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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াচু ল টাপার হলকম্বক ডাউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বেের্ ইবর্বেম্ব়েটটম্বভর পঞ্চম
রাউম্বের বিতী়ে 10 বমবল়ের্ ডলাম্বরর র্ি নকাউবির বিে়েী ব ম্বেম্বি হ াষণা কম্বরম্বের্

টাপার হলম্বকর ে রতবলম্বক পুর্রুজ্জীবিত করম্বত িাবেন্দাম্বের, েম্প্রোম্ব়ের হর্তাম্বের ও
েরকাবর কমকতন
ন াম্বের োম্বি রােে এক েম্বে কাে করম্বি
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এেি বিবর্ম্ব়োগ কবমউবর্টটগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত
করার এিং অির্ীবতম্বক
ন
েমৃদ্ধ করার ের্ে হেম্বটর েমবিত পবরকল্পর্ার একটট
গুরুত্বপূণ নঅংে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্
ইথর্থশকেটটকভর (Downtown Revitalization Initiative) পঞ্চম রাউকে র্ি নক্াথি অঞ্চকলর
এক্জর্ থিজেী থ কেকি টাপার হলক্ 10 থমথলের্ ডলাকরর ত থিল পাকি। DRI রাউে 5-এর অংশ
থ কেকি, হেকটর 10টট আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নের্ অঞ্চকলর প্রথতটট 20 থমথলের্ ডলাকরর
ত থিল হপকত োকে, ো ডাউর্টাউর্গুকলাকক্ প্রাণিন্ত অঞ্চকল রূপান্তর ক্রার মাধ্যকম হক্াথভড19 পরিতী েমকে ক্থমউথর্টটগুকলাকক্ তাকের অির্ীথত
ন
শক্তিশালী ক্রকত ো ােয ক্রার
উকেকশয হেকটর তরফ হিকক্ িরােক্ৃত ও থিথর্কোগক্ৃত হমাট 200 থমথলের্ ডলাকরর ত থিকলর
অংশ।
"প্রাণিন্ত শ রতথলগুথল েম্প্রোেগুথলকক্ উন্নথত ক্রকত এক্টট গুরুত্বপূণ নভূ থমক্া পালর্ ক্কর
এিং ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকেটটকভর মাধ্যকম থর্উ ইেক্ন আমাকের স্থার্ীে
অংশীোরকের এই অঞ্চলগুথলকক্ রূপান্তর ক্রার জর্য প্রকোজর্ীে েংস্থার্গুথল আকে তা থর্ক্তিত
ক্রকত ে ােতা ক্রকে" গভর্রন হ াচু ল িম্বলম্বের্। "এই ত থিকলর মাধ্যকম, টাপার হলক্
শুধ্ুমাত্র োরা হেখাকর্ িেিাে ক্করর্ তাকের জীির্োত্রার মার্ই উন্নত ক্রকত েক্ষম কি তাই
র্ে, িরং এই েম্প্রোেটট োকত থিশ্বজুক়ে পেটক্কের
ন
জর্য অযাথডরর্ডযাকের এক্টট রত্ন থ কেকি
এিং গন্তিয থ কেকি রকে োে তা থর্ক্তিত ক্রকি।"
হলফম্বটর্োি গভর্রন ব্রা়োর্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "েখর্ আমরা হক্াথভড-19 হিকক্ পুর্রুদ্ধার
