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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল িাম্বেম্বলা এিং র্ি নহ ার্াওযান্ডাম্বক পঞ্চম-রাউন্ড ে রতলী
পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর 10 বমবলযর্ ডলাম্বরর ওম্বযস্টার্ নবর্উ ইযম্বকনর বিজযী
ব সাম্বি হ াষণা কম্বরম্বের্

িাম্বেম্বলার ব্রডওম্বয-বেলম্বমার এলাকা এিং র্ি হন ার্াওযান্ডার ে রতলীম্বক
পুর্রুজ্জীবিত করার জর্ে রাজে িাবসন্দাম্ব্র, সম্প্র্াম্বযর হর্তাম্ব্র এিং সরকারী
কমকতন
ন াম্ব্র সাম্বি কাজ করম্বি
ডাউর্ াউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এসি বিবর্ম্বযাগ কবমউবর্ট গুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত
করার এিং অির্ীবতম্বক
ন
সমৃদ্ধ করার জর্ে হস্টম্ব র সমবিত পবরকল্পর্ার একট
গুরুত্বপূণ অংে
ন
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া এবং
হ ার্াওোন্ডা শ র, প্রথিট 10 থ থলের্ ডলার ক্রর পারব ওরেস্টার্ থর্উ
ন
ইেক্ন অঞ্চরলর
শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চ
রাউরন্ডর থবজেী থ রেরব ি থবরল। DRI রাউন্ড 5-এর অংশ থ রেরব, হস্টর র 10ট আঞ্চথলক্
অিনর্থিক্
ন
উন্নের্ অঞ্চরলর প্রথিট 20 থ থলের্ ডলাররর ি থবল হপরি োরে, ো
ডাউর্ াউর্গুরলারক্ প্রাণবন্ত অঞ্চরল রূপান্তর ক্রার াধ্যর হক্াথভড-19 পরবিী ে রে
ক্থ উথর্ট গুরলারক্ িার্র অির্ীথি
ন
শক্তিশালী ক্ররি ো ােয ক্রার উরেরশয হস্টর র িরে
হিরক্ বরােক্ৃি ও থবথর্রোগক্ৃি হ া 200 থ থলের্ ডলাররর ি থবরলর অংশ।
"এক্জর্ বারেরলার স্থার্ীে বাথেন্দা থ োরব, ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডার
উন্নথিরি এই ি থবরলর হে প্রভাব পররব িা আথ জাথর্।" গভর্রন হ াচুল িম্বলম্বের্।
"হক্াথভড-19
া ারী আ ার্র হ্থিরেরে হে আ ার্র হো বযবোগুথল এবং স্থার্ীে
েম্প্র্ােগুথল রারজযর অির্ীথির
ন
জর্য এবং থর্উ ইেরক্নর েেল ওোর জর্য ক্ি া গুরুত্বপূণ, ন
এবং আ ার্র অবশযই হেগুথল রক্ষা ক্ররি রব। এই থবথর্রোগগুথল হ্িারব এই
েম্প্র্ােগুথলর ো থক্েু প্র্ার্ ক্রার আরে োরি িারা হক্বল ট রক্ই িাক্রব িা র্ে, বরং
আ রা এক্ট উজ্জ্বল ভথবষযরির থ্রক্ আবার থেরর আোর োরি োরি উন্নথি লাভ ক্ররব।"
হলেম্ব র্োন্ট গভর্রন ব্রাযার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "েির্ আ রা
া ারী হিরক্ পুর্থর্ ন াণ
ন
ক্রা চাথলরে োক্তে, এই থবথর্রোগগুথল বারেরলা এবং র্ি হন ার্াওোন্ডাে র্িু র্ ক্রর আশার
অর্ুভূথি থর্রে আেরব হে র্ িারা অর্যার্য েম্প্র্ােগুথলর জর্য এরর্রে োরা শ রিলী

পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর অংশ থ রেরব ররেরে। এই ি থবলগুথল বাথেন্দার্র িার্র
প্রাপয প্রাণবন্ত, বােরোগয এবং উচ্চ ারর্র শ রিলী েরবরার র থ্রক্ অরর্ক্ ্ূর অগ্রের
ক্ররব।"
থডপা ন র ন্ট অে হস্টর র (Department of State) হর্িৃরত্ব, DRI শ রিলীর এলাক্াগুথলরক্
