
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ম্োম্বের্াম্বক ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর পঞ্চম্ রাউম্বে 

র্ি ন কাবির একজর্ 10 বম্বলয়র্ ম্াবকনর্ ডলার বিজয়ী ব ম্বেম্বি হ াষণা করম্বলর্  

  

ম্োম্বের্ার ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিত করম্বত হেট িাবেন্দা, েম্প্র্াম্বয়র হর্তৃিৃন্দ এিং 

েরকাবর কম্ নকতনাম্ব্র োম্বি কাজ করম্বি  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর বিবর্ম্বয়াগগুবল কবম্উবর্টটগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত 

করার এিং অি নর্ীবতম্বক েমৃ্দ্ধ করার জর্ে হেম্বটর েম্বিত পবরকল্পর্ার একটট 

গুরুত্বপূণ ন অংে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উক্যাকগর 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম রাউকে র্ি ন ক্াথি অঞ্চকলর (North 

Country) এক্জর্ থিজয়ী থ কেকি মযাকের্া 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থিল পাকি। DRI 

রাউে 5-এর অংশ থ কেকি, হেকটর 10টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ অঞ্চকলর প্রথতটট 20 

থমথলয়র্ ডলাকরর ত থিল হপকত োকে, ো ডাউর্টাউর্গুকলাকক্ প্রাণিন্ত অঞ্চকল রূপান্তর ক্রার 

মাধ্যকম হক্াথভড-19 পরিতী েমকয় ক্থমউথর্টটগুকলাকক্ তাক্র অি নর্ীথত শক্তিশালী ক্রকত 

ো ােয ক্রার উকেকশয হেকটর তরফ হিকক্ িরােকৃ্ত ও থিথর্কয়াগকৃ্ত হমাট 200 থমথলয়র্ 

ডলাকরর ত থিকলর অংশ।  

  

"আমাক্র ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকয়টটভ হেকটর প্রথতটট হক্ার্ার িযিো ও 

েম্প্র্ায়েমূ কক্ ো ােয ক্রার অথত গুরুত্বপূণ ন  াথতয়ার ো শুধ্ ুম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকর 

র্য়, িরং ্ী নকময়াথ্ েমকৃ্তদ্ধ থর্কয় আেকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "োংসৃ্কথতক্ স্থার্ েটৃি, 

র্তুর্ িযিো উন্নয়র্ এিং ওয়াটারফ্রন্ট এলাক্াকক্ আকরা ভাকলাভাকি িযি ার ক্রার মাধ্যকম 

ত থিলটট িাথেন্দা ও ্শ নর্ািী উভকয়র জর্য মযাকের্াকক্ উন্নত ক্রকি এিং র্ি ন ক্াথিকত আকরা 

হিথশ মার্ুষকক্ আকৃ্ি ক্রকত ো ােয ক্রকি।"  

  

হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবম্র্ িম্বলর্, "মযাকের্ার িাথেন্দারা এখর্ পুকরা থর্উ ইয়ক্ন 

হেকট অকর্ক্ িাথেন্দাক্র োকি েুি  কি োরা ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকয়টটভ 

দ্বারা থর্কজক্র েম্প্র্ায়কক্ পুর্রুজ্জীথিত  কত হ্কখকে। মযাকের্া ক্ীভাকি এই অি ন িযি ার 

ক্কর তাক্র অি নর্ীথতকক্ হজার্ার ক্কর এিং হক্াথভড-19 হিকক্ র্যােয পুর্রুদ্ধার থর্ক্তিত ক্কর 

তা হ্খকত আথম উন্মুখ।"  

  



থডপাটনকমন্ট অফ হেকটর (Department of State) হর্তৃকত্ব, DRI শ রতলীর এলাক্াগুথলকক্ 

উচ্চ-মাকর্র জীির্ োপকর্র েুকোগ প্র্ার্ ক্কর এিং পুর্ঃউন্নয়র্, িযিো, ক্ম নেংস্থার্, ও 

অি ননর্থতক্ ও আিােকর্র বিথিত্র্যকক্ আকৃ্ি ক্কর এমর্ এক্টট প্রাণিন্ত ক্তিয়াক্লাকপর 

