
 

অবফলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/8/2021 গবন নর কোবথ হহাকল 

 

 

গবন নর হহাকল নরউইচম্বক ডাউনটাউন ুনরুজ্জীবফতকরণ উম্বদোম্বগর ঞ্চভ রাউম্বে 

সাউদান ন টটয়ার অঞ্চম্বলর বিতীয় 10 বভবলয়ন ভাবকনন ডলার বফজয়ী বহম্বসম্বফ হ াষণা 

করম্বলন 

  

নরউইম্বচর ডাউনটাউন ুনরুজ্জীবফত করম্বত হেট ফাবসন্দা, সম্প্রদাম্বয়র হনতৃফৃন্দ এফং 

সরকাবর কভ নকতনাম্বদর সাম্বথ কাজ করম্বফ 

  

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীবফতকরম্বণর এসফ বফবনম্বয়াগ কবভউবনটটগুম্বলাম্বক ুনরুজ্জীবফত 

করার এফং অথ ননীবতম্বক সভৃদ্ধ করার জনে হেম্বটর সভবিত বরকল্পনার একটট 

গুরুত্বূণ ন অংে 

  

গবন য ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্যকরন হম ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাকগয 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI) ঞ্চভ যাউকে াউদান  টটয়ায (Southern Tier) 

অঞ্চকরয এক্জন থফজয়ী থককফ নযউইচ 10 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরায তথফর াকফ। DRI যাউে 

5-এয অং থককফ, হেহটয 10টট আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন অঞ্চকরয প্রথতটট 20 থভথরয়ন 

ডরাকযয তথফর হকত মাকে, মা ডাউনটাউনগুকরাকক্ প্রাণফন্ত অঞ্চকর রূান্তয ক্যায ভাধযকভ 

হক্াথবড-19 যফতঅ ভকয় ক্থভউথনটটগুকরাকক্ তাকদয অথ নীথত ক্তিারী ক্যকত াাময 

ক্যায উকেকয হেকটয তযপ হথকক্ ফযােকৃ্ত  থফথনকয়াগকৃ্ত হভাট 200 থভথরয়ন ডরাকযয 

তথফকরয অং।  

  

"আকগয হথকক্ ক্তিারী কয় ুনগ ঠন ক্যকত আভাকদয ক্াকজয অং থককফ, ডাউনটাউন 

ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাগ স্থানীয় অঞ্চরগুথরকক্ হক্রগত থফথনকয়াগ ক্যকত থদকে মায 

পকর ম্প্রদায়ভূকয দীঘ কভয়াথদ ভৃক্তি কফ," গবর্নর হহাকল ফম্বলন। "এই তথফর শুধু 

নযউইচকক্ হখাকন ফা  ক্াজ ক্যা ভানুকলয জনয ডাউনটাউনকক্ রূান্তয ক্যকত াামযই 

ক্যকফ না, ফযং গ্রাভটটকক্ ক্ভ ংস্থান ৃটি  অথ নীথত থফক্াকয ক্াজ শুরু ক্কয থদকফ মা তাকদয 

প্রকয়াজন।" 

  

হলপম্বটনোন্ট গবন নর ব্রায়ান হফঞ্জাবভন ফম্বলন, "ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাগ 

র হক্াথবড-19 ভাভাযীয য আকযা ক্তিারী ুনগ ঠকন হেকটয াথফ ক্ হক্করয হক্ন্দ্রীয় 

অং। আথভ নযউইচকক্ 10 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরায হজতায় অথবনন্দন জানাক্তে, এই অথ  

তাকদয এক্টট ুনরুজ্জীথফত ডাউনটাউন ফানাকত াাময ক্যকফ মা নতুন ফযফা ভথ ন ক্যকফ, 



থফকনাদকনয থফক্ল্প ফকৃ্তি ক্যকফ, ফাইক্  থচাযীকদয থনযাত্তা ফকৃ্তি ক্যকফ, এফং থভশ্ৰ-

ফযফাকযয াকথ ফথধ ত ক্যকফ।" 

  

