
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/23/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ডার্কাকনম্বক 10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ডাউর্টাউর্ বরভাইটলাইম্বেের্ 

ইবর্বেম্বয়টটম্বভর পশ্চিি বর্উ ইয়ম্বকনর 10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিেয়়ী ব ম্বেম্বি হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

হেম্বটর বিে্তৃত অি ননর্বতক এিং কবিউবর্টট প্রিৃশ্চির হকৌেম্বলর একটট গুরুত্বপূণ ন 

অংে ব োম্বি ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জ়ীবিতকরণ উম্ব্োগ  

  

ডার্কাম্বকনর ে রতবলম্বক পুর্রুজ্জ়ীবিত করার ের্ে রােে িাবেন্দাম্ব্র, েম্প্র্াম্বয়র 

হর্তাম্ব্র এিং েরকার়ী কি নকতনাম্বডর োম্বি কাে করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ডার্ক্াক্ন শ র ডাউর্টাউর্ 

থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটরভর ষষ্ঠ রাউরের ওর়েস্টার্ ন থর্উ ই়েক্ন থিজ়ে়ী থ সারি 10 

থিথল়ের্ ডলাররর ত থিল পারি। DRI রাউে 6-এর জর্য, রারজযর 10টট অি ননর্থতক্ উন্ন়েরর্র 

অঞ্চলগুথলর প্রথতটটরক্ 10 থিথল়ের্ ডলার পুরসৃ্কত ক্রা  রে োরত 100 থিথল়ের্ ডলাররর 

ত থিল এিং থিথর্র়োরগর হিাট রারজযর প্রথতশ্রুথত ততথর ক্রা  ়ে সম্প্রদা়েগুথলরক্ তারদর 

অি নর়্ীথতরক্ শক্তিশাল়ী ক্রার জর্য শ রতথল অঞ্চলগুথলরক্ প্রাণিন্ত প্রথতরিশ়ী এলাক্া়ে 

রূপান্তর ক্ররত সা ােয ক্ররত।  

  

"আিরা পক্তিি থর্উ ই়েরক্নর জর্য সুরোগ এিং সিকৃ্তির এক্টট র্তুর্ অধ্যা়ে থলখথে 

থিথর্র়োগরক্ অগ্রাথধ্ক্ার থদর়ে ো এই অঞ্চলটটরক্ িসিাস ক্রার ও পথরদশ নর্ ক্রার জর্য এক্টট 

ভাল জা়েগা ক্রর তুলরি," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "এই ত থিলটট শ ররর জলাশ়ে 

এলাক্াগুথলরক্ সক্তি়ে ক্রর, অন্তভুনক্তিিূলক্ ক্িীিাথ র়্ীর আিাসর্ ততথর ক্রর এিং অি ননর্থতক্ 

উন্ন়েরর্র সুরোগগুথল সম্প্রসাররণর িাধ্যরি ডার্ক্াক্নরক্ রূপান্তথরত ক্ররি৷ আিরা পক্তিি 

থর্উ ই়েরক্নর পুর্রুজ্জ়ীিরর্র প্ররেষ্টা়ে থিথর্র়োগ োথলর়ে োি ো এর সম্প্রদা়েগুথলর ক্ারে র্তুর্ 

ক্রর আশার অর্ুভূথত আর্রত সা ােয ক্ররি।"  

  

DRI রারজযর অি ননর্থতক্ উন্ন়েরর্র র়্ীথতর এক্টট উপাদার্ থ সারি ক্াজ ক্রর শ রতথলর 

আরশপারশর এলাক্াগুথলরক্ ক্তি়োক্লারপর প্রাণিন্ত হক্রে রূপান্তথরত ক্রর ো উচ্চ িারর্র 

জ়ীির্ ধ্ারণ ক্রর এিং িযিসা, োক্থর এিং অি ননর্থতক্ ও আিাসরর্র তিথেত্র্যরক্ আক্ষ নণ ক্রর। 

