
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 12/21/2022  গবন য কোবথ হাকর 

 

 

গবন য হাকর 10 বভবরয়ন ভাবকন ডরায ডাউনটাউন ুনরুজ্জীফন উম্বদোম্বগয অং 

বম্বম্বফ ওবনডায জনে রূান্তযকাযী প্রকল্পভূ হঘালণা কযম্বরন  

  

আটটট ডাউনটাউন ুনরুজ্জীফন প্রকল্প ম্বযয াাঁটায ও াইম্বকর চারাম্বনায 

উম্বমাবগতা ফৃদ্ধি, ফেফাবয়ক ও আফান ুম্বমাগ ম্প্রাযণ এফং জনগম্বণয স্থান ও 

ুম্বমাগ ুবফধা উন্নত কযম্বফ  

  

প্রকম্বল্পয হযন্ডাবযংগুম্বরা াওয়া মাম্বফএখাম্বন  

  

  

গভর্ র হোক আজকক 10 মমময়র্ মোমকর্ ডোর ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোকগর 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI) অংল মককব মর্ডো মটটর জর্য আটটট 

রূপোন্তরকোরী প্রকল্প হঘোণো করকর্। এই অর্  ম্প্র্োকয়র মৃদ্ধ ঐমিোমক ংস্থোর্ বযবোর 

ককর আকরো আবোর্  বযবোময়ক ুকযোগ ৃটি করকব।  

  

"আমোক্র ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ অমি গুরুত্বপূণ  িমব প্র্োর্ ককর যো মর্শ্চিি 

ককর যোকি আমোক্র স্থোর্ীয় ম্প্র্োয়গুমকি আমোক্র মর্উ ইয়ক বযবোমূ মৃশ্চদ্ধ ককর," 

গবন য হাকর ফম্বরন। "এই অমি প্রকয়োজর্ীয় অর্ নর্মিক মবকোল িমব মর্ডো মটটকক 

একটট অর্র্য ুকযোগ প্র্োর্ ককর ডোউর্টোউর্ পুর্জঅমবি করোর জর্য এবং এোকোয় র্িুর্ 

অর্ নর্মিক মবমর্কয়োগ আকৃি করোর জর্য। আমম মটটর অগ্রগমি হ্খোর জর্য এবং আমোক্র 

স্থোর্ীয় অর্ নর্মিক মবকোল প্রকেিো কম ংস্থোর্ ৃটি  পুকরো হেকটর ম্প্র্োয় রূপোন্তকর কী প্রভোব 

হরকখ যোকে িো হ্খোর জর্য উনু্মখ কয় আমি।"  

  

মর্ডো মটট মর্মম ি  মবকমলি কয়মিকো 1830-র ্লকক মর্উ ইয়ক হেকটর কযোকর্ বযবস্থোর 

(New York State Canal System) ম্প্রোরণকক হকন্দ্র ককর এবং এখকর্ো প্রবশৃ্চদ্ধ, পয টর্  

জীবর্যোত্রোর মোকর্র অর্ুঘটক মককব এর কযোর্ো হকগমর একটট উকেখকযোগয অংল কয় 

আকি। মটটর উচ্চ ঘর্কত্বর ো াঁটোর উপকযোগী হর্ রকয়কি উকেখকযোগয স্থোপিয এবং ঐমিোমক 

ম্প্ যোর উপকর এর পুর্রুত্থোর্ গটিি কে। মর্ডোর পুর্রুজ্জীবকর্র মূ উকেলয এর পোক, 

জর্গকণর ুকযোগ ুমবধো এবং মিটকেপ অবকোিোকমো উন্নি করো এবং র্িুর্ মমশ্র বযবোকরর স্থোর্ 

তিমর করো।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Oneida_Projects.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856612558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KY1rWqwU5lViDYI0sNiIvvwNNI7XoN82EG0xynWg6GA%3D&reserved=0


মবমর্কয়োগগুম হন্ট্রো মর্উ ইয়ককর অর্ র্ীমিকক পুর্জঅমবি করকি এবং আকরো ুকযোগ তিমর 

করকি গভর্ করর েমোর্ প্রয়োকর অংল। DRI-এর হর্িৃকত্ব রকয়কি মডপোটকমন্ট অব হেট 

(Department of State) যোরো প্রমিটট অংলগ্রণকোরী কমমউমর্টটকক ডোউর্টোউর্ এোকোর 

পুর্রুজ্জীমবিকরকণর জর্য একটট অর্র্য রূপকল্প োমকর্ মর্কয় ুমর্ম ্ি প্রকল্পগুকো লর্োক্ত 

