
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অোবিটিবভল এিং বরভারম্ব ডম্বক ডাউর্িাউর্ বরভাইিালাইম্বেের্ 

ইবর্বেম্ব়েটিম্বভর পঞ্চি রাউম্বে লং আইলোম্বের 10 বিবল়ের্ িাবকনর্ ডলার বিে়েী 

ব ম্বেম্বি হ াষণা করম্বলর্  

  

ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীবিত করম্বত হেি িাবেন্দা, েম্প্রদাম্ব়ের হর্তৃিৃন্দ এিং েরকাবর 

কি নকতনাম্বদর োম্বি কাে করম্বি  

  

ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরম্বণর এেি বিবর্ম্ব়োগ কবিউবর্টিগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিত 

করার এিং অি নর্ীবতম্বক েিৃদ্ধ করার ের্ে হেম্বির েিবিত পবরকল্পর্ার একটি 

গুরুত্বপূণ ন অংে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ 

ইথর্থশক়েটটকভর (Downtown Revitalization Initiative, DRI) পঞ্চম রাউকে লং আইলযাে 

(Long Island) অঞ্চকলর থিজ়েী থ কেকি অযাথমটটথভল এিং থরভারক ড 10 থমথল়ের্ মাথক্নর্ 

ডলার ক্কর ত থিল পাকি। DRI রাউে 5-এর অংশ থ কেকি, হেকটর 10টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ 

উন্ন়ের্ অঞ্চকলর প্রথতটট 20 থমথল়ের্ ডলাকরর ত থিল হপকত োকে, ো ডাউর্টাউর্গুকলাকক্ 

প্রাণিন্ত অঞ্চকল রূপান্তর ক্রার মাধ্যকম হক্াথভড-19 পরিতী েমক়ে ক্থমউথর্টটগুকলাকক্ তাকের 

অি নর্ীথত শক্তিশালী ক্রকত ো ােয ক্রার উকেকশয হেকটর তরফ হিকক্ িরােকৃ্ত ও 

থিথর্ক়োগকৃ্ত হমাট 200 থমথল়ের্ ডলাকরর ত থিকলর অংশ।  

  

"থর্উ ই়েকক্নর অি ননর্থতক্ পুর্রুত্থাকর্র জর্য স্থার্ী়ে েম্প্রো়েগুথলর ক্াকে থর্কজকের েমকৃ্তির 

জর্য প্রক়োজর্ী়ে েংস্থার্ িাক্া অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "অযাথমটটথভল এিং 

থরভারক ড উভক়ে লং আইলযাকের োথি নক্ অি ননর্থতক্ স্বাকস্থয গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া রাকে এিং 

েকে  হর্ই হে এই ত থিল িযি ার ক্কর তারা শুধ্ ুহক্াথভড-19 এর প্রভাি র্া, িরং েী নকম়োথে 

উন্নথত ক্রকি।"  

  

হলফম্বির্োন্ট গভর্ নর গভর্ নর ব্রা়োর্ হিঞ্জাবির্ িম্বলর্, "ক্ক়েক্ ডজর্ আকিের্ক্ারীর 

প্রথতকোথগতামূলক্ িাোই প্রক্তি়োর পর, আথম অযাথমটটথভল এিং থরভারক ডকক্ হেকটর 

রূপান্তরক্ারী ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশক়েটটকভর পঞ্চম রাউকের অংশ থ কেকি 

20 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলার হজতার জর্য অথভর্ের্ জার্াক্তে। েের্ আমরা হক্াথভড ম ামারী 

হিকক্ পুর্গ নঠকর্র ক্াজ ক্রথে, তের্ এই থিথর্ক়োগ স্থার্ী়ে অি নর্ীথত উন্ন়েকর্, পে নটক্ ও 



আঞ্চথলক্ েশ নর্ািী আক্ষ নকণ, ক্ম নেংস্থার্ েটৃিকত এিং লং আইলযাকের িাথেোকের 

জীির্োত্রার মার্ উন্ন়েকর্ উকেেকোগয অিোর্ রােকি।"  

  

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

উচ্চ-মাকর্র জীির্ োপকর্র েুকোগ প্রোর্ ক্কর এিং পুর্ঃউন্ন়ের্, িযিো, ক্ম নেংস্থার্, ও 