DRI-এর অত়ীরতর রাউেগুথলর িরতাই, প্রথতটট থর্ি নাথেত ক্থিউথর্টট ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জ়ীথিত 

ক্রার এক্টট থভশর্ সসু্পষ্টভারি উরেখ ক্রর এিং ডাউর্টাউর্রক্ রূপান্তর ক্রার এিং আরও 



হিথশ হিসরক্াথর ও সরক্াথর থিথর্র়োগরক্ ক্ারজ লাগারর্ার সম্ভাির্া রর়েরে এির্ থক্েু স্বক়্ী়ে 

প্রক্ল্প সর্াি ক্রর এির্ এক্টট িটি-আপ, ক্থিউথর্টট-থভথিক্ পথরক্ল্পর্া প্রক্তি়োর িাধ্যরি 

এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া প্রণ়ের্ ক্ররি। হস্টট দপ্তর (Department of State) তারপর 

পুর্রুজ্জ়ীথিতক্রণরক্ দ্রুত শুরু ক্রার জর্য এিং ক্থিউথর্টটর থভশর্রক্ িাস্তরি রূপ হদও়োর 

সিরের়ে হিথশ সম্ভাির্া রর়েরে এির্ থর্ি নাথেত প্রক্ল্পগুরলা়ে DRI ত থিরলর অর্ুদার্ হদরি।  

  

ডার্কাকন  

ডার্ক্াক্ন র্তুর্ থিথর্র়োগ আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য এথর হ্ররদর সারি তার সংরোগ িযি ার ক্ররত ো়ে, 

এর জলাশ়ে এলাক্াগুথলরক্ সক্তি়ে ক্রর এিং এর ঐথত াথসক্ িযিসাথ়েক্ হজলার 

পুর্ঃউন্ন়েরর্র জর্য এক্টট উপা়ে থ সারি ক্াজ ক্রর। অত়ীরতর থিথর্র়োগগুথলর সারি এক্ক্তত্র্ত 

র্তুর্ থিথর্র়োগ ঐথত াথসক্ শ রতথলর ভির্গুথলর পুর্ি নাসর্ এিং অথভরোক্তজত 

পুর্ঃিযি াররর জর্য এক্টট শক্তিশাল়ী পথররিশ ততথর ক্ররি এিং থিশ্র-আর়ের আিাথসক্ 

সুরোগগুথলরক্ অন্তভুনি ক্রর এির্ উন্ন়ের্  টারি। ডার্ক্ারক্নর থভশর্  ল শ ররর অর্র্য 

স্থারর্র অর্ুভূথতরক্ এক্টট প্রকৃ্ত এিং প্রািাথণক্ অথভজ্ঞতা থদর়ে প্রসাথরত ক্রা ো ভথিষযরতর 

তজি িকৃ্তির জর্য অর্ু টক্  রি এিং এর শক্তিশাল়ী ঐথত য এিং জাথতগত তিথেত্র্যরক্ 

আথলঙ্গর্ ক্রার সারি অন্তভুনক্তিিূলক্ উন্ন়ের্রক্ উৎসাথ ত ক্ররি। এই থভশরর্র িাধ্যরি, 

ডার্ক্াক্ন তার তিথেত্র্যি়ে এিং শক্তিশাল়ী উৎপাদরর্র থভথির পাশাপাথশ এর ভথিষযরতর 

থডক্তজটাল এিং র্তুর্ িার়োফাি না থর্র়োগক্ার়ীরদর োথ দা পরূণ ক্ররি।  

  

ওর়েস্টার্ ন থর্উ ই়েক্ন থরক্তজওর্াল ইরক্ার্থিক্ হডরভলপরিন্ট ক্াউক্তিল (Western New York 

Regional Economic Development Council) সিগ্র অঞ্চল জরু়ে সম্প্রদা়েগুথলর ক্াে হিরক্ 