ককর একটট হকলগি মবমর্কয়োগ পমরকল্পর্ো প্রণয়র্ করোর এই মকয় প্রযুশ্চক্তগি োয়িো প্র্োর্ 

করকি।  

  

DRI-র মোধযকম অর্ োময়ি মর্ম ্ি প্রকল্পমূ ম্প্র্োকয়র হকলী মবমর্কয়োগ পমরকল্পর্োর একোমধক 

ক্ষ্য  হকলকক মর্ র্ করকব, হযমর্, লকরর ো াঁটোর  োইকক েোোকর্োর উপকযোমগিো বশৃ্চদ্ধ, 

মব্যমোর্ ভবকর্র পুর্গ ির্  মভন্ন উকেকলয বযবোকরর মোধযকম বযবোময়ক  আবোর্ ুকযোগ 

ম্প্রোরণ এবং জর্গকণর স্থোর্  ুকযোগ ুমবধো উন্নি করো। DRI-র মোধযকম এইব প্রককল্প করো 

9.7 মমময়র্ মোমকর্ ডোর পুর্রুজ্জীবর্ প্রশ্চিয়ো অগ্রর  গমিকবগ বশৃ্চদ্ধর োকর্ োকর্ 

অমিমরক্ত রকোমর  হবরকোমর মবমর্কয়োগ বযবোর করকব।  

  

প্রকল্পগুকোর মকধয রকয়কি:  

  

াাঁটায ও াইম্বকর চারাম্বনায উম্বমাবগতা ফৃদ্ধি  

  

ডাউনটাউন অফকাঠাম্বভা ও বিটম্বেবং উন্নয়ন - DRI ুযোয: 1,521,000 ভাবকন ডরায  

হমইর্ মিট, ব্রড মিট, মযোমডর্ মিট, ফ্যোমরয়োর অযোমভমর্উ এবং ভযোন্ডোরমবল্ট অযোমভমর্উকয়র 

মকিু অংকল মিটকেপ  ফু্টপোকর্র উন্নয়র্ এবং ের্র্কডোয়ো মিকট বোইোইকক অবকোিোকমো 

হযোগ করো।  

  

বফদেভান বফম্বনয ুনগ ঠন ও ববন্ন উম্বেম্বে ফেফাম্বযয ভাধেম্বভ ফেফাবয়ক ও আফান 

ুম্বমাগ ম্প্রাযণ  

  

খাবর হাম্বটর ওবনডা ুনঃকল্পনা কযা - DRI ুযোয: 2,900,000 ভাবকন ডরায  

একটট আইকমর্ক হোকটকর পুর্ব োর্ ককর ডোউর্টোউকর্ একটট র্িুর্ মমশ্র বযবোকরর স্থোর্ 

প্র্োর্ হযখোকর্ একোমধক অযোপোটকমন্ট, একটট হর্টুকরন্ট/পোব এবং একটট বযোককোয়ট স্থোর্ 

র্োককব।  

  

হডম্ববম্বযা বফন ুনঃস্থান ও ারনাগাদকযণ - DRI ুযোয: 1,569,000 ভাবকন ডরায  

হডকভকরো (Devereaux) ভবর্কক পুর্ঃস্থোপর্  োর্োগো্ ককর একটট মমশ্র বযবোকরর আবোমক, 

খুেরো মবশ্চি  বোমণশ্চজযক স্থোর্ মককব পুর্গ ির্।  

  

রাযভোন বফনম্বক ফাবণদ্ধজেক ও আফাবক ফেফাম্বযয জনে ুনগ ঠন - DRI ুযোয: 

1,141,000 ভাবকন ডরায  

একটট স্বল্প বযবরৃি ভবকর্র পুর্গ ির্ ককর িোর মূ্পণ  20,000 বগ ফু্ট বযবোর করো, যোর মকধয 