অি ননর্থতক্ ও আিােকর্র বিথিত্রযকক্ আকৃ্ি ক্কর এমর্ এক্টট প্রাণিন্ত ক্তি়োক্লাকপর 

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

ক্াজ ক্রকে। এই রাউকে গভর্ নর হ াক্ল ত থিকলর পথরমাণ 100 থমথল়ের্ ডলার হিকক্ থিগুণ 

পথরমাকণ িকৃ্তি ক্কর 200 থমথল়ের্ ডলার ক্করকের্ এিং প্রথতটট থরক্তজওর্াল ইকক্ার্থমক্ 

হডকভলপকমন্ট ক্াউক্তিলকক্ (Regional Economic Development Council) রূপান্তরমূলক্ ও 

অর্ু টক্ শ রতথলর পরু্ঃউন্ন়েকর্র প্রক্কের জর্য 10 থমথল়ের্ ডলার ক্কর েুই জর্ 

পুরস্কারপ্রাপ্ত র্াথক্ 20 থমথল়ের্ ডলাকরর জর্য এক্জর্ পরুস্কারপ্রাপ্তকক্ মকর্ার্ীত ক্রকি থক্র্া 

হে থেিান্ত গ্র কণর েুকোগ থেক়েকের্। অতীকতর DRI রাউেগুকলার মকতাই, প্রথতটট থর্ি নাথিত 

ক্থমউথর্টট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট থভশর্ েুস্পিভাকি উকেে ক্কর এিং 

ডাউর্টাউর্কক্ রূপান্তর ক্রার এিং আকরা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্ক়োগকক্ ক্াকজ 

লাগাকর্ার েম্ভাির্া রক়েকে এমর্ থক্েু স্বক্ী়ে প্রক্ে ের্াি ক্কর এমর্ এক্টট িটম-আপ 

ক্থমউথর্টট-থভথিক্ পথরক্ের্া প্রক্তি়োর মাধ্যকম এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ের্া প্রণ়ের্ ক্রকি। 

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

ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ িাস্তকি রূপ হেও়োর েি হিক়ে হিথশ েম্ভাির্া রক়েকে এমর্ থর্ি নাথিত 

প্রক্েগুকলাকক্ প্রোর্ ক্রকি।  

  

অোবিটিবভল  

অযাথমটটথভল এক্টট থর্থিড়,  া াঁটার হোগয, এিং হের্ হেশকর্র ক্াকের ডাউর্টাউর্ িা়ে হেটট 

এর অর্র্য ও়োটারফ্রন্ট েংসৃ্কথত ও ঐথত াথেক্ িারুতা থেক়ে লং আইলযাকের এক্টট মুেয গন্তিয 

 ক়ে উঠকত পারকি। এক্াথধ্ক্ েম্পূণ ন ও িলমার্ প্রক্ে থেক়ে অযাথমটটথভকল গথতকিগ বতথর  কে, 

োর মকধ্য রক়েকে এক্টট পিিারী ও িাইক্ হলর্ প্রক্ে, এক্াথধ্ক্ আিাথেক্ থর্ম নাণক্াজ, এিং 

এক্াথধ্ক্ থমশ্ৰ িযি াকরর থর্ম নাণক্াজ। এই গথতকিগ ক্াকজ লাথগক়ে অযাথমটটথভল তাকের হের্ 

হেশর্ এিং এর েংলগ্ন এলাক্া পুর্ি নাথেত ক্রকত িা়ে, পিিারী/িাইক্ িলার েুকোগ িকৃ্তি ক্রকত 

িা়ে এিং েিুজ স্থার্ েম্প্রোথরত ক্রকত িা়ে।  

  

বরভারম্ব ড  

থরভারক কডর ডাউর্টাউর্ এক্টট থর্থিড়, বিথিত্রযম়ে, থমশ্ৰ-িযি াকরর এলাক্া হেটটকক্ টাউর্টট 

প্রাণিন্ত ক্রকত িা়ে এিং পুর্ি নাথেত হপকক্াথর্ক্ থরভার ও়োটারফ্রন্টকক্ হক্ন্দ্র থিকর্াের্মূলক্, 

হক্র্াক্াটা, এিং পে নটর্ গন্তিয থ কেকি িযি ার ক্রকত িা়ে। ডাউর্টাউকর্ ঐথত াথেক্ েমেযা 

িাক্া েকেও, থরভারক ড এর পুর্রুজ্জীিকর্ অঙ্গীক্ারিি। েম্পূণ ন ও িলমার্ প্রক্কের গথতকিগ 

