
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/8/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বেের্ উম্ব্োম্বগর পঞ্চম রাউম্বের সাউ্ার্ ন 

টটয়াম্বরর 10 বমবলয়র্ ডলাম্বরর বিেয়ীম্ব্র মম্বযে একের্ ব ম্বসম্বি এন্ডেকম্বটর র্াম 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

এন্ডেকম্বটর ে রতবলম্বক পুর্রুজ্জীবিত করম্বত িাবসন্দাম্ব্র, সম্প্র্াম্বয়র হর্তাম্ব্র ও 

সরকাবর কম নকতনাম্ব্র সাম্বি রােে এক সম্বে কাে করম্বি  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এসি বিবর্ম্বয়াগ কবমউবর্টটগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত 

করার এিং অি নর্ীবতম্বক সমৃদ্ধ করার ের্ে হেম্বটর সমবিত পবরকল্পর্ার একটট 

গুরুত্বপূণ ন অংে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ 

ইথর্থশর়েটটরভর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম রাউরের সাউদার্ ন টট়োররর 

অঞ্চরলর এক্জর্ থিজ়ে়ী থ সারি এন্ডেক্ট 10 থমথল়ের্ ডলাররর ত থিল পারি৷ DRI পঞ্চম 

রাউরের অংশ থ রসরি, হেরটর 10-টট আঞ্চথলক্ অি নর়্ীথতর প্রথতটটরক্ 20 থমথল়ের্ ডলার 

প্রদার্ ক্রা  রে, অি নাৎ হমাট 200 থমথল়ের্ ডলার অি না়ের্ ও থিথর্র়োগ ক্রা  রে োরত 

শ রতল়ীগুথলরক্ প্রাণিন্ত এলাক্া়ে রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম সম্প্রদা়েগুথল তারদর হক্াথভড-19 

এর পরিতী অি নর়্ীথতরত উন্নত ক্রার সা ােয লাভ ক্রর।  

  

"এই পুর্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর থিথর্র়োগগুথল হক্াথভড-19 ম ামার়ীর পরর আমারদর অি নর়্ীথতরক্ 

আিার গরে হতালার এিং রারজযর প্রথতটট হক্ারণ অন্তভুনন্ডিমূলক্ িনৃ্ডি থর্ন্ডিত ক্রার জর্য থর্উ 

ই়েরক্নর প্ররচষ্টার এক্টট মূল অংশ," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এন্ডেক্রটর এই প্রস্তািটট 

শ রতল়ীরত সফল এিং গথতশ়ীল উন্ন়ের্রক্ উৎসাথ ত ক্ররি, এিং এখর্ ত থিলটট প্রদার্ 

ক্রার পরর আথম এই দারুর্ গ্রামটটর িাথসন্দারদর জর্য ভথিষযত ক়্ী আরে তা হদখার জর্য 

উন্মুখ।"   

  

"ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটরভর সম্প্রদা়েগুথলরক্ সমিৃশাল়ী এলাক্া়ে 

রূপান্তথরত ক্রার এক্টট প্রমাথণত ট্র্যাক্ হরক্ডন রর়েরে হেখারর্ হলারক্রা িাস ক্ররত, ক্াজ 

ক্ররত এিং এক্টট পথরিার গরে তুলরত চার্," হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর হিঞ্জাবমর্ িম্বলম্বের্। 

"এন্ডেক্রটর সজৃর্শ়ীল প্রস্তাি তারদর শ রতল়ীরক্ 21 শতরক্র চাক্থরর জর্য অর্র্যভারি 

উপরোগ়ী ক্রর তুলরি ো এর অযাডভযান্সড মযার্ুফযাক্চাথরং I/থডথিরের পথরপূরক্  রি।"  

  



থডপাটনরমন্ট অফ হেরটর (Department of State) হর্তৃরে, DRI শ রতল়ীর এলাক্াগুথলরক্ 

উচ্চ-মারর্র জ়ীির্ োপরর্র সুরোগ প্রদার্ ক্রর এিং পুর্ঃউন্ন়ের্, িযিসা, ক্ম নসংস্থার্, ও 

