
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/28/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ট্োর্ার্ নবভলম্বক ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োম্বগর পঞ্চম রাউম্বের 

বিতীয় 10 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর কোবপট্াল বরজয়র্ বিজয়ী ব ম্বর্ম্বি হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

ট্োর্ার্ নবভম্বলর ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবিত করম্বত হেট্ কাজ করম্বি িাবর্ন্দা, 

র্ম্প্র্াম্বয়র হর্তা এিং র্রকাবর কম নকতনাম্ব্র র্াম্বি  

  

ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এর্ি বিবর্ম্বয়াগ কবমউবর্টট্গুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত 

করার এিং অি নর্ীবতম্বক র্মৃদ্ধ করার জর্ে হেম্বট্র র্মবিত পবরকল্পর্ার একটট্ 

গুরুত্বপূণ ন অংে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে ট্যার্ার্ নথভল ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবর্ 

উক্যাকগর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম রাউকের রাজধার্ী অঞ্চকলর 

থিতীয় থবজয়ী থ কর্কব 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অি নায়র্ লাভ ক্রকব। DRI পঞ্চম রাউকের 

অংশ থ কর্কব, হেকট্র 10টট্ আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতর প্রথতটট্কক্ 20 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্র্ার্ 

ক্রা  কে, অি নাৎ র্ব নকমাট্ 200থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অি নায়র্ ও থবথর্কয়াগ ক্রা  কে োকত 

ডাউর্ট্াউর্গুথলকক্ প্রাণবন্ত এলাক্ায় রূপান্তর ক্রার মাধযকম র্ম্প্র্ায়গুথলকক্ তাক্র 

হক্াথভড-19 পরবতী অি নর্ীথতকক্ উন্নত ক্রার র্া ােয লাভ ক্কর।  

  

"হক্াথভড-19 হোট্ বযবর্া ও র্ম্প্র্াকয় হেই প্রভাব হেকলকে, তার ক্ারকণ তাক্র 

পুর্রুজ্জীবকর্র জর্য হেকট্র থবথর্কয়াগ অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন োকত ক্কর তারা আকগর হিকক্ 

ভাকলা অবস্থায় থেকর হেকত পাকর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অি নায়র্ র্মদৃ্ধ ইথত াকর্র 

গ্রাম ট্যার্ার্ নথভলকক্ পরবতী পে নাকয় থর্কয় োকব োকত ক্কর এটট্ আপকেট্ থর্উ ইয়কক্নর 

হর্রাক্র এক্টট্ উ্া রণ থ কর্কব থবক্থশত ও উত্থিত  কত পাকর।"  

  

হলফম্বট্র্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "এই 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অি নায়র্ 

ট্যার্ার্ নথভলকক্ চার ঋতুকতই েুটট্ ক্াট্াকর্া ও থবকর্া্র্ থশল্পকক্ র্মি নর্ ক্কর এমর্ এক্টট্ র্াশ্রয়ী 

র্ম্প্র্ায়  কয় উঠার ক্াজ চাথলকয় হেকত থ্কব। 'হপইকেড থভকলজ ইর্ ্য স্কাইকয়র (Painted 

Village in the Sky)' বাথর্ন্দারা এখর্ অর্যার্য অকর্ক্ ডাউর্ট্াউকর্র বাথর্ন্দাক্র র্াকি েুক্ত 

 কব োরা এই গুরুত্বপূণ ন হপ্রাগ্রাম িারা লাভবার্  কয়কে।"  

  



হেকট্র থডপাট্নকমকের হর্তৃকত্ব, ডাউর্ট্াউকর্র এলাক্াগুথলকক্ উচ্চমাকর্র জীবর্ প্র্ার্ক্ারী 

এবং পুর্থর্ নম নাণ, বযবর্া, চাক্থর এবং অি ননর্থতক্ ও আবাথর্ক্ ববথচত্র্য আক্ষ নণক্ারী 

ত্থিয়াক্লাকপর প্রাণবন্ত হক্ন্দ্র রূপান্তর ক্কর, DRI হেকট্র অি ননর্থতক্ থবক্াশ র্ীথতর এক্টট্ 

থভথিপ্রস্তর থ কর্কব ক্াজ ক্কর। এই রাউকে, গভর্ নর হ াচুল অি নায়র্ থিগুণ ক্কর 100 থমথলয়র্ 

