
 

অবফলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2021 গবন নর কোবথ হ াচুল 

 

 

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীবফতকরণ উম্বদোম্বগর ঞ্চভ দপার কোবটাল বরজিয়ম্বনর 10 

বভবলয়ন ডলার অিননকারী বফিয়ী অঞ্চল ব ম্বেম্বফ হলাবাে নববম্বলর নাভ হ াষণা 

কম্বরম্বেন গবন নর হ াচুল 

  

হলাবাে নববম্বলর ে রতলীম্বক ুনরুজ্জীবফত করম্বত অবধফােী, েম্প্রদাম্বয়র হনতৃফৃন্দ ও 

েরকাবর কভ নকতনাম্বদর োম্বথ হেট এক েম্বে কাি করম্বফ 

  

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীবফতকরম্বণর এেফ বফবনম্বয়াগ কবভউবনটটগুম্বলাম্বক ুনরুজ্জীবফত 

করার এফং অথ ননীবতম্বক েভৃদ্ধ করার িনে হেম্বটর েভবিত বরকল্পনার একটট 

গুরুত্বূণ ন অংে 

  

গবন য ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্কযকেন হম ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাকগয 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI) ঞ্চভ দপায় হভাক্ বযাথর অঞ্চকরয অঞ্চকরয 

থফজয়ীকদয এক্জন থককফ হলাবা থবর 10 থভথরয়ন ডরাকযয অথ ায়ন প্রাপ্ত কফ। DRI যাউন্ড 

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।  

  

"উন্নথত ক্যকে এভন যতরীগুথর আঞ্চথরক্ অথ নীথতগুথর ক্তিারী ক্যায জনয এক্টট 

অথযাম  বূথভক্া ারন ক্কয, মা আভাকদয স্থানীয় অংীদাযকদয তাকদয থনজস্ব ম্প্রদাকয়য 

ভকধয হই অঞ্চরগুথরকক্ ুনগ ঠন এফং ুনথন ভ াকণয প্রকেষ্টায় তাকদয ভথ ন অফযাত যাখা 

গুরুত্বূণ  ক্কয হতাকর।" গবন নর হ াচুল ফম্বলন। "ডাউনটাউন থযবাইটারাইকজন 

ইথনথকয়টটব র এই ধযকনয অথ ননথতক্ উন্নয়কনয জনয আভাকদয হযা যঞ্জাভগুথরয ভকধয 

এক্টট, এফং হলাবাযথবকর, এটট কযয প্রকয়াজনীয় ংস্থানগুথর যফযা ক্যকফ মা শুধু 

ফযফায ফকৃ্তিকত াাময ক্যকফ না, ফযং মাযা হখাকন ফফা ক্কযন এফং ক্াজ ক্কযন তাকদয 

জীফকনয ভান উন্নত ক্যকফ।" 

  

হলপম্বটনোন্ট গবন নর ব্রায়ান হফঞ্জাবভন ফম্বলন, "মখন আভযা হক্াথবড-19 হথকক্ ুনরুিায 

রাব ক্যা োথরকয় মাক্তে, তখন যাকজযয যতরী ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাগ র থনউ ইয়ক্ 

হেট জকু ম্প্রদায়গুথরকক্ ুনরুিায রাব ক্যকত াাময ক্যায জনয এক্টট গুরুত্বূণ  



াথতয়ায৷ হলাবা থবরকক্ এই 10 থভথরয়ন ডরাকযয অথ ায়ন হজতায জনয অথবনন্দন মা এই 

ম্প্রদায়কক্ আয প্রাণফন্ত এরাক্া ততথয ক্যকত এফং তাকদয হক্াথবড-19 এয যফতঅ 

অথ নীথতকক্ উন্নত ক্যকত ায়তা ক্যকফ।" 

  

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

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

অথ ননথতক্  আফাকনয তফথেত্র্যকক্ আকৃ্ষ্ট ক্কয এভন এক্টট প্রাণফন্ত ক্তিয়াক্রাকয 

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

ক্াজ ক্যকে।এই যাউকন্ড গবন য হাক্র অনুদাকনয থযভাণ 100 থভথরয়ন ডরায হথকক্ থিগুণ 

থযভাকণ উন্নীত ক্কয 200 থভথরয়ন ডরায ক্কযকেন এফং প্রথতটট আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন 

