
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল পঞ্চম-রাউন্ড ে রতলী পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর 10 বমবলয়র্ 

ডলাম্বরর বমড- াডসর্ বিজয়ী ব সাম্বি  োভারস্ট্র এিং অবসবর্ংম্বক হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

 োভারস্ট্র এিং ওবসবর্ং-এর ে রতলীগুবলম্বক রূপান্তর করম্বত রাজে িাবসন্দা, 

সম্প্র্াম্বয়র হর্তা এিং সরকারী কম নকতনাম্ব্র সাম্বি কাজ করম্বি  

  

ে রতলীর পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এসি বিবর্ম্বয়াগ সম্প্র্ায়গুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিত 

করার এিং অি নর্ীবতম্বক সমৃদ্ধ করার জর্ে হেম্বের সমবিত পবরকল্পর্ার একটে 

গুরুত্বপূণ ন অংে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে  াভারররা এবং ওথিথর্ং শ রতলী 

পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উর্যারগর (Downtown Revitalization Initiative, DRI)পঞ্চম রাউরের 

থমড- াডির্ অঞ্চরলর থবজযী থ িারব প্ররতযরক্ 10 থমথলযর্ ডলার ক্রর ত থবল পারবর্৷ DRI 

রাউে 5-এর অংশ থ রিরব, হেরের 10টে আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নযর্ অঞ্চরলর প্রথতটে 20 

থমথলযর্ ডলাররর ত থবল হপরত োরে, ো ডাউর্োউর্গুরলারক্ প্রাণবন্ত অঞ্চরল রূপান্তর ক্রার 

মাধ্যরম হক্াথভড-19 পরবতী িমরয ক্থমউথর্টেগুরলারক্ তার্র অি নর্ীথত শক্তিশালী ক্ররত 

িা ােয ক্রার উরেরশয হেরের তরফ হিরক্ বরােকৃ্ত ও থবথর্রযাগকৃ্ত হমাে 200 থমথলযর্ 

ডলাররর ত থবরলর অংশ।  

  

"আমার্র শ রতলীগুথল  ল িম্প্র্াযগুথলর িংরোগ এবং উন্নথতর হক্ন্দ্রস্থল, এবং এক্জর্ 

প্রাির্ স্থার্ীয ক্ম নক্তনা থ িারব আথম বযক্তিগতভারব জাথর্ হে এই অি নাযর্ জীবর্োত্রার মার্ 

বাডারত ক্তো রূপান্তরক্ারী  রত পারর।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আমার্র শ রতলী 

পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উর্যারগর মাধ্যরম, আমরা রাজয জরুড ওথিথর্ং এবং  যাভারররর মরতা 

িম্প্র্াযগুথলরক্ ম ামারী হিরক্ পুর্রুদ্ধার ক্ররত এবং আরও ক্াে নক্র, বািরোগয,  া াঁোর 

উপরোগী শ রতলীগুথল ততথর ক্রার জর্য অথতথরি উৎিা  হ্ওযা অবযা ত রাখব।"  

  

হলফম্বের্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "আমরা েথ্ থর্উ ইযক্নরক্ পুর্থর্ নম নাণ ক্ররত 

চাই, তা রল আমার্র রাজয জরুড শ রতলীগুথলরত থবথর্রযাগ ক্ররত  রব, হে ক্াররণ শ রতলী 

পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উর্যাগ এত গুরুত্বপূণ ন৷ পথরক্াঠারমা উন্নযরর্ এই থবথর্রযারগর মাধ্যরম এই 

এলাক্াগুরলা অি ননর্থতক্ ও িাংসৃ্কথতক্ ক্ম নক্ারের আঞ্চথলক্ হক্রন্দ্র পথরণত  রব।"  

  



 

 

DRI শ রতথলর আরশপারশর অঞ্চলগুরলারক্ উচ্চ-মারর্র জীবর্ োপরর্র িুরোগ প্র্ার্ ক্রর 

এবং পুর্ঃউন্নযর্, বযবিা, ক্ম নিংস্থার্, ও অি ননর্থতক্ ও আবািরর্র তবথচত্রযরক্ আকৃ্ষ্ট ক্রর 

এমর্ এক্টে প্রাণবন্ত ক্তিযাক্লারপর হক্ন্দ্রস্থরল রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম হেরের অি ননর্থতক্ 