লাভ ক্রা চাথলকে োক্তে, তখর্ রাকজযর ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকেটটভ ল থর্উ
ইেক্ন হেট জুক়ে েম্প্রোেগুথলকক্ পুর্রুদ্ধার লাভ ক্রকত ো ােয ক্রার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন
াথতোর৷ টাপার হলক্কক্ প্রোর্ ক্রা 10 থমথলের্ ডলাকরর ত থিল তাকের েম্প্রোেকক্ আরও

প্রাণিন্ত এলাক্া অজনর্ ক্রকত এিং তাকের হক্াথভড-19 এর পরিতী অির্ীথতকক্
ন
উন্নত ক্রকত
ে ােতা ক্রকি।"
থডপাটন কমন্ট অফ হেকটর (Department of State) হর্তৃকত্ব, DRI শ রতলীর এলাক্াগুথলকক্
উচ্চ-মাকর্র জীির্ োপকর্র েুকোগ প্রোর্ ক্কর এিং পুর্ঃউন্নের্, িযিো, ক্মেংস্থার্,
ন
ও
অিনর্থতক্
ন
ও আিােকর্র বিথচত্রযকক্ আক্ৃষ্ট ক্কর এমর্ এক্টট প্রাণিন্ত ক্তিোক্লাকপর
হক্ন্দ্রস্থকল রূপান্তর ক্রার মাধ্যকম হেকটর অিনর্থতক্
ন
উন্নেকর্র র্ীথতর এক্টট থভথি থ কেকি
ক্াজ ক্রকে। এই রাউকে গভর্রন হ াচুল ত থিকলর পথরমাণ 100 থমথলের্ ডলার হিকক্ থিগুণ
পথরমাকণ িৃক্তদ্ধ ক্কর 200 থমথলের্ ডলার ক্করকের্ এিং প্রথতটট থরক্তজওর্াল ইকক্ার্থমক্
হডকভলপকমন্ট ক্াউক্তিলকক্ (Regional Economic Development Council) রূপান্তরমূলক্ ও
অর্ু টক্ শ রতথলর পুর্ঃউন্নেকর্র প্রক্কের জর্য 10 থমথলের্ ডলার ক্কর েুই জর্ পুরস্কারপ্রাপ্ত
র্াথক্ 20 থমথলের্ ডলাকরর জর্য এক্জর্ পুরস্কারপ্রাপ্তকক্ মকর্ার্ীত ক্রকি থক্র্া হে থেদ্ধান্ত
গ্র কণর েুকোগ থেকেকের্। অতীকতর DRI রাউেগুকলার মকতাই, প্রথতটট থর্িাথচত
ন
ক্থমউথর্টট
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট থভশর্ েুস্পষ্টভাকি উকেখ ক্কর এিং ডাউর্টাউর্কক্
রূপান্তর ক্রার এিং আকরা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্কোগকক্ ক্াকজ লাগাকর্ার েম্ভাির্া
রকেকে এমর্ থক্েু স্বক্ীে প্রক্ে ের্াি ক্কর এমর্ এক্টট িটম-আপ ক্থমউথর্টট-থভথিক্
পথরক্ের্া প্রক্তিোর মাধ্যকম এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ের্া প্রণের্ ক্রকি। DRI ত থিল তারপকর
পুর্রুজ্জীথিতক্রণকক্ দ্রুত শুরু ক্রার এিং শ রতলীর জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ িাস্তকি
রূপ হেওোর েি হচকে হিথশ েম্ভাির্া রকেকে এমর্ থর্িাথচত
ন
প্রক্েগুকলাকক্ প্রোর্ ক্রকি। DRIএর মাধ্যকম, থর্উ ইেক্ন হেট এর্াক্তজ ন থরোচন অযাে হডকভলপকমন্ট অিথরটট (New York State
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) পুরস্কারপ্রাপ্তকের প্রেুক্তিগত