ক্াউক্তিরকক্ (Regional Economic Development Council) রূান্তযভূরক্  অনুঘটক্ 

ডাউনটাউন ুনঃউন্নয়ন প্রক্কেয জনয 10 থভথরয়ন ডরায ক্কয দুই জন অনুদান গ্রীতাকক্ 

নাথক্ 20 থভথরয়ন ডরাকযয জনয এক্জন অনুদান গ্রীতাকক্ ভকনানয়ন প্রদান ক্যকফন হ 

থিান্ত গ্রকণয ুকমাগ থদকয়কেন। অতীকতয DRI যাউন্ডগুকরায ভকতাই, প্রথতটট থনফ াথেত 

ক্থভউথনটট ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফত ক্যায এক্টট থবন ুস্পষ্টবাকফ উকেখ ক্কয এফং 

ডাউনটাউনকক্ রূান্তয ক্যায এফং আকযা হফথ হফযক্াথয  যক্াথয থফথনকয়াগকক্ ক্াকজ 

রাগাকনায ম্ভাফনা যকয়কে এভন থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ে নাি ক্কয এভন এক্টট ফটভ-আ 

ক্থভউথনটট-থবথিক্ থযক্েনা প্রক্তিয়ায ভাধযকভ এক্টট হক্ৌরগত থযক্েনা প্রণয়ন ক্যকফ। 

DRI তথফর তাযকয ুনরুজ্জীথফতক্যণকক্ দ্রুত শুরু ক্যায এফং যতরীয জনয 

ক্থভউথনটটয থবনকক্ ফাস্তকফ রূ হদয়ায ফ হেকয় হফথ ম্ভাফনা যকয়কে এভন থনফ াথেত 

প্রক্েগুহরাকক্ প্রদান ক্যকফ। DRI-এয ভাধযকভ, থনউ ইয়ক্ হেট এনাক্তজ থযাে অযান্ড 

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। 

  

হলাবাে নববল 

হলাবা থবর DRI এরাক্ায় ভূর যতরী অন্তবুি, হমখাকন হফথয বাগ খুেযা  ফাথণক্তজযক্ 

ফযফা এফং কযয থবতকযয ঘনফথতগুথর অফথস্থত। মথদ যটটকক্ এক্টট ুথফধাফক্তঞ্চত 

ম্প্রদায় থাকফ হেণীফি ক্যা কয়কে, তাযা াফথরক্ রাইকেথযয ুনরুিায, থভে-ফযফাকযয 

ুনঃউন্নয়ন প্রক্ে এফং কযয থনক্াী ফযফস্থায আকগ্রড  হফ ক্কয়ক্টট মূ্পণ  এফং 

েরভান প্রক্কেয াকথ ুনরুজ্জীফকনয প্রথত অঙ্গীক্াযফি আকে। যটট আফান এফং 

থেক্রা এফং থফকনাদকনয ুকমাগ ততথয ক্যায এফং কযয যতরী এফং ক্াবাডাট্টা ক্তিকক্য 

ভকধয ংকমাগ ফাাকনায উয দৃটষ্ট থনফি ক্কয গথতকফগ অফযাত যাখায থযক্েনা ক্কযকে। 

  

  

হভাক্ বযাথর আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন থযলদ (Capital Region Economic 

Development Council, CREDC) এই অঞ্চকর ফফাক্াযী ম্প্রদায়গুকরায জভা হদয়া 

প্রস্তাফগুথরয থফলকয় এক্টট থফস্তাথযত  প্রথতকমাথগতাভূরক্ ম াকরােনা ক্কয এফং 

হলাবা থবরকক্ ভকনানীত ক্যায আকগ াতটট ভানদণ্ড থফকফেনা ক্কযকে: 



 ডাউনটাউনটট ুথনথদষ্ট থযীভা-থফথষ্ট  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 

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

 যতরীটট অফযই ফ ফয়, আয়, থরঙ্গ, থযেয়, 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 থযক্েনা, জ্বারাথন ােয়ী প্রক্ে, ফুজ 

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

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

ক্ষ্ভতা থাক্কত কফ; 

 থভউথনথযাথরটট ডাউনটাউকনয ুনরুজ্জীথফতক্যকণয এক্টট থবন এফং DRI 

হক্ৌরগত থফথনকয়াগ থযক্েনায় অন্তবুি ক্যা হমকত াকয এভন প্রক্ে  

উকদযাগগুকরায এক্টট প্রাথথভক্ তাথরক্া ায়া মায় এভন এক্টট উনু্মি  ক্তিারী 

ক্থভউথনটটয ম্পিৃতা প্রক্তিয়া থযোরনা ক্কয থাক্কত কফ; 