হিকক্ 200 থমথলয়র্ ক্করর্ এবং প্রথতটট্ আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ পথরষ্কক্ ্ুটট্ 10 

থমথলয়র্ ডলার প্রাপক্ বা এক্টট্ 20 থমথলয়র্ ডলার প্রাপক্কক্ রূপান্তরমূলক্ শ রতথলর 

পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্কল্পর জর্য মকর্ার্ীত ক্রার থর্দ্ধান্ত হর্ওয়ার অর্ুমথত হ্র্। অতীকতর DRI 

রাউেগুকলার মকতাই, প্রথতটট্ থর্ব নাথচত ক্থমউথর্টট্ ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার এক্টট্ 

থভশর্ র্ুস্পষ্টভাকব উকেখ ক্কর এবং ডাউর্ট্াউর্কক্ রূপান্তর ক্রার এবং আকরা হবথশ 

হবর্রক্াথর ও র্রক্াথর থবথর্কয়াগকক্ ক্াকজ লাগাকর্ার র্ম্ভাবর্া রকয়কে এমর্ থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ল্প 

র্র্াক্ত ক্কর এমর্ এক্টট্ বট্ম-আপ ক্থমউথর্টট্-থভথিক্ পথরক্ল্পর্া প্রত্থিয়ার মাধযকম এক্টট্ 

হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্রকব। DRI ত থবল তারপকর পুর্রুজ্জীথবতক্রণকক্ দ্রুত শুরু 

ক্রার এবং শ রতলীর জর্য ক্থমউথর্টট্র থভশর্কক্ বাস্তকব রূপ হ্ওয়ার র্ব হচকয় হবথশ 

র্ম্ভাবর্া রকয়কে এমর্ থর্ব নাথচত প্রক্ল্পগুকলাকক্ প্র্ার্ ক্রকব। DRI-র মাধযকম থর্উ ইয়ক্ন হেট্ 

এর্াত্থজন থরর্াচন অযাে হডকভলপকমে অকিাথরটট্ (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) অি নপ্রাপ্তক্র র্ ায়তা ক্রকত ক্াথরগথর র্মি নর্ প্র্ার্ 

ক্রকব োর মকধয রকয়কে 2050 র্াকলর মকধয 85 শতাংশ থগ্রর্ াউজ গযার্ থর্ঃর্রণ হ্রার্ ক্রার 

হেকট্র লক্ষ্য র্মি নর্ ক্রকত ক্াব নর্ থর্রকপক্ষ্ র্ীথত।  

  

ট্োর্ার্ নবভল  

  

ট্যার্ার্ নথভকলর DRI মকর্াকোগ থ্কব তাক্র ডাউর্ট্াউকর্র হপইকেড থভকলজ অংকশ। ক্যাট্থস্কল 

েকরে থপ্রজাকভনর মকধয, ট্যার্ার্ নথভল তাক্র ক্ম্প্যাক্ট,  া াঁট্ার হোগয এবং ববথচত্র্যময় 

ডাউর্ট্াউর্কক্ ক্ল্পর্া ক্কর বযবর্া, হবর্রক্াথর োউকেশর্, র্ম্প্র্াকয়র র্্র্য, থর্ব নাথচত হর্তা, 

এবং র্ামাত্থজক্ উদ্ভাবক্ক্র এক্টট্ চট্পকট্ হজাট্ থ কর্কব, োরা বহু উক্যাগ শুরু ক্কর 

গ্রামটট্কক্ র্ক্কলর জর্য অর্াধারণ ক্কর তুলকত এক্র্াকি ক্াজ ক্রকব। স্থার্ীয় ্ী নকময়াথ্ 

বাথর্ন্দাক্র জর্য এক্টট্ র্াশ্রয়ী চার ঋতুর থবকর্া্র্ ও েুটট্ ক্াট্াকর্ার স্থার্  কয় উঠার থর্কব্র্ 

থর্কয়, গ্রামটট্ তাক্র ডাউর্ট্াউর্কক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রকত ক্কঠার পথরশ্রম ক্করকে, এর জর্য 

র্াম্প্রথতক্ ও আর্ন্ন 126 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ রকয়কে। এই থর্কব্র্ অবযা ত হরকখ, 