থেক়ে, োর মকধ্য রক়েকে অযাকক্া়োথর়োম, োকফাক্ থিক়েটার পুর্রা়ে েুকল হেও়ো, এক্াথধ্ক্ 

আিাের্ প্রক্ে, থরভারক ড হপকক্াথর্ক্ ও়োটারফ্রন্টকক্ িযি ার ক্কর জর্েমাগকমর স্থার্ িকৃ্তি 

ক্রকত িা়ে, পিিারী/িাইক্ িলার েুকোগ িকৃ্তি ক্রকত িা়ে, এিং পিিারী/িাইক্ িালক্কের 

থর্রাপিা িকৃ্তি ক্রকত িা়ে োকত ক্কর ডাউর্টাউর্ িাথেো ও পে নটক্ উভক়ের জর্য িযাপক্ 

অথত গুরুত্বপূণ ন অি ননর্থতক্ ক্ম নক্াণ্ড েটৃি ক্রা ো়ে।  



  

লং আইলযাে আঞ্চথলক্ অি নর্ীথত থিক্াশ পথরষে (Long Island Regional Economic 

Development Council, LIREDC) পুকরা অঞ্চকলর েম্প্রো়েেমূক র জমাকৃ্ত প্রস্তাির্ােমূক র 

এক্টট পুঙ্খার্ুপুঙ্খ ও প্রথতকোথগতামূলক্ পে নাকলাির্া ক্করকে এিং অযাথমটটথভল এিং 

থরভারক ডকক্ মকর্ার্ীতকের এক্জর্ থ কেকি েুপাথরশ ক্রার আকগ থর্কির োতটট থর্ণ না়েকক্র 

প্রকতযক্টট থিকিির্া ক্করকে:  

  

• ডাউর্টাউর্টট েুথর্থেনি পথরেীমা-থিথশি ও থর্থিড়ভাকি থির্যস্ত  কত  কি;  

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

তার আকশপাকশর অঞ্চকল ক্াকজ লাগাকত েক্ষম;  

• ডাউর্টাউকর্র মকধ্য, অিিা ডাউর্টাউকর্র থর্ক্টিতী এলাক্া়ে ক্ম নেংস্থাকর্র 

োম্প্রথতক্ িা আেন্ন িকৃ্তি  টার েুকোগ িাক্কত  কি, ো ক্মীকেরকক্ ডাউর্টাউকর্ 

আকৃ্ি ক্রকত পারকি, পুর্ঃউন্ন়েকর্ ে া়েতা ক্রকি এিং হটক্েই েমৃক্তি িক়ে আর্কি;  

• ডাউর্টাউর্টট অিশযই েি ি়েে, আ়ে, থলঙ্গ, পথরি়ে, েক্ষমতা, গথতশীলতা ও 

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

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

েংিান্ত মার্েণ্ড িযি ার ক্রা, েড়কক্র পথরক্ের্া, জ্বালাথর্ োশ্ৰ়েী প্রক্ে, েিজু 

ক্ম নেংস্থার্, ও োর্ক্তজট-অথভমুেী উন্ন়ের্ েম্পন্ন ক্রা ে , জীির্ োপকর্র েক্ষমতা ও 

গুণমার্ িকৃ্তি ক্কর এমর্ র্ীথতমালা বতথর ও িাস্তিা়ের্ ক্কর িাক্কত  কি অিিা তা ক্রার 

েক্ষমতা িাক্কত  কি;  

• থমউথর্থেপযাথলটট ডাউর্টাউকর্র পরু্রুজ্জীথিতক্রকণর এক্টট থভশর্ এিং DRI 

হক্ৌশলগত থিথর্ক়োগ পথরক্ের্া়ে অন্তভুনি ক্রা হেকত পাকর এমর্ প্রক্ে ও 

উকেযাগগুকলার এক্টট প্রািথমক্ তাথলক্া পাও়ো ো়ে এমর্ এক্টট উন্মুি ও শক্তিশালী 

ক্থমউথর্টটর েম্পিৃতা প্রক্তি়ো পথরিালর্া ক্কর িাক্কত  কি;  

• থমউথর্থেপযাথলটটর DRI প্রক্তি়োর িযিস্থাপর্ার জর্য স্থার্ী়ে েক্ষমতা িাক্কত  কি; এিং  