 থভউথনথযাথরটটয DRI প্রক্তিয়ায ফযফস্থানায জনয স্থানীয় ক্ষ্ভতা থাক্কত কফ; এফং  

 থভউথনথযাথরটট এভন রূান্তযভূরক্ প্রক্েগুকরাকক্ নাি ক্কযকে হমগুকরা DRI 

তথফর হকরই থনক্টফতঅ-হভয়াকদ ফাস্তফায়কনয জনয প্রস্তুত কয় মাকফ।  

  

হলাবা থবর এখন অকনন্টা, হযাভ, আকভোডাভ এফং ইউটটক্ায াকথ হমাগ থদকয়কে হমগুথর 

মথািকভ প্রথভ োযটট DRI দপায হভাক্ বযাথর অঞ্চকরয থফজয়ী থের। 

  

হলাবা থবর এখন 10 থভথরয়ন ডরাকযয DRI তথফর হথকক্ 300,000 ডরায ম ন্ত থযক্েনা 

তথফর ফযফায ক্কয তায যতরী ুনরুজ্জীথফত ক্যায জনয এক্টট হক্ৌরগত থফথনকয়াগ 

থযক্েনা ততথযয প্রক্তিয়া শুরু ক্যকফ। থভউথনথযার প্রথতথনথধ, ক্থভউথনটটয হনতৃফনৃ্দ,  

অনযানয হেক্কাল্ডাযকদয থনকয় গটঠত এক্টট স্থানীয় থযক্েনা ক্থভটট হফযক্াথয খাকতয 

এক্দর থফকলজ্ঞ  হেট ম াকয়য থযক্েনাক্াযীকদয ায়তা থনকয় এই প্রকেষ্টায় হনতৃত্ব 

থদকফ। হক্ৌরগত থফথনকয়াগ থযক্েনাটট 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 প্রক্ে থেথিত ক্যকফ। 

হক্ৌরগত থফথনকয়াগ থযক্েনা ডাউনটাউকনয জনয ক্থভউথনটটয থবনকক্ অগ্রয ক্যকফ 

এফং হেকটয তযপ হথকক্ হদয়া এই 10 থভথরয়ন ডরাকযয থফথনকয়াগ ক্াকজ রাগাকত  

ম্প্রাযণ ক্যকত াযকফ এভন ুনরুজ্জীথফতক্যণ প্রক্েগুকরাকত DRI অনুদাকনয অথ  

থফথনকয়াকগয হক্ষ্কত্র্ থ প্রদ ন ক্যকফ। DRI-এয ঞ্চভ যাউকন্ডয থযক্েনাগুকরা 2022 াকর 

ম্পন্ন কফ।  

  

বারপ্রাপ্ত হেম্বেটাবর অপ হেট হব্রন্ডন বে. ব উে ফম্বলম্বেন, "ডাউনটাউন 

থযবাইটারাইকজন ইথনথকয়টটব যাজয জকু যতরীগুথরকক্ রূান্তয ক্যকত াাময ক্যকে 



এভন এক্ িথতকত মা প্রকতযক্টট ম্প্রদাকয়য প্রকয়াজনগুথরয জনয থফকল ক্কয প্রস্তুত ক্যা। 

হলাবা থবর র এই হপ্রাগ্রাভ হথকক্ উকৃ্ত য়া ফ কল ম্প্রদায়, এফং হলাব থটট তায 

হক্ৌরগত অফস্থানকক্ ুুঁক্তজ ক্কয অযাথডযনডযাকক্য হগটকয় থককফ এয যতরীকত 

দ নাথঅকদয আক্ল ণ ক্যকফ। হেট থডাটকভন্ট (Department of State) কযয াকথ এক্টট 

হক্ৌরগত থযক্েনা ততথয ক্যকত ক্াজ ক্যায জনয উনু্মখ কয় আকে মা হভাক্ বযাথরকত 

নতুন ুকমাগ ততথয ক্যকত হফযক্াথয থফথনকয়াকগয ুথফধা হনকফ।" 

  

এম্পায়ার হেট হডম্ববলম্বভম্বন্টর (Empire State Development) বারপ্রাপ্ত কবভেনার 

এফং হপ্রবেম্বডন্ট এফং প্রধান বনফ না ী কভ নকতনা ভম্বনানীত হ া নাইট ফম্বলন, "এই DRI 