অি ননর্থতক্ ও আিাসরর্র বিথচত্র্যরক্ আকৃ্ষ্ট ক্রর এমর্ এক্টট প্রাণিন্ত ন্ডি়োক্লারপর 

হক্ন্দ্রস্থরল রূপান্তর ক্রার মাধ্যরম হেরটর অি ননর্থতক্ উন্ন়েরর্র র়্ীথতর এক্টট থভথি থ রসরি 

ক্াজ ক্ররে। এই রাউরে, গভর্ নর হ াচুল অি না়ের্ থিগুণ ক্রর 100 থমথল়ের্ ডলার হিরক্ 200 

ডলার থমথল়ের্ ক্ররর্ এিং প্রথতটট থরন্ডজওর্াল ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমন্ট ক্াউন্ডন্সলরক্ 

(Regional Economic Development Council) দুটট 10 থমথল়ের্ ডলাররর প্রাপক্ িা এক্টট 20 

থমথল়ের্ ডলাররর প্রাপক্রক্ রূপান্তরমূলক্ এিং অর্ু টক্ জাত়ী়ে শ রতথলর পুর্ঃউন্ন়েরর্র 

প্রক্রের জর্য মরর্ার়্ীত ক্রার থসিান্ত থর্রত হদ়ে।  

  

অত়ীরতর DRI রাউেগুরলার মরতাই, প্রথতটট থর্ি নাথচত সম্প্রদা়ে তার শ রতল়ীরক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত 

ক্রার এক্টট থভশর্ সসু্পষ্টভারি উরেখ ক্রর এিং শ রতথলরক্ রূপান্তর ক্রার এিং আররা হিথশ 

হিসরক্াথর ও সরক্াথর থিথর্র়োরগর সুথিধ্া হর্ও়োর সম্ভাির্া রর়েরে এমর্ থক্েু স্বক়্ী়ে প্রক্ে 

সর্াি ক্রর এমর্ এক্টট িটম-আপ সম্প্রদা়ে-থভথিক্ পথরক্ের্ার প্রন্ডি়োর মাধ্যরম এক্টট 

হক্ৌশলগত পথরক্ের্া প্রণ়ের্ ক্ররি। DRI ত থিল তারপরর পুর্রুজ্জ়ীথিতক্রণরক্ দ্রুত শুরু 

ক্রার এিং শ রতল়ীর জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্রক্ িাস্তরি রূপ হদও়োর সি হচর়ে হিথশ 

সম্ভাির্া রর়েরে এমর্ থর্ি নাথচত প্রক্েগুরলারক্ প্রদার্ ক্ররি। DRI-এর মাধ্যরম, থর্উ ই়েক্ন হেট 

এর্ান্ডজন থরসাচন অযাে হডরভলপরমন্ট অিথরটট (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) পুরস্কারপ্রাপ্তরদর প্রেুন্ডিগত স া়েতা প্রদার্ ক্ররি োরত 

তারা 2050 সারলর মরধ্য থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্রক্ 85 শতাংশ ক্মারর্ার রারজযর লক্ষ্য সমি নর্ 

ক্ররত ক্াি নর্ থর্ররপক্ষ্তার র়্ীথত অন্তভুনি ক্ররত স া়েতা ক্ররি।  

  

এন্ডেকট  

তারদর অযাডভান্সড মযার্ুফযাক্চাথরং I-থডথিরের (Advanced Manufacturing I-District) 

িনৃ্ডির প্রথতন্ডি়ো থ সারি, এন্ডেক্রটর লক্ষ্য  ল 21 শতরক্র চাক্থরগুথলর জর্য উপেুি এক্টট 

শ রতল়ী বতথর ক্রর শ রতল়ীর এলাক্ার এিং হজলার সংস্থাগুথলর মরধ্য এক্টট সমন্ব়েমূলক্ 