ট্যার্ার্ নথভকলর উকেশয  ল র্তুর্ র্াশ্রয়ী আবার্র্ বতথর ক্রা, র্ম্প্র্াকয়র হর্বা র্ম্প্রর্ারণ ক্রা, 

এবং থশল্প ও র্াংসৃ্কথতক্ র্ুকোগরু্থবধা বতৃ্থদ্ধ ক্রা।  

  

ক্যাথপট্াল থরজয়কর্র অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ পথরষ্ (Capital Region Economic Development 

Council, CREDC) এই অঞ্চকল বর্বার্ক্ারী র্ম্প্র্ায়গুকলার জমাকৃ্ত প্রস্তাবগুথলর থবষকয় 

এক্টট্ থবস্তাথরত ও প্রথতকোথগতামূলক্ পে নাকলাচর্া ক্কর এবং ট্যার্ার্ নথভলকক্ মকর্ার্ীত ক্রার 

আকগ র্াতটট্ মার্্ণ্ড থবকবচর্া ক্করকে:  

  

• ডাউর্ট্াউর্টট্ র্ুথর্থ ন্ষ্ট পথরর্ীমা-থবথশষ্ট ও থর্থবড়ভাকব থবর্যস্ত  কত  কব;  

• ডাউর্ট্াউর্টট্ পূকব নর বা ভথবষযকতর হবর্রক্াথর ও র্রক্াথর থবথর্কয়াগকক্ হর্ অঞ্চকল ও 

তার আকশপাকশর অঞ্চকল ক্াকজ লাগাকত র্ক্ষ্ম;   



• ডাউর্ট্াউকর্র মকধয, অিবা ডাউর্ট্াউকর্র থর্ক্ট্বতী এলাক্ায় ক্ম নর্ংস্থাকর্র 

র্াম্প্রথতক্ বা আর্ন্ন বতৃ্থদ্ধ  ট্ার র্ুকোগ িাক্কত  কব, ো ক্মীক্রকক্ ডাউর্ট্াউকর্ 

আকৃ্ষ্ট ক্রকত পারকব, পুর্ঃউন্নয়কর্ র্ ায়তা ক্রকব এবং হট্ক্র্ই র্মতৃ্থদ্ধ বকয় আর্কব;  

• ডাউর্ট্াউর্টট্ অবশযই র্ব বয়র্, আয়, থলঙ্গ, পথরচয়, র্ক্ষ্মতা, গথতশীলতা ও 

র্াংসৃ্কথতক্ পট্ভূথমর মার্ুকষর জর্য এক্টট্ আক্ষ নণীয় ও প্রাণবন্ত ক্থমউথর্টট্  কত  কব;  

• থমউথর্থর্পযাথলটট্ ইকতামকধয স্থার্ীয় ভূথম বযাংক্, আধুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং 

র্ংিান্ত মার্্ণ্ড বযব ার ক্রা, র্ড়কক্র পথরক্ল্পর্া, জ্বালাথর্ র্াশ্রয়ী প্রক্ল্প, র্বজু 

ক্ম নর্ংস্থার্, ও ট্রার্ত্থজট্-অথভমুখী উন্নয়র্ র্ম্প্ন্ন ক্রা র্ , জীবর্ োপকর্র র্ক্ষ্মতা ও 

গুণমার্ বতৃ্থদ্ধ ক্কর এমর্ র্ীথতমালা বতথর ও বাস্তবায়র্ ক্কর িাক্কত  কব অিবা তা ক্রার 

র্ক্ষ্মতা িাক্কত  কব;  

• থমউথর্থর্পযাথলটট্ ডাউর্ট্াউকর্র পরু্রুজ্জীথবতক্রকণর এক্টট্ থভশর্ এবং DRI 

হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ পথরক্ল্পর্ায় অন্তভুনক্ত ক্রা হেকত পাকর এমর্ প্রক্ল্প ও 

উক্যাগগুকলার এক্টট্ প্রািথমক্ তাথলক্া পাওয়া োয় এমর্ এক্টট্ উন্মুক্ত ও শত্থক্তশালী 

ক্থমউথর্টট্র র্ম্প্কৃ্ততা প্রত্থিয়া পথরচালর্া ক্কর িাক্কত  কব;  