ে ােতা প্রোর্ ক্রকি োকত তারা 2050 োকলর মকধ্য থগ্রর্ াউে গযাে থর্গমর্কক্
ন
85 শতাংশ
ক্মাকর্ার রাকজযর লক্ষয েমির্ন ক্রকত ক্াির্ন থর্রকপক্ষতার র্ীথত অন্তভুি
ন ক্রকত ে ােতা
ক্রকি।
টাপার হলক
টাপার হলকক্র DRI আপটাউর্ হজলাে মকর্াথর্কিশ ক্রকি। টাপার হলক্ ল এক্টট পুর্রুক্তিত
অযাথডরর্ডযাক্ েম্প্রোে োর লক্ষয তাকের েম্প্রোেকক্ এক্টট জাতীেভাকি স্বীক্ৃত, প্রাণিন্ত,
চার-মরেুকমর অযাথডরর্ডযাক্ গন্তকিয পথরণত ক্রা তাকের ক্ম্প্যাক্ট, াাঁটার উপকোগী,
ওোটারফ্রন্ট আপটাউর্ হজলার চলমার্ পুর্রুজ্জীিকর্র মাধ্যকম। 2014 োল হিকক্ আপটাউর্
হজলাে িা তার ক্াোক্াথে 16 থমথলের্ ডলাকরর হিথশ হিেরক্াথর থিথর্কোগ এিং প্রাে 50 থমথলের্
ডলাকরর েরক্াথর থিথর্কোগ ে গ্রামটটর শ রতথলর পুর্রুজ্জীিকর্র এক্টট প্রমাথণত ট্র্যাক্
হরক্ডন রকেকে, োর মকধ্য রকেকে 30 থমথলের্ ডলাকরর অপথর াে নহপৌরেভার পথরকষিাগুথলকত
আপকগ্রড ক্রা এিং 48.3 থমথলের্ ডলাকরর ওোইল্ড হেন্টার (Wild Center), ো ল
অযাথডরর্ডযাকে প্রিম LEED-প্রতযথেত থিক্তল্ডং। এই গথতকক্ অিযা ত হরকখ, টাপার হলকক্র লক্ষয
ল পেটক্কের
ন
েুকোগ-েুথিধ্া িৃক্তদ্ধ ক্রা, তাকের রাস্তার েৃশযপটগুথল উন্নত ক্রা এিং র্তু র্
আিাের্ ও থিকর্ােকর্র থিক্ে বতথর ক্রা।
র্ি নক্াথি থরক্তজওর্াল ইকক্ার্থমক্ হডকভলপকমন্ট ক্াউক্তিল (North Country Regional
Economic Development Council) এই অঞ্চকল িেিােক্ারী েম্প্রোেগুকলার জমা হেওো
প্রস্তািগুথলর থিষকে এক্টট থিস্তাথরত ও প্রথতকোথগতামূলক্ পোকলাচর্ার
ন
পথরচালর্া ক্কর এিং

টাপার হলক্কক্ মকর্ার্ীতকের মকধ্য এক্টট থ োকি েুপাথরশ ক্রার আকগ োতটট মার্েণ্ড
থিকিচর্া ক্করকে:
•
•
•

•
•

•

•
•

ডাউর্টাউর্টট েুথর্থেনষ্ট পথরেীমা-থিথশষ্ট ও থর্থি়েভাকি থির্যস্ত কত কি;
ডাউর্টাউর্টট পূকিরন িা ভথিষযকতর হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্কোগকক্ হে অঞ্চকল ও
তার আকশপাকশর অঞ্চকল ক্াকজ লাগাকত েক্ষম;
ডাউর্টাউকর্র মকধ্য, অিিা ডাউর্টাউকর্র থর্ক্টিতী এলাক্াে ক্মেংস্থাকর্র
ন
োম্প্রথতক্
িা আেন্ন িৃক্তদ্ধ টার েুকোগ িাক্কত কি, ো ক্মীকেরকক্ ডাউর্টাউকর্ আক্ৃষ্ট ক্রকত
পারকি, পুর্ঃউন্নেকর্ ে ােতা ক্রকি এিং হটক্েই েমৃক্তদ্ধ িকে আর্কি;
শ রতলীটট অিশযই েি িেে, আে, থলঙ্গ, পথরচে, েক্ষমতা, গথতশীলতা ও োংস্কৃথতক্
পটভূ থমর মার্ুকষর জর্য এক্টট আক্ষণীে
ন