এিং পথরপরূক্ সম্পক্ন বতথর ক্রা। এন্ডেক্ট ইথতমরধ্যই এই পথরক্ের্ার সারি ভারলাভারিই 

চলরে ক্ারণ তারা থিগত 10 িেরর গ্রারম 600 থমথল়ের্ ডলাররর হিথশ থিথর্র়োগ হদরখরে এিং 

আগাম়ী 3 িেররর মরধ্য সরক্ার়ী ও হিসরক্ার়ী প্রক্েগুথল চলমার্ িা প্রতযাথশত রর়েরে 

হেগুথলর 300 থমথল়ের্ ডলাররর হমাট থিথর্র়োগ। এই গথতর উপর থভথি ক্রর, এন্ডেক্ট র্তুর্ 

খাদয এিং থিরর্াদরর্র সুরোগ বতথর ক্ররত, সংরোগ উন্নত ক্ররত এিং থমশ্র-িযি াররর স্থার্ 

িাোরত চা়ে।  

  

সাউদার্ ন টট়োর থরজর্াল ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমন্ট ক্াউন্ডন্সল (Southern Tier Regional 

Economic Development Council) এই অঞ্চরল িসিাসক্ার়ী সম্প্রদা়েগুরলার জমাকৃ্ত 

প্রস্তািগুথলর থিষর়ে এক্টট থিস্তাথরত ও প্রথতরোথগতামূলক্ পে নারলাচর্া ক্রর এিং এন্ডেক্টরক্ 

মরর্ার়্ীত ক্রার আরগ সাতটট মার্দরের সিগুথল থিরিচর্া ক্রর:  

• ডাউর্টাউর্টট সুথর্থদনষ্ট পথরস়ীমা-থিথশষ্ট ও থর্থিেভারি থির্যস্ত  রত  রি;  

• ডাউর্টাউর্টট পূরি নর িা ভথিষযরতর হিসরক্াথর ও সরক্াথর থিথর্র়োগরক্ হস অঞ্চরল ও 

তার আরশপারশর অঞ্চরল ক্ারজ লাগারত সক্ষ্ম;   



• ডাউর্টাউরর্র মরধ্য, অিিা ডাউর্টাউরর্র থর্ক্টিতী এলাক্া়ে ক্ম নসংস্থারর্র 

সাম্প্রথতক্ িা আসন্ন িনৃ্ডি  টার সুরোগ িাক্রত  রি, ো ক্মীরদররক্ ডাউর্টাউরর্ 

আকৃ্ষ্ট ক্ররত পাররি, পুর্ঃউন্ন়েরর্ স া়েতা ক্ররি এিং হটক্সই সমনৃ্ডি ির়ে আর্রি;  

• শ রতথলটটরক্ অিশযই সি ি়েস, আ়ে, থলঙ্গ, পথরচ়ে, সক্ষ্মতা, গথতশ়ীলতা ও 

সাংসৃ্কথতক্ পটভূথমর বিথচত্র্যম়ে জর্সংখযার জর্য এক্টট আক্ষ নণ়ী়ে ও িাসরোগয 

সম্প্রদা়ে  রত  রি;  

• হপৌরসভার ইথতমরধ্যই স্থার়্ী়ে জথমর িযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং সংিান্ত 

মার্দণ্ড িযি ার ক্রা, রাস্তার পথরক্ের্াগুথল সম্পূণ ন ক্রা, শন্ডি দক্ষ্ প্রক্ে, 

পথররিশগত ক্ম নসংস্থার্, ও পথরি র্-উপরোগ়ী উন্ন়ের্ সম্পন্ন ক্রা স , জ়ীির্ োপরর্র 

িাসরোগযতা ও গুণমার্ িনৃ্ডি ক্রর এমর্ র়্ীথতগুথল বতথর ও িাস্তিা়ের্ ক্রা গ্র ণ ক্ররত 

 রি অিিা তা ক্রার সক্ষ্মতা িাক্রত  রি;   