হক্ন্দ্রস্থকল রূপান্তর ক্রার মাধ্যকম হেকটর অি ননর্থতক্ উন্নয়কর্র র্ীথতর এক্টট থভথি থ কেকি 

ক্াজ ক্রকে। এই রাউকে গভর্ নর হ াক্ল অর্ু্াকর্র পথরমাণ 100 থমথলয়র্ ডলার হিকক্ থদ্বগুণ 

পথরমাকণ উন্নীত ক্কর 200 থমথলয়র্ ডলার ক্করকের্ এিং প্রথতটট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

ক্াউক্তিলকক্ (Regional Economic Development Council) রূপান্তরমূলক্ ও অর্ু টক্ 

ডাউর্টাউর্ পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্কের জর্য 10 থমথলয়র্ ডলার ক্কর ্ুই জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীতাকক্ 

র্াথক্ 20 থমথলয়র্ ডলাকরর জর্য এক্জর্ অর্ু্ার্ গ্র ীতাকক্ মকর্ার্য়র্ প্র্ার্ ক্রকির্ হে 

থেদ্ধান্ত গ্র কণর েুকোগ থ্কয়কের্। অতীকতর DRI রাউেগুকলার মকতাই, প্রথতটট থর্ি নাথিত 

ক্থমউথর্টট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট থভশর্ েুস্পিভাকি উকেখ ক্কর এিং 

ডাউর্টাউর্কক্ রূপান্তর ক্রার এিং আকরা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্কয়াগকক্ ক্াকজ 

লাগাকর্ার েম্ভাির্া রকয়কে এমর্ থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ে ের্াি ক্কর এমর্ এক্টট িটম-আপ 

ক্থমউথর্টট-থভথিক্ পথরক্ের্া প্রক্তিয়ার মাধ্যকম এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ের্া প্রণয়র্ ক্রকি। 

DRI ত থিল তারপকর পুর্রুজ্জীথিতক্রণকক্ দ্রুত শুরু ক্রার এিং শ রতলীর জর্য 

ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ িাস্তকি রূপ হ্ওয়ার েি হিকয় হিথশ েম্ভাির্া রকয়কে এমর্ থর্ি নাথিত 

প্রক্েগুকলাকক্ প্র্ার্ ক্রকি। DRI-এর মাধ্যকম, থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্াক্তজন থরোিন অযাে 

হডকভলপকমন্ট অিথরটট (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA) পুরস্কারপ্রাপ্তক্র প্রেুক্তিগত ে ায়তা প্র্ার্ ক্রকি োকত তারা 2050 োকলর মকধ্য 

থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নমর্কক্ 85 শতাংশ ক্মাকর্ার রাকজযর লক্ষ্য েমি নর্ ক্রকত ক্াি নর্ 

থর্রকপক্ষ্তার র্ীথত অন্তভুনি ক্রকত ে ায়তা ক্রকি।  

  

ম্োম্বের্া  

মযাকের্া িতনমাকর্ এক্টট েিুজতর, আকরা প্রাণিন্ত, এিং আকরা েংেুি েম্প্র্াকয় রূপান্তথরত 

 কে।গ্রামটটর লক্ষ্য  কলা তাক্র ঐথত াথেক্ভাকি অটুট, থর্থিড়,  র্িেথতর ডাউর্টাউর্কক্ 

আকরা  া াঁটার উপকোগী, িযিহৃত, এিং ক্াে নক্রী ক্কর হতালা োকত ক্কর এটট গ্রাম ও অঞ্চকলর 

জর্য েথতযক্াকরর ক্থমউথর্টট হেন্টার  কয় উঠকত পাকর। 19.6 শতাংশ ্াথরকযযর  ার থর্কয় 

মযাকের্া তাক্র পুর্রুজ্জীির্ প্রকিিায় ক্কঠার পথরশ্রম ক্রকে, গত ্শ িেকর তারা ডাউর্টাউর্ 

এলাক্ায় আর্ুমাথর্ক্ 20 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার েরক্াথর হিেরক্াথর থিথর্কয়াগ থর্কয় একেকে। 