ও প্রাণিন্ত ক্থমউথর্টট কত কি;
থমউথর্থেপযাথলটট ইকতামকধ্য স্থার্ীে ভূ থম িযাংক্, আধ্ুথর্ক্ হজাথর্ং হক্াড ও পাথক্নং
েংিান্ত মার্েণ্ড িযি ার ক্রা, ে়েকক্র পথরক্ের্া, জ্বালাথর্ োশ্রেী প্রক্ে, েিুজ
ক্মেংস্থার্,
ন
ও ট্র্ার্ক্তজট-অথভমুখী উন্নের্ েম্প্ন্ন ক্রা ে , জীির্ োপকর্র েক্ষমতা ও
গুণমার্ িৃক্তদ্ধ ক্কর এমর্ র্ীথতমালা বতথর ও িাস্তিাের্ ক্কর িাক্কত কি অিিা তা ক্রার
েক্ষমতা িাক্কত কি;
থমউথর্থেপযাথলটট ডাউর্টাউকর্র পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর এক্টট থভশর্ এিং DRI
হক্ৌশলগত থিথর্কোগ পথরক্ের্াে অন্তভুি
ন ক্রা হেকত পাকর এমর্ প্রক্ে ও
উকেযাগগুকলার এক্টট প্রািথমক্ তাথলক্া পাওো োে এমর্ এক্টট উন্মুি ও শক্তিশালী
ক্থমউথর্টটর েম্প্ৃিতা প্রক্তিো পথরচালর্া ক্কর িাক্কত কি;
থমউথর্থেপযাথলটটর DRI প্রক্তিোর িযিস্থাপর্ার জর্য স্থার্ীে েক্ষমতা িাক্কত কি; এিং
থমউথর্থেপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুকলাকক্ ের্াি ক্করকে হেগুকলা DRI
ত থিল হপকলই থর্ক্টিতী-কমোকে িাস্তিােকর্র জর্য প্রস্তুত কে োকি।

টাপার হলক্ এখর্ DRI-র পঞ্চম রাউকে র্ি নক্াথি অঞ্চকলর থিজেী থ কেকি মাকের্া গ্রাকমর
োকি হোগ থেকেকে। প্ল্যাটেিাগ, ন ওোটারটাউর্, োরার্াক্ হলক্ এিং পটেডাম েিািকম প্রিম
চারটট DRI রাউকে র্ি ক্াথি
ন
অঞ্চকলর থিজেী থেল।
টাপার হলক্ এখর্ 10 থমথলের্ ডলাকরর DRI অর্ুোর্ হিকক্ 300,000 ডলার পেন্ত
ন পথরক্ের্ার
ত থিকল িযি ার ক্কর এর শ রতথলকক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার জর্য এক্টট হক্ৌশলগত
থিথর্কোকগর পথরক্ের্া বতথরর প্রক্তিো শুরু ক্রকি। থমউথর্থেপযাল প্রথতথর্থধ্, ক্থমউথর্টটর
হর্তৃিৃন্দ, ও অর্যার্য হেক্ক াল্ডারকের থর্কে গটিত এক্টট স্থার্ীে পথরক্ের্া ক্থমটট হিেরক্াথর
খাকতর এক্েল থিকশষজ্ঞ ও হেট পোকের
ন
পথরক্ের্াক্ারীকের ে ােতা থর্কে এই প্রকচষ্টাে
হর্তৃত্ব থেকি। হক্ৌশলগত থিথর্কোগ পথরক্ের্াটট স্থার্ীে েম্প্ে এিং েুকোগ পরীক্ষা ক্কর হেখকি
এিং ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিকর্র জর্য েম্প্রোকের লকক্ষযর োকি থমকল োে এিং িাস্তিােকর্র
জর্য প্রস্তুত এমর্ অিনর্থতক্
ন
থিক্াশ, পথরি র্, আিাের্, এিং েম্প্রোে প্রক্ে থচথিত ক্রকি।
হক্ৌশলগত থিথর্কোগ পথরক্ের্া ডাউর্টাউকর্র জর্য ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ অগ্রের ক্রকি