র্োককব টোউর্োউজ ধো াঁকের অযোপোটকমন্ট  বোমণশ্চজযক স্থোর্ তিমর এবং মব্যমোর্ মর্ডো 



হকোয়োক (Oneida CoWorks) স্থোর্ ম্প্রোমরি করো হখোকর্ র্িুর্ অমফ্  একটট কের্ 

কক্ষ্ হযোগ করোর জর্য।  

  

একটট ডাউনটাউন ফেফা ায়তা তবফর গঠন - DRI ুযোয: 600,000 ভাবকন ডরায  

ফ্যোকড উন্নয়র্কোকজর এবং অভযন্তরীণ উন্নয়র্কোকজর জর্য, যোর মকধয র্োককব ভোরী রঞ্জোম  

স্থোয়ী স্থোপর্, একটট মযোমেং িমব তিমর করো। িমবটট পমরেোর্ো করকব মযোমডর্ কোউমন্ট।  

  

একটট পভ বববিক হজাবনং ওবাযম্বর হজরা স্থান - DRI ুযোয: 100,000 ভাবকন ডরায  

DRI এোকোর জর্য একটট ফ্ম মভমিক হকোড এবং ভোরক হজো তিমর করো যোকি মর্শ্চিি করো 

যোয় হয ভমবযকির মর্ম োণকোজ লকরর র্োন্দমর্ক উকেকলযর োকর্ মোর্োর্ই য়।  

  

জনগম্বণয স্থান ও ুম্বমাগ ুবফধা উন্নত কযা    

  

হবম্বটযান্স হভম্বভাবযয়ার াম্বকয পোববরটটভূম্বয ারনাগাদকযণ - DRI ুযোয: 

1,059,000 ভাবকন ডরায  

হভকটরোন্স মফ্ল্ড কযোম্পোক একটট আকমমরকোর্ উইর্ মডকজমবমটট অযোক্ট (Americans with 

Disabilities Act, ADA) স্প্ল্যোলপযোড এবং একটট মপকব হকোট স্থোপর্ করো এবং বোর্োউজ 

ফ্যোমমটটর হমরোমি/োর্োগো্করণ বোস্তবোয়র্ করো। হভকটরোন্স হমকমোমরয়ো হেমফ্কল্ড 

(Veteran's Memorial Playfield) একটট র্িুর্ হমকমোমরয়ো স্থোর্ তিমর করো মবমভন্ন প্রমিরক্ষ্ো 

বোমর্ীর হভকটরোর্ক্র েোর্ জোর্োকর্োর জর্য।  

  

এবযয়া ইয়থু কায অগ ানাইম্বজন (Area Youth Soccer Organization, AYSO) পুটফর 

ভাঠ গঠন - DRI ুযোয: 760,000 ভাবকন ডরায  

ডোউর্টোউর্ এোকোয় িীশোকক উৎোমি করকি প্রোক্তর্ বর্যোর োইকট ফু্টব মোি  পোমকং 

স্থোর্ গির্। হফ্ডোকর জরুমর বযবস্থোপর্ো একজশ্চন্সর (Federal Emergency Management 

Agency, FEMA) ইমিমকধয এই োইকট এইব বযবোর গিকর্র অর্ুকমো্র্ ম্কয়কি।  

  

বনউ ইয়ক হেম্বটয বচফ যফাট হজ. যদ্ধিম্বগজ ফম্বরন, "মর্উ ইয়ককর ডোউর্টোউর্ 

পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ পুকরো হেটজকুশ মর্ডো মটটর মকিো হগোিোকর্ো, ো াঁটোর উপকযোগী 

ডোউর্টোউর্ এোকোয় হকলী মবমর্কয়োগ করকি অর্ নর্মিক প্রবশৃ্চদ্ধ শুরু ককর হ্য়ো এবং 

বোমন্দোক্র জীবর্যোত্রোর মোর্ উন্নি করোর জর্য। মর্ডোকক প্র্ি 10 মমময়র্ মোমকর্ ডোর 