তাক্র লক্ষ্যকক্ আকরা অগ্রের ক্রকত, গ্রামটট থশে েংসৃ্কথতর স্থার্ বতথর ক্রকত, থমশ্র-িযি াকরর 

স্থার্ িকৃ্তদ্ধ ক্রকত, ক্মীিাথ র্ী ও র্তুর্ িযিোর থিক্াশ েমি নর্ ক্রকত, এিং ওয়াটারফ্রন্ট েংলগ্ন 

এলাক্ার আকরা ভাকলা িযি ার ক্রকত িায়।  

  

র্ি ন ক্াথির আঞ্চথলক্ অি নর্ীথত থিক্াশ পথরষ্ (North Country Regional Economic 

Development Council, NCREDC) পুকরা অঞ্চকলর েম্প্র্ায়েমূক র জমাকৃ্ত প্রস্তাির্ােমূক র 

এক্টট পুঙ্খার্ুপুঙ্খ ও প্রথতকোথগতামূলক্ পে নাকলাির্া ক্করকে এিং মযাকের্াকক্ মকর্ার্ীতক্র 

এক্জর্ থ কেকি েুপাথরশ ক্রার আকগ থর্কির োতটট থর্ণ নায়কক্র প্রকতযক্টট থিকিির্া ক্করকে:  

• ডাউর্টাউর্টট েুথর্থ ন্ি পথরেীমা-থিথশি ও থর্থিড়ভাকি থির্যস্ত  কত  কি;  

• ডাউর্টাউর্টট পূকি নর িা ভথিষযকতর হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্কয়াগকক্ হে অঞ্চকল ও 

তার আকশপাকশর অঞ্চকল ক্াকজ লাগাকত েক্ষ্ম;  



• ডাউর্টাউকর্র মকধ্য, অিিা ডাউর্টাউকর্র থর্ক্টিতী এলাক্ায় ক্ম নেংস্থাকর্র 

োম্প্রথতক্ িা আেন্ন িকৃ্তদ্ধ  টার েুকোগ িাক্কত  কি, ো ক্মীক্রকক্ ডাউর্টাউকর্ 

আকৃ্ি ক্রকত পারকি, পুর্ঃউন্নয়কর্ ে ায়তা ক্রকি এিং হটক্েই েমৃক্তদ্ধ িকয় আর্কি;  

• ডাউর্টাউর্টট অিশযই েি িয়ে, আয়, থলঙ্গ, পথরিয়, েক্ষ্মতা, গথতশীলতা ও 

োংসৃ্কথতক্ পটভূথমর মার্ুকষর জর্য এক্টট আক্ষ নণীয় ও প্রাণিন্ত ক্থমউথর্টট  কত  কি;   

• থমউথর্থেপযাথলটট ইকতামকধ্য স্থার্ীয় ভূথম িযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং 

েংিান্ত মার্্ণ্ড িযি ার ক্রা, েড়কক্র পথরক্ের্া, জ্বালাথর্ োশ্রয়ী প্রক্ে, েিজু 

ক্ম নেংস্থার্, ও ট্রার্ক্তজট-অথভমুখী উন্নয়র্ েম্পন্ন ক্রা ে , জীির্ োপকর্র েক্ষ্মতা ও 

গুণমার্ িকৃ্তদ্ধ ক্কর এমর্ র্ীথতমালা বতথর ও িাস্তিায়র্ ক্কর িাক্কত  কি অিিা তা ক্রার 

েক্ষ্মতা িাক্কত  কি;  

• থমউথর্থেপযাথলটট ডাউর্টাউকর্র পরু্রুজ্জীথিতক্রকণর এক্টট থভশর্ এিং DRI 

হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ পথরক্ের্ায় অন্তভুনি ক্রা হেকত পাকর এমর্ প্রক্ে ও 

উক্যাগগুকলার এক্টট প্রািথমক্ তাথলক্া পাওয়া োয় এমর্ এক্টট উন্মুি ও শক্তিশালী 

ক্থমউথর্টটর েম্পিৃতা প্রক্তিয়া পথরিালর্া ক্কর িাক্কত  কি;  