• থমউথর্থেপযাথলটট এমর্ রূপান্তরমূলক্ প্রক্েগুকলাকক্ ের্াি ক্করকে হেগুকলা DRI 

ত থিল হপকলই থর্ক্টিতী-কম়োকে িাস্তিা়েকর্র জর্য প্রস্তুত  ক়ে োকি।  

  

অযাথমটটথভল এিং থরভারক ড এের্ DRI-র প্রিম িার রাউকের লং আইলযাে অঞ্চকলর থিজ়েী 

ওক়েেকিথর, থ ক্েথভল, হেন্ট্রাল আইথিপ এিং িযাল্ডউইকর্র োকি হোগ থেকলা।  

  

অযাথমটটথভল এিং থরভারক ড এের্ 10 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলার DRI ত থিল হিকক্ 300,000 

মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত পথরক্ের্া ত থিল িযি ার ক্কর এর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীথিত ক্রার 

জর্য এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্ক়োগ পথরক্ের্া বতথরর প্রক্তি়ো শুরু ক্রকি। হপৌর প্রথতথর্থধ্, 

েম্প্রোক়ের হর্তা এিং অর্যার্য হেক্ক াল্ডারকের েমন্বক়ে গটঠত স্থার্ী়ে পথরক্ের্া ক্থমটটগুথল 

হিেরক্াথর োকতর থিকশষজ্ঞ এিং রাষ্ট্রী়ে পথরক্ের্াথিেকের এক্টট েল িারা েমথি নত প্রকিিার 

হর্তৃত্ব হেকি। হক্ৌশলগত থিথর্ক়োগ পথরক্ের্াগুথল স্থার্ী়ে েংস্থার্ এিং েুকোগগুথল পরীক্ষা 

ক্রকি এিং অি ননর্থতক্ উন্ন়ের্, পথরি র্, আিাের্, এিং েম্প্রো়ে প্রক্েগুথলকক্ থিথিত ক্রকি 

ো শ রতলীর পুর্রুজ্জীিকর্র জর্য প্রথতটট েম্প্রোক়ের েৃটিভথঙ্গর োকি োমঞ্জেযপূণ ন  কি এিং 

হেগুথল িাস্তিা়েকর্র জর্য প্রস্তুত৷ হক্ৌশলগত থিথর্ক়োগ পথরক্ের্াগুথল পুর্রুজ্জীির্ 



প্রক্েগুথলকত DRI অর্ুোর্ ত থিকলর থিথর্ক়োগকক্ পি প্রেশ নর্ ক্রকি ো এর শ রতলীর জর্য 

েম্প্রোক়ের েৃটিভথঙ্গকক্ অগ্রের ক্রকি এিং ো রাকজযর 10 থমথল়ের্ ডলাকরর থিথর্ক়োকগর 

েুথিধ্া হর্কি এিং হেটট প্রোথরত ক্রকি। DRI-এর পঞ্চম রাউকের পথরক্ের্াগুকলা 2022 োকল 

েম্পন্ন  কি।  

  

ভারপ্রাপ্ত হেি হেম্বেিাবর রিািন হে. রবিম্বগে িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ 

ইথর্থশক়েটটভ এক্টট েম্প্রো়ে-িাথলত পন্থা়ে পুকরা হেকটর ডাউর্টাউর্গুথলকক্ রূপান্তকর 

ো ােয ক্রকে। থরভারক ড ও অযাথমটটথভল  কলা এই উদ্ভাির্ী অি ননর্থতক্ থিক্াশ ক্ম নেূথির 

িারা লাভিার্  ও়ো েি নকশষ েম্প্রো়েেমূ , এটট জর্োধ্ারকণর স্থার্ েটৃি এিং িাথেো ও 

েশ নর্ািীকের উপকভাকগর জর্য েংকোগ উন্নত ক্রকি। থডপাটনকমন্ট অফ হেট েম্পূণ ন লং 

আইলযাে অঞ্চকলর লাকভর জর্য হিেরক্াথর থিথর্ক়োগ িযি ার ক্রকি এমর্ হক্ৌশলগত 

পথরক্ের্া বতথরকত থরভারক ড ও অযাথমটটথভকলর োকি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুে।"  

  

এম্পা়োর হেি হডম্বভলপম্বিম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার 

এিং হপ্রবেম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা িম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইি িম্বলর্, "থর্উ ই়েক্ন 