• থমউথর্থসপযাথলটট ডাউর্টাউরর্র পরু্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর এক্টট থভশর্ এিং DRI 

হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ পথরক্ের্া়ে অন্তভুনি ক্রা হেরত পারর এমর্ প্রক্ে ও 

উরদযাগগুরলার এক্টট প্রািথমক্ তাথলক্া পাও়ো ো়ে এমর্ এক্টট উন্মুি ও শন্ডিশাল়ী 

ক্থমউথর্টটর সম্পিৃতা প্রন্ডি়ো পথরচালর্া ক্রর িাক্রত  রি;  

• থমউথর্থসপযাথলটটর DRI প্রন্ডি়োর িযিস্থাপর্ার জর্য স্থার়্ী়ে সক্ষ্মতা িাক্রত  রি; এিং  

• থমউথর্থসপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুরলারক্ শর্াি ক্রররে হেগুরলা DRI 

ত থিল হপরলই থর্ক্টিতী-রম়োরদ িাস্তিা়েরর্র জর্য প্রস্তুত  র়ে োরি।  

  

এন্ডেক্ট এখর্ এলথমরা, ও়োটথক্ন্স হের্, ওসওর়েরগা এিং  রর্ নরলর সারি হোগ থদর়েরে হেগুথল 

েিািরম প্রিম চারটট DRI রাউরে সাউদার্ ন টট়োর অঞ্চরলর থিজ়ে়ী থেল।  

  

এন্ডেক্ট এখর্ এর শ রতথলরক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্রার জর্য এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্র়োরগর 

পথরক্ের্া বতথরর প্রন্ডি়ো শুরু ক্ররি োর জর্য 10 থমথল়ের্ ডলাররর DRI ত থিল হিরক্ 

300,000 ডলার পে নন্ত িযি ার ক্রা োরি। থমউথর্থসপযাল প্রথতথর্থধ্, ক্থমউথর্টটর হর্তৃিনৃ্দ, ও 

অর্যার্য হেক্র াল্ডাররদর থর্র়ে গটিত এক্টট স্থার়্ী়ে পথরক্ের্া ক্থমটট হিসরক্াথর খারতর 

এক্দল থিরশষজ্ঞ ও হেট পে নার়ের পথরক্ের্াক্ার়ীরদর স া়েতা থর্র়ে এই প্ররচষ্টা়ে হর্তৃে 

থদরি। হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ পথরক্ের্াটট স্থার়্ী়ে সম্পদ এিং সুরোগ পর়ীক্ষ্া ক্রর হদখরি এিং 

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জ়ীিরর্র জর্য সম্প্রদার়ের লরক্ষ্যর সারি থমরল ো়ে এিং িাস্তিা়েরর্র জর্য 

প্রস্তুত এমর্ অি ননর্থতক্ থিক্াশ, পথরি র্, আিাসর্, এিং সম্প্রদা়ে প্রক্ে থচথিত ক্ররি। 

হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ পথরক্ের্াগুথল পুর্রুজ্জ়ীির্ প্রক্েগুথলরত DRI অর্ুদার্ ত থিরলর 

থিথর্র়োগরক্ পি প্রদশ নর্ ক্ররি ো এর শ রতল়ীর জর্য সম্প্রদার়ের দৃটষ্টভথঙ্গরক্ অগ্রসর ক্ররি 

এিং ো রারজযর 10 থমথল়ের্ ডলাররর থিথর্র়োরগর সুথিধ্া হর্রি এিং হসটট প্রসাথরত ক্ররি। 

DRI-এর পঞ্চম রাউরের পথরক্ের্াগুরলা 2022 সারল সম্পন্ন  রি।  

  

ভারপ্রাপ্ত হসম্বেটাবর অফ হেট হেের্ বস. ব উস িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্ 

থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটভ উন্নত উৎপাদরর্র খাতরক্ হজারদার ক্রার জর্য এন্ডেরক্ারট 