উচ্চ- ারর্র জীবর্ োপরর্র েুরোগ প্র্ার্ ক্রর এবং পুর্ঃউন্নের্, বযবো, ক্ েংস্থার্,
ন
ও
অিনর্থিক্
ন
ও আবােরর্র ববথচত্র্যরক্ আক্ৃষ্ট ক্রর এ র্ এক্ট প্রাণবন্ত ক্তিোক্লারপর
হক্ন্দ্রস্থরল রূপান্তর ক্রার াধ্যর হস্টর র অিনর্থিক্
ন
উন্নেরর্র র্ীথির এক্ট থভথি থ রেরব
ক্াজ ক্ররে।
এই রাউরন্ড, গভর্রন হ াচুল অিাের্
ন
থিগুণ ক্রর 100 থ থলের্ হিরক্ 200 থ থলের্ ক্ররর্ এবং প্রথিট
আঞ্চথলক্ অিনর্থিক্
ন
উন্নের্ পথরষ্রক্ (Regional Economic Development Council) ্ুট 10
থ থলের্ ডলার প্রাপক্ বা এক্ট 20 থ থলের্ ডলার প্রাপক্রক্ রূপান্তর ূলক্ শ রিলীর পুর্ঃউন্নের্
প্রক্রের জর্য রর্ার্ীি ক্রার থেদ্ধান্ত হর্ওোর অর্ু থি হ্র্। অিীরির DRI রাউন্ডগুরলার রিাই,
প্রথিট থর্বাথচি
ন
ক্থ উথর্ট ডাউর্ াউর্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রার এক্ট থভশর্ েুস্পষ্টভারব উরেি ক্রর
এবং ডাউর্ াউর্রক্ রূপান্তর ক্রার এবং আররা হবথশ হবেরক্াথর ও েরক্াথর থবথর্রোগরক্ ক্ারজ
লাগারর্ার েম্ভাবর্া ররেরে এ র্ থক্েু স্বক্ীে প্রক্ে ের্াি ক্রর এ র্ এক্ট ব -আপ ক্থ উথর্ট থভথিক্ পথরক্ের্া প্রক্তিোর াধ্যর এক্ট হক্ৌশলগি পথরক্ের্া প্রণের্ ক্ররব। DRI ি থবল িারপরর
পুর্রুজ্জীথবিক্রণরক্ দ্রুি শুরু ক্রার এবং শ রিলীর জর্য ক্থ উথর্ট র থভশর্রক্ বাস্তরব রূপ
হ্ওোর েব হচরে হবথশ েম্ভাবর্া ররেরে এ র্ থর্বাথচি
ন
প্রক্েগুরলারক্ প্র্ার্ ক্ররব। DRI-এর াধ্যর ,
থর্উ ইেক্ন হস্ট এর্াক্তজ ন থরোচন অযান্ড হডরভলপর ন্ট অিথরট (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA) পুরস্কারপ্রাপ্তর্র প্রেুক্তিগি ে ােিা প্র্ার্ ক্ররব োরি িারা
2050 োরলর রধ্য থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ ন র্রক্ 85 শিাংশ ক্ ারর্ার রারজযর লক্ষয ে ির্ন ক্ররি ক্াবর্ন
থর্ররপক্ষিার র্ীথি অন্তভুি
ন ক্ররি ে ােিা ক্ররব।

িাম্বেম্বলার ব্রডওম্বয-বেলম্বমার এলাকা
বারেরলার ইস্ট োইরডর শ রর অবথস্থি, ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া ল বারেরলার প্রাচীর্ি
এলাক্াগুথলর এক্ট এবং এক্ট শ রিলীর থবথর্রোরগর জর্য বারেরলার পথরক্ের্ার
হক্ন্দ্রথবন্দু। ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া, হেিারর্ থবশাল ঐথি াথেক্ বাথণক্তজযক্ ভবর্গুথলর
িু লর্া ূলক্ভারব র্ উপথস্থথি ররেরে, হেিারর্ থবরশষ শহুররক্ন্দ্রীক্ স্থার্, ূল পারক্নর জােগা,
িুচরা থবরিিা-থভথিক্ রাস্তা, উন্নি এলাক্ার েংরোগ, বাইক্ এবং পিচারীর্র েংরোগ, রাস্তার
্ৃশযপর র উন্নথি এবং জর্োধ্াররণর হক্ষত্র্ে ূর র উন্নথির এক্ট ভথবষযরির ্ৃটষ্টভথি বিথর
ক্রররে। এই এলাক্াট বহু েম্পূণ এবং
ন
চল ার্ থবথর্রোগ হ্রিরে, োর রধ্য ররেরে এক্াথধ্ক্
থ শ্র-বযব াররর পুর্ঃউন্নের্, এক্ট েম্প্র্ারের হ লি াব এবং ব্রডওরে ারক্ন এবং বারেরলা
হেন্ট্রাল াথ র্ারলর
ন
উন্নথি। এই গথির উপর থভথি ক্রর বারেরলার লক্ষয ল িাথল ক্াঠার ার
পুর্ঃউন্নের্রক্ উৎোথ ি ক্রা, থগ্রর্রস্পরের াধ্যর আক্ষণীে
