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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল পঞ্চম-রাউন্ড ে রতলী পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর 10 বমবলয়র্
ডলাম্বরর বিঙ্গার হলকম্বের বিজয়ী ব োম্বি রম্বচষ্টার হর্ওয়াম্বকনর র্াম হ াষণা কম্বরম্বের্

ে রতলী এলাকাগুবল পুর্রুজ্জীবিত করম্বত িেিােকারী, েম্প্র্াম্বয়র হর্তৃ িৃন্দ ও
েরকাবর কমকতন
ন াম্ব্র োম্বি হেট এক েম্বঙ্গ কাজ করম্বি
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এেি বিবর্ম্বয়াগ কবমউবর্টটগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত
করার এিং অির্ীবতম্বক
ন
েমৃদ্ধ করার জর্ে হেম্বটর েমবিত পবরকল্পর্ার একটট
গুরুত্বপূণ নঅংে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে মর্ররা ক্াউথির ররচষ্টার, এবং ওরেইর্
ক্াউথির হর্ওোক্ন গ্রাম, প্ররযযরক্ 10 থমথলের্ ডলার ক্রর পারব থিঙ্গার হলক্স অঞ্চরলর
শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যারগর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম
রাউরের থবজেী থ রসরব। DRI রাউে 5-এর অংশ থ রসরব, হেরের 10টে আঞ্চথলক্ অিনর্থযক্
ন
উন্নের্ অঞ্চরলর প্রথযটে 20 থমথলের্ ডলাররর য থবল হপরয োরে, ো ডাউর্োউর্গুরলারক্
প্রাণবন্ত অঞ্চরল রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম হক্াথভড-19 পরবযী সমরে ক্থমউথর্টেগুরলারক্ যার্র
অির্ীথয
ন
শক্তিশালী ক্ররয সা ােয ক্রার উরেরশয হেরের যরি হিরক্ বরােক্ৃয ও
থবথর্রোগক্ৃয হমাে 200 থমথলের্ ডলাররর য থবরলর অংশ।
"থর্উ ইেরক্নর পুর্রুদ্ধার ত্বরাথিয ক্রার জর্য আমার্র শ রযথলরয থবথর্রোগ ক্রা
গুরুত্বপূণ,"ন গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "এই পুরষ্কারগুথল ররচোর এবং হর্ওোক্নরক্ উন্নয ক্ররব
োরয স্থার্ীেরা এবং ্শর্ািীরা
ন
এক্ইভারব এই সমস্ত অঞ্চলগুথলরক্ উপরভাগ ক্ররয পাররর্৷
থিঙ্গার হলক্স ল ইথয াস এবং আক্ষরণ
ন পথরপূণ এক্টে
ন
অঞ্চল এবং এই থবজেীরা থক্ভারব
যার্র সম্প্র্ােরক্ পরবযী স্তরর থর্রে হেরয যার্র য থবল বযব ার ক্ররব যা হ্খার জর্য
আথম উন্মুখ।"
হলিম্বটর্োন্ট গভর্রন ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "যখর্

আমরা হকাবভড-19 হিম্বক
পুর্রুদ্ধার লাভ করা চাবলম্বয় যাচ্ছি, তখর্ রাম্বজের ে রতলী
পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ ল েম্রাজ্ঞী রাজে জুম্ব়ে েম্প্র্ায়গুবলম্বক
পুর্রুদ্ধার লাভ করম্বত ো াযে করার জর্ে একটট গুরুত্বপূণ ন াবতয়ার৷
রম্বচোর এিং হর্ওয়াকনম্বক প্র্ার্ করা 20 বমবলয়র্ ডলাম্বরর ত বিল এই