হেট অভীি থিথর্ক়োকগর মাধ্যকম রূপান্তরক্ারী অি ননর্থতক্ েুকোগ েটৃিকত অঙ্গীক্ারিি ো 

প্রাণিন্ত েম্প্রো়ে বতথর ক্রকি। ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশক়েটটভ ডাউর্টাউর্ 

িযিোর প্রিকৃ্তি থিে্তৃত ক্কর, ক্ম নেংস্থার্ েটৃি ও পে নটর্ প্রিারণা ক্কর থরভারক ড ও 

অযাথমটটথভলকক্ র্তুর্ জীির্ প্রোর্ ক্রকি। এটট ভথিষযৎ অি ননর্থতক্ েমকৃ্তির অর্ু টক্ 

থ কেকি ক্াজ ক্রকি এিং ডাউর্টাউর্ এলাক্ােমূ কক্ পুর্জীথিত ক্কর িযিো, িাথেো, ও 

পে নটক্ েক্কলর জর্য আকরা ভাকলা এক্টট স্থাকর্ পথরণত ক্রকি।"  

  

বর্উ ই়েকন হেি হ ািে অোে কবিউবর্টি বরবর্উ়োম্বলর (New York State Homes and 

Community Renewal, HCR) কবিের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাে িম্বলর্, "আজকক্ 

থরভারক ড ও অযাথমটটথভকলর জর্য হ াথষত 10 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলার এই েম্প্রো়েগুথলকক্ 

োশ্ৰ়েী আিাের্ েুকোগ িকৃ্তি ক্রকত, পিিারী ও োইকক্ল িালক্কের থর্রাপিা উন্নত ক্রকত, 

এিং লং আইলযাকে আকরা পে নটক্ আকৃ্ি ক্রকি এমর্ র্তুর্ োংসৃ্কথতক্ ও থশক্ষামূলক্ আক্ষ নণ 

বতথরকত ো ােয ক্রকি। আমরা ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশক়েটটকভর মাধ্যকম হেই 

থিথর্ক়োগ ক্রথে তা পুকরা হেকটর ডাউর্টাউর্গুথলকত েী নকম়োথে অি ননর্থতক্ থিক্াশ থর্ক্তিত 

ক্রকি এিং েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর জর্য আকরা েিুজ এিং আকরা হটক্েই ভথিষযৎ থর্ক়ে 

আেকি।"  

  

বেম্বর্ির ের্ ব্রুকে িম্বলর্, "এই ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ প্রক্েগুথলর জর্য ত থিল 

থর্ক্তিত ক্রার মাধ্যকম, গভর্ নর হ াক্ল আকরক্িার লং আইলযাকের প্রথত তার প্রথতশ্রুথত প্রেশ নর্ 

ক্রকলর্। আমাকের টাউর্ ও এলাক্াগুথলকত িাথণজয, েংসৃ্কথত, এিং অি ননর্থতক্ থস্থথতশীলতা 

থিক্াকশর িাস্তি েুকোগ প্রোকর্র মাধ্যকম, গভর্ নর স্পিতই আকরা মজিতু আগামীর জর্য ক্কঠার 

পথরশ্ৰমী পথরিারগুথলকক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রোর্ ক্রকের্। ভাকলা প্রশাের্ িলকত টঠক্ এটটই িুঝা়ে 

এিং আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রকিিার জর্য তার প্রশংো ক্রথে।"  

  



বেম্বর্ির অোন্থবর্ পোলাম্বো িম্বলর্, "থরভারক কডর আকিের্ েথতযই েুেনান্ত থেকলা এিং 

থর্ি নাথিত  ও়ো তাকেরই প্রাপয। আথম আত্মথিশ্বােী হে ডাউর্টাউর্ থরভারক ড রূপান্তরক্ারী 

অি ননর্থতক্ পুর্গ নঠকর্র জর্য েম্পূণ ন বতথর। আথম হেকক্াকর্া উপাক়ে আমাকের পারস্পথরক্ 

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ লক্ষয অজনকর্ থরভারক ডকক্ ো ােয ক্রার জর্য অঙ্গীক্ারিি।"  

  

অোম্বেেবল েদেে বকোবল ন জের্-বপ়োে ন িম্বলর্, "থর্উ ই়েকক্নর ডাউর্টাউর্ 

থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশক়েটটভ আমাকের ডাউর্টাউর্ অি ননর্থতক্ প্রিকৃ্তি িালর্া ক্রা এিং 