ন
স্থার্ে ূ ও েুথবধ্াগুথলর রধ্য
আরও ভারলা েংরোগ প্র্ার্ ক্রা, োশ্রেী ূরলযর আবােরর্র েুরোগ বৃক্তদ্ধ ক্রা এবং রাস্তার
্ৃশযপ রক্ উন্নি ক্রা।
র্ি হন ার্াওযান্ডা

র্ি হন ার্াওোন্ডার লক্ষয ল িার্র শ রিলীরক্ এক্ট প্রাণবন্ত, থ শ্র-বযব াররর হজলা থ োরব
্ুট জলপ্রান্তররর েি রক্ হক্ন্দ্র ক্রর বিথর ক্রা: র্াোগ্রা র্্ী এবং এথর ক্যার্াল, "এথর িারলর
প্ররবশিার" থ োরব এক্ট এক্ীভূ ি এবং আন্তঃেংেুি পথররবশ বিথর ক্রার জর্য। ডাউর্ াউর্
র্ি হন ার্াওোন্ডা অর্র্য ক্ারণ এরি 80-এক্ররর হ ার্াওোন্ডা আইলযান্ড ররেরে এবং এট
থর্রজই এক্ট স্থার্ীে ঐথি াথেক্ েংরক্ষরণর হজলা। 2.5 থ থলের্ ডলাররর স্মা ন হগ্রাি
ক্থ উথর্ট োন্ড, হরথ ং র্ লফ্টে প্রক্ে, এবং 20 থ থলের্ ডলাররর থরভার হরাড
অযাপা ন র ন্টে এবং থরভার হরাড পুর্গঠর্
ন প্রক্ে, 24 থ থলের্ ডলাররর ট ম্বার হশার প্রক্ে এবং
র্াোগ্রা ফ্রথন্টোর থবক্তডং-এর 3 থ থলের্ ডলাররর YWCA ে এক্াথধ্ক্ চল ার্ প্রক্ে ে বৃ ৎ
প্রক্েগুথল ক্াজ চালারর্া এবং বাস্তবাের্ ক্রার এক্ট প্র্থশিন ক্ষ িা ে র্ি হন ার্াওোন্ডা
েবজর্ীর্/েবু
ন
জ স্থার্ বাডারি, বেস্কর্র াউক্তজং উন্নি ক্ররি এবং আরও উন্নেরর্ ে ােিা
ক্রার জর্য পথরক্াঠার া উন্নি ক্ররি চাে।
ওরেস্টার্ থর্উ
ন
ইেক্ন থরজর্ ইরক্ার্থ ক্ হডরভলপর ন্ট ক্াউক্তিল (Western New York Region
Economic Development Council) ে গ্র অঞ্চল জুরড েম্প্র্ােগুথলর হিরক্ জ া হ্ওো
প্রস্তাবগুথলর এক্ট পুঙ্খার্ুপুঙ্খ এবং প্রথিরোথগিা ূলক্ পোরলাচর্ার
ন
প্রক্তিো পথরচালর্া
ক্রররে এবং বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডারক্ রর্ার্ীি থ রেরব
েুপাথরশ ক্রার আরগ র্ীরচর ে স্ত োিট
ার্্ণ্ড থবরবচর্া ক্রররে:
•
•
•

•
•

•

•
•

ডাউর্ াউর্ট েুথর্থ্নষ্ট পথরেী া-থবথশষ্ট ও থর্থবডভারব থবর্যস্ত রি রব;
ডাউর্ াউর্ট পূরবরন বা ভথবষযরির হবেরক্াথর ও েরক্াথর থবথর্রোগরক্ হে অঞ্চরল ও
িার আরশপারশর অঞ্চরল ক্ারজ লাগারি েক্ষ ;
ডাউর্ াউরর্র রধ্য, অিবা ডাউর্ াউরর্র থর্ক্ বিী এলাক্াে ক্ েংস্থারর্র
ন
োম্প্রথিক্ বা আেন্ন বৃক্তদ্ধ
ার েুরোগ িাক্রি রব, ো ক্ ীর্ররক্ ডাউর্ াউরর্
আক্ৃষ্ট ক্ররি পাররব, পুর্ঃউন্নেরর্ ে ােিা ক্ররব এবং হ ক্েই ে ৃক্তদ্ধ বরে আর্রব;
শ রিলীট অবশযই েব বেে, আে, থলি, পথরচে, েক্ষ িা, গথিশীলিা ও োংস্কৃথিক্
প ভূ থ র ার্ুরষর জর্য এক্ট আক্ষণীে
ন
ও প্রাণবন্ত ক্থ উথর্ট
রি রব;
থ উথর্থেপযাথলট ইরিা রধ্য স্থার্ীে ভূ থ বযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং
েংিান্ত ার্্ণ্ড বযব ার ক্রা, েডরক্র পথরক্ের্া, জ্বালাথর্ োশ্রেী প্রক্ে, েবুজ
ক্ েংস্থার্,
ন
ও ট্রার্ক্তজ -অথভ ুিী উন্নের্ েম্পন্ন ক্রা ে , জীবর্ োপরর্র েক্ষ িা ও
গুণ ার্ বৃক্তদ্ধ ক্রর এ র্ র্ীথি ালা বিথর ও বাস্তবাের্ ক্রর িাক্রি রব অিবা িা ক্রার
েক্ষ িা িাক্রি রব;
থ উথর্থেপযাথলট ডাউর্ াউরর্র পুর্রুজ্জীথবিক্ররণর এক্ট থভশর্ এবং DRI