েম্প্র্ায়গুবলম্বক আরও প্রাণিন্ত প্রবতম্বিেী অজনর্ করম্বত এিং তাম্ব্র
হকাবভড-19 এর পরিতী অির্ীবতম্বক
ন
উন্নত করম্বত ে ায়তা করম্বি।"
থডপােন রমি অি হেরের (Department of State) হর্যৃরত্ব, DRI শ রযলীর এলাক্াগুথলরক্
উচ্চ-মারর্র জীবর্ োপরর্র সুরোগ প্র্ার্ ক্রর এবং পুর্ঃউন্নের্, বযবসা, ক্মসংস্থার্,
ন
ও
অিনর্থযক্
ন
ও আবাসরর্র ববথচত্র্যরক্ আক্ৃষ্ট ক্রর এমর্ এক্টে প্রাণবন্ত ক্তিোক্লারপর
হক্ন্দ্রস্থরল রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম হেরের অিনর্থযক্
ন
উন্নেরর্র র্ীথযর এক্টে থভথি থ রসরব
ক্াজ ক্ররে। এই রাউরে গভর্রন হ াক্ল অর্ু্ারর্র পথরমাণ 100 থমথলের্ ডলার হিরক্ থিগুণ
পথরমারণ উন্নীয ক্রর 200 থমথলের্ ডলার ক্রররের্ এবং প্রথযটে আঞ্চথলক্ অিনর্থযক্
ন
উন্নের্
ক্াউক্তিলরক্ (Regional Economic Development Council) রূপান্তরমূলক্ ও অর্ু েক্
ডাউর্োউর্ পুর্ঃউন্নের্ প্রক্রের জর্য 10 থমথলের্ ডলার ক্রর ্ুই জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীযারক্
র্াথক্ 20 থমথলের্ ডলাররর জর্য এক্জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীযারক্ মরর্ার্ের্ প্র্ার্ ক্ররবর্ হস
থসদ্ধান্ত গ্র রণর সুরোগ থ্রেরের্। অযীরযর DRI রাউেগুরলার মরযাই, প্রথযটে থর্বাথচয
ন
ক্থমউথর্টে ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীথবয ক্রার এক্টে থভশর্ সুস্পষ্টভারব উরেখ ক্রর এবং
ডাউর্োউর্রক্ রূপান্তর ক্রার এবং আররা হবথশ হবসরক্াথর ও সরক্াথর থবথর্রোগরক্ ক্ারজ
লাগারর্ার সম্ভাবর্া ররেরে এমর্ থক্েু স্বক্ীে প্রক্ে সর্াি ক্রর এমর্ এক্টে বেম-আপ
ক্থমউথর্টে-থভথিক্ পথরক্ের্া প্রক্তিোর মাধ্যরম এক্টে হক্ৌশলগয পথরক্ের্া প্রণের্ ক্ররব।
DRI য থবল যারপরর পুর্রুজ্জীথবযক্রণরক্ দ্রুয শুরু ক্রার এবং শ রযলীর জর্য
ক্থমউথর্টের থভশর্রক্ বাস্তরব রূপ হ্ওোর সব হচরে হবথশ সম্ভাবর্া ররেরে এমর্ থর্বাথচয
ন
প্রক্েগুরলারক্ প্র্ার্ ক্ররব। DRI-এর মাধ্যরম, থর্উ ইেক্ন হেে এর্াক্তজ ন থরসাচন অযাে
হডরভলপরমি অিথরটে (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA) পুরস্কারপ্রাপ্তর্র প্রেুক্তিগয স ােযা প্র্ার্ ক্ররব োরয যারা 2050 সারলর মরধ্য
থগ্রর্ াউস গযাস থর্গমর্রক্
ন
85 শযাংশ ক্মারর্ার রারজযর লক্ষ্য সমির্ন ক্ররয ক্াবর্ন
থর্ররপক্ষ্যার র্ীথয অন্তভুি
ন ক্ররয স ােযা ক্ররব।
ে রতলীর রম্বচষ্টাম্বরর পুর্রুজ্জীবিতকরণ
ররচোররর DRI ্ী -ক্ষ্থেষ্ণ
ন
ু এলাক্ার রূপান্তররর থ্রক্ মরর্াথর্রবশ ক্ররব শ ররর হক্ন্দ্রস্থরল,
থির্ের্ অযাথভথর্উ হিরক্ হজরর্থস র্্ী পেন্ত
ন হমইর্ স্ট্রীরের উির পাশ বরাবর। 2010 সাল
হিরক্ 17% জর্সংখযা বৃক্তদ্ধর সারি এবং জর্সংখযার 50% 20-34 বের বেসী ওোর ক্াররণ
ররচোররর শ রযলী গয 15 বেরর উরেখরোগয বযক্তিগয এবং সরক্ারী থবথর্রোগ হ্রখরে,
োর মরধ্য ররেরে র্যু র্ আবাসর্, হ ারেল, সরেলর্ হক্রন্দ্রর আপরডে, িমবধ্মার্
ন
ডাউর্োউর্
ইরর্ারভশর্ হজার্রক্ উৎসাথ য ক্ররয এক্াথধ্ক্ উচ্চ-প্রেুক্তির বযবসা এবং ইর্থক্উরবের, এবং
শ ররর জলপ্রান্তরর পুর্রুত্থারর্র জর্য রাজয-সমথিযন ROC ্য থরভারওরে উর্যারগর অংশ
ক্রেক্ ডজর্ প্রক্ে। থক্ন্তু, হমইর্ এবং থির্ের্ ব্লরক্র পুর্ঃউন্নের্ খুব প্ররোজর্ েখর্ যার
চারথ্রক্ অগ্রগথয অবযা য ররেরে। থবজেী পথরক্ের্াটে রাস্তার ্ৃ শযপে এবং পাবথলক্
হস্পসগুথল উন্নয ক্ররয, থর্থমযন পথররবশরক্ আপরগ্রড ক্ররয এবং এই এলাক্াে আরও
থবথর্রোগ আক্ৃষ্ট ক্রার জর্য পিচারীর্র অযারেস/সংরোগ বাডারয, শ ররর শ রযলীর
পুর্রুজ্জীবরর্র চূ ডান্ত সমাথপ্তর ক্াজ হশষ ক্ররয সা ােয ক্ররব, োর িরল এক্ পুর্রুক্তত্থয

ররচোর বযথর রব হেখারর্ আররা মার্ুষ বাাঁচরয, ক্াজ ক্ররয এবং অবসর োপর্ ক্ররয
চাইরব।
হর্ওয়াকন
ডাউর্োউর্ হর্ওোক্ন ল এক্টে হোে, াাঁোর উপরোগী, সু-সংজ্ঞাথেয এবং হক্ন্দ্রীভূ য এলাক্া
ো ল এক্টে প্রাণবন্ত, থবশ্বমারর্র গ্রারমর হক্ন্দ্রস্থল বার্ারর্ার এবং থিঙ্গার হলক্স অঞ্চরলর
সাংস্কৃথযক্ ও বাথণক্তজযক্ হক্রন্দ্র পথরণয ক্রার জর্য গ্রারমর লক্ষ্য, হেখারর্ এথর ক্যার্াল গ্রারমর
বাথণক্তজযক্ হক্ন্দ্র রব। এক্াথধ্ক্, বৃ ৎ অযাঙ্কর প্রথযষ্ঠার্ এবং চলমার্ ক্ারজর বৃক্তদ্ধর সারি,
হর্ওোক্ন গয 10 বেরর গ্রারম প্রাে 220 থমথলের্ ডলার থবথর্রোগ হ্রখরে। এক্টে শক্তিশালী
জর্সম্পৃিযা প্রক্তিো গ্রামটেরক্ থমশ্র-বযব াররর উন্নের্, ক্মশক্ত
ন ি এবং বেস্কর্র জর্য আরও
আবাসর্ এবং এথর খাল বরাবর স্থার্ বযব ার ক্রার উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূ য ক্রা স অভযন্তরীণ
থবরর্া্র্ এবং সুস্থযার জর্য র্যু র্ জােগা থচথিয ক্ররয স ােযা ক্রর।
থিঙ্গার হলক্স আঞ্চথলক্ অিনর্থযক্
ন
উন্নের্ ক্াউক্তিল (Finger Lakes Regional Economic
Development Council) সমগ্র অঞ্চল জুরড সম্প্র্ােগুথলর ক্াে হিরক্ জমা হ্ওো
প্রস্তাবগুথলর এক্টে পুঙ্খার্ুপুঙ্খ এবং প্রথযরোথগযামূলক্ পোরলাচর্া
ন
প্রক্তিো পথরচালর্া ক্রররে
এবং ররচষ্টার এবং হর্ওোক্নরক্ মরর্ার্ীয ক্রার আরগ র্ীরচর সাযটে থর্র্ােরক্র
ন
সবগুথল
থবরবচর্া ক্রররে:
•
•
•