ুযস্কায হলাবা থবরকক্ াাময ক্যকফ যতরীয হজরাকক্ রূান্তয ক্যায জনয তায অঙ্গীক্ায 

অফযাত যাখকত। আভযা হদকখথে থক্বাকফ থনউ ইয়ক্ হেকটয হক্ৌরগত স্থানথনভ াকণ থেক্রা, 

থযক্াঠাকভা এফং য়াটাযফ্রন্ট অযাকেকয থফথনকয়াগগুথর এভন ম্প্রদায় ততথয ক্কয হমখাকন 

ভানুল ফা ক্যকত, ক্াজ ক্যকত এফং অফয মান ক্যকত োয়ায ভাধযকভ অথ ননথতক্ 

ভকযািই ভথ ন ক্যকত াকয।" 

  

বনউ ইয়কন হেট হ াভে অোন্ড কবভউবনটট বরবনউয়াল (Homes and Community 

Renewal, HCR) কবভেনার রুথঅোন ববেনাউেকাে ফম্বলন, "DRI হপ্রাগ্রাভ যাকজযয প্রথতটট 

অঞ্চকর গুরুত্বূণ  যতরীয ংস্থানগুথর ংস্কায  ুনরুিায ক্যায ক্াজকক্ েথরত ক্যকে। 

হলাবা থবর তায ফাথন্দাকদয জনয ক্াজ ক্যায জনয এফং ফাথণজয  নতুন দ নাথঅ  তায 

ঐথতাথক্ যতরীকক্ ক্তিয় ক্যকত এই 10 থভথরয়ন ডরাকযয থফথনকয়াগ ক্যকত প্রস্তুত। 

গবন য হােুর এফং হলাবা থবকর আভাকদয দযূদঅ স্থানীয় হনতাকদয ধনযফাদ, আভযা হভাাক্ 

বযাথরকত গথতীরতা ফজায় যাখফ।" 

  

NYSERDA-এর হপ্রবেম্বডন্ট এফং CEO হডাবরন এভ.  োবরে ফম্বলম্বেন, "হলাবা থবর মখন 

তায যতরীয এরাক্া ুনরুজ্জীথফত ক্যায প্রকেষ্টা োথরকয় মাকে, তখন তাকক্ প্রমুক্তিগত 

ায়তা এফং ভথ ন প্রদান ক্যকত হকয NYSERDA খুথ এই ুনরুজ্জীথফতক্যকণয 

থযক্েনায প্রক্তিয়ায় ক্াফ ন থনযকক্ষ্ নীথতগুথরকক্ অন্তবুি ক্যায জনয৷ আফান, থেক্রা 

এফং থফকনাদকনয ত্র্য়ী এফং প্রকৃ্থতয াকথ ংকমাকগয ম্প্রদায় এফং হভাক্ বযাথর অঞ্চরকক্ 

উকৃ্ত ক্যকফ এফং জরফায়ু থযফতন হ্রা ক্যকফ মা থতনটট খাত হথকক্ থনগ ভন ঘটায়।" 

  

বনউ ইয়কন হেট কোনাল কম্ব নাম্বরেম্বনর (New York State Canal Corporation) 

বরচালক ব্রায়ান ইউ. স্ট্রাটন ফম্বলম্বেন, "গবন য হােুর জাকনন হম ক্াম ক্য যতরীয 

ুনরুজ্জীথফতক্যকণয ভূর োথফক্াটঠ র স্থানীয় যক্ায এফং যাকজযয ভকধয এক্টট ক্তিারী 

অংীদাথযত্ব৷ আভযা আজ হম যাকজযয হক্ৌরগত থফথনকয়াহগয হঘালণা ক্যথে তায ভাধযকভ 

হভাক্ বযাথর ম্প্রদাকয়য উন্নথত অফযাত যকয়কে তা থনক্তিত ক্যায জনয হলাবা থবর য 

স্পষ্টবাকফ এক্টট অঙ্গীক্াযফিতা প্রদ ন ক্কযকে। প্রায় 200 ফেয ধকয, এথয ক্যানার থনউ 

ইয়কক্য উকযয অংক অথ ননথতক্ উন্নয়কনয োরক্ থককফ ক্াজ ক্কযহে, এফং হলাবা থবর 

য বথফলযত প্রজকন্ময জনয তাকদয ভূর যতরী এরাক্াকক্ ুনরুজ্জীথফত ক্যায জনয 

ক্যানার ক্থযকডায ফযাফয অনযানয ম্প্রদাকয়য াকথ হমাগ থদকয়কে।" 