হক্ৌশলগি থবথর্রোগ পথরক্ের্াে অন্তভুি
ন ক্রা হেরি পারর এ র্ প্রক্ে ও
উর্যাগগুরলার এক্ট প্রািথ ক্ িাথলক্া পাওো োে এ র্ এক্ট উন্মি
ু ও শক্তিশালী
ক্থ উথর্ট র েম্পৃিিা প্রক্তিো পথরচালর্া ক্রর িাক্রি রব;
থ উথর্থেপযাথলট র DRI প্রক্তিোর বযবস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীে েক্ষ িা িাক্রি রব; এবং
থ উথর্থেপযাথলট এ র্ রূপান্তর ূলক্ প্রক্েগুরলারক্ ের্াি ক্রররে হেগুরলা DRI
ি থবল হপরলই থর্ক্ বিী-র োর্ বাস্তবােরর্র জর্য প্রস্তুি রে োরব।

বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডা এির্ হজ ে াউর্, ওথলোর্,
লক্রপা ন এবং র্াোগ্রা েলে শ রগুথলর োরি হোগ্ার্ ক্রররে, হেগুথল েিাির প্রি চারট
DRI রাউরন্ড পক্তি থর্উ ইেক্ন অঞ্চরলর থবজেী থেল।
বারেরলা এবং র্ি হন ার্াওোন্ডা এির্ 10 থ থলের্ ডলাররর DRI অর্ু্ার্ হিরক্ 300,000 ডলার
পেন্ত
ন পথরক্ের্ার ি থবল থ্রে িার্র শ রিলীরক্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রার জর্য এক্ট
হক্ৌশলগি থবথর্রোরগর পথরক্ের্া বিথরর প্রক্তিো শুরু ক্ররব। হপৌর প্রথিথর্থধ্, েম্প্র্ারের
হর্িা এবং অর্যার্য হস্টক্র াডারর্র ে ন্বরে গটঠি স্থার্ীে পথরক্ের্া ক্থ ট গুথল হবেরক্াথর
িারির থবরশষজ্ঞ এবং রাষ্ট্রীে পথরক্ের্াথব্র্র এক্ট ্ল িারা ে থিিন প্ররচষ্টার হর্িৃত্ব হ্রব।
হক্ৌশলগি থবথর্রোগ পথরক্ের্াগুথল স্থার্ীে েংস্থার্ এবং েুরোগগুথল পরীক্ষা ক্ররব এবং
অিনর্থিক্
ন
উন্নের্, পথরব র্, আবাের্, এবং েম্প্র্াে প্রক্েগুথলরক্ থচথিি ক্ররব ো
শ রিলীর পুর্রুজ্জীবরর্র জর্য প্রথিট েম্প্র্ারের ্ৃটষ্টভথির োরি ো ঞ্জেযপূণ ন রব এবং
হেগুথল বাস্তবােরর্র জর্য প্রস্তুি৷ হক্ৌশলগি থবথর্রোগ পথরক্ের্াগুথল পুর্রুজ্জীবর্
প্রক্েগুথলরি DRI অর্ু্ার্ ি থবরলর থবথর্রোগরক্ পি প্র্শর্ন ক্ররব ো এর শ রিলীর জর্য
েম্প্র্ারের ্ৃটষ্টভথিরক্ অগ্রের ক্ররব এবং ো রারজযর 10 থ থলের্ ডলাররর থবথর্রোরগর
েুথবধ্া হর্রব এবং হেট প্রোথরি ক্ররব। DRI-এর পঞ্চ রাউরন্ডর পথরক্ের্াগুরলা 2022 োরল
েম্পন্ন রব।
রাম্বজের হসম্বে াবর হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলম্বের্, "শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যাগ
বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডার অির্ীথিরক্
ন
পুর্রুজ্জীথবি
ক্ররি ো ােয ক্ররব েির্ এর্র প্ররিযরক্
া ারী হিরক্ পুর্রুদ্ধার লাভ ক্ররি ক্াজ ক্রর৷
থডপা ন র ন্ট অে হস্ট প্রথিট েম্প্র্ােরক্ ে ির্ন ক্রার জর্য উন্মুি েির্ িারা এক্ট
হক্ৌশলগি পথরক্ের্া বিথর ক্রর ো পক্তি থর্উ ইেক্নরক্ উপক্ৃি ক্ররব এ র্ গথিশীল
শ রিলীর এলাক্াগুথল বিথর ক্ররি বযক্তিগি থবথর্রোরগর েুথবধ্া প্র্ার্ ক্ররব।"
এম্পাযার হস্ট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার,
হপ্রবসম্বডন্ট এিং CEO- মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াই িম্বলম্বের্, "বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার
এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডার শ ররক্ অথভর্ন্দর্ পক্তি থর্উ ইেক্ন পুরস্কারপ্রাপ্তর্র জর্য
িার্র শ রিলীর েম্প্র্ােগুথলরক্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রার জর্য৷ শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ
উর্যাগ হ ক্েই অিনর্থিক্
ন
র্ীথিগুথলরক্ আথলির্ ক্রর হে র্ স্মা ন হগ্রাি এবং হক্ৌশলগি
রারজযর থবথর্রোরগর োরি শ রিলীর উন্নের্। শক্তিশালী েরক্াথর-হবেরক্াথর অংশী্াথররত্বর
োরি থ থলি এই ি থবলট র্িু র্ থবথর্রোগগুথল এবং প্রাণবন্ত েম্প্র্ােগুথলরক্ উৎোথ ি
ক্ররব।"
বর্উ ইযকন হস্ট হ ামস অোন্ড কবমউবর্ট বরবর্উযাল (New York State Homes and
Community Renewal) কবমের্ার রুি অোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলম্বের্, "DRI হপ্রাগ্রা ট
স্থার্ীেভারব চাথলি, থর্থ্নষ্ট উরেরশয অিনর্থিক্
ন
উন্নেরর্র জর্য এক্ট অো ার্য অর্ু ক্
থ োরব প্র াথণি রেরে ো শুধ্ু াত্র্ গুরুত্বপূণ শ
ন রিলীর েংস্থারর্র পুর্রুদ্ধারই শুধ্ু র্ে, বরং
লক্ষ লক্ষ ডলাররর থবথর্রোরগরও েুথবধ্া থর্রেরে৷ আ ার্র হ ইর্ থি গুথলরি র্িু র্ আবাের্
এবং থ শ্র-বযব াররর উন্নের্ প্র্ারর্র এই প্ররচষ্টার অংশ রি হপরর হ া ে অযান্ড ক্থ উথর্ট

থরথর্উোল (Homes and Community Renewal, HCR) গথবি।
ন র্ি হন ার্াওোন্ডা এবং বারেরলার
ব্রডওরে থেলর ার এলাক্াে ্ু্নান্ত ক্তজথর্ে আেরে এবং ইথি াে আ ার্র হ্িাে হে পক্তি
থর্উ ইেরক্ন আরও অরর্ক্ থবথর্রোগ আেরব।"
NYSERDA হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও হডাবরর্ এম. োবরস িম্বলম্বের্, "NYSERDA িার্র
পুর্রুজ্জীবর্ পথরক্ের্া প্ররচষ্টাে ক্াবর্ন থর্ররপক্ষিা অন্তভুি
ন ক্রার জর্য বারেরলা এবং
হ ার্াওোন্ডারক্ প্রেুক্তিগি ে ােিা এবং ে ির্ন প্র্ারর্র জর্য উন্মুি৷ আ রা েির্ এক্ট
পথরেন্ন শক্তির অির্ীথিরি
ন
রূপান্তথরি ক্তে, আথ এইগুথল এবং ে স্ত শ র, াউর্ এবং
গ্রা গুথলরক্ োরা ক্ষথিক্ারক্ থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ ন র্ ক্ ারি এবং িার্র েম্প্র্ােগুথলরক্
েুস্থ রািার জর্য প্রক্ষপ থর্রি অিীক্ারবদ্ধ িার্র প্রশংো ক্থর।"
বসম্বর্ র ট ম হকম্বর্বড, " শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর প্রাপক্ থ রেরব বারেরলার
ব্রডওরে-থেলর ার হর্বারহুরডর থর্বাচর্
ন
এক্ উরিজর্াপূণ ন র্া; এবং েম্প্র্ারের অিনর্থিক্
ন
বৃক্তদ্ধরক্ ে ির্ন ক্রর এ র্ র্িু র্ থবথর্রোরগর জর্য রাষ্ট্রীে অিাের্
ন
প্র্ার্ ক্ররব। থবজেী
আরব্রর্ ক্াজ ক্রার জর্য বারেরলা ট রক্ অথভর্ন্দর্, এবং বারেরলারক্ অগ্রভারগ রািার
জর্য গভর্রন হ াচুলরক্ ধ্র্যবা্। আথ এই ঐথি াথেক্ এলাক্াট র রূপান্তর হ্িার জর্য
উন্মুি।"
বসম্বর্ সংখ্োল ু হর্তা রিা ন অ ন িম্বলম্বের্, "হ ের আ ন পাপ্পাে, ক্ র্ ক্াউক্তিরলর
হপ্রথেরডন্ট বব হপরক্ারাররা, র্াোগ্রা ক্াউথন্টর আইর্ প্ররণিা থরচ আরেে, এবং হেই স্থার্ীে