•
•

•

•
•

ডাউর্োউর্টে সুথর্থ্নষ্ট পথরসীমা-থবথশষ্ট ও থর্থবডভারব থবর্যস্ত রয রব;
ডাউর্োউর্টে পূরবরন বা ভথবষযরযর হবসরক্াথর ও সরক্াথর থবথর্রোগরক্ হস অঞ্চরল ও
যার আরশপারশর অঞ্চরল ক্ারজ লাগারয সক্ষ্ম;
ডাউর্োউরর্র মরধ্য, অিবা ডাউর্োউরর্র থর্ক্েবযী এলাক্াে ক্মসংস্থারর্র
ন
সাম্প্রথযক্ বা আসন্ন বৃক্তদ্ধ োর সুরোগ িাক্রয রব, ো ক্মীর্ররক্ ডাউর্োউরর্
আক্ৃষ্ট ক্ররয পাররব, পুর্ঃউন্নেরর্ স ােযা ক্ররব এবং হেক্সই সমৃক্তদ্ধ বরে আর্রব;
শ রযলীটে অবশযই সব বেস, আে, থলঙ্গ, পথরচে, সক্ষ্মযা, গথযশীলযা ও সাংস্কৃথযক্
পেভূ থমর মার্ুরষর জর্য এক্টে আক্ষণীে
ন
ও প্রাণবন্ত ক্থমউথর্টে রয রব;
থমউথর্থসপযাথলটে ইরযামরধ্য স্থার্ীে ভূ থম বযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং
সংিান্ত মার্্ণ্ড বযব ার ক্রা, সডরক্র পথরক্ের্া, জ্বালাথর্ সাশ্রেী প্রক্ে, সবুজ
ক্মসংস্থার্,
ন
ও ট্রার্ক্তজে-অথভমুখী উন্নের্ সম্পন্ন ক্রা স , জীবর্ োপরর্র সক্ষ্মযা ও
গুণমার্ বৃক্তদ্ধ ক্রর এমর্ র্ীথযমালা বযথর ও বাস্তবাের্ ক্রর িাক্রয রব অিবা যা ক্রার
সক্ষ্মযা িাক্রয রব;
থমউথর্থসপযাথলটে ডাউর্োউরর্র পুর্রুজ্জীথবযক্ররণর এক্টে থভশর্ এবং DRI
হক্ৌশলগয থবথর্রোগ পথরক্ের্াে অন্তভুি
ন ক্রা হেরয পারর এমর্ প্রক্ে ও
উর্যাগগুরলার এক্টে প্রািথমক্ যাথলক্া পাওো োে এমর্ এক্টে উন্মুি ও শক্তিশালী
ক্থমউথর্টের সম্পৃিযা প্রক্তিো পথরচালর্া ক্রর িাক্রয রব;
থমউথর্থসপযাথলটের DRI প্রক্তিোর বযবস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীে সক্ষ্মযা িাক্রয রব; এবং
থমউথর্থসপযাথলটে এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুরলারক্ সর্াি ক্রররে হেগুরলা DRI
য থবল হপরলই থর্ক্েবযী-রমোর্ বাস্তবােরর্র জর্য প্রস্তুয রে োরব।