উন্নযরর্র র্ীথতর এক্টে থভথি থ রিরব ক্াজ ক্ররে। এই রাউরে, গভর্ নর হ াচুল অি নাযর্ থিগুণ 

ক্রর 100 থমথলযর্ হিরক্ 200 থমথলযর্ ক্ররর্ এবং প্রথতটে আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নযর্ 

পথরষ্রক্ ্ুটে 10 থমথলযর্ ডলার প্রাপক্ বা এক্টে 20 থমথলযর্ ডলার প্রাপক্রক্ রূপান্তরমূলক্ 

শ রতথলর পুর্ঃউন্নযর্ প্রক্রের জর্য মরর্ার্ীত ক্রার থিদ্ধান্ত হর্ওযার অর্ুমথত হ্র্। 

অতীরতর DRI রাউেগুরলার মরতাই, প্রথতটে থর্ব নাথচত ক্থমউথর্টে ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীথবত 

ক্রার এক্টে থভশর্ িুস্পষ্টভারব উরেখ ক্রর এবং ডাউর্োউর্রক্ রূপান্তর ক্রার এবং আররা 

হবথশ হবিরক্াথর ও িরক্াথর থবথর্রযাগরক্ ক্ারজ লাগারর্ার িম্ভাবর্া ররযরে এমর্ থক্েু স্বক্ীয 

প্রক্ে ির্াি ক্রর এমর্ এক্টে বেম-আপ ক্থমউথর্টে-থভথিক্ পথরক্ের্া প্রক্তিযার মাধ্যরম 

এক্টে হক্ৌশলগত পথরক্ের্া প্রণযর্ ক্ররব। DRI ত থবল তারপরর পুর্রুজ্জীথবতক্রণরক্ দ্রুত 

শুরু ক্রার এবং শ রতলীর জর্য ক্থমউথর্টের থভশর্রক্ বাস্তরব রূপ হ্ওযার িব হচরয হবথশ 

িম্ভাবর্া ররযরে এমর্ থর্ব নাথচত প্রক্েগুরলারক্ প্র্ার্ ক্ররব। DRI-হক্ হর্তৃত্ব হ্য থডপােনরমন্ট 

অফ হেে (Department of State), এবং থর্উ ইযক্ন হেে এর্াক্তজন থরিাচন অযাে হডরভলপরমন্ট 

অিথরটে (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) এর 

িারি অংশী্াথররত্বর মাধ্যরম প্রাপক্র্র প্রেুক্তিগত ি াযতা প্র্ার্ ক্রা  রব োরত তারা ক্াব নর্ 

থর্ররপক্ষ র্ীথতগুথল ি  রারজযর থির্ াউজ গযাি থর্গ নমরর্র লক্ষয অজনর্ ক্ররত ি াযতা ক্রর 

ো  ল 2050 িারলর মরধ্য 85 শতাংশ িীর্ াউি গযাি থর্গ নমর্ হ্রাি ক্রা।  

  

 োভারস্ট্র  

  

 যাভারররযর শ রতলী  ল  াডির্ থরভারফ্ররন্টর ক্াোক্াথে এক্টে উচ্চ- র্রত্বর এলাক্া। 

িামটের লক্ষয এই এলাক্াটেরক্ এক্টে অন্তভুনক্তিমূলক্, প্রাণবন্ত, 21 শতরক্র র্গর হক্রন্দ্র 

পথরণত ক্রা হেখারর্ বাথিন্দারা এবং ্শ নর্ািীরা বিবাি ক্ররত, ক্াজ ক্ররত, থশখরত এবং 

হখলরত পাররর্৷ এক্াথধ্ক্ থমশ্র-বযব াররর উন্নযর্, এক্টে র্তুর্ ওযাোরফ্রন্ট এিপ্ল্যারর্ড, এবং 

রাস্তার ্ৃরশযর উন্নথত ি  এক্াথধ্ক্ িমূ্পণ ন এবং চলমার্ প্রক্েগুথলর িারি  াভারর শ রতলীর 

পুর্রুজ্জীবরর্র প্রথত অঙ্গক্ারবদ্ধ ররযরে। এই ক্ারজর উপর থভথি ক্রর,  যাভারর এর লক্ষয 

 ল খাথল জাযগার পুর্ঃথবক্াশ ক্রা, পাবথলক্ হস্পি প্রিাথরত ক্রা, ওযাোরফ্ররন্টর অি ননর্থতক্ 