• থমউথর্থর্পযাথলটট্র DRI প্রত্থিয়ার বযবস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীয় র্ক্ষ্মতা িাক্কত  কব; এবং  

• থমউথর্থর্পযাথলটট্ এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্ল্পগুকলাকক্ শর্াক্ত ক্করকে হেগুকলা DRI 

ত থবল হপকলই থর্ক্ট্বতী-কময়াক্ বাস্তবায়কর্র জর্য প্রস্তুত  কয় োকব।  

  

ট্যার্ার্ নথভল এখর্ DRI-র পঞ্চম রাউকের ক্যাথপট্াল থরজয়কর্র থবজয়ী থ কর্কব থর্টট্ অে ট্রকয়র 

র্াকি হোগ থ্কলা। প্রিম চারটট্ DRI রাউকের থবজয়ী  কয়থেকলা েিািকম হের্র্ েলর্, 

 াডর্র্, অযালবাথর্ এবং হস্ককর্ক্ট্যাথড শ র।  

  

ট্যার্ার্ নথভল এখর্ এর ডাউর্ট্াউর্কক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য এক্টট্ হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ 

পথরক্ল্পর্া (Strategic Investment Plan) বতথরর প্রত্থিয়া শুরু ক্রকব োর জর্য 10 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার DRI ত থবল হিকক্ 300,000 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত বযব ার ক্রা োকব। 

থমউথর্থর্পযাল প্রথতথর্থধ, ক্থমউথর্টট্র হর্তৃবনৃ্দ, ও অর্যার্য হেক্ক াল্ডারক্র থর্কয় গটঠত 

এক্টট্ স্থার্ীয় পথরক্ল্পর্া ক্থমটট্ হবর্রক্াথর খাকতর এক্্ল থবকশষজ্ঞ ও হেট্ পে নাকয়র 

পথরক্ল্পর্াক্ারীক্র র্ ায়তা থর্কয় এই প্রকচষ্টায় হর্তৃত্ব থ্কব। হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ 

পথরক্ল্পর্াটট্ স্থার্ীয় র্ম্প্্ এবং র্ুকোগ পরীক্ষ্া ক্কর হ্খকব এবং ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবকর্র 

জর্য র্ম্প্র্াকয়র লকক্ষ্যর র্াকি থমকল োয় এবং বাস্তবায়কর্র জর্য প্রস্তুত এমর্ অি ননর্থতক্ 

থবক্াশ, পথরব র্, আবার্র্, এবং র্ম্প্র্ায় প্রক্ল্প থচথিত ক্রকব। হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ 

পথরক্ল্পর্া ডাউর্ট্াউকর্র জর্য ক্থমউথর্টট্র থভশর্কক্ অগ্রর্র ক্রকব এবং হেকট্র তরে 

হিকক্ হ্ওয়া এই 10 থমথলয়র্ ডলাকরর থবথর্কয়াগ ক্াকজ লাগাকত ও র্ম্প্রর্ারণ ক্রকত পারকব 

এমর্ পুর্রুজ্জীথবতক্রণ প্রক্ল্পগুকলাকত DRI অর্ু্াকর্র অি ন থবথর্কয়াকগর হক্ষ্কত্র্ পি প্র্শ নর্ 

ক্রকব। DRI-এর পঞ্চম রাউকের পথরক্ল্পর্াগুকলা 2022 র্াকল র্ম্প্ন্ন  কব।  

  

হেট্ হর্ম্বেট্াবর হরাজার্া হরার্াম্বডা িম্বলর্, "ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যাগটট্ হক্বল 

থর্উ ইয়কক্নর র্ব নব ৃৎ শ রগুথলর উন্নয়কর্র জর্য র্য়, বরং এটট্ হেট্জকুড় ট্যার্ার্ নথভকলর মকতা 

আমাক্র অর্র্য ডাউর্ট্াউর্ গ্রামগুথলকক্ও র্মি নর্ ক্রকে। এই অি ন ট্যার্ার্ নথভল গ্রামকক্ 

বাথর্ন্দা ও পে নট্ক্ক্র প্রকয়াজর্ পূরণ ক্কর এমর্ এক্টট্ ডাউর্ট্াউর্ পাওয়ার এর লক্ষ্যকক্ 



র্ম্প্ূণ ন বাস্তবায়র্ ক্রকত র্া ােয ক্রকব। থডপাট্নকমে অে হেট্ গ্রাকমর র্াকি ক্াজ ক্কর 