• থমউথর্থেপযাথলটটর DRI প্রক্তিয়ার িযিস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীয় েক্ষ্মতা িাক্কত  কি; এিং  

• থমউথর্থেপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুকলাকক্ শর্াি ক্করকে হেগুকলা DRI 

ত থিল হপকলই থর্ক্টিতী-কময়াক্ িাস্তিায়কর্র জর্য প্রস্তুত  কয় োকি।  

  

মযাকের্া এখর্ DRI-র DRI-র প্রিম িার রাউকের র্ি ন ক্াথি অঞ্চকলর থিজয়ী প্ল্যাটেিাগ ন, 

ওয়াটারটাউর্, োরার্াক্ হলক্ এিং পটেডযাকমর োকি হোগ থ্কলা।  

  

মযাকের্া এখর্ 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার DRI ত থিল হিকক্ 300,000 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত 

পথরক্ের্া ত থিল িযি ার ক্কর এর ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার জর্য এক্টট হক্ৌশলগত 

থিথর্কয়াগ পথরক্ের্া বতথরর প্রক্তিয়া শুরু ক্রকি। থমউথর্থেপযাল প্রথতথর্থধ্, ক্থমউথর্টটর 

হর্তৃিনৃ্দ, ও অর্যার্য হেক্ক াল্ডারক্র থর্কয় গটঠত এক্টট স্থার্ীয় পথরক্ের্া ক্থমটট হিেরক্াথর 

খাকতর এক্্ল থিকশষজ্ঞ ও হেট পে নাকয়র পথরক্ের্াক্ারীক্র ে ায়তা থর্কয় এই প্রকিিায় 

হর্তৃত্ব থ্কি। হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ পথরক্ের্াটট স্থার্ীয় েম্প্ এিং েুকোগ পরীক্ষ্া ক্কর 

হ্খকি এিং ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিকর্র জর্য েম্প্র্াকয়র লকক্ষ্যর োকি থমকল োয় এিং 

িাস্তিায়কর্র জর্য প্রস্তুত এমর্ অি ননর্থতক্ থিক্াশ, পথরি র্, আিাের্, এিং েম্প্র্ায় প্রক্ে 

থিথিত ক্রকি। হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ পথরক্ের্া ডাউর্টাউকর্র জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ 

অগ্রের ক্রকি এিং হেকটর তরফ হিকক্ হ্ওয়া এই 10 থমথলয়র্ ডলাকরর থিথর্কয়াগ ক্াকজ 

লাগাকত ও েম্প্রোরণ ক্রকত পারকি এমর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ প্রক্েগুকলাকত DRI অর্ু্াকর্র 

অি ন থিথর্কয়াকগর হক্ষ্কত্র্ পি প্র্শ নর্ ক্রকি। DRI-এর পঞ্চম রাউকের পথরক্ের্াগুকলা 2022 

োকল েম্পন্ন  কি।  

  

হেম্বটর বর্ি না ী হডপুটট েবিি হব্রের্ বে. ব উজ িম্বলর্, "পুকরা থর্উ ইয়কক্নর 

েম্প্র্ায়েমূক র জর্য প্রাণিন্ত ডাউর্টাউর্ অতযন্ত জরুথর এিং তাই ডাউর্টাউর্ 

থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকয়টটভ এক্টট মুখয অি ননর্থতক্ থিক্াশ ক্ম নেূথি। মযাকের্াকক্ প্র্ি 

10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার োম্প্রথতক্ উন্নয়র্ ও হিেরক্াথর থিথর্কয়াগ িযি ার ক্কর র্ি ন ক্াথির 

িাথেন্দা, িযিো ও ্শ নর্ািীক্র জর্য আকরা েুকোগ বতথর ক্রকি।"  



  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বম্ম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবম্ের্ার 

এিং হপ্রবেম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম্ নকতনা ম্ম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইট িম্বলর্, "মযাকের্া 

গ্রাকমর থর্কজক্র ডাউর্টাউর্কক্ পুর্জীথিত ও আধ্ুথর্ক্ায়র্ ক্রার প্রকিিা ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উক্যাকগর হক্ন্দ্রীয় উকেকশযর েম্পূরক্। হিেরক্াথর থিথর্কয়াকগর োকি েুি 