ক্াে নক্লাপ এবং অযারেি বৃক্তদ্ধ ক্রা এবং, হিই িারি তার্র তবথচত্রযময ইথত ািরক্ আথলঙ্গর্ 

ক্রা।  

  

ওবসবর্ং  

  

ওথিথর্ং এর DRI ওযাোরফ্রন্ট হজলার উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্ররব। এক্টে ডাউর্োউর্ ো 

হেে এবং র্যাশর্াল থ রোথরক্ হরক্তজোর উভযরতই আরে, ওথিথর্ং তার্র থব্যমার্ 

িংস্থার্গুথল বযব ার ক্ররত চায, োর মরধ্য ররযরে এক্টে িমৃদ্ধ ইথত াি, জর্িাধ্াররণর 

িুরোগ-িুথবধ্া, িমৃ্পি বিবািক্ারীরা এবং এক্টে উদ্ভাবর্ী বযবিাযীক্ িম্প্র্ায, ো পূব নবতী 

িাফরলযর উপর থভথি ক্রর গরড তুলরত এবং তার্র শ রতলীরক্ িব হচরয বড অি ননর্থতক্ 

প্রভাব লাভ ক্ররত শক্তিশালী ক্ররব। পূব নবতী িাফলযগুথলর মরধ্য আরে এক্টে থমশ্র-বযব াররর 



 

 

উন্নযর্, োর িারি আরে এক্টে ওযাোরফ্রন্ট পাক্ন, প্ররমারর্ড, তিক্ত, এবং এক্টে প্রাির্ 

ব্রাউর্থফরে থফথশং থপযার, থিং থিং থক্ল থির্ওরয এবং চলমার্ থিং থিং থপ্রজর্ থমউক্তজযাম 

প্রক্ে। এই প্রক্েগুথলর উপর থভথি ক্রর, ওথিথর্ং এর লক্ষয  ল ক্থমউথর্টে পথররষবার উন্নথত 

ক্রা, ওযাোরফ্ররন্টর অযারেি এবং অি ননর্থতক্ প্রভাব বৃক্তদ্ধ ক্রা, পাবথলক্ হস্পি প্রিাথরত ক্রা 

এবং উন্নযরর্র জর্য এলাক্াগুথল পুর্থর্ নম নাণ ক্রা।  

  

থমড- াডির্ অঞ্চল অি ননর্থতক্ উন্নযর্ ক্াউক্তিল (Mid-Hudson Region Economic 

Development Council) িমি অঞ্চল জরুড িম্প্র্াযগুথলর ক্াে হিরক্ জমা হ্ওযা 

প্রস্তাবগুথলর এক্টে পুঙ্খার্ুপুঙ্খ এবং প্রথতরোথগতামূলক্ পে নারলাচর্া প্রক্তিযা পথরচালর্া ক্রররে 

এবং  যাভারর এবং ওথিথর্ংরক্ মরর্ার্ীত ক্রার আরগ র্ীরচর িাতটে থর্র্ নাযরক্র িবগুথল 

থবরবচর্া ক্রররে:  

  

• শ রতলীটে িুথর্থ ন্ষ্ট পথরিীমা-থবথশষ্ট ও থর্থবডভারব থবর্যস্ত  রত  রব;  

• শ রতলীটে পূরব নর বা ভথবষযরতর হবিরক্াথর ও িরক্াথর থবথর্রযাগরক্ হি অঞ্চরল ও তার 

আরশপারশর অঞ্চরল ক্ারজ লাগারত িক্ষম;  

• শ রতলীর মরধ্য, অিবা তার থর্ক্েবতী এলাক্ায ক্ম নিংস্থারর্র িাম্প্রথতক্ বা আিন্ন 

বৃক্তদ্ধ  োর িুরোগ িাক্রত  রব, ো ক্মীর্ররক্ শ রতলীরত আকৃ্ষ্ট ক্ররত পাররব, 

পুর্ঃউন্নযরর্ ি াযতা ক্ররব এবং হেক্িই িমৃক্তদ্ধ বরয আর্রব;  

• শ রতলীটে অবশযই িব বযি, আয, থলঙ্গ, পথরচয, িক্ষমতা, গথতশীলতা ও িাংসৃ্কথতক্ 

পেভূথমর মার্ুরষর জর্য এক্টে আক্ষ নণীয ও প্রাণবন্ত ক্থমউথর্টে  রত  রব;  