থডাটকভন্ট অপ হেকটয (Department of State) হনতৃকে, DRI যতরীয এরাক্াগুথরকক্ 

উচ্চ-ভাকনয জীফন মাকনয ুকমাগ প্রদান ক্কয এফং ুনঃউন্নয়ন, ফযফা, ক্ভ ংস্থান,  

অথ ননথতক্  আফাকনয বফথচত্র্যকক্ আকৃ্ি ক্কয এভন এক্টট প্রাণফন্ত ক্তিয়াক্রাকয 

হক্ন্দ্রস্থকর রূান্তয ক্যায ভাধযকভ হেকটয অথ ননথতক্ উন্নয়কনয নীথতয এক্টট থবথত্ত থককফ 

ক্াজ ক্যকে। 

  

এই যাউকে, গবন য হাক্র অথ ায়ন থিগুণ ক্কয 100 থভথরয়ন হথকক্ 200 থভথরয়ন ক্কযন এফং 

প্রথতটট আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন থযলদকক্ (Regional Economic Development Council) 

দুটট 10 থভথরয়ন ডরায প্রাক্ ফা এক্টট 20 থভথরয়ন ডরায প্রাক্কক্ রূান্তযভূরক্ যতরীয 

ুনঃউন্নয়ন প্রক্কল্পয জনয ভকনানীত ক্যায থিান্ত হনয়ায অনুভথত হদন। অতীকতয DRI 

যাউেগুকরায ভকতাই, প্রথতটট থনফ াথচত ক্থভউথনটট ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফত ক্যায এক্টট 

থবন ুস্পিবাকফ উকেখ ক্কয এফং ডাউনটাউনকক্ রূান্তয ক্যায এফং আকযা হফথ 

হফযক্াথয  যক্াথয থফথনকয়াগকক্ ক্াকজ রাগাকনায ম্ভাফনা যকয়কে এভন থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ল্প 

নাি ক্কয এভন এক্টট ফটভ-আ ক্থভউথনটট-থবথত্তক্ থযক্ল্পনা প্রক্তিয়ায ভাধযকভ এক্টট 

হক্রগত থযক্ল্পনা প্রণয়ন ক্যকফ। DRI তথফর তাযকয ুনরুজ্জীথফতক্যণকক্ দ্রুত শুরু 

ক্যায এফং যতরীয জনয ক্থভউথনটটয থবনকক্ ফাস্তকফ রূ হদয়ায ফ হচকয় হফথ 

ম্ভাফনা যকয়কে এভন থনফ াথচত প্রক্ল্পগুকরাকক্ প্রদান ক্যকফ। DRI-এয ভাধযকভ, থনউ ইয়ক্ হেট 

এনাক্তজ থযাচ অযাে হডকবরকভন্ট অথথযটট (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) ুযস্কাযপ্রাপ্তকদয প্রমুক্তিগত ায়তা প্রদান ক্যকফ মাকত 

তাযা 2050 াকরয ভকধয থগ্রনাউ গযা থনগ ভনকক্ 85 তাং ক্ভাকনায যাকজযয রক্ষ্য ভথ ন 

ক্যকত ক্াফ ন থনযকক্ষ্তায নীথত অন্তবুি ক্যকত ায়তা ক্যকফ। 

  

নরউইচ 

থযাথক্উ  ইউটটক্ায ভকতা প্রধান আকেট কযয 50-ভাইর ফযাাকধ য ভকধয অফথস্থত 

নযউইচ তাকদয উদ্ভাফন  ৃজনীরতায ইথতাকয উয থবথত্ত ক্কয থযফতনীর 

আকভথযক্ান অথ নীথতয প্রতুযত্তকয এক্টট "খা াঁটট হুকয থফক্ল্প" কয় উঠকত চায়। নযউইচ তাকদয 

প্রকচিা হক্ন্দ্রীবূত ক্কযকে তাকদয ডাউনটাউন এরাক্ায়, মায ভকধয যকয়কে থভশ্ৰ-ফযফাকযয জনয 