হেকট্র প্রভাব এমর্ উপাকয় বথধ নত ক্রকত ইেুক্ োকত তা বযব ার ক্কর ট্যার্ার্ নথভকলর মার্ুকষর 

উপকভাগ ক্রার জর্য আকরা আবার্র্ র্ুকোগ এবং অথতথরক্ত থবকর্া্র্মূলক্ ও র্াংসৃ্কথতক্ 

র্ম্প্্ র্টৃষ্টর জর্য আকরা হবর্রক্াথর থবথর্কয়াগ আর্া োয়।"  

  

এম্পায়ার হেট্ হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 

এিং হপ্রবর্ম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা হ াপ র্াইট্ িম্বলর্, "ডাউর্ট্াউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উক্যাকগর হক্ন্দ্রথবন্দ ু ল র্রক্াথর-হবর্রক্াথর অংশী্াথরত্ব ো হট্ক্র্ই 

অি ননর্থতক্ থবক্াশ র্টৃষ্টর জর্য র্তুর্ থবথর্কয়াগ উৎর্াথ ত ক্কর। অি নায়র্টট্ প্রক্ল্প র্মি নকর্র 

মাধযকম র্ম্প্র্াকয়র তৃণমূল উন্নয়র্ প্রকচষ্টা বযব ার ক্কর পে নট্ক্ ও র্তুর্ বাথর্ন্দাক্র 

এক্ইর্াকি স্বাগত জার্াকর্ার এক্টট্ গন্তবয বতথর ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট্ হ ামর্ অোে কবমউবর্টট্ বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal) কবমের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কার্ িম্বলর্, "আমরা আমাক্র 

থব্যমার্ র্ম্প্র্ায় র্ম্প্্ বযব ার ক্রা ডাউর্ট্াউর্ হজলাগুথলকত থর্থ ন্ষ্ট থবথর্কয়াগ ক্রার 

মাধযকম আমাক্র স্থার্ীয় অি নর্ীথতর থবক্াশ ও থর্উ ইয়ক্নবার্ীর জীবর্োত্র্ার মার্ উন্নয়র্ ক্রকত 

পাথর। ট্যার্ার্ নথভল  ল প্রকৃ্থত হপ্রমী ও থশল্প হপ্রমীক্র জর্য র্ারা বেকর  ুরকত োওয়ার গন্তবয, 

এবং এই অি ন গ্রামটট্কক্ এই খযাথতর উপর থভথি ক্কর আকরা থবক্াশ ক্রার এবং এক্ই র্াকি 

্ী নথ্কর্র বাথর্ন্দাক্র জর্য র্াশ্রয় আবার্র্ র্ুকোগ ও হর্বা র্ম্প্রর্ারণ ক্রার ক্ষ্মতা থ্কব। 

ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যাকগর মাধযকম, ট্যার্ার্ নথভল এবং র্ম্প্ূণ ন ক্যাথপট্াল থরজয়র্ 

আর্ন্ন অকর্ক্ ্শকক্র জর্য উন্নথত ক্রকব।"  

  

NYSERDA হপ্রবর্ম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা হডাবরর্ এম.  োবরর্ িম্বলর্, "েখর্ 

আমরা জলবায় ুপথরবতনকর্র র্াকি েুদ্ধ ক্রথে তখর্ আমাক্র র্বুজ অি নর্ীথত বতথর এবং আকরা 

হট্ক্র্ই র্ম্প্র্ায়কক্ র্মি নর্ ক্রা অতযাবশযক্ীয়, এবং NYSERDA ট্যার্ার্ নথভলকক্ গ্রামটট্র 

ক্াব নর্মুক্তক্রণ প্রকচষ্টায় ক্াথরগথর র্ ায়তা প্র্ার্ জর্য উন্মখু। আমরা হেকট্র ডাউর্ট্াউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উক্যাকগর অংশ থ কর্কব আমাক্র র্ম্প্র্ায়গুথলকত ক্াব নর্ থর্রকপক্ষ্তা অজনকর্র 

জর্য থডপাট্নকমে অে হেকট্র র্াকি ক্াজ চাথলকয় হেকত হপকর আর্ত্থন্দত।"  

  

