষ্তক্ ট্রয়তক্ থর্িাচর্
ন
ক্রার
জর্য ধ্র্যিা্ জার্াই এিং আমাত্র থরভারওয়াক্ থডথিে পথরক্ের্াতক্ হক্ প্রাণ হপতে হ্খতে
উন্মুখ।"
কোবপটাল বরজিয়র্ ইম্বকার্বমক হডম্বভলপম্বমে কাউজিম্বলর হকা-হচয়ার রুি মো বর্,
NBT িোংম্বকর েম্প্ িেিস্থাপর্ার হপ্রবেম্বডে এিং ড: াবভডর্ রবিম্বগি,
ইউবর্ভাবেটট
ন অোট অোলিাবর্র হপ্রবেম্বডে িম্বলর্, "আমাত্র ি তোগী ক্াউজিল
ি্িযত্র পক্ষ্ হিতক্, আমরা এক্টট থিজয়ী DRI পথরক্ের্া প্রক্াশ ক্রার জর্য ট্রতয়র ্লতক্
অথভর্ন্দর্ জার্াই ো শ তরর ঐথে াথিক্ হজলার হক্ন্দ্রস্থতল র্েু র্ অিনর্থেক্
ন
িম্ভাির্া এিং
প্রিৃজদ্ধর পি উতন্মাচর্ ক্রতে রাষ্ট্রীয় ে থিল িযি ার ক্রতি।"

ট্রয় এখর্ DRI অর্ু্াতর্র 10 থমথলয়র্ ডলার হিতক্ 300,000 ডলার পেন্ত
ন পথরক্ের্া ে থিতল
িরাে ক্তর োর ডাউর্টাউর্তক্ পুর্রুজ্জীথিে ক্রার এক্টট হক্ৌশলগে থিথর্তয়াগ পথরক্ের্া
প্রণয়তর্র প্রজিয়া শুরু ক্রতি। থমউথর্থিপযাল প্রথেথর্থধ্, ক্থমউথর্টটর হর্েৃিৃন্দ, ও অর্যার্য
হেক্ত াল্ডারত্র থর্তয় গটঠে এক্টট স্থার্ীয় পথরক্ের্া ক্থমটট হিিরক্াথর খাতের এক্্ল
থিতশষজ্ঞ ও হেট পোতয়র
ন
পথরক্ের্াক্ারীত্র ি ায়ো থর্তয় এই প্রতচষ্টায় হর্েৃত্ব থ্তি।
হক্ৌশলগে থিথর্তয়াগ পথরক্ের্ায় স্থার্ীয় িংস্থার্ ও িুতোগগুতলা পরীক্ষ্া ক্রা তি এিং
ডাউর্টাউর্তক্ পুর্রুজ্জীথিে ক্রার ক্থমউথর্টটর থভশতর্র িাতি িিথেপূণ এিং
ন
িাস্তিায়র্
উপতোগী অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্, পথরি র্, আিাির্, ও ক্থমউথর্টট প্রক্েগুতলা ির্াি ক্রতি।
হক্ৌশলগে থিথর্তয়াগ পথরক্ের্া ডাউর্টাউতর্র জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্তক্ অগ্রির ক্রতি
এিং হেতটর েরফ হিতক্ হ্ওয়া এই 10 থমথলয়র্ ডলাতরর থিথর্তয়াগ ক্াতজ লাগাতে ও
িম্প্রিারণ ক্রতে পারতি এমর্ পুর্রুজ্জীথিেক্রণ প্রক্েগুতলাতে DRI অর্ু্াতর্র অি ন
থিথর্তয়াতগর হক্ষ্তত্র্ পি প্র্শর্ন ক্রতি। DRI-এর পঞ্চম রাউতের পথরক্ের্াগুতলা 2022 িাতল
িম্পন্ন তি।
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ েম্পম্বকন