সাম্প্রথতক্ সরক্ার়ী এিং হিসরক্ার়ী খারতর থিথর্র়োগগুথলর উপর গরে তুলরত সা ােয ক্ররি৷ 

থডপাটনরমন্ট অফ হেট (Department of State) সাউদার্ ন টট়োরর িাথসন্দারদর, িযিসাগুথল এিং 



দশ নর্ািীরদর জর্য আরও ভাল জা়েগা বতথর ক্ররত তারদর হক্ৌশলগত পথরক্ের্ার উন্ন়ের্ এিং 

িাস্তিা়েরর্ ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 

এিং হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO- মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইট িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ 

ইথর্থশর়েটটভ ভথিষযরতর জর্য থর্উ ই়েক্ন হেরটর শ রগুথলরক্ পুর্ঃক্ের্া ক্ররত সা ােয 

ক্ররে৷ এই DRI পুরষ্কারটট এন্ডেক্ট গ্রামরক্ তার শ রতল়ীরক্ 21 শতরক্র চাক্থরর এক্টট  াি 

থ সারি আরও গরে তুলরত এিং এলাক্ার হক্াম্পাথর্গুথলর সারি আরও হিথশ সমন্ব়ে বতথর 

ক্ররত স া়েতা ক্ররি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ামস অোে কবমউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal) কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলম্বের্, "সাউদার্ ন টট়োরর, 

HCR-এর থিথর্র়োগগুথল ঐথত াথসক্ ক্ারখার্াগুথলরক্ সাশ্র়ে়ী মূরলযর আিাসর্ থ সারি ক্াজ 

ক্ররত সক্ষ্ম ক্রররে, র্তুর্ িাথে থর্ম নারণ অি না়ের্ ক্রররে, এিং এমর্ সংস্থার্গুথলরক্ প্রিতনর্ 

ক্রররে ো সমগ্র সম্প্রদা়েগুথলর পুর্রুজ্জ়ীির্রক্ উৎসাথ ত ক্রর চরলরে৷ গভর্ নর হ াচুল এিং 

সাউদার্ ন টট়োররর দরূদশী হর্তারদর ধ্র্যিাদ, এই DRI পুরস্কার হসই সাফলযগুথলর উপর থভথি 

ক্রর গরে উিরি ো এন্ডেক্টরক্ পরু্রুিার এিং আরও পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্রার জর্য জর্গরণর 

পরক্ষ্ ক্াজ ক্ররি।"  

  

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বডন্ট এিং CEO হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলম্বের্, "এর্থডক্টরক্ 

প্রেুন্ডিগত স া়েতা এিং সমি নর্ প্রদার্ ক্ররত হপরর NYSERDA সন্তুষ্ট ক্ারণ তারা এই 

পুর্রুজ্জ়ীিরর্র পথরক্ের্ার প্রন্ডি়ো়ে ক্াি নর্ থর্ররপক্ষ্ র়্ীথতগুথলরক্ অন্তভুনি ক্রার সম়ে 

তারদর িযিসাথ়েক্ হজলা এিং তারদর শ রতল়ীর সারি সংরোগ স্থাপর্ ক্ররত চা়ে৷ এন্ডেক্ট 

এিং রারজযর অর্যার্য অঞ্চলগুথল হক্ৌশলগতভারি থচন্তা ক্রর রারজযর জলিা়ে ুএিং পথরেন্ন 

শন্ডির লক্ষ্যগুথলরক্ অগ্রসর ক্ররে েখর্ তারা তারদর সম্প্রদা়েগুথলরক্ শন্ডিশাল়ী ক্রা এিং 

িাথসন্দারদর জর্য সুরোগ বতথর ক্ররে।"  

  

পাকনস, বরন্ডেম্বয়ের্ অোে ব ম্বোবরক বপ্রোম্বভনের্ (Parks, Recreation and Historic 

Preservation)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলবসড িম্বলম্বের্, "এন্ডেক্রটর মরতা থর্উ ই়েরক্নর 