এক্টট ুকযাকনা সু্কর বফকনয ুনগ ঠন, স্থানীয় জাদুঘযগুথরয ভকধয ংকমাগ উন্নয়ন, এফং 

থযেন্ন ক্তি থফক্াক ভকনাকমাগ প্রদান, মা 2019 ার হথকক্ কযয 5 ভাইকরয ভকধয 3টট হয 

খাভায থনকয় এককে। প্রকচিাগুথরয উয থবথত্ত ক্কয, কযয উকেয র নতুন ফযফাভূকক্ 

ভথ ন ক্যা, থফকনাদন থফক্ল্প ফকৃ্তি ক্যা, ফাইক্/থচাযী থনযাত্তা  ফযফাকযয ুকমাগ ফকৃ্তি ক্যা 

এফং ফথধ ত থভশ্ৰ-ফযফাকযয স্থান। 

 

াউদান  টটয়ায আঞ্চথরক্ অথ নীথত থফক্া থযলদ (Southern Tier Regional Economic 

Development Council) ুকযা অঞ্চকরয ম্প্রদায়ভূকয জভাকৃ্ত প্রস্তফনাভূকয এক্টট 

ুঙ্খানুুঙ্খ  প্রথতকমাথগতাভূরক্ ম াকরাচনা ক্কযকে এফং নযউইচকক্ ভকনানীতকদয এক্জন 

থহকফ ুাথয ক্যায আকগ থনকচয াতটট থনণ ায়কক্য প্রকতযক্টট থফকফচনা ক্কযকে: 



  

 ডাউনটাউনটট ুথনথদি থযীভা-থফথি  থনথফবাকফ থফনযস্ত কত কফ; 

 ডাউনটাউনটট ূকফ য ফা বথফলযকতয হফযক্াথয  যক্াথয থফথনকয়াগকক্ হ অঞ্চকর  

তায আকাকয অঞ্চকর ক্াকজ রাগাকত ক্ষ্ভ; 

 ডাউনটাউকনয ভকধয, অথফা ডাউনটাউকনয থনক্টফতঅ এরাক্ায় ক্ভ ংস্থাকনয 

াম্প্রথতক্ ফা আন্ন ফকৃ্তি ঘটায ুকমাগ থাক্কত কফ, মা ক্ভঅকদযকক্ ডাউনটাউকন 

আকৃ্ি ক্যকত াযকফ, ুনঃউন্নয়কন ায়তা ক্যকফ এফং হটক্ই ভৃক্তি ফকয় আনকফ; 

 যতরীটট অফযই ফ ফয়, আয়, থরঙ্গ, থযচয়, ক্ষ্ভতা, গথতীরতা  াংসৃ্কথতক্ 

টবূথভয ভানুকলয জনয এক্টট আক্ল ণীয়  প্রাণফন্ত ক্থভউথনটট কত কফ;  

 থভউথনথযাথরটট ইকতাভকধয স্থানীয় বূথভ ফযাংক্, আধুথনক্ হজাথনং হক্াড  াথক্ং 

ংিান্ত ভানদণ্ড ফযফায ক্যা, কক্য থযক্ল্পনা, জ্বারাথন াশ্ৰয়ী প্রক্ল্প, ফুজ 

ক্ভ ংস্থান,  ট্রানক্তজট-অথবভুখী উন্নয়ন ম্পন্ন ক্যা , জীফন মাকনয ক্ষ্ভতা  

গুণভান ফকৃ্তি ক্কয এভন নীথতভারা বতথয  ফাস্তফায়ন ক্কয থাক্কত কফ অথফা তা ক্যায 

ক্ষ্ভতা থাক্কত কফ; 

 থভউথনথযাথরটট ডাউনটাউকনয ুনরুজ্জীথফতক্যকণয এক্টট থবন এফং DRI 

হক্রগত থফথনকয়াগ থযক্ল্পনায় অন্তবুি ক্যা হমকত াকয এভন প্রক্ল্প  

উকদযাগগুকরায এক্টট প্রাথথভক্ তাথরক্া ায়া মায় এভন এক্টট উনু্মি  ক্তিারী 

ক্থভউথনটটয ম্পিৃতা প্রক্তিয়া থযচারনা ক্কয থাক্কত কফ; 