ররচোর এবং হর্ওোক্ন এখর্ হজরর্ভা, বাোথভো, হপর্ ইোর্ এবং হসরর্ক্া িলরসর
শ রগুথলর সারি হোগ্ার্ ক্রররে, োরা েিািরম প্রিম চারটে DRI রাউরে থিঙ্গার হলক্স
অঞ্চরলর থবজেী থেল।
ররচষ্টার এবং হর্ওোক্ন এখর্ 10 থমথলের্ ডলাররর DRI অর্ু্ার্ হিরক্ 300,000 ডলার পেন্ত
ন
পথরক্ের্ার য থবল থ্রে যার্র শ রযলীরক্ পুর্রুজ্জীথবয ক্রার জর্য এক্টে হক্ৌশলগয
থবথর্রোরগর পথরক্ের্া বযথরর প্রক্তিো শুরু ক্ররব। হপৌর প্রথযথর্থধ্, সম্প্র্ারের হর্যা এবং
অর্যার্য হেক্র াল্ডারর্র সমিরে গটিয স্থার্ীে পথরক্ের্া ক্থমটেগুথল হবসরক্াথর খারযর
থবরশষজ্ঞ এবং রাষ্ট্রীে পথরক্ের্াথব্র্র এক্টে ্ল িারা সমথিযন প্ররচষ্টার হর্যৃত্ব হ্রব।
হক্ৌশলগয থবথর্রোগ পথরক্ের্াগুথল স্থার্ীে সংস্থার্ এবং সুরোগগুথল পরীক্ষ্া ক্ররব এবং
অিনর্থযক্
ন
উন্নের্, পথরব র্, আবাসর্, এবং সম্প্র্াে প্রক্েগুথলরক্ থচথিয ক্ররব ো
শ রযলীর পুর্রুজ্জীবরর্র জর্য প্রথযটে সম্প্র্ারের ্ৃটষ্টভথঙ্গর সারি সামঞ্জসযপূণ ন রব এবং
হেগুথল বাস্তবােরর্র জর্য প্রস্তুয৷ হক্ৌশলগয থবথর্রোগ পথরক্ের্াগুথল পুর্রুজ্জীবর্
প্রক্েগুথলরয DRI অর্ু্ার্ য থবরলর থবথর্রোগরক্ পি প্র্শর্ন ক্ররব ো এর শ রযলীর জর্য
সম্প্র্ারের ্ৃটষ্টভথঙ্গরক্ অগ্রসর ক্ররব এবং ো রারজযর 10 থমথলের্ ডলাররর থবথর্রোরগর
সুথবধ্া হর্রব এবং হসটে প্রসাথরয ক্ররব। DRI-এর পঞ্চম রাউরের পথরক্ের্াগুরলা 2022 সারল
সম্পন্ন রব।
হেম্বটর ভারপ্রাপ্ত েবচি হব্রন্ডর্ বে. ব উজ িম্বলর্, "শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ
প্রথযটে ডাউর্োউরর্ ক্রা সাম্প্রথযক্ থবথর্রোগগুথলর সুথবধ্া থর্রে ররচোর এবং হর্ওোরক্নর
অির্ীথযরক্
ন
পুর্রুজ্জীথবয ক্ররয সা ােয ক্ররব৷ হেে থডপােন রমি (Department of State)
এক্টে রারজযর প্রভাব প্রশস্ত ক্ররয প্রথযটে সম্প্র্ারের সারি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ ো থিঙ্গার
হলক্রস বসবাসক্ারী, বযবসা এবং ্শর্ািীর্র
ন
জর্য আরও ভারলা জােগা বযথর ক্ররয
বযক্তিগয থবথর্রোরগর সুথবধ্া হর্রব।"
এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার
এিং হপ্রবেম্বডন্ট ও বেইও - মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইট িম্বলর্, "DRI থবথর্রোগগুথল থর্উ ইেক্ন
হেরের অঞ্চরলর শ রযলীর চারপারশর স্থার্গুথল পুর্রুজ্জীথবয ক্ররয সা ােয ক্ররে, ো
আমার্র অিনর্থযক্
ন
উন্নের্ হক্ৌশরলর এক্টে মূল উপা্ার্রক্ প্রথযিথলয ক্রর৷ ররচোর এবং
হর্ওোক্ন উভরের জর্য এই 10 থমথলের্ ডলাররর পুরস্কারগুথল বযবসাথেক্ বৃক্তদ্ধ, ক্মসংস্থার্
ন
সৃটষ্ট
এবং পেের্রক্
ন
উৎসাথ য ক্রার জর্য বযথর ক্রা রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুথলরক্ ত্বরাথিয ক্ররব ো এই প্রাণবন্ত সম্প্র্ােগুথলরক্ আরও উজ্জ্বল ভথবষযরযর থ্রক্ পথরচাথলয ক্ররব।"
বর্উ ইয়কন হেট হ ামে অোন্ড কবমউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and
Community Renewal) কবমের্ার রুি অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "শ রযলী
পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ সম্প্র্ারের সম্পর্র সুথবধ্া থর্রে, স্থার্ীে অিনর্থযক্
ন
উন্নের্রক্
উৎসাথ য ক্ররে এবং লক্ষ্ লক্ষ্ মার্ুষরক্ চারপারশর এলাক্াগুথলরক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য
এবং প্রধ্ার্ রাস্তাগুথলরক্ উন্নয ক্রার থ্রক্ চাথলয ক্ররে৷ ররচোর এবং হর্ওোক্ন উভেরযই
10 থমথলের্ ডলার থবথর্রোগ এই সম্প্র্ােগুথলরক্ আরও ভারলা, আরও সাশ্রেী, বসবাস এবং