উিরাথধ্ক্ার়ী সম্প্রদা়েগুথলর অি ননর্থতক্ িনৃ্ডি এিং ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্টরত স া়েতা ক্রার, 

িসিাসরোগয এলাক্াগুথলরক্ উন্ন়ীত ক্রার এিং স্থার়্ী়ে ঐথত য সংরক্ষ্রণর সারি মার্সম্পন্ন 

আিাসর্ প্রদার্ ক্রার প্রচুর সম্ভাির্া রর়েরে৷ ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটরভর 

স া়েতা়ে, থর্উ ই়েক্ন হেট আমারদর শ র ও টাউর্গুথলর ঐথত াথসক্ মূলরক্ পুর্র্ নি়ীক্ররণর 

সম়ে ধ্ারািাথ ক্ িনৃ্ডির প্রচাররর পরি হর্তৃে থদরে।"  

  

হেট বসম্বর্টর হেড আকোর িম্বলম্বের্, "ঐথত াথসক্ শ রতল়ীর হজলারক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত 

ক্ররত 10 থমথল়ের্ ডলার থর্ন্ডিত ক্রার উরেরশয আপর্ার সমস্ত ক্রিার পথরশ্ররমর জর্য 

আমারদর এক্থডক্ট সম্প্রদা়েরক্ অথভর্ন্দর্৷ েখর্ এন্ডেক্ট-জর্সর্ এিং IBM এক্টট 

সমিৃশাল়ী সম্প্রদা়ে গরে তুলরত সা ােয ক্ররথেল তখর্ক্ার মত এই ধ্ররর্র রূপান্তরমূলক্ 

থিথর্র়োগ অত়ীতরক্ পুর্রুিার ক্রার প্র়োস র়্ে থক্ন্তু এই সম্প্রদা়েরক্ এথগর়ে থর্র়ে োও়োর 



জর্য পরিতী প্রজরন্মর পথরিাররদর এিং িাথসন্দারদর জর্য আরও সুরোগ স  এটট এক্টট 

উজ্জ্বল ভথিষযরতর থিথর্র়োগ।"  

  

অোম্বসেবলর স্সো হডার্া লুপাম্ব ন্া িম্বলম্বের্, "শ রতল়ীর জর্য তারদর ক্থেত দৃটষ্ট স  

এন্ডেক্রটর অধ্যিসা়ে অিরশরষ এই থিস্ম়েক্র সংিারদর মাধ্যরম তার প্রথতদার্ হপর়েরে। 

এন্ডেক্ট এক্টট গুরুেপূণ ন সথিক্ষ্রণ হপৌৌঁরেরে হেখারর্ র্তুর্ িযিসাগুথল এই এক্ সমর়ের 

সমিৃ  ািটটরত র্তুর্ শন্ডি থর্র়ে এরসরে। সক্লরক্ অথভর্ন্দর্ োরা এত ক্রিার পথরশ্রম 

ক্রররের্ এিং ক্খর্ও এই প্ররচষ্টা়ে  ার মারর্র্থর্। এিং গভর্ নর এিং আমারদর শ রতল়ীর 

অি ননর্থতক্ পুর্রুিাররর সারি জথেত সক্লরক্ থিরশষ ধ্র্যিাদ।"  

  

এন্ডেকম্বটর হময়র বলো েোকসর্ িম্বলম্বের্, "এন্ডেক্রটর গ্রামটট এমর্ এক্টট সম্প্রদা়ে ো 

সমিৃ  র়ে উিরে। DRI ত থিলগুথল আমারদর গথত িনৃ্ডি ক্ররি এিং আমারদর িতনমার্ 

থিথর্র়োগরক্ প্রসাথরত ক্ররি ো আমারদর গ্রারম অিযা ত অি ননর্থতক্ সমনৃ্ডি এিং পথরিতনর্ 

থর্র়ে আসরি। আমারদর সম্ভাির্ারক্ স্ব়ীকৃ্থত হদও়োর জর্য আপর্ারক্ ধ্র্যিাদ।"  

  