 থভউথনথযাথরটটয DRI প্রক্তিয়ায ফযফস্থানায জনয স্থানীয় ক্ষ্ভতা থাক্কত কফ; এফং  

 থভউথনথযাথরটট এভন রূান্তযভূরক্ প্রক্ল্পগুকরাকক্ নাি ক্কযকে হমগুকরা DRI 

তথফর হকরই থনক্টফতঅ-হভয়াকদ ফাস্তফায়কনয জনয প্রস্তুত কয় মাকফ।  

  

নযউইচ এখন DRI-য ঞ্চভ যাউকে াউদান  টটয়ায অঞ্চকরয থফজয়ী থককফ এক্তেক্ট গ্রাকভয 

াকথ হমাগ থদকরা। DRI-য প্রথভ চায যাউকেয াউদান  টটয়ায থফজয়ীযা করা মথািকভ এরথভযা, 

য়াটথক্ন্স হেন, কয়কগা এফং কন র। 

  

নযউইচ এখন 10 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরায DRI তথফর হথকক্ 300,000 ভাথক্ন ডরায ম ন্ত 

থযক্ল্পনা তথফর ফযফায ক্কয এয ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফত ক্যায জনয এক্টট হক্রগত 

থফথনকয়াগ থযক্ল্পনা বতথযয প্রক্তিয়া শুরু ক্যকফ। থভউথনথযার প্রথতথনথধ, ক্থভউথনটটয 

হনতৃফনৃ্দ,  অনযানয হেক্কাল্ডাযকদয থনকয় গটঠত এক্টট স্থানীয় থযক্ল্পনা ক্থভটট হফযক্াথয 

খাকতয এক্দর থফকলজ্ঞ  হেট ম াকয়য থযক্ল্পনাক্াযীকদয ায়তা থনকয় এই প্রকচিায় 

হনতৃে থদকফ। হক্রগত থফথনকয়াগ থযক্ল্পনাটট স্থানীয় ম্পদ এফং ুকমাগ যীক্ষ্া ক্কয 

হদখকফ এফং ডাউনটাউন ুনরুজ্জীফকনয জনয ম্প্রদাকয়য রকক্ষ্যয াকথ থভকর মায় এফং 

ফাস্তফায়কনয জনয প্রস্তুত এভন অথ ননথতক্ থফক্া, থযফন, আফান, এফং ম্প্রদায় প্রক্ল্প 

থচথিত ক্যকফ। হক্রগত থফথনকয়াগ থযক্ল্পনা ডাউনটাউকনয জনয ক্থভউথনটটয থবনকক্ 

অগ্রয ক্যকফ এফং হেকটয তযপ হথকক্ হদয়া এই 10 থভথরয়ন ডরাকযয থফথনকয়াগ ক্াকজ 

রাগাকত  ম্প্রাযণ ক্যকত াযকফ এভন ুনরুজ্জীথফতক্যণ প্রক্ল্পগুকরাকত DRI অনুদাকনয 

অথ  থফথনকয়াকগয হক্ষ্কত্র্ থ প্রদ ন ক্যকফ। DRI-এয ঞ্চভ যাউকেয থযক্ল্পনাগুকরা 2022 

াকর ম্পন্ন কফ।  

  



হেম্বটর বারপ্রাপ্ত সবচফ হব্রেন বস. বহউজ ফম্বলন, "ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ 

উকদযাগ নতুন ফযফা আকৃ্ি ক্যায জনয, ংমুক্তি  মাতায়াত উন্নত ক্যা এফং ুকযা 

ডাউনটাউন এরাক্ায় থভশ্ৰ-ফযফাকযয থনভ াণ ফকৃ্তি ক্যায জনয অথতথযি ংস্থান প্রদান ক্কয 

নযউইকচয অথ নীথত ুনরুজ্জীথফত ক্যকত াাময ক্যকফ।থডাটকভন্ট অপ হেট (Department 

of State) নযউইকচয হক্রগত থযক্ল্পনায থফক্া  ফাস্তফায়কন তাকদয াকথ ক্াজ ক্যকত 

উনু্মখ মাকত ক্কয এগুথর ফযফায ক্কয াউদান  টটয়াকয আকযা হফযক্াথয থফথনকয়াকগয ুকমাগ 

ৃটি ক্যা মায়।" 