• থমউথর্থিপযাথলটে ইথতমরধ্যই স্থার্ীয ভূথমর বযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং 

িংিান্ত মার্্ে বযব ার ক্রা, িডরক্র পথরক্ের্া িমূ্পণ ন ক্রা, জ্বালাথর্ িাশ্রযী প্রক্ে, 

িবুজ ক্ম নিংস্থার্, ও পথরব র্-অথভমুখী উন্নযর্ িম্পন্ন ক্রা ি , জীবর্ োপরর্র 

িক্ষমতা ও গুণমার্ বৃক্তদ্ধ ক্রর এমর্ র্ীথত ততথর ও বাস্তবাযর্ ক্রর িাক্রত  রব অিবা 

তা ক্রার িক্ষমতা িাক্রত  রব;  

• থমউথর্থিপযাথলটে ডাউর্োউরর্র পুর্রুজ্জীথবতক্ররণর এক্টে থভশর্ এবং DRI 

হক্ৌশলগত থবথর্রযাগ পথরক্ের্ায অন্তভুনি ক্রা হেরত পারর এমর্ প্রক্ে ও 

উর্যাগগুরলার এক্টে প্রািথমক্ তাথলক্া পাওযা োয এমর্ এক্টে উনু্মি ও শক্তিশালী 

ক্থমউথর্টের িমৃ্পিতা প্রক্তিযা পথরচালর্া ক্রর িাক্রত  রব;  

• থমউথর্থিপযাথলটের DRI প্রক্তিযার বযবস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীয িক্ষমতা িাক্রত  রব; এবং  

• থমউথর্থিপযাথলটে এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুরলারক্ ির্াি ক্রররে হেগুরলা DRI 

ত থবল হপরলই থর্ক্েবতী-রমযার্ বাস্তবাযরর্র জর্য প্রস্তুত  রয োরব।  

  

 যাভারর এবং ওথিথর্ং এখর্ থমডলোউর্, থক্ংের্, থর্উ হরারশল এবং থপক্থস্কল শ ররর িারি 

হোগ্ার্ ক্রররে, হেগুথল েিািরম প্রিম চারটে DRI রাউরে থমড- াডির্ অঞ্চরলর থবজযী 

থেল।  

  

হেে থডপােনরমরন্টর হর্তৃরত্ব, রারজযর থবরশষজ্ঞর্র এক্টে আন্তঃ-এরজক্তির ্ল এখর্ 

 যাভারর এবং ওথিথর্ং এর িারি 10 থমথলযর্ ডলাররর DRI অর্ু্ার্ হিরক্ 300,000 ডলার 



 

 

পে নন্ত পথরক্ের্া ত থবল থ্রয তার্র শ রতলীর পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য এক্টে হক্ৌশলগত 

থবথর্রযাগ পথরক্ের্া ততথরর প্রক্তিযা শুরু ক্ররত ক্াজ ক্ররব৷ হপৌর প্রথতথর্থধ্, িম্প্র্ারযর 

হর্তা এবং অর্যার্য হেক্র াোরর্র িমন্বরয গটঠত স্থার্ীয পথরক্ের্া ক্থমটেগুথল হবিরক্াথর 

খারতর থবরশষজ্ঞ এবং রাষ্ট্রীয পথরক্ের্াথব্র্র এক্টে ্ল িারা িমথি নত প্ররচষ্টার হর্তৃত্ব হ্রব। 

হক্ৌশলগত থবথর্রযাগ পথরক্ের্াগুথল স্থার্ীয িংস্থার্ এবং িুরোগগুথল পরীক্ষা ক্ররব এবং 

অি ননর্থতক্ উন্নযর্, পথরব র্, আবাির্, এবং িম্প্র্ায প্রক্েগুথলরক্ থচথিত ক্ররব ো 

শ রতলীর পুর্রুজ্জীবরর্র জর্য প্রথতটে িম্প্র্ারযর ্ৃটষ্টভথঙ্গর িারি িামঞ্জিযপূণ ন  রব এবং 

হেগুথল বাস্তবাযরর্র জর্য প্রস্তুত৷ হক্ৌশলগত থবথর্রযাগ পথরক্ের্াগুথল পুর্রুজ্জীবর্ 

প্রক্েগুথলরত DRI অর্ু্ার্ ত থবরলর থবথর্রযাগরক্ পি প্র্শ নর্ ক্ররব ো এর শ রতলীর জর্য 