বর্ম্বর্ট্র বমম্বেল ব ঞ্চঞ্চ িম্বলর্, "ক্যাট্থস্ককলর অতুলর্ীয় হর্ৌন্দে ন এবং থবকর্া্র্মূলক্ র্ুকোগ 

র্াকি থর্কয়, গ্রামীণ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্ীভাকব হোট্ এলাক্ার বযবর্াগুথলকক্ উন্নত ক্রকত 

পাকর, স্থার্ীয় পথরবাকরর জীবর্োত্র্ার মার্ উন্নত ক্রকত পাকর এবং স্মাট্ন থবথর্কয়াগ উৎর্াথ ত 

ক্রকত পাকর, ো আমাক্র অঞ্চল প্র্ি র্ক্ল থক্েু উপকভাগ ক্রার জর্য আকরা হবথশ 

পে নট্ক্কক্ আক্ষ নণ ক্কর, ট্যার্ার্ নথভল গ্রাম  ল তার এক্টট্ শত্থক্তশালী উ্া রণ। আথম 

ট্যার্ার্ নথভকলর DRI আকব্র্ র্মি নর্ ক্রকত হপকর গথব নত এবং অতযন্ত আর্ত্থন্দত হে থগ্রর্ 

ক্াউথের র্ম্প্র্ায়টট্কক্ র্ারা বেকরর পে নট্কর্র জর্য থবশ্বমাকর্র গন্তবয থ কর্কব এর র্ম্ভাবর্াকক্ 

পুকরাপুথর বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  কয়কে। আথম 

মাউকের্ট্কপ িাক্া আমাক্র ্ু ন্ান্ত র্ুকোগকক্ স্বীকৃ্থত হ্ওয়ার জর্য এবং আমাক্র হেকট্ 

ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার হক্ষ্কত্র্ গভর্ নর হ াক্কলর প্রথতশ্রুথতর জর্য তাকক্ ধর্যবা্ 

জার্াকত চাই।"  



  

অোম্বর্েবল র্্র্ে ঞ্চের্ ট্োগ িম্বলর্, "ট্যার্ার্ নথভল  ল প্রাকৃ্থতক্ আক্ষ নণ এবং র্ুন্দর 

্ৃশযকবটষ্টত এক্টট্ গ্রাম ো পথৃিবীর অর্য হক্াকর্া জায়গার মকতা র্য়, তাই এর ডাউর্ট্াউর্ 

এলাক্ার হপইকেড থভকলজ অংশটট্কক্ ্শ নক্ক্র আকৃ্ষ্ট ক্রকব এবং পে নট্ক্ক্র এখার্ক্ার 

র্ুথবধা বযব ার ক্রকত জথড়ত ক্রকব এমর্ থক্েু থ কর্কব থবক্াকশর জর্য এই অি নায়র্ থর্ত্থিত 

ক্রা থর্কয় আথম মাকর্র পর মার্ ধকর হেট্ ও স্থার্ীয় ক্ম নক্তনাক্র র্াকি ক্কঠার পথরশ্রম ক্রথে। 

আমার আশা হে এই অি নায়র্টট্ ট্যার্ার্ নথভকলর ডাউর্ট্াউর্ অংশকক্ এমর্ এক্টট্ জায়গা 

থ কর্কব থবক্থশত  কত র্া ােয ক্রকব হেখাকর্ ট্যার্ার্ নথভলকক্ এখাকর্ োরা িাক্কব এবং োরা 

হবড়াকত আর্কব র্ক্কলর জর্য হর্রা স্থার্ বার্াকত স্থার্ীয় বযবর্ার মাথলক্, বাথর্ন্দা এবং 

ক্ম নক্তনারা এক্র্কঙ্গ ক্াজ ক্রকব। আথম এক্টট্ অতযন্ত হোগয গ্রামীণ র্ম্প্র্ায়কক্ এই অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন থবথর্কয়াগ প্র্াকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং REDC-হক্ এবং এক্ইর্াকি আমার 

আইর্র্ভার অংশী্ার থর্কর্ট্র থ ত্থঞ্চ, স্থার্ীয় র্রক্াকর আমার অংশী্ারগণ এবং এটট্কক্ 

বাস্তকব পথরণত ক্রার এই প্রকচষ্টায় হস্বোকর্বক্ র্ক্লকক্ তাক্র ক্াকজর জর্য ধর্যবা্ 