এিং হেকটর তরফ হিকক্ হেওো এই 10 থমথলের্ ডলাকরর থিথর্কোগ ক্াকজ লাগাকত ও
েম্প্রোরণ ক্রকত পারকি এমর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ প্রক্েগুকলাকত DRI অর্ুোকর্র অি ন

থিথর্কোকগর হক্ষকত্র পি প্রেশর্ন ক্রকি। DRI-এর পঞ্চম রাউকের পথরক্ের্াগুকলা 2022 োকল
েম্প্ন্ন কি।
এক্সিবকউটটভ হডপুটট হেম্বেটাবর অফ হেট হব্রের্ বে. ব উে িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্
থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকেটটভ অযাথডরর্ডযাকের হক্ন্দ্রস্থকল টাপার হলক্কক্ এক্টট িেরিযাপী
গন্তকিয পথরণত ক্রকত ো ােয ক্রকি৷ থডপাটন কমন্ট অফ হেট (Department of State) টাপার
হলকক্র হক্ৌশলগত পথরক্ের্ার থিক্াশ ও িাস্তিােকর্ তাকের োকি ক্াজ ক্রকত উন্মুখ
এমর্ভাকি োকত পেটর্
ন িা়োকর্ার জর্য এিং র্ি নক্াথির িাথেন্দা, িযিো এিং েশর্ািীকের
ন
জর্য
আরও হিথশ েুকোগ বতথর ক্রকত িযক্তিগত থিথর্কোকগর েুথিধ্া হর্ওো োে।"
এম্পা়োর হেট হডম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার
এিং হপ্রবেম্বডি ও CEO- মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইট িম্বলম্বের্, "DRI-এর পঞ্চম রাউকে টাপার
হলকক্র থর্িাচর্
ন
গ্রাকম চলমার্ থিথর্কোগগুথলর, প্রক্েগুথলর এিং অিনর্থতক্
ন
িৃক্তদ্ধর েুথিধ্া
হর্কি৷ এই হপ্রাগ্রাকমর মাধ্যকম, েম্প্রোেটট রাকজযর ত থিলকক্ িযি ার ক্রকি িেরিযাপী
অযাথডরর্ডযাকক্র েম্প্রোে থ োকি থর্কজকক্ প্রথতটিত ক্রার জর্য এক্টট আক্ষণীে
ন
শ রতথল
থর্কে ো িাথেন্দাকের এিং েশক্কের
ন
এক্ইভাকি স্বাগত জার্াে।"
বর্উ ই়েকন হেট হ ামে অোে কবমউবর্টট বরবর্উ়োল (New York State Homes and
Community Renewal)-এর কবমের্ার রুিঅোর্ বভের্াউেকাে িম্বলম্বের্, "ডাউর্টাউর্
থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশকেটটকভর র্মর্ীেতা হপ্রাগ্রামটটকক্ র্ি ক্াথি
ন
হিকক্ শুরু ক্কর NYC
পেন্ত
ন রাকজযর প্রথতটট অঞ্চলকক্ উপক্ৃত ক্রকত হেে৷ োধ্ারণ েূচক্ ল হে েক্ল থর্উ
ইেক্নিােীরা ক্মেংস্থার্,
ন
পথরকষিা এিং মার্েম্প্ন্ন োশ্রেী মূকলযর আিােকর্র অযাকেে ে
অিনর্থতক্ভাকি
ন
েুস্থ েম্প্রোেগুথলকত িেিাে ক্রার েুকোকগর প্রাপয। টাপার হলকক্র জর্য আজ
হ াথষত পুরষ্কারগুথল অথতথরি পেটকর্র
ন
ক্ােক্লাপ
ন
বতথর ক্রকি, র্তু র্ িযিোগুথলকক্ আক্ৃষ্ট