িম্প্র্ারযর ্ৃটষ্টভথঙ্গরক্ অিির ক্ররব এবং ো রারজযর 10 থমথলযর্ ডলাররর থবথর্রযারগর 

িুথবধ্া হর্রব এবং হিটে প্রিাথরত ক্ররব। DRI-এর পঞ্চম রাউরের পথরক্ের্াগুরলা 2022 িারল 

িম্পন্ন  রব।  

  

হসম্বেোবর অফ হেে হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলম্বের্, "ডাউর্োউর্ থরভাইোলাইরজশর্ 

ইথর্থশরযটেভ ম ামারী হিরক্ হবথররয আিা  যাভারর এবং ওথিথর্ং এর অি নর্ীথতরক্ 

পুর্রুজ্জীথবত ক্ররত িা ােয ক্ররব। হেে থডপােনরমন্ট এক্টে হক্ৌশলগত পথরক্ের্া ততথর 

ক্ররত প্রথতটে িারমর িারি ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ  রয আরে ো এখারর্ থমড- াডির্ অঞ্চরল 

বাথিন্দা, বযবিা এবং ্শ নর্ািীর্র জর্য আরও ভাল জাযগা ততথর ক্ররত বযক্তিগত থবথর্রযারগর 

িুথবধ্া হর্রব।"  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও- 

মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইে িম্বলম্বের্, "ওথিথর্ং এবং  যাভারররক্ অথভর্ন্দর্ তার্র শ রতথলর 

িম্প্র্াযগুথলরক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য তার্র অিামার্য পথরক্ের্ার জর্য৷ উভযই 

িাধ্ারণ ধ্ারণাগুথল ভাগ ক্রর ো এক্টে হক্ন্দ্রীয থিম গঠর্ ক্রর - তার্র ওযাোরফ্রন্ট, তার্র 

ইথত াি এবং তার্র তবথচত্রযময এবং িাংসৃ্কথতক্ভারব িমৃদ্ধ িম্প্র্াযগুথল এক্টে শক্তিশালী 

থভথি প্র্ার্ ক্রর হেখার্ হিরক্ তার্র শ রতলীগুথল উন্নথত ক্ররত এবং িমৃক্তদ্ধ লাভ ক্ররত 

পারর৷ এই থবজযী িংথমশ্রণ, DRI িমি নরর্র িারি, থর্ক্তিত ক্রর হে ওথিথর্ং এবং  যাভারর 

িম্প্র্াযগুথল আগামী প্রজরন্মর জর্য িমৃদ্ধ  রত পারর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে হ ামস অোন্ড কবমউবর্টে বরবর্উয়াল কবমের্ার রুি অোর্ 

বভসর্াউসকাস িম্বলম্বের্, "ডাউর্োউর্ থরভাইোলাইরজশর্ ইথর্থশরযটেভ  ল এক্টে বযাপক্ 

এবং বহুমুখী হক্ৌশল ো থর্উ ইযরক্নর স্থার্ীয অি নর্ীথতরক্ উন্নীত ও পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য 

ততথর ক্রা  রযরে৷  যাভারর এবং ওথিথর্ং উভযই উরেখরোগয িম্প্ এবং িমবধ্ নমার্ 

জর্িংখযা ি  র্্ীতীরবতী িুন্দর িম্প্র্ায। আজ হ াথষত 10 থমথলযর্ ডলাররর পুরস্কার এই 

ডাউর্োউর্ হক্ন্দ্রগুথলরক্ তার্র িম্ভাবর্ারক্ িব নাথধ্ক্ ক্ররত এবং থর্উ ইযক্নবািীর্র জর্য 

িাশ্রযী মূরলযর আবািরর্র িুরোগগুথলরক্ প্রিাথরত ক্ররত িা ােয ক্ররব।"  

  

হডাবরর্ এম.  োবরস, NYSERDA এর হপ্রবসম্বডন্ট এিং CEO িম্বলর্, "NYSERDA আমার্র 

রাজয থবভারগর ি ক্মীর্র িারি অংশী্াথরত্ব ক্ররত হপরর আর্ক্তন্দত ক্াব নর্ থর্ররপক্ষ লক্ষয 

অিির ক্রার জর্য রারজযর শ রতলী পুর্রুজ্জীবর্ প্ররচষ্টার অংশ থ রিরব। আমরা  যাভারর 



 

 