এলাক্াগুথলকক্ আমাকের হেটকক্ অগ্রের ক্রকি এমর্ প্রাণিন্ত েম্প্রোক়ে রূপান্তর ক্রার জর্য 

এক্টট মুেয উপাোর্  ক়ে উকঠকে এিং আথম অথত আর্ক্তেত হে অযাথমটটথভল গ্রামটট এই অথত 

গুরুত্বপূণ ন ত থিল পাও়োর জর্য থর্ি নাথিত  ক়েকে। এই অি ন লাকভর জর্য অযাথমটটথভল গ্রাকমর 

হম়ের হডথর্ে থেথর, হডপুটট হম়ের হক্থভর্ ক্তিি এিং গ্রাকমর েম্পূণ ন োথে হিাডনকক্ আমার 

প্রাণঢালা অথভর্ের্ এিং আথম লং আইলযাকে এিং পুকরা থর্উ ই়েকক্ন আমাকের স্থার্ী়ে 

েম্প্রো়েেমূক  িাস্তি থিথর্ক়োগকক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রোকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল, হলফকটর্যান্ট 

গভর্ নর হিঞ্জাথমর্, এিং লং আইলযাে আঞ্চথলক্ অি নর্ীথত থিক্াশ পথরষেকক্ ধ্র্যিাে জার্াকত 

িাই।"  

  

অোম্বেেবল েদেে হোবড জেবগম্বলা িম্বলর্, "10 িের ধ্কর থতর্টট প্রশােকর্র অধ্ীকর্ 

থরভারক ড টাউর্ হিাকডন ক্াজ ক্রার পর এিং ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীিকর্র িহু প্রকিিা়ে 

অংশগ্র কণর পর, ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ েফল  ও়োর েকি নাচ্চ পে নাক়ে হপৌৌঁোকর্ার জর্য 

থরভারক কডর এই থিথর্ক়োগটট প্রক়োজর্ থেকলা। আথম েুপারভাইজার অযাগুই়োর এিং টাউর্ 

হিাকডনর অধ্যিোক়ের প্রশংো ক্রথে, তারা ক্থমউথর্টট হডকভলপকমন্ট একজক্তির (Community 

Development Agency, CDA) োকি  থর্ষ্ঠভাকি ক্াজ ক্কর টাউর্ স্ক়োকরর জর্য প্রক়োজর্ী়ে 

পাকে নল অথধ্গ্র ণ ক্রকত ো েী পেকক্ষপ থর্ক়েকে এিং ব্লাইকটড ভির্ হভকঙ্গ হফকল র্েীর 

পথরষ্কার েৃশয র্জকর আর্ার জর্য ক্াজ ইথতমকধ্য শুরু ক্কর থেক়েকে। ডাউর্টাউর্ োরুণ থক্েু 

ক্াজ  ও়োর হেটট থেকলা শুরু।"  

  

োম্বফাক কাউবন্টর বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "োকফাকক্, আমাকের ডাউর্টাউর্গুথল 

আমাকের েম্প্রোক়ের হক্ন্দ্রস্থল, এিং গত ক্ক়েক্ িের ধ্কর, থরভারক ড ও অযাথমটটথভল উভক়ে 

তাকের িযিো হজলা পুর্জীথিত ক্রার জর্য এিং তাকের েম্প্রোক়ে প্রাণ থফথরক়ে আর্ার জর্য 

ক্কঠার পথরশ্ৰম ক্করকে। গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্ প্রেি অি ন আমাকের িলমার্ পুর্রুজ্জীির্ 

প্রকিিাকক্ আকরা হজারোর ক্রকি এিং এই েুইটট েম্প্রো়েকক্ েথতযক্াকরর রূপান্তরক্ারী প্রক্ে 

অগ্রের ক্রকত ো ােয ক্রকি।"  

  

বরভারম্ব ম্বডর েুপারভাইোর ইম্বভম্বে অোগুই়োর িম্বলর্, "থরভারক ড টাউর্ এক্টট র্তুর্ 

টাউর্ স্ক়োর বতথরর জর্য এই উকেেকোগয অর্ুোর্ প্রোকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল এিং 

হলফকটর্যান্ট গভর্ নর হিঞ্জাথমকর্র প্রথত আমাকের আন্তথরক্ কৃ্তজ্ঞতা জার্াকত িা়ে। গভর্ নর 