ক্াজ ক্রার জর্য আরও গথযশীল জােগা ক্রর যু লরব৷ HCR এই প্ররচষ্টার অংশ রয হপরর
গথবযন এবং আমরা থিঙ্গার হলক্রস এই থবথর্রোরগর প্রভাব হ্খার জর্য উন্মুখ।"
NYSERDA হপ্রবেম্বডন্ট এিং বেইও হডাবরর্ এম. োবরে িম্বলর্, "NYSERDA ররচোর এবং
হর্ওোক্ন এবং সমস্ত শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ থবজেীর্র প্রেুক্তিগয স ােযা
প্র্ারর্র জর্য DOS-এর সারি অংশী্াথরত্ব ক্ররয হপরর আর্ক্তিয ক্ারণ যারা ধ্ারাবাথ ক্ভারব
পুর্ঃউন্নের্ অগ্রসর ক্রররে৷ থিঙ্গার হলক্স অঞ্চরলর জর্য সমিরর্র
ন
এই আধ্ার্ এবং যার
িলস্বরূপ প্রক্েগুথলর মরধ্য শক্তির ্ক্ষ্যা এবং ক্াবর্ন থর্ররপক্ষ্যার অন্তভুি
ন মার্গুথল ো
জলবােু পথরবযনরর্র থর্গমর্
ন ক্মারয থর্উ ইেরক্নর লক্ষ্য পূররণর জর্য গুরুত্বপূণ।"
ন
বর্উ ইয়কন হেট কোর্াল কম্বপাম্বরেম্বর্র
ন
(New York State Canal Corporation)
পবরচালক ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "আজ, আমরা ররচোর এবং হর্ওোক্নরক্ উ্োপর্
ক্রথে ক্ারণ যারা রারজযর শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ হপ্রাগ্রারমর মাধ্যরম
হক্ৌশলগয য থবল পাওোর জর্য প্রাে 20-টে অর্যার্য ক্যার্াল ক্থররডার সম্প্র্ারের সারি
হোগ্ার্ ক্ররে৷ প্রাে 200 বের ধ্রর, এথর ক্যার্াল এবং ক্যার্াল থসরেম অিনর্থযক্
ন
উন্নেরর্র
চাথলক্াশক্তি, ো সম্প্র্ােগুথলরক্ জলপরির এক্ মাথলক্ার থ্রে সমৃদ্ধ উিরয এবং উন্নথয
ক্ররয হ্ে, এবং বরােক্ৃয থবথর্রোগগুথল যার্র শ রগুলীর সমৃক্তদ্ধ থর্ক্তিয ক্রর।"
বেম্বর্টর হজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "আথম আপরেে র্গর পুর্রুজ্জীবর্ সম্পরক্ন হমেরর্র সারি
হ্খা ক্ররয রাজয জুরড সির ক্ররথে। DRI-হক্ শ রযথলর উন্নেরর্র জর্য অর্যযম হসরা
অিনর্থযক্
ন
চালক্ থ রসরব থচথিয ক্রা ে। 10 থমথলের্ ডলাররর DRI থবজেী থ সারব ররচষ্টাররর
থর্বাচর্
ন
আমার্র শ ররর মার্ুরষর জর্য এক্টে থবশাল জে। এই পুরষ্কারটে আমার্র রাস্তার
্ৃশযপে এবং পাবথলক্ হস্পসগুথলরক্ উন্নয ক্রার মাধ্যরম থবগয হবশ ক্রেক্ বের ধ্রর
ররচোরর ক্রা থবথর্রোগরক্ শক্তিশালী ক্ররব ো আমার্র শ ররর হক্রন্দ্রর পুর্র্বীক্ররণর
ন
জর্য এক্টে অিনর্থযক্
ন
চালক্ রব। োরা এই থবজেী আরব্র্টেরক্ প্রস্তুয ক্রররের্ যার্র
সবাইরক্ অথভর্ির্। ডাউর্োউর্ ররচোররর বৃক্তদ্ধ ও থবক্ারশর জর্য আথম আমার্র হমেরথর্বাথচরযর
ন
সারি অংশী্াথরত্ব ক্রার জর্য উন্মুখ।"
বেম্বর্টর োমরা ব্রুক িম্বলর্, "শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যারগর জর্য 10 থমথলের্
ডলার থবজেী থ সারব ররচোররর থর্বাচর্
ন
আমার্র এলাক্ার জর্য এক্টে গুরুত্বপূণ সািলয৷
ন
আমার্র শ রযথলর এলাক্ার জর্সংখযার প্রাে অরধ্ক্
ন 34 বেররর ক্ম বেসী ওোে এটে
থর্ঃসরির ররচোররর অেবেস্ক মার্ুষর্র ভথবষযরযর জর্য এক্টে বড থবথর্রোগ। এই
পুরষ্কারটে আমার্র রাস্তা, িুেপাি এবং সমস্ত বাথসিা এবং ্শর্ািীর্র
ন
উপরভাগ ক্রার জর্য
অর্যার্য পাবথলক্ হস্পস উন্নয ক্রার মাধ্যরম থবগয ক্রেক্ বেরর ররচোরর ক্রা
থবথর্রোগগুথলরক্ শক্তিশালী ক্রর৷ আথম এই থবজেী আরব্র্টে প্রস্তুৎ ক্রার সারি জথডয
সক্রলর প্রশংসা ক্থর, এবং আথম শ ররর ভথবষযরযর ক্থেয ্ৃটষ্ট বাস্তবাথেয ওোর জর্য
উন্মুখ।"
বেম্বর্টর পাম হ লবমং িম্বলর্, "হর্ওোক্ন গ্রাম, হমের হেলর, এবং োর্র প্রথযশ্রুথয এবং
ক্রিার পথরশ্রম আজরক্র হ াষণা সম্ভব ক্রররে যার্র সবাইরক্ অথভর্ির্ জার্াই৷ এই