এবং ওথিথর্ংরক্ প্রেুক্তিগত ি াযতা এবং থর্র ন্থশক্া প্র্ারর্র জর্য উনু্মখ ক্ারণ তারা আমার্র 

িবুজ অি নর্ীথত গরড হতালার িারি িারি রাজয জরুড আরও থডক্াব নর্াইজড, হেক্িই 

িম্প্র্াযগুথলরক্ উত্িাথ ত ক্রার িমি নরর্ তার্র পথরক্ের্াগুথলরত শক্তি ্ক্ষতার 

র্ীথতগুথলরক্ অন্তভুনি ক্রর।"  

  

বসম্বর্ের হজমস সু্কবফস িম্বলম্বের্, "ডাউর্োউর্ থরভাইোলাইরজশর্ ইথর্থশরযটেভ 

পুরষ্কারপ্রাপ্ত থ িারব  যাভারর এর থর্ব নাচর্ উরিজর্াপূণ ন, এবং িম্প্র্ারযর অি ননর্থতক্ বৃক্তদ্ধরক্ 

িমি নর্ ক্রর এমর্ র্তুর্ থবথর্রযাগ ততথর ক্ররত লক্ষযেুি রাষ্ট্রীয ত থবল িরবরা  ক্ররব৷ 

থবজযী আরব্রর্ তার্র ক্ারজর জর্য  যাভারররা ্লরক্ অথভর্ন্দর্, এবং গভর্ নর হ াচুলরক্ 

আমার ধ্র্যবা্।"  

  

বসম্বর্ের এবলজা হরইচবলর্-হমলবর্ক িম্বলম্বের্, "ওথিথর্ং DRI প্ল্যার্ র্তুর্ বাথিন্দা, ্শ নক্ 

এবং বযবিাগুথলরক্ স্বাগত জার্ারত পারর এমর্ আরও প্রাণবন্ত এবং আক্ষ নক্ হজলা ততথর 

ক্ররত িম্প্র্ারযর থক্েু হিরা িম্প্রক্ ক্ারজ লাগায, োর মরধ্য ররযরে এর ওযাোরফ্রন্ট এবং 

িমদৃ্ধ ঐথত য। আথম গভর্ নর হ াচুল, হেে থডপােনরমন্ট এবং থমড- াডির্ থরক্তজওর্াল 

ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমন্ট ক্াউক্তিরলর ক্ারে কৃ্তজ্ঞ এই ম ার্ ক্ম নিূচীরত তার্র িমৃ্পিতার 

জর্য, এবং আথম ওথিথর্ং-এর বাথিন্দা এবং ক্ম নক্তনার্র িারি এই ম ার্ িংবা্টে উ্োপর্ 

ক্ররত হপরর আর্ক্তন্দত।"  

  

বিধার্সভার স্সে হকম্বর্ি হজম্বব্রাবস্ক িম্বলম্বের্, "ডাউর্োউর্ থরভাইোলাইরজশর্ 

ইথর্থশরযটেভ ফাক্তেং এ 10 থমথলযর্ ডলার  যাভারররা িারম এক্টে রূপান্তরমূলক্ প্রভাব 

হফলরব৷ রারজযর থবথর্রযাগ এক্টে গথতশীল থরভারফ্রন্ট িম্প্র্ায ততথরর স্থার্ীয প্ররচষ্টারক্ 

আরও এথগরয থর্রয োরব ো র্তুর্ বাথিন্দার্র এবং বযবিাগুথলরক্ তার্র থশক্ড স্থাপর্ ক্ররত 

উত্িাথ ত ক্রর, এবং িারমর ো থক্েু হ্ওযার আরে তার িব থক্েু অরন্বষণ ক্ররত ্শ নক্র্র 

স্বাগত জার্ায। এটে এক্টে উরিজর্াপূণ ন থ্র্, এবং আথম গভর্ নর হ াচুলরক্ ধ্র্যবা্ জার্ারত 

চাই।"  

  

বিধার্সভার স্সে সোন্ডন্ড গোম্বলফ িম্বলম্বের্, "আজরক্র হ াষণাটে ওথিথর্ংরযর জর্য 

এক্টে জয, এবং আথম গভর্ নর হ াচুরলর িারি খবরটে ভাগ ক্রর হর্ওযার জর্য এর হচরয হবথশ 

উরিক্তজত  রত পাথর র্া৷ ডাউর্োউর্ থরভাইোলাইরজশর্ ইথর্থশরযটেভ পুররা অঞ্চল জরুড 

হপৌরিভাগুথলরক্ অি ননর্থতক্ প্রবৃক্তদ্ধ দ্রুত শুরু ক্ররত িা ােয ক্ররে, এবং এই 10 থমথলযর্ 

ডলাররর পুরস্কাররর ফরল হে প্রক্েগুথল এবং উন্নথতগুথল  রযরে তা হ্রখ আথম হরামাক্তঞ্চত। 

অথভর্ন্দর্!"  