জার্াকত চাই। ধর্যবা্।"  

  

ট্োর্ার্ নবভম্বলর হময়র ডাাঃ বল মোকগুবর্গল িম্বলর্, "আমরা অতযন্ত আর্ত্থন্দত হে 

ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবর্ হপ্রাগ্রাকমর অংশ থ র্াকব ট্যার্ার্ নথভল 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

পাওয়ার জর্য থর্ব নাথচত  কয়কে। ধর্যবা্ আমাক্র গ্রাকমর বহু মার্ুষকক্ োরা আজকক্র হ াষণা 

র্ম্ভব ক্রার জর্য ক্াজ ক্করকের্, এবং গভর্ নর হ াক্লকক্ তার র্মি নকর্র জর্য। আমাক্র 

লক্ষ্যকক্ উন্নত ক্রার জর্য এবং এই লক্ষ্য অজনকর্ র্া ােয ক্রকব এমর্ প্রক্কল্পর তাথলক্া বতথরর 

জর্য আমাক্র র্ম্প্র্াকয়র র্ক্কলর র্াকি ক্াজ ক্রকত আথম উন্মুখ।"  

  

CREDC র্  র্ভাপবত, NBT িোম্বের র্ম্প্ িেিস্থাপর্া হপ্রবর্ম্বডন্ট রুি মো বর্ এিং 

অোলিাবর্ ইউবর্ভাবর্ নটট্র হপ্রবর্ম্বডন্ট ডাাঃ  াবভয়ার্ রবিম্বগজ িম্বলর্, "ট্যার্ার্ নথভকলর 

পথরক্ল্পর্া, ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যাকগর মাধযকম প্র্ি ত থবকলর র্াকি থমথলত  কয় 

এমর্ প্রক্ল্পগুথলকক্ র্মি নর্ ক্রকব ো ডাউর্ট্াউর্ এলাক্ার স্থার্ীয় লক্ষ্যকক্ অগ্রর্র ক্রার 

জর্য র্ম্প্র্াকয়র অর্র্য র্ম্প্ক্র র্কব নাচ্চ বযব ার ক্কর। পথরষক্র অর্য র্্র্যক্র পকক্ষ্, 

আমরা ট্যার্ার্ নথভল ্লকক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই এবং তাক্র শুভক্ামর্া জার্াই।"  

  

ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ র্ম্পম্বকন  

  

ডাউর্ট্াউর্ পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উক্যাগটট্ থবথর্কয়াকগর ত্থিয়াক্লাপার হক্ন্দ্র ও অর্ু ট্ক্ 

থ কর্কব ক্াজ ক্রার জর্য হেকট্র ্শটট্ অঞ্চকলর র্ব ক্টট্র ডাউর্ট্াউর্গুথল ও 

এলাক্াগুথলকক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার প্রত্থিয়া ত্বরাথণত ও র্ম্প্রর্াথরত ক্রার উকেশয থর্কয় 2016 

র্াকল চালু ক্রা  কয়থেল। থডপাট্নকমে অে হেকট্র হর্তৃকত্ব, উক্যাগটট্ এক্টট্ অভূতপূব ন এবং 

উদ্ভাবর্ী প্ল্যার্-টু্-অযাক্ট হক্ৌশকলর প্রথতথর্থধত্ব ক্কর ো হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্াকক্ অথবলকে 

বাস্তবায়র্ ক্রার র্াকি র্ংেুক্ত ক্কর ো তার র্াকি তাক্র র্ম্প্র্াকয়র ভথবষযকতর ্ৃটষ্টকক্ 

বাস্তবায়কর্র জর্য স্থার্ীয় র্রক্াকরর ক্ষ্মতাকক্ র্মি নর্ ক্রার উকেকশয রাকজযর থবকশষজ্ঞক্র 

এক্টট্ আন্তঃ-একজত্থির ্লকক্ র্াকি থর্কয় আকর্।  

  

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%7C8de6dba2838b4bf7046608d9b2a822d3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637737257639290510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZnZyzF%2FZInveIMPM903SVdhqijRD3Fei0981vbwiVQc%3D&reserved=0