সাউ্ার্ ন টটয়ার বরন্ডেওর্াল ইম্বকার্বমক হডম্বভলপম্বমন্ট কাউন্ডিম্বলর হকা-হচয়ার েুবড 

মোকবকবর্ হচবর, শুইলার কাউবন্ট পাটনর্ারবেপ ফর ইম্বকার্বমক হডম্বভলপম্বমম্বন্টর 

(Schuyler County Partnership for Economic Development, SCOPED) বর্ি না ী 

পবরচালক এিং ব্রুম কবমউবর্টট কম্বলম্বের (Broome Community College) হপ্রবসম্বডন্ট 

হকবভর্ ড্রাম িম্বলম্বের্, "সাউদার্ ন টট়োর থরন্ডজওর্াল ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমন্ট ক্াউন্ডন্সল 

(Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC) তার উরিজর্াপূণ ন 

ভথিষযরতর জর্য এন্ডেক্ট গ্রামরক্ সমি নর্ ক্ররত হপরর অতযন্ত গথি নত৷ এই সম্প্রদা়ে-চাথলত 

হক্ৌশলগত পথরক্ের্াগুথল িসিাসক্ার়ীরদর এিং দশ নর্ািীরদর উভ়েরক্ই সমার্ভারি উপকৃ্ত 

ক্ররি৷ 10 থমথল়ের্ ডলাররর DRI ত থিল লক্ষ্যকৃ্ত, রূপান্তরমূলক্ প্রক্রের এক্টট সম্ভাররক্ 

চাথলত ক্ররত সা ােয ক্ররি, ো অি ননর্থতক্ প্রিনৃ্ডি উন্নত ক্ররি এিং এক্টট আররা প্রাণিন্ত 

শ রতল়ীর এলাক্া বতথর ক্ররি হেখারর্ মার্ুষ িাস ক্ররত, ক্াজ ক্ররত এিং অিসর োপর্ 

ক্ররত চাইরি।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ সম্পম্বকন  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জ়ীথিতক্রণ উরদযাগটট থিথর্র়োরগর ন্ডি়োক্লাপ ও অর্ু টক্ থ রসরি 

ভূথমক্া রাখার জর্য হেরটর দশটট অঞ্চরলর সিক্টটর ডাউর্টাউর্ ও অঞ্চলরক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত 

ক্রার প্রন্ডি়ো েরাথণত ও সম্প্রসাথরত ক্রার উরেশয থর্র়ে 2016 সারল চাল ুক্রা  র়েথেল। 

থডপাটনরমন্ট অফ হেরটর হর্তৃরে, উরদযাগটট এক্টট অভূতপূি ন এিং উদ্ভাির়্ী প্ল্যার্-টু-অযাে 

হক্ৌশরলর প্রথতথর্থধ্ে ক্রর ো হক্ৌশলগত পথরক্ের্ারক্ অথিলরে িাস্তিা়ের্ ক্রার সারি 

সংেুি ক্রর ো তার সারি তারদর সম্প্রদার়ের ভথিষযরতর দৃটষ্টরক্ িাস্তিা়েরর্র জর্য স্থার়্ী়ে 

সরক্াররর ক্ষ্মতারক্ সমি নর্ ক্রার উরেরশয রারজযর থিরশষজ্ঞরদর এক্টট আন্তঃ-এরজন্ডন্সর 

দলরক্ সারি থর্র়ে আরস।  

  

এই ক্ম নসূথচর প্রিম চার িেরর, হেট পুর্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর জর্য উপেিু অিস্থা়ে রর়েরে এিং 

পুর্ঃউন্ন়ের্, িযিসা, ক্ম নসংস্থার্ বতথর, ি ৃির অি ননর্থতক্ ও আিাসর্ সংিান্ত বিথচত্র্য, ও 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8c4cffa16bbd4fa5ef9808d9ba6e69f9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637745805675904521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AOc4hbSVnpyoBZ6HCPPdrxUqNwef86wJgpur3Xs9wYQ%3D&reserved=0