থবথর্রোগ ডাউর্োউরর্র পুর্রুজ্জীবর্ ত্বরাথিয ক্ররয সা ােয ক্ররব, অিনর্থযক্
ন
প্রবৃক্তদ্ধ
সমির্ন ক্ররব এবং গয ক্রেক্ বের ধ্রর হর্ওোরক্নর রূপান্তরমূলক্ অগ্রগথযরক্ অগ্রসর
ক্ররব। এই প্ররচষ্টাে গ্রারমর অংশী্ার রয পারার জর্য আথম সোথর্য এবং আথম গভর্রন
হ াচুল এবং রাষ্ট্রীে সংস্থাগুথলরক্ যার্র অংশী্াথররত্বর জর্যও ধ্র্যবা্ জার্াই৷ এখারর্
বসবাসক্ারী পথরবার, এখারর্ হে বযবসাগুরলা হবরড ওরি, োরা এখারর্ ভ্রমণ ক্ররর্ এবং োরা
হর্ওোক্ন গ্রামরক্ ভারলাবারসর্ এবং যারক্ এথগরে থর্রে োে যার্র সক্রলর জর্য এটে এক্টে
্ু্নান্ত থ্র্।"
বিধার্েভার ে্েে োবর ব্রর্ের্ িম্বলর্, "আথম গভর্রন হ াচুল, হলিরের্যাি গভর্রন
হবঞ্জাথমর্ এবং আঞ্চথলক্ অিনর্থযক্
ন
উন্নের্ ক্াউক্তিরলর পুররা ্লরক্ ধ্র্যবা্ জার্ারয চাই
হমইর্ থস্ট্রে-থির্ের্ অযাথভথর্উ ক্থররডাররর উন্নেরর্র সম্ভাবর্ারক্ স্বীক্ৃথয হ্ওোর জর্য৷
অযারসম্বথলর ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমি ক্থমটের (Assembly's Economic Development
Committee) হচোরমযার্ থ রসরব, শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ অযাওোডন এক্টে
সম্প্র্ারের জর্য হে রূপান্তরমূলক্ প্রভাব হিলরয পারর এবং বযবসা, ক্মশক্ত
ন ি এবং
শ রযলীরয আবাসর্ উন্নেরর্র জর্য এর অি ক্ী
ন যা আথম জাথর্। হমইর্ এবং থির্ের্ ল
আমার্র পুর্ঃউন্নের্ পথরক্ের্ার সংরোগস্থল এবং এই য থবল হসই অযযাবশযক্ ক্াজটেরক্
অবযা য রাখরয হ্রব।"
বিধার্েভার ে্েে হডমন্ড বমকে িম্বলর্, "আজরক্র হ াষণা ররচোররর জর্য ্ু্নান্ত খবর!
শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ পুররা অঞ্চল জুরড হপৌরসভাগুথলরক্ অিনর্থযক্
ন
প্রবৃক্তদ্ধ
দ্রুয শুরু ক্ররয সা ােয ক্ররে। আথম গভর্রন হ াচুরলর ক্ারে ক্ৃযজ্ঞ ররচোরর এই
রূপান্তরমূলক্ পুরস্কার আর্ার জর্য এবং োরা স্থার্ীেভারব এই প্ররচষ্টাে ক্াজ ক্রররের্ যার্র
সক্রলর ক্ারে। অথভর্ির্!"
বিধার্েভার ে্েে োরা ক্লাকন িম্বলর্, "আজরক্র হ াষণাটে ররচোর এবং বৃ ির থিঙ্গার
হলক্ অঞ্চরলর মার্ুরষর জর্য এক্টে জে৷ শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ রাজয জুরড
অরর্ক্ সম্প্র্ােরক্ শ ররর হক্ন্দ্রগুথলরয খুব প্ররোজর্ীে পুর্ঃউন্নের্ প্ররচষ্টা শুরু ক্ররয
সা ােয ক্রররে এবং ররচোর এই হপ্রাগ্রাম হিরক্ বযাপক্ভারব উপক্ৃয রব। আথম এই
রূপান্তথরয পাবথলক্ হস্পস এবং রাস্তার ্ৃশযপেগুথল উপরভাগ ক্ররয হপরর উোথসয, হেগুথল
র্যু র্ অিনর্থযক্
ন
প্রবৃক্তদ্ধর জর্য এক্টে অর্ু েরক্র ক্াজও ক্ররব৷ ধ্র্যবা্, গভর্রন হ াচুল,
আমার্র অঞ্চরলর উন্নেরর্ আপর্ার থবথর্রোরগর জর্য এবং আথম ভথবষযরযর প্রক্েগুথলরয
এক্ সারি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"
বিধার্েভার ে্েে ব্রায়ার্ মোঙ্কম্বটম্বলা িম্বলর্, "10 থমথলের্ ডলাররর থবথর্রোগ এই এলাক্াে
র্যু র্ অিনর্থযক্
ন
উন্নেরর্র সুরোগ থর্রে আসার জর্য যার্র পুর্রুজ্জীবর্ পথরক্ের্া বযথর
ক্ররয হর্ওোক্নরক্ সা ােয ক্রার জর্য উরেখরোগযভারব সা ােয ক্ররব৷ এই শ রযলী
পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগ অযাওোরডনর মাধ্যরম, হর্ওোক্ন র্যু র্ বযবসাে স ােযা ক্ররয,
অথযথরি আবাসর্ বযথর ক্ররয এবং এথর ক্যার্াল বরাবর র্যু র্ থবরর্া্র্মূলক্ এলাক্া বযথর
ক্ররয সক্ষ্ম রব। আথম এই থবজেী আরব্র্টে প্রস্তুয ক্রার জর্য জথডয সক্রলর প্রশংসা
ক্থর এবং অ্ূর ভথবষযরয হর্ওোরক্নর অগ্রগথয হ্খার জর্য উন্মুখ।"