ক্রকি, পথরক্ািাকমা উন্নত ক্রকি এিং আিােকর্র থিক্েগুথলকক্ প্রোথরত ক্রকি। থিজেী
েম্প্রোেকক্ অথভর্ন্দর্।"
NYSERDA-এর হপ্রবেম্বডি এিং CEO হডাবরর্ এম. োবরে িম্বলম্বের্, "টাপার হলক্কক্
অথভর্ন্দর্ ক্ারণ তারা তাকের পুর্রুজ্জীিকর্র প্রকচষ্টার জর্য এিং তাকের পথরক্ের্াে জলিােু
িান্ধি শক্তির েক্ষতা অন্তভুি
ন ক্রার োকি িেিাে ক্রার ও হেখার জর্য এক্টট েুেনান্ত জােগা
থ োকি থর্কজকের মার্থচকত্র তু কল ধ্করকে৷ NYSERDA তাকের আিাের্, রাস্তার েৃশয এিং
থিকর্ােকর্র পথরক্ের্াে ক্াির্ন থর্রকপক্ষতা অন্তভুি
ন ক্রার জর্য প্রেুক্তিগত ে ােতা থর্কে
ো ােয ক্রকত প্রস্তুত রকেকে োকত অযাথডরর্ডযাকের এই রত্নটটর উপকভাগ ক্রা এিং েুরক্ষাকক্
িা়োকর্া োে।"
বেম্বর্টর ডোবর্ম্ব়েল হেক িম্বলম্বের্, "এক্টট প্রাণিন্ত শ রতথল ল অিনর্থতক্,
ন
োংস্কৃথতক্
এিং োমাক্তজক্ ক্ােক্লাকপর
ন
এক্টট হক্ন্দ্র ো েমগ্র অঞ্চলকক্ উপক্ৃত ক্কর। টাপার হলকক্র
অিশযই েি েটিক্ উপাোর্গুথল আকে। অযাথডরর্ডযাকক্র থচন্তাক্ষতা,
ন
ন্টর্কোগযতা, এক্টট
উচ্চাথভলাষী িযিোেী েম্প্রোে এিং ওোইল্ড হেন্টার। এই েম্প্রোেটট েটিক্ পকি অগ্রের কে
এিং থিশ্বাে ক্রার প্রথতটট ক্ারণ রকেকে হে এই েু-হোগয রাকজযর অিােকর্র
ন
ো াকেয টাপার

হলক্ আগামী িেরগুথলকত আরও আক্ষণীে
ন
এক্টট গন্তিযস্থার্ কে উিকি। হমের পল মারুর্,
গ্রাকমর হিাডন এিং স্থার্ীে িযিো এিং থেথভক্ হর্তাকের েলকক্ অথভর্ন্দর্ োরা এক্টট
অর্ুকপ্ররণামূলক্ েৃটষ্টভথঙ্গ উপস্থাপর্ ক্করকের্ এিং এই পুরস্কাকরর জর্য এক্টট েুেনান্ত থপচ বতথর
ক্করকের্।"
অোম্বেেবলর েেেে বিবল হোন্স িম্বলম্বের্, "টাপার হলকক্র গ্রামকক্ অথভর্ন্দর্ তাকের
আপটাউর্ হজলার জর্য এই উপেুি DRI অর্ুোকর্র জর্য। োম্প্রথতক্ িেরগুথলকত োরা টাপার
হলক্ পথরেশর্ন ক্করকের্ তারা হেকখকের্ হে স্থার্ীে হর্তারা এিং িাথেন্দারা তাকের েম্প্রোেকক্
পুর্রুজ্জীথিত ক্রকত এিং এটটকক্ পেটক্কের
ন
জর্য এক্টট স্বাগত জার্াকর্ার স্থার্ থ কেকি বতথর
ক্রার জর্য ক্তটা ক্কিার পথরশ্রম ক্করকের্। ওোইল্ড হেন্টার, অযাথডরর্ডযাক্ স্কাই
অিজারকভটথরর (Adirondack Sky Observatory) মকধ্য, এিং র্তু র্ এিং উন্নের্শীল হোট
িযিোগুথলর োকি, আপথর্ টাপার হলকক্র মার্ুষকের আত্ম-থর্কিের্ এিং অঙ্গীক্ারিদ্ধতা
অর্ুভি ক্রকত পাকরর্ তাকের গ্রামটটকক্ িেিাে ক্রার এিং হেখার এক্ েুেনান্ত স্থার্ ক্কর হতালার
জর্য। আথম এই প্রক্েটটকক্ েমির্ন ক্রকত হপকর গথিতন এিং টাপার হলকক্র গ্রাকমর জর্য