সুরোগ-সুথিধ্ারক্ আকৃ্ষ্টক্ার়ীরত পথরণত  ও়োর সম্ভাির্া রর়েরে এমর্ ডাউর্টাউর্গুরলারত 

400 থমথল়ের্ ডলার থিথর্র়োগ ক্ররত অঙ্গ়ীক্ারািি  র়েরে। DRI এর পঞ্চম রাউরে অথতথরি 

200 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলাররর প্রথতশ্রুথত িাক্রি। ডাউর্টাউরর্র হোগযতা ও রূপান্তররণর 

থভথিরত অংশগ্র ণক্ার়ী ক্থমউথর্টটগুথলরক্ হেরটর 10-টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্ন়ের্ 

ক্াউন্ডন্সল মরর্ার়্ীত ক্রররে। প্রথতটট ক্থমউথর্টটরক্ এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ 

পথরক্ের্া প্রণ়ের্ এিং পুর্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর ক্থমউথর্টটর থভশর্রক্ সামরর্ এথগর়ে থর্রি এিং 

আররা হিথশ হিসরক্াথর ও সরক্াথর থিথর্র়োগরক্ ক্ারজ লাগারি এমর্ গুরুেপূণ ন অর্ু টক্ 

প্রক্েগুরলা িাস্তিা়েরর্র জর্য ক্মপরক্ষ্ 10 থমথল়ের্ ডলার অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  র়েরে।  

  

শ রতল়ীর পুর্ঃউন্ন়ের্ গাথের িযি ার ও থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ উরেখরোগয মাত্র্া়ে ক্থমর়ে 

হদ়ে  া াঁটার, িাইক্ চালারর্ার ও পথরি রর্র মাধ্যরম অযারেসরোগয সম্প্রদা়ে বতথর ক্রার 

মাধ্যরম জলিা়ে ুপথরিতনরর্র থিরূপ প্রভাি ক্াটটর়ে ওিা এিং জলিা়ে ুর্যা়েথিচাররর প্রসার 

 টারর্ার জর্য হেরটর ধ্ারািাথ ক্ভারি িজা়ে রাখা ো়ে এমর্ অি ননর্থতক্ উন্ন়েরর্র জাত়ী়ে-

হর্তৃেমূলক্ প্ররচষ্টা়ে এক্টট অতযন্ত গুরুেপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রর। DRI িাইররর থিরর্াদর্ এিং 

িযা়োরমর জর্য আরও সরুোগ বতথর ক্রর রারজযর স্বাস্থয জরুে সমস্ত র়্ীথত/ি়েস-িািি NY 

উরদযাগরক্ (Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) সমি নর্ ক্রর; সামান্ডজক্ 

আদার্-প্রদারর্র জর্য থর্রাপদ, সুগম সি নজর়্ীর্ স্থার্ প্রদার্ ক্রর, ো মার্থসক্ স্বারস্থযর উন্নথত 

ক্রর; এিং তাজা, পুটষ্টক্র খািাররর প্ররিশাথধ্ক্ার সম্প্রসারণ ক্রর, থিরশষ ক্রর অর্ুন্নত 

সম্প্রদা়েগুথলরত।  

  

এই উরদযারগর হর্তৃরে থর্উ ই়েরক্নর রর়েরে থডপাটনরমন্ট অফ হেট। সম্প্রদা়েগুথল এম্পা়োর 

হেট হডভলপরমন্ট ও হেট হ ামস এিং ক্থমউথর্টট থরথর্উরলর সারি  থর্ষ্ঠ অংশ়ীদাথররত 

হেরটর হর্তৃরে হিসরক্ার়ী খাত থিরশষজ্ঞ এিং হেট এরজন্ডন্স ক্মীরদর সমি নর্ রর়েরে।  

  

###  

  

  

 
আর ো সংবোদ পোওয়ো যোরব এখোরে www.governor.ny.gov -এ 

নেউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিনর্উটটভ স্টেম্বো  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