  

এম্পায়ার হেট হডম্ববলম্বভম্বন্টর (Empire State Development) বারপ্রাপ্ত কবভেনার 

এফং হপ্রবসম্বডন্ট এফং প্রধান বনফ নাহী কভ নকতনা ভম্বনানীত হহা নাইট ফম্বলন, "ডাউনটাউন 

ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাগ প্রাণফন্ত থটট হন্টায বতথযয হক্রগত থযক্ল্পনায ভাধযকভ থনউ 

ইয়ক্ হেকটয অথ নীথতকক্ গঠন ক্যকে। DRI অথ  নযউইচকক্ এয হযা আকেট অফস্থান 

ফযফায ক্যা, থযেন্ন ক্তি থফক্া থফ্তৃত ক্যা এফং থভশ্ৰ-ফযফাকযয  াংসৃ্কথতক্ স্থান 

ভথ কনয ক্াকজ াাময ক্যকফ।" 

  

বনউ ইয়কন হেট হহাভস অোে কবভউবনটট বরবনউয়াম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal, HCR) কবভেনার রুথঅোন ববস্নাউস্কাস ফম্বলন, "াউদান  থতয়াকয 

HCR-য থফথনকয়াগ ঐথতাথক্ ক্াযখানাগুথরকক্ াশ্ৰয়ী আফান থককফ ুনযায় ফযফায ক্যায 

ফযফস্থা ক্কযকে, নতুন ফাথ থনভ াকণয অথ ায়ন ক্কযকে, এফং এভন ংস্থান অন্তবুি ক্কযকে মা 

মূ্পণ  ম্প্রদাকয়য ুনরুজ্জীফন অফযাত যাখকে। গবন য হাক্র এফং াউদান  টটয়াকযয 

স্বপ্নদঅ হনতাকদয ক্রযাকণ, এই DRI অথ  হই াপরয ফযফাকয ক্কয আকযা ক্াজ ক্যকফ এফং 

নযউইচ ংস্কায  আকযা ুনরুজ্জীথফত ক্যকত জনগকণয কক্ষ্ ক্াজ ক্যকফ।" 

  

বনউ ইয়কন হেট এনার্জন বরসাচন অোে হডম্ববলম্বভম্বন্টর (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধান বনফ নাহী 

কভ নকতনা হডাবরন এভ. হোবরস ফম্বলন 

াকনস, বরর্িম্বয়েন অোে বহম্বোবরক বপ্রজাম্ববনেম্বনর (Parks, Recreation and Historic 

Preservation) কবভেনার এবরক কুম্বলবসড ফম্বলন, "নযউইকচয ভকতা থনউ ইয়কক্য থরকগথ 

ম্প্রদায়গুথরয অথ ননথতক্ থফক্া ভথ কন  ক্ভ ংস্থান ৃটিকত, ফা াঁচায ভকতা এরাক্া ফকৃ্তি, 

এফং স্থানীয় ঐথতয ফজায় হযকখ ভানম্পন্ন আফান প্রদাকনয হক্ষ্কত্র্ দারুণ ম্ভাফনা যকয়কে। 

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাকগয ায়তায়, থনউ ইয়ক্ হেট হটক্ই থফক্া প্রচাকযয 

াকথ াকথ আভাকদয য  টাউকনয ঐথতাথক্ হক্ন্দ্র ুনন ফীক্যণ ক্যায হক্ষ্কত্র্ হনতৃে 

থদকে।" 

  

বসম্বনটর হেড আকসার ফম্বলন, "অকনক্ হফথ ভয় ধকয ভকন ক্তেকরা হম নযউইচ ম্প্রদায় 

 আকাকয হনাকঙ্গা ক্াউথন্ট এক্কত্র্ অযারফাথনয হনতৃফকৃন্দয ভকনাকমাকগয থদক্ থদকয় 

এক্দভ হকল যকয়কে, থক্ন্তু আজকক্ এ ফযাাকয হক্াকনা কন্দ হনই হম ক্ভা  হনাকঙ্গা 

(Commerce Chenango) এফং প্রক্কল্প ক্াজ ক্যা ক্র অংীদাযকদয থযশ্ৰভ পরপ্রূ 

কয়কে। নযউইচ এখন রূান্তযক্াযী, বথফলযকতয ইথতফাচক্ থযফতকনয ম্মুখ াথযকত যকয়কে। 

এখাকন ফা ক্যা ভানুল জাকন হম এই ম্প্রদায়টট ফা ক্যা, ক্াজ ক্যা এফং থযফায গঠন ক্যায 