ভথিষযকত ক্ী আকে তার জর্য অকপক্ষা ক্রথে।"
টাপার হলম্বকর হম়ের পল মারুর্ িম্বলম্বের্, "আথম গভর্রন হ াচুল এিং র্ি নক্াথি থরক্তজওর্াল
ইকক্ার্থমক্ হডকভলপকমন্ট ক্াউক্তিলকক্ ধ্র্যিাে জার্াই তাকের 10 থমথলের্ ডলাকরর DRI
পুরস্কাকরর জর্য টাপার হলকক্র গ্রামকক্ থর্িাচর্
ন
ক্রার জর্য৷ আমরা প্রক্ৃত অকি নএক্টট
গুরুত্বপূণ নপুর্রুজ্জীিকর্র পযাকক্জ অগ্রের ক্রার জর্য ক্কিার পথরশ্রম ক্করথে। আথম খুিই
আর্ক্তন্দত।"
র্ি নক্াথি থরক্তজওর্াল ইকক্ার্থমক্ হডকভলপকমন্ট ক্াউক্তিকলর ে -েভাপথত ডাঃ টাই হোর্,
হজফারের্ ক্থমউথর্টট ক্কলকজর (Jefferson Community College) হপ্রথেকডন্ট এিং থরক্তজওর্াল
অথফে অফ োেকটইকর্িল টুযথরজম (Regional Office of Sustainable Tourism)-এর CEO
হজমে মযাক্কক্র্া, িকলকের্, "আমাকের ে কোগী ক্াউক্তিকলর েেেযকের পক্ষ হিকক্ আমরা
টাপার হলক্কক্ এিং গ্রাকমর আপটাউর্ হজলাে এর র্তু র্ ক্কর মকর্াথর্কিশকক্ অথভর্ন্দর্
জার্াই। DRI-এর মাধ্যকম গ্রামটট এমর্ প্রক্েগুথলকক্ এথগকে থর্কে োওোর থেকক্ র্জর হেকি ো
িাথেন্দাকের েুথিধ্ার জর্য হোগ ক্রা থিকর্াের্ এিং আিাের্ ে েশর্ািীকের
ন
জর্য এক্টট
ন্টর্কোগয, িেরিযাপী আক্ষণন থ কেকি তার থভশর্কক্ েমির্ন ক্কর।"
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্বেোগ েম্পম্বকন

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উকেযাগটট থিথর্কোকগর ক্তিোক্লাপ ও অর্ু টক্ থ কেকি
ভূ থমক্া রাখার জর্য হেকটর েশটট অঞ্চকলর েিক্টটর ডাউর্টাউর্ ও অঞ্চলকক্ পুর্রুজ্জীথিত
ক্রার প্রক্তিো ত্বরাথণত ও েম্প্রোথরত ক্রার উকেশয থর্কে 2016 োকল চালু ক্রা কেথেল।
থডপাটন কমন্ট অফ হেকটর হর্তৃকত্ব, উকেযাগটট এক্টট অভূ তপূি নএিং উদ্ভাির্ী প্ল্যার্-টু-অযাক্ট
হক্ৌশকলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্কর ো হক্ৌশলগত পথরক্ের্াকক্ অথিলকে িাস্তিাের্ ক্রার োকি েংেুি
ক্কর ো তার োকি তাকের েম্প্রোকের ভথিষযকতর েৃটষ্টকক্ িাস্তিােকর্র জর্য স্থার্ীে েরক্াকরর

ক্ষমতাকক্ েমির্ন ক্রার উকেকশয রাকজযর থিকশষজ্ঞকের এক্টট আন্তঃ-একজক্তির েলকক্ োকি
থর্কে আকে।
এই ক্মেূন থচর প্রিম চার িেকর, হেট পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর জর্য উপেুি অিস্থাে রকেকে এিং
পুর্ঃউন্নের্, িযিো, ক্মেংস্থার্
ন
বতথর, িৃ ির অিনর্থতক্
ন