অংশী্াররা োরা উির হ ার্াওোন্ডা শ রর বযবো এবং উরিজর্া থেথররে আর্ার ্াথেরত্ব
থেরলর্ শ রিলীররক্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রার জর্য এক্ট অথবশ্বােয ক্াজ ক্রররের্৷ উির
হ ার্াওোন্ডার হ ের থ োরব ্াথেত্ব পালর্ ক্রার ে ে, আথ উির হ ার্াওোন্ডার বাথেন্দার্র
জর্য এক্ট প্রাণবন্ত এবং উ্য ী থবরর্া্র্ হজলা িাক্ার গুরুত্ব স্বীক্ার ক্ররথেলা । বিন ার্
প্রশােরর্র িারা এই প্ররচষ্টা অবযা ি রািা হ্রি আথ হরা াক্তঞ্চি রেথে। এ া আ ার আশা হে
আ ার্র ি বধ্ ন ার্ শ রিলীর েম্প্র্ারের জর্য এই ঊর্ধ্ ন ুিী গথিপি অবযা ি িাক্রব এবং
আথ আ ার্র শ রর আরও 10 থ থলের্ ডলার থবথর্রোগ ক্রার জর্য থর্উ ইেক্ন হস্ট এবং
শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যাগরক্ োধ্ুবা্ জার্াই।"
বিধার্সভা সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা ক্রেস্টাল বপপলস-হস্টাকস িম্বলম্বের্, "শ রিলী
পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর জর্য 10 থ থলের্ ডলার থবজেী থ োরব বারেরলার ব্রডওরেথেলর ার এলাক্ার থর্বাচর্
ন
এই ে গ্র অঞ্চরল েিযই এক্ট রূপান্তর ূলক্ প্রভাব হেলরব৷
বারেরলার প্রাচীর্ি এলাক্ার এক্ট রি এই অরিরন আথধ্ক্য স্থার্ীে বযবোরক্ ে ির্ন ক্রর,
র্িু র্ আবােরর্র েুরোগ বিথর ক্রর এবং বযক্তিগি থবথর্রোরগর েুথবধ্ার াধ্যর
া ারী হিরক্
এই শ র-হক্ন্দ্রীক্ এলাক্ার এক্ট র্যােেিি পুর্রুদ্ধার থর্ক্তিি ক্ররি ে ােিা ক্ররব। আথ
গভর্রন হ াচুলরক্ ধ্র্যবা্ জার্ারি চাই আ ার্র শ রিলীরি থবথর্রোগ ক্রর আ ার্র
রাজযরক্ এথগরে থর্রে োওোর জর্য িার অবযা ি হর্িৃরত্বর জর্য।"
বিধার্সভার স্সে উইবলযাম কর্রাড িম্বলম্বের্, "শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যাগ
ল েম্প্র্ােগুথলরক্ িার্র অির্ীথি
ন
পুর্রুজ্জীথবি ক্ররি এবং বাথেন্দা, ্শক্
ন এবং বযবোর

জর্য এক্ট র্িু র্ ্ৃটষ্টভথি আর্রি ো ােয ক্রার এক্ট ্ু্নান্ত উপাে৷ এিারর্ উির
হ ার্াওোন্ডাে, এই 10 থ থলের্ ডলাররর থবথর্রোগ ে গ্র েম্প্র্াে এবং এর বহু ্শর্ািীর্র
ন
জর্য এক্ট ইথিবাচক্ প্রভাব বিথর ক্ররব৷ আথ গভর্রন হ াচুলরক্ এই ক্ েূন থচর প্রথি িার
অিীক্ারবদ্ধিার জর্য প্রশংো ক্থর, এবং উির হ ার্াওোন্ডার জর্য এই পুরস্কারট থর্ক্তিি
ক্রার োরি জথডি েক্লরক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই।"
বিধার্সভার স্সে অোম্বঞ্জম্বলা মবরম্বর্ম্বলা িম্বলম্বের্, "এই 10 থ থলের্ ডলাররর শ রিলী
পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর ি থবল উির হ ার্াওোন্ডার বাথেন্দার্র এবং বযবোগুথলরক্
পথরক্াঠার ারি থবথর্রোগ ক্রর এবং েক্রলর উপরভাগ ক্রার জর্য আরও েবজর্ীর্
ন
স্থার্ বিথর
ক্রর উন্নথি ক্ররি ো ােয ক্রার থ্রক্ অরর্ক্ ্ূর অগ্রের ক্ররব৷ উির হ ার্াওোন্ডার জর্য
এট এক্ট উরিজর্াপূণ ে
ন ে, এবং আথ এই েম্প্র্ারে থবথর্রোগ ক্রার জর্য গভর্রন