এই ক্ম নর্ূথচর প্রিম চার বেকর, হেট্ পুর্রুজ্জীথবতক্রকণর জর্য উপেকু্ত অবস্থায় রকয়কে এবং 

পুর্ঃউন্নয়র্, বযবর্া, ক্ম নর্ংস্থার্ বতথর, ব ৃির অি ননর্থতক্ ও আবার্র্ র্ংিান্ত ববথচত্র্য, ও 

র্ুকোগ-র্ুথবধাকক্ আকৃ্ষ্টক্ারীকত পথরণত  ওয়ার র্ম্ভাবর্া রকয়কে এমর্ ডাউর্ট্াউর্গুকলাকত 

400 থমথলয়র্ ডলার থবথর্কয়াগ ক্রকত অঙ্গীক্ারাবদ্ধ  কয়কে। DRI এর পঞ্চম রাউকে অথতথরক্ত 

200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথতশ্রুথত িাক্কব। ডাউর্ট্াউকর্র হোগযতা ও রূপান্তরকণর 

থভথিকত অংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টট্গুথলকক্ হেকট্র 10-টট্ আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

ক্াউত্থিল মকর্ার্ীত ক্করকে। প্রথতটট্ ক্থমউথর্টট্কক্ এক্টট্ ডাউর্ট্াউর্ হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ 

পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ এবং পুর্রুজ্জীথবতক্রকণর ক্থমউথর্টট্র থভশর্কক্ র্ামকর্ এথগকয় থর্কব এবং 

আকরা হবথশ হবর্রক্াথর ও র্রক্াথর থবথর্কয়াগকক্ ক্াকজ লাগাকব এমর্ গুরুত্বপূণ ন অর্ু ট্ক্ 

প্রক্ল্পগুকলা বাস্তবায়কর্র জর্য ক্মপকক্ষ্ 10 থমথলয়র্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  কয়কে।  

  

শ রতলীর পুর্ঃউন্নয়র্ গাথড়র বযব ার ও থগ্রর্ াউজ গযার্ থর্গ নমর্ উকেখকোগয মাত্র্ায় ক্থমকয় 

হ্য়  া াঁট্ার, বাইক্ চালাকর্ার ও পথরব কর্র মাধযকম অযাকের্কোগয র্ম্প্র্ায় বতথর ক্রার 

মাধযকম জলবায় ুপথরবতনকর্র থবরূপ প্রভাব ক্াটট্কয় ওঠা এবং জলবায় ুর্যায়থবচাকরর প্রর্ার 

 ট্াকর্ার জর্য হেকট্র ধারাবাথ ক্ভাকব বজায় রাখা োয় এমর্ অি ননর্থতক্ উন্নয়কর্র জাতীয়-

হর্তৃত্বমূলক্ প্রকচষ্টায় এক্টট্ অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্কর। DRI বাইকরর থবকর্া্র্ এবং 

বযায়াকমর জর্য আরও র্কুোগ বতথর ক্কর রাকজযর স্বাস্থয জকুড় র্মস্ত র্ীথত/বয়র্-বান্ধব NY 

উক্যাগকক্ (Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) র্মি নর্ ক্কর; র্ামাত্থজক্ 

আ্ার্-প্র্াকর্র জর্য থর্রাপ্, র্ুগম র্ব নজর্ীর্ স্থার্ প্র্ার্ ক্কর, ো মার্থর্ক্ স্বাকস্থযর উন্নথত 

ক্কর; এবং তাজা, পুটষ্টক্র খাবাকরর প্রকবশাথধক্ার র্ম্প্রর্ারণ ক্কর, থবকশষ ক্কর অর্ুন্নত 

র্ম্প্র্ায়গুথলকত।  

  

এই উক্যাকগর হর্তৃকত্ব থর্উ ইয়কক্নর হর্কিট্াথর অে হেট্ রর্ার্া হরার্াক্া রকয়কের্। 

র্ম্প্র্ায়গুথল এম্প্ায়ার হেট্ হডভলপকমে ও হেট্ হ ামর্ এবং ক্থমউথর্টট্ থরথর্উকলর র্াকি 

 থর্ষ্ঠ অংশী্াথরকত হেকট্র হর্তৃকত্ব হবর্রক্ারী খাত থবকশষজ্ঞ এবং হেট্ একজত্থি ক্মীক্র 

র্মি নর্ রকয়কে।  

  

###  
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