  



বেম্বনটর জিভ হটবডম্বকা ফম্বলম্বেন, "হলাবা থবকরয জনয এই 10 থভথরয়ন ডরাকযয 

ডাউনটাউন থযবাইটারাইকজন ইথনথকয়টটব অনুদানকক্ ভথ ন ক্যকত হকয আথভ গথফ ত 

থেরাভ মা য এফং পুরটন ক্াউথন্টকত এক্টট রূান্তযভূরক্ প্রবাফ হপরকফ৷ আথভ এই 

ুনরুজ্জীফন অনুদাকনয জনয হলাবা থবরকক্ থনফ ােন ক্যায জনয গবন য হােুরকক্ ধনযফাদ 

জানাকত োই মা ফাথন্দাকদয জীফনমাত্র্ায ভান উন্নত ক্যকফ এফং কযয অথ নীথতয জনয 

ায়ক্ কফ।" 

  

বফধানেবার েদেে রফাটন সু্মম্বলন ফম্বলম্বেন, "যতরীয ংস্কায এফং ুনরুজ্জীফকনয জনয 

হলাবাযথবর থযকা  থপকয হকয়কে হদকখ আথভ আনক্তন্দত। হলাবা থবর ম্প্রদাকয়য ফন্ধন 

এফং ক্তিারী ম্প্রদাকয়য গকফ য এক্টট দীঘ  ইথতা যকয়হে, তাই যাজয হথকক্ এক্টট ফ 

থফথনকয়াকগয াকথ এই অধযফায় ুযসৃ্কত কত হদখা উকিজনাূণ । আথভ এই প্রক্কেয উন্নয়ন 

ট্রযাথক্ং ক্যা এফং েূান্ত পরাপর হদখায জনয উনু্মখ।" 

  

হলাবাে নববম্বলর হভয়র ববনম্বেন্ট বডেোবন্টে ফম্বলম্বেন, "এই ুযষ্কাযটট এই ভকয় 

হলাবা থবহরয জনয থফকলবাকফ গুরুত্বূণ । 2016 ার হথকক্ মখন এই উকদযাগটট প্রথভ 

হঘালণা ক্যা কয়থের, হলাবা থবর তায ুনরুজ্জীফকনয জনয এক্টট ক্তিারী থবথি ততথয 

ক্যকে। আভযা হক্ফর যতরীয জনয আভাকদয হক্ৌরকক্ থযভাজন ক্যথে না, ফযং প্রকৃ্তই 

ক্কয়ক্টট ক্তিারী ভূর প্রক্ে মূ্পণ  ক্কযকে এফং আয অকনক্গুথর ম্পন্ন ক্যায থযক্েনা 

আকে। আভযা আভাকদয আকাকয এরাক্াগুথর, াক্ এফং থগ্রনকস্পগুথরকক্ উন্নত ক্যায 

উকদযাগ োরু ক্কযথে এফং যতরীকত া ুঁটা, াইকক্র োরাকনায ংকমাগ স্থান ক্কযথে। এই 

ুযষ্কাযটট কফ এক্টট স্পাক্প্লাগ মা হক্ফর যতরীয ুনরুজ্জীফন নয়, ুকযা কযয 

ুনজন্মকক্ প্রজ্বথরত ক্যকফ। এই ম্মাকনয জনয আভযা গবন য হােুকরয ক্াকে অতযন্ত 

কৃ্তজ্ঞ।" 

  

MVREDC এর ে  েবাবত লম্বরন্স টট বগলরয় III, বগলরয়, হকরনান অোন্ড বগলরয়, 

ইনকম্ব নাম্বরম্বটম্বডর (Gilroy, Kernan & Gilroy, Inc.) হপ্রবেম্বডন্ট এফং SUNY 

হকাব্লবকম্বলর হপ্রবেম্বডন্ট ড: ভাবরওন হটম্বরনজিও ফম্বলন, "DRI স্থানীয় জ্ঞান এফং 

থফকলজ্ঞতায উয থনবয ক্কয ম্প্রদায়গুথরয জনয থযক্েনা ততথয ক্কয। MVREDC এই 

ুযষ্কাকযয াকথ হই থযক্েনাগুথরকক্ ফাস্তফাথয়ত কত হদকখ গথফ ত, ক্াযণ হলাবা থবর 

ম্প্রদায়কক্ রূান্তয ক্যায জনয ততথয ক্যা ুথনথদষ্ট হক্ৌরগুথর প্রদান ক্কয েকরকে।" 