জনয দারুণ এক্টট স্থান, তাযকয হেটজকু আকযা অকনক্ ম্প্রদাকয়য ভকতাই কযয 

প্রজন্মকক্ অনয হক্াথা ুকমাকগয ন্ধাকন না থগকয় এখাকন ধকয যাখা ক্টঠন হথকক্ ক্টঠনতয 

কয় উকঠকে। আজকক্য থদনটটকত আভযা আভাকদয বথফলযকত, আভাকদয থনকজকদয জনয এফং 

যফতঅ প্রজকন্ময জনয ুকমাকগ বযা ভৃি এক্টট ম্প্রদাকয়য জনয থফথনকয়াগ ক্যথে।" 

  

অোম্বসেবলম্বভোর হজা এম্বঞ্জবলম্বনা ফম্বলন, "আভায হাভটাউন নযউইচ হম হেকটয 

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাকগয অং থককফ থনফ াথচত কয়কে তা এক্টট স্বাগত 

ংফাদ। 10 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরাকযয তথফর আভাকদয যকক্ আধুথনক্ায়ন ক্যকত াাময 

ক্যকফ এফং টাউকনয ফাইকযয দ নাথঅকদয আকৃ্ি ক্যকফ। নযউইচ অননযবাকফ ইউটটক্া, 

থযাথক্উ এফং থফংযাভটকনয ভধযক্ায ক্তত্র্বুকজয হক্কন্দ্র অফথস্থত। এরাক্াটটকক্ ুনরুজ্জীথফত 

ক্যায নতুন ক্কয প্রথতশ্রুথত থনকয় আভযা স্থানীয় অথ নীথতকক্ ুনযায় ক্তি প্রদাকনয জনয 

এক্টট 'উদীয়ভান হজায়ায মা ক্র হনক্াকক্ উক্তিত ক্যকফ' এভন ন্থা হদখায আা ক্যথে।" 

  

নরউইম্বচর হভয়র েন োস্ত্রী ফম্বলন, "নযউইকচয জনয আজ এক্টট আনকন্দয থদন, এফং আথভ 

আভাকদয ম্প্রদাকয়য ক্কর মাযা এক্টট ভকনাজ্ঞ DRI যাকক্জ উস্থান ক্কযকেন তাকদয 

প্রংা ক্যথে। গবন য হাক্রকক্ তায ভথ কনয জনয ধনযফাদ।10 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরাকযয 

DRI তথফর নযউইকচ অকনক্গুথর নতুন থফক্া আনকফ।" 

  

নরউইম্বচর বনফ নাবচত হভয়র ব্রায়ান ডবলবার ফম্বলন, "নযউইকচয জনয থক্ দারুণ এক্টট থদন! 

আথভ আভাকদয ডাউনটাউকনয জনয তায ভথ কনয জনয শুধু গবন য হাক্করয প্রথত না, ফযং 

এই থবনকক্ াভকন থনকয় হমকত ম্প্রদাকয়য থনকফথদত দযযা হম ক্াজ ক্কযকেন তাকদয 

প্রথত কৃ্তজ্ঞ। নযউইকচয উজ্জ্বর এক্টট নতুন অধযায় শুরু ক্যাকত াাময ক্যায জনয প্রক্ল্প 

থনভ াকণ মূ্পণ  ম্প্রদাকয়য াকথ ক্াজ ক্যায জনয আথভ উনু্মখ।"  

  

NYSERDA হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধান বনফ নাহী কভ নকতনা হডাবরন এভ. হোবরস ফম্বলন, "নযউইচ 