 কয়, ত থিলটট এমর্ প্রক্েকক্ েমি নর্ ক্রকি ো হটক্েই অি ননর্থতক্ থিক্াশ েটৃি ক্রকি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ াম্ে অোে কবম্উবর্টট বরবর্উয়াম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal, HCR) কবম্ের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাে িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উক্যাকগর থস্থথতস্থাপক্তার জর্য র্ি ন ক্াথি হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন থেটট পে নন্ত 

হেকটর প্রথতটট অঞ্চল হপ্রাগ্রামটটর দ্বারা লাভিার্  কত পাকর।োধ্ারণ বিথশিযটট  ল এই হে 

েক্ল থর্উ ইয়ক্নিােীর এক্টট অি ননর্থতক্ভাকি স্বাস্থযিার্ েম্প্র্াকয় িাে ক্রার অথধ্ক্ার রকয়কে 

হেখাকর্ িাক্থর, হেিা ও মার্েম্পন্ন োশ্রয়ী আিােকর্র েুকোগ রকয়কে। মযাকের্ার জর্য 

আজকক্র হ াথষত অি ন অথতথরি পে নটর্ ক্ম নক্াণ্ড েটৃি ক্রকি, র্তুর্ িয়েকক্ আকৃ্ি ক্রকি, 

অিক্াঠাকমা উন্নত ক্রকি এিং আিাের্ থিক্ে িকৃ্তদ্ধ ক্রকি। পুকরা েম্প্র্ায়কক্ অথভর্ন্দর্।"  

  

NYSERDA হপ্রবেম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম্ নকতনা হডাবরর্ এম্.  োবরে িম্বলর্, "NYSERDA 

মযাকের্ার পথরেন্নতর ও েিুজতর ডাউর্টাউর্ পথরক্ের্ায় তাক্র ক্াথরগথর ে ায়তা প্র্াকর্র 

মাধ্যকম তাক্র পুর্রুজ্জীির্ প্রকিিাকক্ েমি নর্ ক্রকত হপকর আর্ক্তন্দত। র্ি ন ক্াথির িাথেন্দারা 

এই োথি নক্ হক্ৌশলগত পথরক্ের্া হিকক্ লাভিার্  কি হেখাকর্ েংস্থার্িক্তঞ্চত এই এলাক্ায় 

িথধ্ নত ক্ম নেংস্থার্ ও থিকর্া্কর্র েুকোগ িাক্কি এিং এক্ইোকি এটট েুথিধ্ািক্তঞ্চত 

েম্প্র্ায়েমূ কক্ পথরেন্ন শক্তির থিথর্কয়াগ দ্বারা লাভিার্ ক্রার হেট লক্ষ্যকক্ও েমি নর্ 

ক্রকি।"  

  

বেম্বর্টর হজাম্বেফ বিম্বফা িম্বলর্, "এক্জর্ প্রাির্ হময়র থ কেকি, আথম পুকরা হেকটর 

স্থার্ীয় েরক্ারগুথল ক্ী ক্ী েমেযার েম্মুখীর্  য় তা থর্কজর অথভজ্ঞতা হিকক্ জাথর্। মযাকের্ার 

এক্টট েজৃর্শীল ও িাস্তি পথরক্ের্া থেকলা োর ফকল তারা তাক্র ডাউর্টাউকর্র জর্য 

েফলভাকি ত থিল লাভ ক্রকত হপকরকে। প্রক্েগুথল গ্রামটটকক্ এক্টট প্রথতশ্রুথতশীল 

ভথিষযকতর অিস্থাকর্ থর্কয় োকি।"  

  

অোম্বেেবলম্বম্োর ম্াকন ওয়ালজজক িম্বলর্, "এটট এক্টট ্ু ন্ান্ত থ্র্ এিং মযাকের্ার জর্য 

অথিশ্বােয থিজয়। ক্ম নক্তনারা ইথতমকধ্য ডাউর্টাউর্ উন্নয়কর্ উকেখকোগয অগ্রগথত ক্করকের্। 