  

 োভারস্ট্র এর হময়র মাইম্বকল হকাহুে িম্বলম্বের্, "ধ্র্যবা্, গভর্ নর হ াচুল, এই ম ার্ 

িম্মারর্র জর্য। আমার্র ডাউর্োউর্ থরভাইোলাইরজশর্ ইথর্থশরযটেভ প্ল্যারর্ িক্তম্মথলত িময, 

উত্িগ ন এবং প্ররচষ্টার জর্য আথম অতযন্ত গথব নত। এই শীষ ন িরম্মলরর্ হপৌৌঁোরত এবং এই 

লক্ষযেুি অি ননর্থতক্ উন্নযর্ ত থবল  রর তুলরত োরা আমার্র িা ােয ক্রররের্ তার্র 

প্ররতযক্রক্ আথম ধ্র্যবা্ জার্াই।"  

  



 

 

ওবসবর্ং হময়র বরকা হলবভর্ িম্বলম্বের্, "ওথিথর্ংরযর জর্য এটে এক্টে উরিজর্াপূণ ন থ্র্, 

এবং এখারর্ িারমর অরর্ক্ মার্ুরষর ক্রঠার পথরশ্ররমর প্রমাণ। ধ্র্যবা্, গভর্ নর হ াচুল, 

আমার্র িম্প্র্ারযর ক্ারে এই 10 থমথলযর্ প্রথতশ্রুথত প্র্ার্ ক্রার জর্য। আমরা এই ত থবল 

িমি নর্ ক্রর এমর্ ম ার্ প্রক্েগুথল এবং অিগথতগুথল হ্খার জর্য উনু্মখ।"  

  

বমড  াডসর্ বরন্ডজওর্াল ইম্বকার্বমক হডম্বভলপম্বমন্ট কাউন্ডিম্বলর হচয়ার ড. হডার্াল্ড 

বপ. ন্ডেন্ডিয়ার্, হপ্রবসম্বডন্ট, SUNY বর্উ পল্টজ িম্বলম্বের্, "ওথিথর্ং এবং  যাভারররারক্ 

অথভর্ন্দর্ তার্র শ রতথলর িম্প্র্াযগুথলরক্ িংরশাধ্র্ ক্রার জর্য তার্র অিামার্য 

পথরক্ের্ার জর্য৷ এই থবথর্রযাগগুথল তার্র ডাউর্োউর্গুথলরক্ শক্তিশালী ক্ররত, স্থার্ীয 

বযবিা বৃক্তদ্ধ ক্ররত এবং তার্র িম্প্র্াযরক্ রূপান্তর ক্ররত ি াযতা ক্ররব। DRI-এর উদ্ভাবর্ী 

এবং থচন্তাশীল প্রক্েগুথল রারজযর চারপারশ িথতযক্াররর পথরবতনর্ এরর্রে এবং ভথবষযরতর 

জর্য আরও শক্তিশালী থর্উ ইযরক্নর পুর্গ নঠর্ ও পুর্থর্ নম নারণ আমার্র ক্াজরক্ আরও িমি নর্ 

ক্ররব।"  

  

ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ সম্পম্বকন  

  

ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উর্যাগটে থবথর্রযারগর ক্তিযাক্লাপ ও অর্ু েক্ থ রিরব 

ভূথমক্া রাখার জর্য হেরের ্শটে অঞ্চরলর িবক্টের ডাউর্োউর্ ও অঞ্চলরক্ পুর্রুজ্জীথবত 

ক্রার প্রক্তিযা ত্বরাথণত ও িম্প্রিাথরত ক্রার উরেশয থর্রয 2016 িারল চালু ক্রা  রযথেল। 

উর্যাগটে অভূতপূব ন এবং উদ্ভাবর্ী পথরক্ের্া-হিরক্-হক্ৌশরলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রর ো তাত্ক্ষথণক্ 