  

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীফন উম্বদোগ েম্পম্বকন 

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীথফতক্যণ উকদযাগটট থফথনকয়াকগয ক্তিয়াক্রা  অনুঘটক্ থককফ 

বূথভক্া যাখায জনয হেকটয দটট অঞ্চকরয ফক্টটয ডাউনটাউন  অঞ্চরকক্ ুনরুজ্জীথফত 

ক্যায প্রক্তিয়া ত্বযাথণত  ম্প্রাথযত ক্যায উকেয থনকয় 2016 াকর োরু ক্যা কয়থের। 

থডাটকভন্ট অপ হেকটয হনতৃকত্ব, উকদযাগটট এক্টট অবূতূফ  এফং উদ্ভাফনী প্লযান-টু-অযাক্ট 

হক্ৌকরয প্রথতথনথধত্ব ক্কয মা হক্ৌরগত থযক্েনাকক্ অথফরকে ফাস্তফায়ন ক্যায াকথ 

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

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

দরকক্ াকথ থনকয় আক। 

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%7Cbeacb81c64f94c35fdd708d9bb32d024%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746649188187609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=32%2BTsOIT%2F4UCt9%2FYAl4PKavAanmaoo5isz5jtymeT%2BE%3D&reserved=0


  

এই ক্ভ ূথেয প্রথভ োয ফেকয, হেট ুনরুজ্জীথফতক্যকণয জনয উমুি অফস্থায় যকয়কে এফং 

ুনঃউন্নয়ন, ফযফা, ক্ভ ংস্থান ততথয, ফৃিয অথ ননথতক্  আফান ংিান্ত তফথেত্র্য,  

ুকমাগ-ুথফধাকক্ আকৃ্ষ্টক্াযীকত থযণত য়ায ম্ভাফনা যকয়কে এভন ডাউনটাউনগুকরাকত 

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

200 থভথরয়ন ভাথক্ন ডরাকযয প্রথতশ্রুথত থাক্কফ। ডাউনটাউকনয হমাগযতা  রূান্তযকণয 

থবথিকত অংগ্রণক্াযী ক্থভউথনটটগুথরকক্ হেকটয 10-টট আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নয়ন 

ক্াউক্তির ভকনানীত ক্কযকে। প্রথতটট ক্থভউথনটটকক্ এক্টট ডাউনটাউন হক্ৌরগত থফথনকয়াগ 

থযক্েনা প্রণয়ন এফং ুনরুজ্জীথফতক্যকণয ক্থভউথনটটয থবনকক্ াভকন এথগকয় থনহফ এফং 

আকযা হফথ হফযক্াথয  যক্াথয থফথনকয়াগকক্ ক্াকজ রাগাকফ এভন গুরুত্বূণ  অনুঘটক্ 

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

  

যতরীয ুনঃউন্নয়ন গাথয ফযফায  থগ্রনাউজ গযা থনগ ভন উকেখকমাগয ভাত্র্ায় ক্থভকয় 

হদয় া ুঁটায, ফাইক্ োরাকনায  থযফকনয ভাধযকভ অযাকেকমাগয ম্প্রদায় ততথয ক্যায 

ভাধযকভ জরফায়ু থযফতকনয থফরূ প্রবাফ ক্াটটকয় ঠা এফং জরফায়ু নযায়থফোকযয প্রায 

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

হনতৃত্বভূরক্ প্রকেষ্টায় এক্টট অতযন্ত গুরুত্বূণ  বূথভক্া ারন ক্কয। DRI ফাইকযয থফকনাদন এফং 

ফযায়াকভয জনয আয ুকমাগ ততথয 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, ুটষ্টক্য খাফাকযয প্রকফাথধক্ায ম্প্রাযণ ক্কয, থফকল ক্কয অনুন্নত 

ম্প্রদায়গুথরকত। 

  

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

হেট হডবরকভন্ট  হেট হাভ এফং ক্থভউথনটট থযথনউকরয াকথ ঘথনষ্ঠ অংীদাথযকত 

হেকটয হনতৃকত্ব হফযক্াযী খাত থফকলজ্ঞ এফং হেট একজক্তি ক্ভঅকদয ভথ ন যকয়কে। 
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