ইথতভকধযই তাকদয ুনরুজ্জীফন প্রকচিায় থযেন্ন ক্তি অন্তবুি ক্যকে এফং তাযা তাকদয 

ডাউনটাউন এরাক্ায থযক্ল্পনায াপকরযয উয থবথত্ত ক্কয হম ক্াজ ক্যকফ হগুথরয জনয 

ক্াথযগথয ায়তা  ভথ ন প্রদান ক্যকত আভযা উনু্মখ। থযক্ল্পনা প্রক্তিয়ায় ক্াফ ন থনযকক্ষ্ 

নীথত অন্তবুি ক্যকর তা থনক্তিত ক্যকফ হম প্রক্ল্পগুথর ম্প্রদায়  থযকফকয জনয স্বাস্থযক্য 

এফং এগুথর হেকটয জরফায়ু  থযেন্ন ক্তি রকক্ষ্যয ভথ কন ক্াজ ক্কয।" 

  

সাউদান ন টায়ার আঞ্চবলক অথ নননবতক উন্নয়ন কাউর্িল (Southern Tier Regional 

Economic Development Council) এর সহ-সবাবত জুবড ভোকবকবন হচবর, 

অথ নননবতক উন্নয়ন (Economic Development) এর জনে স্কাইলার কাউবন্ট 

অংেীদাবরম্বত্বর (SCOPED) বনফ নাহী বরচালক ও সাবন (SUNY) ব্রুভ কবভউবনটট 

কম্বলম্বজর সবাবত ড. হকববন ড্রাভ ফম্বলন, "STREDC থটট অপ নযউইচকক্ তায 

উৎাফযঞ্জক্ বথফলযত অজকন ায়তা ক্যকত হকয খুফই গথফ ত। এই ম্প্রদায়-চাথরত 

হক্রগত থযক্ল্পনাগুথর ফফাক্াযীকদয এফং দ নাথঅকদয উবয়কক্ই ভানবাকফ উকৃ্ত 

ক্যকফ৷ 10 থভথরয়ন ডরাকযয DRI তথফর রক্ষ্যকৃ্ত, রূান্তযভূরক্ প্রক্কল্পয এক্টট ম্ভাযকক্ 

চাথরত ক্যকত াাময ক্যকফ, অথ ননথতক্ প্রফকৃ্তি উন্নত ক্যকফ এফং এই থফস্ময়ক্য ম্প্রদাকয়য 



ভকধয প্রাণফন্ত যতরীয এরাক্া বতথয ক্যকফ হমখাকন ভানুল ফা ক্যকত, ক্াজ ক্যকত এফং 

অফয মান ক্যকত চাইকফ।" 

  

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীফন উম্বদোগ সম্পম্বকন 

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাগটট থফথনকয়াকগয ক্তিয়াক্রা  অনুঘটক্ থককফ 

বূথভক্া যাখায জনয হেকটয দটট অঞ্চকরয ফক্টটয ডাউনটাউন  অঞ্চরকক্ ুনরুজ্জীথফত 

ক্যায প্রক্তিয়া েযাথণত  ম্প্রাথযত ক্যায উকেয থনকয় 2016 াকর চারু ক্যা কয়থের। 

থডাটকভন্ট অপ হেকটয হনতৃকে, উকদযাগটট এক্টট অবূতূফ  এফং উদ্ভাফনী প্ল্যান-টু-অযাক্ট 

হক্করয প্রথতথনথধে ক্কয মা হক্রগত থযক্ল্পনাকক্ অথফরকে ফাস্তফায়ন ক্যায াকথ 

ংমুি ক্কয মা তায াকথ তাকদয ম্প্রদাকয়য বথফলযকতয দৃটিকক্ ফাস্তফায়কনয জনয স্থানীয় 

যক্াকযয ক্ষ্ভতাকক্ ভথ ন ক্যায উকেকয যাকজযয থফকলজ্ঞকদয এক্টট আন্তঃ-একজক্তন্সয 

দরকক্ াকথ থনকয় আক। 

  