এখর্ DRI এখর্ পে নন্ত ক্রা পথরশ্রকমর েম্পূরক্  কি এিং আগামী অকর্ক্ িেকরর জর্য 

ডাউর্টাউর্ মযকের্ার থিক্াশ ও েমকৃ্তদ্ধকত ো ােয ক্রা অিযা ত রাখকি। মযাকের্া আজকক্ 

থিজয়ী  কয়কে।"  

  

ম্োম্বের্ার হম্য়র হিক পাকুইর্ িম্বলর্, "আমরা অতযন্ত আর্ক্তন্দত হে মযাকের্া ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উক্যাকগর এক্টট থিজয়ী থর্ি নাথিত  কয়কে। এই 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

থিথর্কয়াগ থ্কয় আমরা আমাক্র মকর্ারম ডাউর্টাউর্কক্ আকরা প্রাণিন্ত,  া াঁটার উপকোগী 

েম্প্র্াকয় রূপান্তর ক্রকত পারকিা ো আমাক্র িাথেন্দা ও ্শ নর্ািীক্র জর্য লাভজর্ক্  কি। 



আমরা এই অকি নর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ এিং আথম মযাকের্াকক্ পুর্রুজ্জীথিত 

ক্রকত তাথলক্া অর্ুোয়ী প্রক্ে থর্ম নাকণ আমাক্র গ্রাকমর িহু হেক্ক াল্ডারক্র োকি ক্াজ 

ক্রকত উন্মখু।"  

  

র্ি ন কাবি আঞ্চবলক অি ননর্বতক বিকাে পবরষম্ব্র ে েভাপবতগণ, হজফারের্ 

কবম্উবর্টট কম্বলম্বজর হপ্রবেম্বডন্ট টাই হোর্ এিং হটকেই পর্ নটম্বর্র আঞ্চবলক 

অবফম্বের প্রধার্ বর্ি না ী কম্ নকতনা হজম্ে ম্োম্বকর্া িম্বলর্, "পথরষ্ েরক্াথর হিেরক্াথর 

থিথর্কয়াগ আকৃ্ি ক্কর এর ডাউর্টাউর্ এলাক্াকক্ আঞ্চথলক্ ও েম্প্র্ায়  াি থ কেকি রূপান্তর 

ক্রার হক্ষ্কত্র্ মযাকের্ার অগ্রগথত হ্খকত হপকরকে। এই DRI ত থিল হেই অগ্রগথতকক্ আকরা 

োমকর্র থ্কক্ থর্কয় োকি, িহুমাক্তত্র্ক্ স্থার্ থর্ম নাণ েমি নর্ ক্রকি হেখাকর্ মার্ুষ  াটকত পারকি, 

থশে এিং গ্রাকমর ওয়াটারফ্রন্ট উপকভাগ ক্রকত পারকি।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ েম্পম্বকন  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উক্যাগটট থিথর্কয়াকগর ক্তিয়াক্লাপ ও অর্ু টক্ থ কেকি 

ভূথমক্া রাখার জর্য হেকটর ্শটট অঞ্চকলর েিক্টটর ডাউর্টাউর্ ও অঞ্চলকক্ পুর্রুজ্জীথিত 

ক্রার প্রক্তিয়া ত্বরাথণত ও েম্প্রোথরত ক্রার উকেশয থর্কয় 2016 োকল িাল ুক্রা  কয়থেল। 

থডপাটনকমন্ট অফ হেকটর হর্তৃকত্ব, উক্যাগটট এক্টট অভূতপূি ন এিং উদ্ভাির্ী প্ল্যার্-টু-অযাক্ট 

হক্ৌশকলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্কর ো হক্ৌশলগত পথরক্ের্াকক্ অথিলকে িাস্তিায়র্ ক্রার োকি 

েংেুি ক্কর ো তার োকি তাক্র েম্প্র্াকয়র ভথিষযকতর ্ৃটিকক্ িাস্তিায়কর্র জর্য স্থার্ীয় 

েরক্াকরর ক্ষ্মতাকক্ েমি নর্ ক্রার উকেকশয রাকজযর থিকশষজ্ঞক্র এক্টট আন্তঃ-একজক্তির 

্লকক্ োকি থর্কয় আকে।  

  