এিং এম্পা়োর হেট হডকভলপকমন্ট ক্কপ নাকরশর্ (Empire State Development Corporation) 

"রূপান্তরক্ারী, পুর্ঃক্থেত থরভারক ড" পথরক্ের্া়ে আমাকের লক্ষয হেকেকে এিং এই 

অর্ুোকর্র মাধ্যকম, হেই লক্ষযটট িাস্তকি পথরণত  কি, গভর্ নর হ াক্ল, আপর্াকক্ ধ্র্যিাে।"  

  



িোবিলর্ িাউম্বর্র েুপারভাইোর বরচ েোফার িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ 

ইথর্থশক়েটটভ থর্উ ই়েক্ন হেকটর অি ননর্থতক্ থিক্াকশর অতযািশযক্ী়ে অংশ এিং আথম অতযন্ত 

আর্ক্তেত এটট জার্কত হপকর হে অযাথমটটথভল গ্রামটট তাকের ইথতমকধ্যই প্রাণিন্ত ডাউর্টাউর্কক্ 

আকরা থিক্থশত ও রূপান্তথরত ক্রার জর্য ত থিল হপকত োকে। অযাথমটটথভল  কলা িযাথিলর্ 

টাউকর্ আমাকের েম্প্রোক়ের থপ্র়ে এক্টট অংশ এিং আথম আমাকের স্থার্ী়ে েম্প্রো়েকক্ 

েমি নর্ ক্রার প্রকিিার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংো ক্রথে। েের্ আমরা ম ামারী েটৃি 

হর্থতিািক্ অি ননর্থতক্ প্রভাি ক্াটটক়ে উঠার হিিা ক্রথে, তের্ এই অি ন থর্ঃেকেক  আমাকের 

স্থার্ী়ে অি নর্ীথতকক্ ো ােয ক্রকি।"  

  

অোবিটিবভম্বলর হি়ের হডবর্ে এি. বেবর িম্বলর্, "এই 10 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলার 

ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশক়েটটভ ত থিল অিক্াঠাকমাকত থিথর্ক়োগ এিং েক্কলর 

উপকভাকগর জর্য জর্োধ্ারকণর জর্য উন্মুি আকরা স্থার্ বতথরর মাধ্যকম অযাথমটটথভকলর 

িাথেো এিং িযিোকক্ উন্নথত ক্রার িযাপাকর অকর্ক্ ো ােয ক্রকি। অযাথমটটথভল গ্রাকমর জর্য 

এটট োরুণ এক্টট েম়ে, এিং আথম এই েম্প্রোক়ে থিথর্ক়োগ ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রথতশ্রুথতর জর্য কৃ্তজ্ঞ।"  

  

লং আইলোে আঞ্চবলক অি নর্ীবত বিকাে পবরষদ কবিটির েদেে বলো আবি নর্ এিং 

হডভ কোম্বপল িম্বলর্, "LIREDC ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইকজশর্ ইথর্থশক়েটটকভর পঞ্চম 

রাউকে অযাথমটটথভল ও থরভারক ডকক্ েমি নর্ ক্রকত হপকর গথি নত। এই ডাউর্টাউর্ 

এলাক্াগুথলকত 10 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলার থিথর্ক়োগ তাকের অি ননর্থতক্ থস্থথতশীলতাকক্ 

হজারোর ক্রকি, তাকের অি ননর্থতক্ প্রিকৃ্তিকক্ িাথলত ক্রকি, এিং ডাউর্টাউর্ অযাথমটটথভল ও 

থরভারক ডকক্ মার্ুকষর িাে ক্রার, ক্াজ ক্রার এিং আর্ে ক্রার প্রাণিন্ত েম্প্রোক়ে পথরণত 

ক্রকি।"  

  

ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্বদোগ েম্পম্বকন  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উকেযাগটট থিথর্ক়োকগর ক্তি়োক্লাপ ও অর্ু টক্ থ কেকি 

ভূথমক্া রাোর জর্য হেকটর েশটট অঞ্চকলর েিক্টটর ডাউর্টাউর্ ও অঞ্চলকক্ পুর্রুজ্জীথিত 

ক্রার প্রক্তি়ো ত্বরাথণত ও েম্প্রোথরত ক্রার উকেশয থর্ক়ে 2016 োকল িাল ুক্রা  ক়েথেল। 