ম্প্র্োকয়র হর্িৃকত্ব এমর্ প্রকল্পমূকর অর্ োয়র্ করকব যো মটটর কযোর্ো মকগমকক এবং 

জোিীয়ভোকব আখযোপ্রোপ্ত ঐমিোমক হজোমূ িুক ধরকব হোকট মর্ডো এবং হডকভোরো 

ভবকর্র মকিো আইকমর্ক  স্বল্প বযবরৃি ভবর্মূকক মভন্ন উকেহলয বযবোর ককর আবোর্  

জর্মোগকমর স্থোর্ প্র্োর্কোরী মমশ্র বযবোকরর ভবকর্ পমরণি করোর মোধযকম। আমম এই 

প্রকল্পমূকর োফ্য এবং মকভোকব িোরো ম্প্র্োয়কক ইমিবোেকভোকব প্রভোমবি ককর িো হ্খোর 

জর্য উনু্মখ।"  

  

বনউ ইয়ক হেম্বটয কোনার কম্ব াম্বযম্বনয (New York State Canal Corporation) 

বযচারক ব্রায়ান ইউ. িোটন ফম্বরন, "ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ কো একটট 



উজ্জ্ব উ্োরণ হয ম্প্র্োয়মূ মর্কজক্র উপর আস্থো রোখক কী অজর্ করকি পোকর, এবং 

যখর্ আমরো মোমোরীর পর পুর্গ ির্ করমি িখর্ এই কম ূমে মর্ডোর মকিো স্থোকর্ র্বোময়ি 

আোর হেির্ো মর্কয় আকি। DRI একটট র্শ্চজরমবীর্ এবং উদ্ভোবর্ী 'পমরকল্পর্োর পর প্কক্ষ্প' 

হকলকর প্রমিমর্মধত্ব ককর হযখোকর্ হকলী পমরকল্পর্ো িোৎক্ষ্মণক বোস্তবোয়কর্র োকর্ যুক্ত কয় 

ো াঁটোর উপকযোগী ডোউর্টোউর্ গির্ করকব যো স্থোর্ীয় অর্ র্ীমি পুর্জঅমবি করোর েোমবকোটি। 

আজকক হঘোমি আটটট মর্ডো প্রকল্প আপকেট মর্উ ইয়ককর প্রমি গভর্ র হোককর প্রলোকর্র 

প্রমিশ্রুমিকক আকরো ভোকোভোকব প্র্ল র্ ককর।"  

  

এম্পায়ায হেট হডম্ববরম্বভম্বেয (Empire State Development) হপ্রবম্বডে, প্রধান 

বনফ াী কভ কতা এফং কবভনায হা নাইট ফম্বরন, "মর্উ ইয়ক হেকটর বমধ ষু্ণ কযোর্ো 

মকেম মর্ডোর প্রোরমিক প্রবশৃ্চদ্ধকি ইন্ধর্ প্র্োর্ ককরকি, এবং এই আটটট রূপোন্তরকোরী DRI 

প্রকল্প লকরর অর্ নর্মিক হরোিকক বীয়োর্ করকি কোজ করকব। ববো, কোজ  হখোধুোর 

স্থোর্মূকর পুর্ঃস্থোপর্, তিমর  হন্দয বধ র্ মর্ডোর োফ্কযর েোমবকোটি কব, এখর্ এবং 

ভমবযহি।"  

  

বনউ ইয়ক হেম্বটয হাভ এফং কবভউবনটট বযবনউয়ার (New York State Homes and 

Community Renewal) কবভনায রুথঅোন ববস্নাউো ফম্বরন, "মর্ডোর এই আটটট 

প্রককল্পর মূ উকেলয জর্গকণর ুকযোগ ুমবধো, মবকর্ো্র্মূক ুকযোগ এবং বোমণশ্চজযক  

আবোমক ংস্থোর্ উন্নি করো। এই প্রকল্পমূ মর্ডোর মৃদ্ধ ইমিো, ্োরুণ য়োটোরফ্রন্ট, এবং 

ো াঁটোর উপকযোগী ডোউর্টোউকর্র মূ্পরক। ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ আকরো ংকযোজক 

পমরহবল তিমরকি োোযয করকব যো বোমন্দো  বোইকর হর্কক আো মোর্ুকর জর্য মৃশ্চদ্ধ  

ুকযোগ, এবং লকরর উচ্চোকোঙ্ক্ষী হকলী পমরকল্পর্ো বোস্তব কি হ্খোর একটট ুকযোগ প্র্োর্ 

করকব। অমভর্ন্দর্!"  