হ াচুরলর অিীক্ারবদ্ধিার জর্য ক্ৃিজ্ঞ।"
িাম্বেম্বলার হমযর িাযরর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলম্বের্, "বারেরলা শ ররর জর্য এট এক্ট
আিেজর্ক্
ন
থ্র্! আ ার্র ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্ারি থবথর্রোগ ক্রা আ ার্র শ ররক্
হক্াথভড-19
া ারী হিরক্ পুর্থর্ ন াণ
ন এবং পুর্রুদ্ধার ক্ররি ে ােিা ক্রার জর্য থর্উ
ইেরক্নর অিীক্ারবদ্ধিা প্র্শর্ন ক্রর। আথ শুধ্ু গভর্রন হ াচুরলর ক্ারে িার বারেরলারক্
অবযা ি ে িরর্র
ন
জর্য ক্ৃিজ্ঞ র্ই, বরং বহু থর্রবথ্ি েম্প্র্ারের ে্েযর্র ক্ারে ক্ৃিজ্ঞ
োরা এই ভথবষযরির ধ্ারণারক্ অবেব ্ার্ ক্রার জর্য ক্রঠার পথরশ্র ক্রররের্। আথ
থেলর ার এলাক্ার জর্য এক্ট উজ্জ্বল র্িু র্ অধ্যাে শুরু ক্ররি ো ােয ক্রার জর্য
প্রক্েগুথল থবক্াশ ক্রার জর্য ে গ্র েম্প্র্ারের োরি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুি।"
উত্তর হ ার্াওযান্ডার হমযর আিার
ন ক্রজ. পাপ্পাস িম্বলম্বের্, "উির হ ার্াওোন্ডার জর্য এট
এক্ট উরিজর্াপূণ থ্র্,
ন
এবং আথ আ ার্র েম্প্র্ারের েক্রলর প্রশংো ক্থর োরা এক্ট
বযাপক্ DRI পযারক্জ হপশ ক্রররের্৷ আ রা গভর্রন হ াচুরলর ক্ারে িার ে িরর্র
ন
জর্য
ক্ৃিজ্ঞ, এবং আ রা হেই ে স্ত উন্নেরর্র জর্য অরপক্ষা ক্রথে হে 10 থ থলের্ ডলাররর DRI
পুরস্কার উির হ ার্াওোন্ডাে আর্রি ো ােয ক্ররব।"
WNYREDC হকা-হচযার এিং হস্ট ইউবর্ভাবসটন অে বর্উ ইযম্বকনর (State University
Of New York, SUNY) িাম্বেম্বলা রাম্বজের সভাপবত ড: কোিবরর্ এস. কর্ওম্বয- ার্ার
ন
িম্বলর্, "শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যাগ ওরেস্টার্ থর্উ
ন
ইেরক্ন এক্ট পািক্য
ন বিথর
ক্ররে। বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডার র্িু র্ পুরস্কারপ্রাপ্তর্র
োরি আ ার্র শ রিলীগুথল ধ্ারাবাথ ক্ভারব বজাে রািা োে এ র্ উন্নথি ক্ররি িাক্রব ো
থবথর্রোগ এবং েবজর্ীর্
ন
স্থার্ থর্ ারণর
ন
পাশাপাথশ বেবােক্ারী এবং পে ন ক্র্র এই
েম্প্র্ােগুথলরি আ ন্ত্রণ জার্াে।"
WNYREDC হকা-হচযার এিং কোম্পাস লোিম্বসর স -প্রবতষ্ঠাতা এবরক বরচ িম্বলম্বের্,
"র্িু র্ থবথর্রোগরক্ উৎোথ ি ক্রা ো ধ্ারাবাথ ক্ অিনর্থিক্
ন
প্রবৃক্তদ্ধর থ্রক্ পথরচাথলি ক্ররব,
িা ল শ রিলী পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যারগর চাথবক্াটঠ। আথ বারেরলার ব্রডওরে-থেলর ার
এলাক্া এবং র্ি হন ার্াওোন্ডারক্ DRI-এর র্িু র্ পুরস্কারপ্রাপ্তর্র অথভর্ন্দর্ জার্াই এবং

িার্র শ ররক্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রার জর্য ্ৃঢ় পথরক্ের্ার উন্নেরর্র জর্য িার্র থর্রজর্র
েম্প্র্ারের রধ্য ক্াজ ক্ররি হ্িার জর্য উন্মি
ু ।"
ডাউর্ াউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ সম্পম্বকন

ডাউর্ াউর্ পুর্রুজ্জীথবিক্রণ উর্যাগট থবথর্রোরগর ক্তিোক্লাপ ও অর্ু ক্ থ রেরব
ভূ থ ক্া রািার জর্য হস্টর র ্শট অঞ্চরলর েবক্ট র ডাউর্ াউর্ ও অঞ্চলরক্ পুর্রুজ্জীথবি