ও আিাের্ েংিান্ত বিথচত্রয, ও
েুকোগ-েুথিধ্াকক্ আক্ৃষ্টক্ারীকত পথরণত ওোর েম্ভাির্া রকেকে এমর্ ডাউর্টাউর্গুকলাকত
400 থমথলের্ ডলার থিথর্কোগ ক্রকত অঙ্গীক্ারািদ্ধ কেকে। DRI এর পঞ্চম রাউকে অথতথরি
200 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথতশ্রুথত িাক্কি। ডাউর্টাউকর্র হোগযতা ও রূপান্তরকণর
থভথিকত অংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টটগুথলকক্ হেকটর 10-টট আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নের্
ক্াউক্তিল মকর্ার্ীত ক্করকে। প্রথতটট ক্থমউথর্টটকক্ এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত থিথর্কোগ
পথরক্ের্া প্রণের্ এিং পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ োমকর্ এথগকে থর্কি এিং
আকরা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্কোগকক্ ক্াকজ লাগাকি এমর্ গুরুত্বপূণ নঅর্ু টক্
প্রক্েগুকলা িাস্তিােকর্র জর্য ক্মপকক্ষ 10 থমথলের্ ডলার অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা কেকে।
শ রতলীর পুর্ঃউন্নের্ গাথ়ের িযি ার ও থগ্রর্ াউজ গযাে থর্গমর্
ন উকেখকোগয মাত্রাে ক্থমকে
হেে াাঁটার, িাইক্ চালাকর্ার ও পথরি কর্র মাধ্যকম অযাকেেকোগয েম্প্রোে বতথর ক্রার মাধ্যকম
জলিােু পথরিতনকর্র থিরূপ প্রভাি ক্াটটকে ওিা এিং জলিােু র্যােথিচাকরর প্রোর টাকর্ার জর্য
হেকটর ধ্ারািাথ ক্ভাকি িজাে রাখা োে এমর্ অিনর্থতক্
ন
উন্নেকর্র জাতীে-হর্তৃত্বমূলক্
প্রকচষ্টাে এক্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ নভূ থমক্া পালর্ ক্কর। DRI িাইকরর থিকর্াের্ এিং িযাোকমর
জর্য আরও েুকোগ বতথর ক্কর রাকজযর স্বাস্থয জুক়ে েমস্ত র্ীথত/িেে-িান্ধি NY উকেযাগকক্
(Health Across All Policies/Age-Friendly NY initiative) েমির্ন ক্কর; োমাক্তজক্ আোর্প্রোকর্র জর্য থর্রাপে, েুগম েিজর্ীর্
ন
স্থার্ প্রোর্ ক্কর, ো মার্থেক্ স্বাকস্থযর উন্নথত ক্কর; এিং
তাজা, পুটষ্টক্র খািাকরর প্রকিশাথধ্ক্ার েম্প্রোরণ ক্কর, থিকশষ ক্কর অর্ুন্নত েম্প্রোেগুথলকত।
এই উকেযাকগর হর্তৃকত্ব থর্উ ইেকক্নর রকেকে থডপাটন কমন্ট অফ হেট। েম্প্রোেগুথল এম্প্াোর
হেট হডভলপকমন্ট ও হেট হ ামে এিং ক্থমউথর্টট থরথর্উকলর োকি থর্ি অংশীোথরকত
হেকটর হর্তৃকত্ব হিেরক্ারী খাত থিকশষজ্ঞ এিং হেট একজক্তি ক্মীকের েমির্ন রকেকে।
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