  

হেম্বটয বম্বনটয ম া হচর হভ ফম্বরন, "অমর্ডো মটট ডোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উক্যোগ হর্কক 

িমব পোয়োর জর্য মর্ব োমেি কয়কি, এটট একটট আর্ন্দ্োয়ক ংবো্। এই মবমর্কয়োগ ো াঁটোর  

বোইোইকক েোোকর্োর উপকযোমগিো উন্নি করকব েোকমর তিমর করকি, বোমন্দোক্র ধকর রোখকি, 

বযবোময়ক ুকযোগ উন্নি করকি এবং ককর জর্য জীবর্যোত্রোর মোর্ উন্নি করকি োোযয 

করকব। এই প্রকল্পগুম ইমিমকধয প্রোণবন্ত  জমশি ডোউর্টোউর্ স্থোর্কক আকরো উন্নি করকব। 

কর্ইডোকক মর্ব োের্ করোর জর্য গভর্ র হোক এবং আঞ্চমক অর্ নর্মিক উন্নয়র্ পমর্কক 

ধর্যবো্।"  

  

ওবনডা বটটয হভয়য হম্বরন অোকায ফম্বরন, "আমরো মর্ডো DRI-র জর্য অর্ োময়ি 

প্রকল্পমূকর হঘোণো মর্কয় অকর্ক খুমল। আমম গভর্ র কযোমর্ হোককক ধর্যবো্ জোর্োকি েোই 

ডোউর্টোউর্ মর্ডোর ভমবযকি িোর মবমর্কয়োকগর জর্য। রকোমর  হবরকোমর অংলী্োমরকত্বর 

শ্চেকর্ এটট মর্ডোর ইমিোকর ব বৃৎ একক মবমর্কয়োগ। এটট আমোক্র লকরর জর্য 

বমকিু ব্ক ম্কব। এিোশো আমম স্থোর্ীয় পমরকল্পর্ো কমমটট, মর্ডোর পমরকল্পর্ো মবভোগ, হেট 

মবভোগ এবং হন্ট্রো মর্উ ইয়ককর REDC-হক ধর্যবো্ জোর্োকি েোই।"  

  

ডাউনটাউন ুনরুজ্জীবফতকযণ উম্বদোগ (Downtown Revitalization Initiative)  



মর্উ ইয়ক হেকটর DRI, িোর অর্ নর্মিক উন্নয়র্ কম ূমের একটট মভমি, যো ডোউর্টোউকর্র 

আকলপোকলর এোকোগুকোকক প্রোণবন্ত হককন্দ্র রূপোন্তমরি ককর যো উচ্চ জীবর্মোর্ রবরো ককর 

এবং পুর্মর্ ম োণ, বযবো, কম ংস্থোর্ ৃটি এবং অর্ নর্মিক  আবোর্ তবমেকত্রযর জর্য েুম্বক 

মহকব কোজ ককর। এম্পোয়োর হেট হডকভপকমন্ট (Empire State Development), হোম 

অযোন্ড কমমউমর্টট মরমর্উয়ো (Homes and Community Renewal) এবং NYSERDA-এর 

োয়িোয় মডপোটকমন্ট অফ্ হেকটর হর্িৃকত্ব, DRI একটট অভূিপূব   উদ্ভোবর্ী "পমরকল্পর্ো-

িোরপর-বোস্তবোয়র্" হকলকর প্রমিমর্মধত্ব ককর যো িোৎক্ষ্মণক বোস্তবোয়কর্র োকর্ হকলগি 

পমরকল্পর্ো ককর এবং এর ফ্ক কম্পযোক্ট, ো াঁটোরকযোগয ডোউর্টোউর্ যো পোবমক ট্রোর্শ্চজকটর 

বযবোর এবং বযশ্চক্তগি যোর্বোকর্র উপর মর্ভরিো হ্রো ককর রোকের োী জবোয়ু ক্ষ্য 

অজকর্র পোলোপোমল মর্উ ইয়ক হেটকক হকোমভড-19 মোমোরীর প্রভোব হর্কক এর অর্ র্ীমি 

পুর্মর্ ম োকণ োযয করোর একটট মূ উপো্োর্। DRI ম্পকক আকরো ির্য পোয়ো যোকব এখোকর্।  
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