ক্রার প্রক্তিো ত্বরাথণি ও েম্প্রোথরি ক্রার উরেশয থর্রে 2016 োরল চালু ক্রা রেথেল।
থডপা ন র ন্ট অে হস্টর র হর্িৃরত্ব, উর্যাগট এক্ট অভূ িপূব এবং
ন
উদ্ভাবর্ী প্ল্যার্- ু -অযাক্ট
হক্ৌশরলর প্রথিথর্থধ্ত্ব ক্রর ো হক্ৌশলগি পথরক্ের্ারক্ অথবলরম্ব বাস্তবাের্ ক্রার োরি
েংেুি ক্রর ো িার োরি িার্র েম্প্র্ারের ভথবষযরির ্ৃটষ্টরক্ বাস্তবােরর্র জর্য স্থার্ীে
েরক্াররর ক্ষ িারক্ ে ির্ন ক্রার উরেরশয রারজযর থবরশষজ্ঞর্র এক্ট আন্তঃ-এরজক্তির
্লরক্ োরি থর্রে আরে।
এই ক্ েূন থচর প্রি চার বেরর, হস্ট পুর্রুজ্জীথবিক্ররণর জর্য উপেুি অবস্থাে ররেরে এবং
পুর্ঃউন্নের্, বযবো, ক্ েংস্থার্
ন
বিথর, বৃ ির অিনর্থিক্
ন
ও আবাের্ েংিান্ত ববথচত্র্য, ও
েুরোগ-েুথবধ্ারক্ আক্ৃষ্টক্ারীরি পথরণি ওোর েম্ভাবর্া ররেরে এ র্ ডাউর্ াউর্গুরলারি
400 থ থলের্ ডলার থবথর্রোগ ক্ররি অিীক্ারাবদ্ধ রেরে। DRI এর পঞ্চ রাউরন্ড অথিথরি
200 থ থলের্ াথক্নর্ ডলাররর প্রথিশ্রুথি িাক্রব। ডাউর্ াউরর্র হোগযিা ও রূপান্তররণর
থভথিরি অংশগ্র ণক্ারী ক্থ উথর্ট গুথলরক্ হস্টর র 10-ট আঞ্চথলক্ অিনর্থিক্
ন
উন্নের্
ক্াউক্তিল রর্ার্ীি ক্রররে। প্রথিট ক্থ উথর্ট রক্ এক্ট ডাউর্ াউর্ হক্ৌশলগি থবথর্রোগ
পথরক্ের্া প্রণের্ এবং পুর্রুজ্জীথবিক্ররণর ক্থ উথর্ট র থভশর্রক্ ো রর্ এথগরে থর্রব এবং
আররা হবথশ হবেরক্াথর ও েরক্াথর থবথর্রোগরক্ ক্ারজ লাগারব এ র্ গুরুত্বপূণ অর্ু
ন
ক্
প্রক্েগুরলা বাস্তবােরর্র জর্য ক্ পরক্ষ 10 থ থলের্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা রেরে।
শ রিলীর পুর্ঃউন্নের্ গাথডর বযব ার ও থগ্রর্ াউজ গযাে থর্গ ন র্ উরেিরোগয াত্র্াে ক্থ রে
হ্ে াাঁ ার, বাইক্ চালারর্ার ও পথরব রর্র াধ্যর অযারেেরোগয েম্প্র্াে বিথর ক্রার
াধ্যর জলবােু পথরবিনরর্র থবরূপ প্রভাব ক্াট রে ওঠা এবং জলবােু র্যােথবচাররর প্রোর
ারর্ার জর্য হস্টর র ধ্ারাবাথ ক্ভারব বজাে রািা োে এ র্ অিনর্থিক্
ন
উন্নেরর্র জািীেহর্িৃত্ব ূলক্ প্ররচষ্টাে এক্ট অিযন্ত গুরুত্বপূণ ভূ
ন থ ক্া পালর্ ক্রর। DRI বাইররর থবরর্া্র্ এবং
বযাোর র জর্য আরও েুরোগ বিথর ক্রর রারজযর স্বাস্থয জুরড ে স্ত র্ীথি/বেে-বান্ধব NY
উর্যাগরক্ (Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) ে ির্ন ক্রর; ো াক্তজক্
আ্ার্-প্র্ারর্র জর্য থর্রাপ্, েুগ েবজর্ীর্
ন
স্থার্ প্র্ার্ ক্রর, ো ার্থেক্ স্বারস্থযর উন্নথি
ক্রর; এবং িাজা, পুটষ্টক্র িাবাররর প্ররবশাথধ্ক্ার েম্প্রোরণ ক্রর, থবরশষ ক্রর অর্ুন্নি
েম্প্র্ােগুথলরি।
এই উর্যারগর হর্িৃরত্ব থর্উ ইেরক্নর হেরি াথর অে হস্ট রোর্া হরাোর্া ররেরের্।
েম্প্র্ােগুথল এম্পাোর হস্ট হডভলপর ন্ট ও হস্ট হ া ে এবং ক্থ উথর্ট থরথর্উরলর োরি
থর্ষ্ঠ অংশী্াথররি হস্টর র হর্িৃরত্ব হবেরক্ারী িাি থবরশষজ্ঞ এবং হস্ট এরজক্তি ক্ ীর্র
ে ির্ন ররেরে।
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আর্োবস্ক্রাইব ক্রুর্