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিেক্রণ উত্যাগটট থিথর্তয়াতগর জিয়াক্লাপার হক্ন্দ্র ও অর্ু টক্
থ তিতি ক্াজ ক্রার জর্য হেতটর ্শটট অঞ্চতলর িি ক্টটর ডাউর্টাউর্গুথল ও
এলাক্াগুথলতক্ পুর্রুজ্জীথিে ক্রার প্রজিয়া ত্বরাথণে ও িম্প্রিাথরে ক্রার উতেশয থর্তয় 2016
িাতল চালু ক্রা তয়থেল। এই উত্যাগ এক্টট র্জজরথি ীর্ ও অথভর্ি প্তক্ষ্প-গ্র তণরপথরক্ের্া হক্ৌশতলর প্রথেথর্থধ্ত্ব ক্তর ো হক্ৌশলগে পথরক্ের্ার িাতি োৎক্ষ্থণক্ িাস্তিায়তর্র
িংতোগ স্থাপর্ ক্তরতে।
এই ক্মিূন থচর প্রিম চার িেতর, হেট পুর্রুজ্জীথিেক্রতণর জর্য উপেুি অিস্থায় রতয়তে এিং
পুর্ঃউন্নয়র্, িযিিা, ক্মিংস্থার্
ন
তেথর, িৃ ির অিনর্থেক্
ন
ও আিাির্ িংিান্ত তিথচত্র্য, ও
িুতোগ-িুথিধ্াতক্ আক্ৃষ্টক্ারীতে পথরণে ওয়ার িম্ভাির্া রতয়তে এমর্ ডাউর্টাউর্গুতলাতে
400 থমথলয়র্ ডলার থিথর্তয়াগ ক্রতে অিীক্ারািদ্ধ তয়তে। DRI এর পঞ্চম রাউতে অথেথরি
200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাতরর প্রথেশ্রুথে িাক্তি। ডাউর্টাউতর্র হোগযো ও রূপান্তরতণর
থভথিতে অংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টটগুথলতক্ হেতটর 10 আঞ্চথলক্ অিনর্থেক্
ন
উন্নয়র্
ক্াউজিল মতর্ার্ীে ক্তরতে। প্রথেটট ক্থমউথর্টটতক্ এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগে থিথর্তয়াগ
পথরক্ের্া প্রণয়র্ এিং পুর্রুজ্জীথিেক্রতণর ক্থমউথর্টটর থভশর্তক্ িামতর্ এথগতয় থর্তি এিং
আতরা হিথশ হিিরক্াথর ও িরক্াথর থিথর্তয়াগতক্ ক্াতজ লাগাতি এমর্ গুরুত্বপূণ অর্ু
ন
টক্
প্রক্েগুতলা িাস্তিায়তর্র জর্য ক্মপতক্ষ্ 10 থমথলয়র্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা তয়তে।
ডাউর্টাউতর্র পুর্ঃউন্নয়র্ অতটাতমািাইতলর িযি ার ও থগ্রর্ াউজ গযাি থর্গমর্
ন উতেখতোগয
মাত্র্ায় ক্থমতয় হ্য় এমর্ াাঁটার মাধ্যতম, িাইক্ চাথলতয় ও ট্রার্জজতটর মাধ্যতম অযাতেিতোগয
ক্থমউথর্টটগুতলা তেথর ক্রার মাধ্যতম জলিায়ু পথরিেনতর্র থিরূপ প্রভাি ক্াটটতয় উঠা এিং
জলিায়ু র্যায়থিচাতরর প্রিার টাতর্ার জর্য হেতটর জােীয়-হর্েৃত্বমূলক্ প্রতচষ্টায় এক্টট অথে
গুরুত্বপূণ ভূ
ন থমক্া পালর্ ক্তর। এোড়াও DRI তরর িাইতর থচিথিতর্া্তর্র ও িযায়াম ক্রার
আতরা হিথশ িুতোগ তেথর ক্রা; িামাজজক্ থমিজিয়ার জর্য মার্থিক্ স্বাতস্থযর উন্নথে ক্রতি
এমর্ থর্রাপ্, অযাতেিতোগয পািথলক্ হস্পি প্র্ার্ ক্রা; এিং থিতশষ ক্তর িুথিধ্ািজঞ্চে

ক্থমউথর্টটগুতলাতে োজা, পুটষ্টক্র খািাতরর অযাতেি িম্প্রিারণ ক্রার মাধ্যতম, হেতটর িি
র্ীথেতে স্বাস্থয (Health Across All Policies)/িয়ি-িান্ধি NY (Age-Friendly NY) উত্যাগতক্
ি ায়ো ক্রতি।
এই উত্যাতগর হর্েৃতত্ব থর্উ ইয়তক্নর হিতিটাথর অফ হেট রিার্া হরািাত্া রতয়তের্।
িম্প্র্ায়গুথল এম্পায়ার হেট হডভলপতমন্ট ও হেট হ ামি এিং ক্থমউথর্টট থরথর্উতলর িাতি
থর্ষ্ঠ অংশী্াথরতে হেতটর হর্েৃতত্ব হিিরক্ারী খাে থিতশষজ্ঞ এিং হেট এতজজি ক্মীত্র
িমির্ন রতয়তে।
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