এই ক্ভ ূথচয প্রথভ চায ফেকয, হেট ুনরুজ্জীথফতক্যকণয জনয উমুি অফস্থায় যকয়কে এফং 

ুনঃউন্নয়ন, ফযফা, ক্ভ ংস্থান বতথয, ফৃত্তয অথ ননথতক্  আফান ংিান্ত বফথচত্র্য,  

ুকমাগ-ুথফধাকক্ আকৃ্িক্াযীকত থযণত য়ায ম্ভাফনা যকয়কে এভন ডাউনটাউনগুকরাকত 

400 থভথরয়ন ডরায থফথনকয়াগ ক্যকত অঙ্গীক্াযাফি কয়কে। DRI এয ঞ্চভ যাউকে অথতথযি 

200 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরাকযয প্রথতশ্রুথত থাক্কফ। ডাউনটাউকনয হমাগযতা  রূান্তযকণয 

থবথত্তকত অংগ্রণক্াযী ক্থভউথনটটগুথরকক্ হেকটয 10-টট আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন 

ক্াউক্তন্সর ভকনানীত ক্কযকে। প্রথতটট ক্থভউথনটটকক্ এক্টট ডাউনটাউন হক্রগত থফথনকয়াগ 

থযক্ল্পনা প্রণয়ন এফং ুনরুজ্জীথফতক্যকণয ক্থভউথনটটয থবনকক্ াভকন এথগকয় থনকফ এফং 

আকযা হফথ হফযক্াথয  যক্াথয থফথনকয়াগকক্ ক্াকজ রাগাকফ এভন গুরুেূণ  অনুঘটক্ 

প্রক্ল্পগুকরা ফাস্তফায়কনয জনয ক্ভকক্ষ্ 10 থভথরয়ন ডরায অনুদান প্রদান ক্যা কয়কে। 

  

যতরীয ুনঃউন্নয়ন গাথয ফযফায  থগ্রনাউজ গযা থনগ ভন উকেখকমাগয ভাত্র্ায় ক্থভকয় 

হদয় া াঁটায, ফাইক্ চারাকনায  থযফকনয ভাধযকভ অযাকেকমাগয ম্প্রদায় বতথয ক্যায 

ভাধযকভ জরফায়ু থযফতকনয থফরূ প্রবাফ ক্াটটকয় ঠা এফং জরফায়ু নযায়থফচাকযয প্রায 

ঘটাকনায জনয হেকটয ধাযাফাথক্বাকফ ফজায় যাখা মায় এভন অথ ননথতক্ উন্নয়কনয জাতীয়-

হনতৃেভূরক্ প্রকচিায় এক্টট অতযন্ত গুরুেূণ  বূথভক্া ারন ক্কয। DRI ফাইকযয থফকনাদন এফং 

ফযায়াকভয জনয আয ুকমাগ বতথয ক্কয যাকজযয স্বাস্থয জকু ভস্ত নীথত/ফয়-ফান্ধফ NY 

উকদযাগকক্ (Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) ভথ ন ক্কয; াভাক্তজক্ 

আদান-প্রদাকনয জনয থনযাদ, ুগভ ফ জনীন স্থান প্রদান ক্কয, মা ভানথক্ স্বাকস্থযয উন্নথত 

ক্কয; এফং তাজা, ুটিক্য খাফাকযয প্রকফাথধক্ায ম্প্রাযণ ক্কয, থফকল ক্কয অনুন্নত 

ম্প্রদায়গুথরকত। 

  

এই উকদযাকগয হনতৃকে থনউ ইয়কক্য যকয়কে থডাটকভন্ট অপ হেট। ম্প্রদায়গুথর এম্পায়ায 

হেট হডবরকভন্ট  হেট হাভ এফং ক্থভউথনটট থযথনউকরয াকথ ঘথনষ্ঠ অংীদাথযকত 

হেকটয হনতৃকে হফযক্াযী খাত থফকলজ্ঞ এফং হেট একজক্তন্স ক্ভঅকদয ভথ ন যকয়কে। 

  

### 

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%7Ccb4d6e1be43d4b2dd88108d9ba81f56c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637745889604953148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=488pV1DUojCdPqI%2BIOSCdBJUxSJGcOWz8qu0V2W%2FS0w%3D&reserved=0
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