এই ক্ম নেূথির প্রিম িার িেকর, হেট পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর জর্য উপেিু অিস্থায় রকয়কে এিং 

পুর্ঃউন্নয়র্, িযিো, ক্ম নেংস্থার্ বতথর, ি ৃির অি ননর্থতক্ ও আিাের্ েংিান্ত বিথিত্র্য, ও 

েুকোগ-েুথিধ্াকক্ আকৃ্িক্ারীকত পথরণত  ওয়ার েম্ভাির্া রকয়কে এমর্ ডাউর্টাউর্গুকলাকত 

400 থমথলয়র্ ডলার থিথর্কয়াগ ক্রকত অঙ্গীক্ারািদ্ধ  কয়কে। DRI এর পঞ্চম রাউকে অথতথরি 

200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথতশ্রুথত িাক্কি। ডাউর্টাউকর্র হোগযতা ও রূপান্তরকণর 

থভথিকত অংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টটগুথলকক্ হেকটর 10-টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

ক্াউক্তিল মকর্ার্ীত ক্করকে। প্রথতটট ক্থমউথর্টটকক্ এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত থিথর্কয়াগ 

পথরক্ের্া প্রণয়র্ এিং পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ োমকর্ এথগকয় থর্কি এিং 

আকরা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্কয়াগকক্ ক্াকজ লাগাকি এমর্ গুরুত্বপূণ ন অর্ু টক্ 

প্রক্েগুকলা িাস্তিায়কর্র জর্য ক্মপকক্ষ্ 10 থমথলয়র্ ডলার অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  কয়কে।  

  

শ রতলীর পুর্ঃউন্নয়র্ গাথড়র িযি ার ও থগ্রর্ াউজ গযাে থর্গ নমর্ উকেখকোগয মাত্র্ায় ক্থমকয় 

হ্য়  া াঁটার, িাইক্ িালাকর্ার ও পথরি কর্র মাধ্যকম অযাকেেকোগয েম্প্র্ায় বতথর ক্রার 

মাধ্যকম জলিায় ুপথরিতনকর্র থিরূপ প্রভাি ক্াটটকয় ওঠা এিং জলিায় ুর্যায়থিিাকরর প্রোর 

 টাকর্ার জর্য হেকটর ধ্ারািাথ ক্ভাকি িজায় রাখা োয় এমর্ অি ননর্থতক্ উন্নয়কর্র জাতীয়-

হর্তৃত্বমূলক্ প্রকিিায় এক্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্কর। DRI িাইকরর থিকর্া্র্ এিং 

িযায়াকমর জর্য আরও েকুোগ বতথর ক্কর রাকজযর স্বাস্থয জকুড় েমস্ত র্ীথত/িয়ে-িান্ধি NY 

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%7C0e4b9d1731294d14b53208d9bc09f3a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747573205476255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tBaLGNqQyGKNn63SiisyE74paVAyEaX7zctSAvF58ts%3D&reserved=0


উক্যাগকক্ (Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) েমি নর্ ক্কর; োমাক্তজক্ 

আ্ার্-প্র্াকর্র জর্য থর্রাপ্, েুগম েি নজর্ীর্ স্থার্ প্র্ার্ ক্কর, ো মার্থেক্ স্বাকস্থযর উন্নথত 

ক্কর; এিং তাজা, পুটিক্র খািাকরর প্রকিশাথধ্ক্ার েম্প্রোরণ ক্কর, থিকশষ ক্কর অর্ুন্নত 

েম্প্র্ায়গুথলকত।   

  

এই উক্যাকগর হর্তৃকত্ব থর্উ ইয়কক্নর রকয়কে থডপাটনকমন্ট অফ হেট। েম্প্র্ায়গুথল এম্পায়ার 

হেট হডভলপকমন্ট ও হেট হ ামে এিং ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াকলর োকি  থর্ষ্ঠ অংশী্াথরকত 

হেকটর হর্তৃকত্ব হিেরক্াথর খাত থিকশষজ্ঞ এিং হেট একজক্তি ক্মীক্র েমি নর্ রকয়কে।  
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