রম্বচোম্বরর হময়র হজমে পোটিক চ্ছিি িম্বলর্, "ডাউর্োউর্ ররচোর আজ যার
আিেজর্ক্
ন
প্রযযাবযনর্ অবযা য হররখরে োর জর্য গভর্রন হ াচুলরক্ ধ্র্যবা্। শ রযলী
পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যারগর এই 10 থমথলের্ ডলার আমার্র ক্র্রেরলশর্ ব্র্যােসরক্
থিথররে আর্ার, আমার্র সমস্ত Roc ্য থরভারওরে প্রক্ে, পারসলন 5-হক্ পুর্রুজ্জীথবয ক্রা
এবং আমার্র ইে হমইর্ থস্ট্রে সম্পূণ সংস্কাররর
ন
সািরলযর উপর থভথি ক্রর গরড হযারল।
ররচোর আবার থিঙ্গার হলক্স অঞ্চরলর আসল রত্ন রে উরিরে এবং এটে এম্পাোর হেে
হডরভলপরমি এবং থর্উ ইেক্ন হেরের সারি আমার্র ্ু্নান্ত অংশী্াথররত্বর ক্াররণ সম্ভব
রেরে।"
রম্বচোম্বরর হময়র-বর্িাবচত
ন
মাবলক ইভান্স িম্বলর্, "আমার্র শ রযলীরক্ ক্ষ্েমুি এক্টে
প্রাণবন্ত এবং সুরোগ-পূণ সম্প্র্ারে
ন
রূপান্তথরয ক্রা আমার শীষ অগ্রাথধ্ক্ারগুথলর
ন
মরধ্য
এক্টে। আমার্র শ রযলীরক্ এক্টে প্রাণবন্ত, আশা-ভরা জােগা ক্রর যু লরয ররচোররর সারি
অংশী্াথরত্ব ক্রার জর্য আথম হ াচুল প্রশাসরর্র ক্ারে ক্ৃযজ্ঞ। DRI আমার্র এই
প্রাণবন্তযারক্ ত্বরাথিয ক্ররয হ্রব।"
হর্ওয়াম্বকনর হময়র হজার্াির্ হটলর িম্বলর্, "আমরা খুবই উরিক্তজয হে হর্ওোক্ন গ্রামটে
শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যারগর থবজেী থ সারব থর্বাথচয
ন
রেরে৷ এই 10 থমথলের্ ডলার
থবথর্রোরগর মাধ্যরম, আমরা এথর ক্যার্ারলর সারি আমার্র বর্ক্রেযর সুথবধ্া থর্রয এবং
আমার্র গ্রারমর প্রাণবন্তযা সমৃদ্ধ ক্ররয িাক্ব। এই হ াষণাটে সম্ভব ক্ররয সা ােয ক্রার
জর্য আমার্র সম্প্র্ারের স্সযর্র ক্ারে এবং হর্ওোরক্ন থবশ্বাস ক্রার জর্য গভর্রন
হ াচুরলর ক্ারে আথম অযযন্ত ক্ৃযজ্ঞ। হর্ওোক্নরক্ আরও পুর্রুজ্জীথবয ক্ররয সা ােয ক্রার
জর্য প্রক্েগুথলর এক্টে যাথলক্া বযথর ক্ররয আমার্র গ্রারমর অরর্ক্ হেক্র াল্ডাররর সারি
ক্াজ ক্রার জর্য আথম উন্মুখ।"
কাউবন্ট এচ্ছিবকউটটভ অোডাম হিম্বলা িম্বলর্, "ডাউর্োউর্ ররচোর এক্টে অসাধ্ারণ
পথরবযনরর্র মরধ্য ররেরে, র্যু র্ চাক্থর, অিনর্থযক্
ন
ক্ােক্লাপ,
ন
উন্নের্ এবং বাথসিার্র
আক্ষণন ক্ররে, থক্ন্তু আপথর্ টিক্ এখর্ই হমইর্ এবং থির্েরর্র উির-পক্তিম থ্রক্ যাক্ারল
যা বুঝরয পাররবর্ র্া৷ শ রযলী পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যারগর এই অযযাবশযক্ য থবল
আমার্র শ রযথলর সব হচরে ক্ষ্েপ্রাপ্ত হক্াণগুথলর এক্টেরক্ পুর্থর্মন াণ
ন ক্ররয সা ােয ক্ররব
েখর্ আমরা হক্াথভড-19 ম ামারী হিরক্ পুর্রুদ্ধার ক্রার হচষ্টা ক্রথে। আমার্র সথসটেরয
যার্র অবযা য থবথর্রোরগর জর্য গভর্রন হ াচুল এবং হলফ্টর্যাি গভর্রন হবঞ্জাথমর্রক্ ধ্র্যবা্
জার্াই। এক্ শক্তিশালী ররচষ্টার পুররা মর্ররা ক্থিরক্ আররা শক্তিশালী ক্রর হযারল।"
বিঙ্গার হলকে আঞ্চবলক অিনর্বতক
ন
উন্নয়ম্বর্র (Finger Lakes Regional Economic
Development) ে -েভাপবত িি ডাবি, হেটার রম্বচোর হচোর অি কমাম্বেরন
(Greater Rochester Chamber of Commerce) হপ্রবেম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িান ী কমকতন
ন
া,
এিং ড: হডবর্ে িোম্বটলে, হেট ইউবর্ভাবেটট
ন অি বর্উ ইয়কন হজম্বর্বেও (SUNY
Geneseo)-এর হপ্রবেম্বডন্ট, িম্বলর্, "FLREDC খুবই গথবযন ররচষ্টার শ র এবং হর্ওোক্ন গ্রামরক্
যার্র উরিজর্াপূণ ভথবষযরযর
ন
জর্য স ােযা ক্ররয হপরর গথবয।
ন এই সম্প্র্াে-চাথলয

হক্ৌশলগয পথরক্ের্াগুথল বসবাসক্ারী এবং ্শর্ািী
ন
উভেরক্ই সমার্ভারব উপক্ৃয ক্ররব৷
20 থমথলের্ ডলাররর DRI য থবল লক্ষ্যক্ৃয, রূপান্তরমূলক্ প্রক্রের এক্টে সম্ভাররক্ চাথলয
ক্ররয সা ােয ক্ররব, অিনর্থযক্
ন
প্রবৃক্তদ্ধ উন্নয ক্ররব এবং এই ্ুটে থবস্মেক্র সম্প্র্ারের মরধ্য
প্রাণবন্ত শ রযলীর এলাক্া বযথর ক্ররব হেখারর্ মার্ুষ বাস ক্ররয, ক্াজ ক্ররয এবং অবসর
োপর্ ক্ররয চাইরব।"
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ েম্পম্বকন

ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীথবযক্রণ উর্যাগটে থবথর্রোরগর ক্তিোক্লাপ ও অর্ু েক্ থ রসরব
ভূ থমক্া রাখার জর্য হেরের ্শটে অঞ্চরলর সবক্টের ডাউর্োউর্ ও অঞ্চলরক্ পুর্রুজ্জীথবয
ক্রার প্রক্তিো ত্বরাথণয ও সম্প্রসাথরয ক্রার উরেশয থর্রে 2016 সারল চালু ক্রা রেথেল।
থডপােন রমি অি হেরের হর্যৃরত্ব, উর্যাগটে এক্টে অভূ যপূব এবং
ন
উদ্ভাবর্ী প্ল্যার্-েু-অযাক্ট
হক্ৌশরলর প্রথযথর্থধ্ত্ব ক্রর ো হক্ৌশলগয পথরক্ের্ারক্ অথবলরম্ব বাস্তবাের্ ক্রার সারি
সংেুি ক্রর ো যার সারি যার্র সম্প্র্ারের ভথবষযরযর ্ৃটষ্টরক্ বাস্তবােরর্র জর্য স্থার্ীে
সরক্াররর ক্ষ্মযারক্ সমির্ন ক্রার উরেরশয রারজযর থবরশষজ্ঞর্র এক্টে আন্তঃ-এরজক্তির
্লরক্ সারি থর্রে আরস।
এই ক্মসূন থচর প্রিম চার বেরর, হেে পুর্রুজ্জীথবযক্ররণর জর্য উপেুি অবস্থাে ররেরে এবং
পুর্ঃউন্নের্, বযবসা, ক্মসংস্থার্
ন
বযথর, বৃ ির অিনর্থযক্
ন
ও আবাসর্ সংিান্ত ববথচত্র্য, ও
সুরোগ-সুথবধ্ারক্ আক্ৃষ্টক্ারীরয পথরণয ওোর সম্ভাবর্া ররেরে এমর্ ডাউর্োউর্গুরলারয
400 থমথলের্ ডলার থবথর্রোগ ক্ররয অঙ্গীক্ারাবদ্ধ রেরে। DRI এর পঞ্চম রাউরে অথযথরি
200 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাররর প্রথযশ্রুথয িাক্রব। ডাউর্োউরর্র হোগযযা ও রূপান্তররণর
থভথিরয অংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টেগুথলরক্ হেরের 10-টে আঞ্চথলক্ অিনর্থযক্
ন
উন্নের্
ক্াউক্তিল মরর্ার্ীয ক্রররে। প্রথযটে ক্থমউথর্টেরক্ এক্টে ডাউর্োউর্ হক্ৌশলগয থবথর্রোগ
পথরক্ের্া প্রণের্ এবং পুর্রুজ্জীথবযক্ররণর ক্থমউথর্টের থভশর্রক্ সামরর্ এথগরে থর্রব এবং
আররা হবথশ হবসরক্াথর ও সরক্াথর থবথর্রোগরক্ ক্ারজ লাগারব এমর্ গুরুত্বপূণ অর্ু
ন
েক্
প্রক্েগুরলা বাস্তবােরর্র জর্য ক্মপরক্ষ্ 10 থমথলের্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা রেরে।
শ রযলীর পুর্ঃউন্নের্ গাথডর বযব ার ও থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গমর্
ন উরেখরোগয মাত্র্াে ক্থমরে
হ্ে াাঁোর, বাইক্ চালারর্ার ও পথরব রর্র মাধ্যরম অযারেসরোগয সম্প্র্াে বযথর ক্রার
মাধ্যরম জলবােু পথরবযনরর্র থবরূপ প্রভাব ক্াটেরে ওিা এবং জলবােু র্যােথবচাররর প্রসার
োরর্ার জর্য হেরের ধ্ারাবাথ ক্ভারব বজাে রাখা োে এমর্ অিনর্থযক্
ন
উন্নেরর্র জাযীেহর্যৃত্বমূলক্ প্ররচষ্টাে এক্টে অযযন্ত গুরুত্বপূণ নভূ থমক্া পালর্ ক্রর। DRI বাইররর থবরর্া্র্ এবং
বযাোরমর জর্য আরও সুরোগ বযথর ক্রর রারজযর স্বাস্থয জুরড সমস্ত র্ীথয/বেস-বান্ধব NY
উর্যাগরক্ (Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) সমির্ন ক্রর; সামাক্তজক্
আ্ার্-প্র্ারর্র জর্য থর্রাপ্, সুগম সবজর্ীর্
ন
স্থার্ প্র্ার্ ক্রর, ো মার্থসক্ স্বারস্থযর উন্নথয
ক্রর; এবং যাজা, পুটষ্টক্র খাবাররর প্ররবশাথধ্ক্ার সম্প্রসারণ ক্রর, থবরশষ ক্রর অর্ুন্নয
সম্প্র্ােগুথলরয।

এই উর্যারগর হর্যৃরত্ব থর্উ ইেরক্নর ররেরে থডপােন রমি অি হেে। সম্প্র্ােগুথল এম্পাোর
হেে হডভলপরমি ও হেে হ ামস এবং ক্থমউথর্টে থরথর্উরলর সারি থর্ষ্ঠ অংশী্াথররয
হেরের হর্যৃরত্ব হবসরক্ারী খায থবরশষজ্ঞ এবং হেে এরজক্তি ক্মীর্র সমির্ন ররেরে।
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