বাস্তবাযরর্র িারি হক্ৌশলগত পথরক্ের্া এক্ক্তত্রত ক্রর।   

  

এই ক্ম নিূথচর প্রিম চার বেরর, হেে পুর্রুজ্জীথবতক্ররণর জর্য উপেুি অবস্থায ররযরে এবং 

পুর্ঃউন্নযর্, বযবিা, ক্ম নিংস্থার্ ততথর, বৃ ির অি ননর্থতক্ ও আবাির্ িংিান্ত তবথচত্রয, ও 

িুরোগ-িুথবধ্ারক্ আকৃ্ষ্টক্ারীরত পথরণত  ওযার িম্ভাবর্া ররযরে এমর্ ডাউর্োউর্গুরলারত 

400 থমথলযর্ ডলার থবথর্রযাগ ক্ররত অঙ্গীক্ারাবদ্ধ  রযরে। DRI এর পঞ্চম রাউরে অথতথরি 

200 থমথলযর্ মাথক্নর্ ডলাররর প্রথতশ্রুথত িাক্রব। ডাউর্োউরর্র হোগযতা ও রূপান্তররণর 

থভথিরত অংশি ণক্ারী ক্থমউথর্টেগুথলরক্ হেরের 10-টে আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নযর্ 

ক্াউক্তিল মরর্ার্ীত ক্রররে। প্রথতটে িম্প্র্াযরক্ এক্টে ডাউর্োউর্ হক্ৌশলগত থবথর্রযাগ 

পথরক্ের্া প্রণযর্ এবং পুর্রুজ্জীথবতক্ররণর ক্থমউথর্টের থভশর্রক্ িামরর্ এথগরয হর্রব এবং 

আররা হবথশ হবিরক্াথর ও িরক্াথর থবথর্রযাগরক্ ক্ারজ লাগারব এমর্ গুরুত্বপূণ ন অর্ু েক্ 

প্রক্েগুরলা বাস্তবাযরর্র জর্য অন্তত 10 থমথলযর্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  রযরে।  

  

ডাউর্োউরর্র পুর্ঃউন্নযর্ অরোরমাবাইরলর বযব ার ও থির্ াউজ গযাি থর্গ নমর্ উরেখরোগয 

মাত্রায ক্থমরয হ্য এমর্  া াঁোর মাধ্যরম, বাইক্ চাথলরয ও পথরব রর্র মাধ্যরম অযারেিরোগয 

ক্থমউথর্টেগুরলা ততথর ক্রার মাধ্যরম জলবায ুপথরবতনরর্র থবরূপ প্রভাব ক্াটেরয ওঠা এবং 

জলবায ুর্যাযথবচাররর প্রিার  োরর্ার জর্য হেরের জাতীয-হর্তৃত্বমূলক্ প্ররচষ্টায এক্টে অথত 

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রর। DRI বাইররর থবরর্া্র্ এবং বযাযারমর জর্য আরও িুরোগ ততথর 

ক্রর রারজযর স্বাস্থয জরুড িমস্ত র্ীথত/বযি-বান্ধব NY উর্যাগরক্ িমি নর্ ক্রর; িামাক্তজক্ 

হোগারোরগর জর্য থর্রাপ্, অযারেিরোগয পাবথলক্ হস্পি অফার ক্রর, ো মার্থিক্ স্বারস্থযর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccc44a728611e4ceedf0308d9ade95054%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732039857677805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2ByQw2X7yBPA1gnpnX5vABAs4eynMYttVB8eEQqstvhI%3D&reserved=0


 

 

উন্নথত ক্রর; এবং তাজা, পুটষ্টক্র খাবারর প্ররবশাথধ্ক্ার িম্প্রিারণ ক্রর, থবরশষ ক্রর অর্ুন্নত 

িম্প্র্াযগুথলরত।   

  

এই উর্যারগর হর্তৃরত্ব থর্উ ইযরক্নর হিরিোথর অফ হেে রিার্া হরািার্া ররযরের্। 

িম্প্র্াযগুথল এম্পাযার হেে হডভলপরমন্ট ও হেে হ ামি এবং ক্থমউথর্টে থরথর্উরলর িারি 

 থর্ষ্ঠ অংশী্াথররত হেরের হর্তৃরত্ব হবিরক্ারী খাত থবরশষজ্ঞ এবং হেে এরজক্তি ক্মীর্র 

িমি নর্ লাভ ক্রর।  

###  
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