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

হক্ৌশকলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্কর ো হক্ৌশলগত পথরক্ের্াকক্ অথিলকে িাস্তিা়ের্ ক্রার োকি 

েংেুি ক্কর ো তার োকি তাকের েম্প্রোক়ের ভথিষযকতর েৃটিকক্ িাস্তিা়েকর্র জর্য স্থার্ী়ে 

েরক্াকরর ক্ষমতাকক্ েমি নর্ ক্রার উকেকশয রাকজযর থিকশষজ্ঞকের এক্টট আন্তঃ-একজক্তির 

েলকক্ োকি থর্ক়ে আকে।  

  

এই ক্ম নেূথির প্রিম িার িেকর, হেট পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর জর্য উপেিু অিস্থা়ে রক়েকে এিং 

পুর্ঃউন্ন়ের্, িযিো, ক্ম নেংস্থার্ বতথর, ি ৃির অি ননর্থতক্ ও আিাের্ েংিান্ত বিথিত্রয, ও 

েুকোগ-েুথিধ্াকক্ আকৃ্িক্ারীকত পথরণত  ও়োর েম্ভাির্া রক়েকে এমর্ ডাউর্টাউর্গুকলাকত 

400 থমথল়ের্ ডলার থিথর্ক়োগ ক্রকত অঙ্গীক্ারািি  ক়েকে। DRI এর পঞ্চম রাউকে অথতথরি 

200 থমথল়ের্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথতশ্রুথত েম্পূণ ন ক্করকে। ডাউর্টাউকর্র হোগযতা ও 

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

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%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9km7N%2BHB4GWAp4lroV7T%2BwgIYrT9tGrlSpEUll6ShhU%3D&reserved=0


উন্ন়ের্ ক্াউক্তিল মকর্ার্ীত ক্করকে। প্রথতটট ক্থমউথর্টটকক্ এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত 

থিথর্ক়োগ পথরক্ের্া প্রণ়ের্ এিং পুর্রুজ্জীথিতক্রকণর ক্থমউথর্টটর থভশর্কক্ োমকর্ এথগক়ে 

থর্কি এিং আকরা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্ক়োগকক্ ক্াকজ লাগাকি এমর্ গুরুত্বপূণ ন 

অর্ু টক্ প্রক্েগুকলা িাস্তিা়েকর্র জর্য ক্মপকক্ষ 10 থমথল়ের্ ডলার অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা 

 ক়েকে।  

  

শ রতলীর পুর্ঃউন্ন়ের্ গাথড়র িযি ার ও থগ্রর্ াউজ গযাে থর্গ নমর্ উকেেকোগয মাত্রা়ে ক্থমক়ে 

হে়ে  া াঁটার, িাইক্ িালাকর্ার ও পথরি কর্র মাধ্যকম অযাকেেকোগয েম্প্রো়ে বতথর ক্রার 

মাধ্যকম জলিা়ে ুপথরিতনকর্র থিরূপ প্রভাি ক্াটটক়ে ওঠা এিং জলিা়ে ুর্যা়েথিিাকরর প্রোর 

 টাকর্ার জর্য হেকটর ধ্ারািাথ ক্ভাকি িজা়ে রাো ো়ে এমর্ অি ননর্থতক্ উন্ন়েকর্র জাতী়ে-

হর্তৃত্বমূলক্ প্রকিিা়ে এক্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্কর। DRI িাইকরর থিকর্াের্ এিং 

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

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

আোর্-প্রোকর্র জর্য থর্রাপে, েুগম েি নজর্ীর্ স্থার্ প্রোর্ ক্কর, ো মার্থেক্ স্বাকস্থযর উন্নথত 

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

েম্প্রো়েগুথলকত।  

  

এই উকেযাকগর হর্তৃকত্ব থর্উ ই়েকক্নর রক়েকে থডপাটনকমন্ট অফ হেট। েম্প্রো়েগুথল এম্পা়োর 

হেট হডভলপকমন্ট ও হেট হ ামে এিং ক্থমউথর্টট থরথর্উকলর োকি  থর্ষ্ঠ অংশীোথরকত 

হেকটর হর্তৃকত্ব হিেরক্ারী োত থিকশষজ্ঞ এিং হেট একজক্তি ক্মীকের েমি নর্ রক়েকে।  

  

###  
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