জিা হদও়ো প্রস্তািগুথলর এক্টট পঙু্খার্ুপুঙ্খ এিং প্রথতরোথগতািূলক্ পে নারলাের্ার প্রক্তি়ো 

পথরোলর্া ক্রর এিং ডার্ক্াক্নরক্ িরর্ার়্ীত প্রািী থ সারি সুপাথরশ ক্রার আরগ র়্ীরের সিস্ত 

িার্দণ্ড থিরিের্া ক্রর:  

• শ রতথলটট ক্ম্প্যাক্ট, সু-সজ্জজ্জত স়ীিার্া স ;  

• ডাউর্টাউর্টটরক্ আগাি িূলধ্র্ থ সারি িা ভথিষযরতর হিসরক্াথর ও সরক্াথর 

থিথর্র়োরগর অর্ু টক্ থ সারি ক্ারজ লাগারর্া হেরত পারর;  

• ডাউর্টাউরর্র িরধ্য অিিা ডাউর্টাউরর্র থর্ক্টিতী এলাক্া়ে ক্ি নসংস্থারর্র 

সাম্প্রথতক্ িা আসন্ন িকৃ্তি  টার সুরোগ আরে, ো ক্িীরদর আকৃ্ষ্ট ক্ররত 

পাররি, পুর্ঃউন্ন়েরর্ স া়েতা ক্ররি এিং হটক্সই সিকৃ্তি ির়ে আর্রি;  

• ডাউর্টাউর্টট তিথেত্র্যি়ে িার্ুরষর জর্য এক্টট আক্ষ নণ়ী়ে ও প্রাণিন্ত 

ক্থিউথর্টট;  

• থিউথর্থসপযাথলটট ইথতিরধ্য জ়ীির্ োপরর্র সক্ষিতা ও গুণিার্ িকৃ্তি ক্রর এির্ 

র়্ীথতিালা ততথর ও িাস্তিা়ের্ ক্রররে অিিা তা ক্রার সক্ষিতা আরে ;  

• থিউথর্থসপযাথলটট ডাউর্টাউরর্র পরু্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর এক্টট থভশর্ এিং প্রক্ল্প 

ও উরদযাগগুরলার এক্টট প্রািথিক্ তাথলক্া পাও়ো ো়ে এির্ এক্টট হখালারিলা 

ও শক্তিশাল়ী ক্থিউথর্টটর অন্তভুনক্তি প্রক্তি়োর িযিস্থা ক্রররে ;  

• থিউথর্থসপযাথলটটর ক্ারে DRI প্রক্তি়ো সািলারর্ার স্থার়্ী়ে সক্ষিতা আরে ; এিং  

• থিউথর্থসপযাথলটট এির্ রূপান্তরিূলক্ প্রক্ল্পগুরলারক্ সর্াি ক্রররে হেগুথল 

DRI ত থিল হপরলই থর্ক্টিতী-রি়োরদ িাস্তিা়েরর্র জর্য প্রস্তুত  র়ে োরি।  



  

ডার্ক্াক্নরক্ তার শ রতথলর আরশপারশর এলাক্ারক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্ররত এিং স্থার়্ী়ে 

পথরক্ল্পর্ার প্রক্তি়ো অর্ুসরণ ক্রর দ়ী নরি়োদ়ী িকৃ্তির জর্য র্তুর্ সুরোগগুথল ততথর ক্ররত 

রারজযর অি না়ের্ এিং থিথর্র়োরগ 10 থিথল়ের্ ডলার প্রদার্ ক্রা  র়েরে। ডার্ক্াক্ন 

হজিসটাউর্, ওথল়োর্, লক্রপাটন, র্া়োগ্রা ফলস থিজ থডথিক্ট, র্ি ন হটার্াও়োো এিং িারফরলার 

িডওর়ে-থফলরিার হর্িারহুরডর হসই সম্প্রদা়েগুথলর সারি হোগ হদ়ে োরা প্রিি পাাঁেটট DRI 

রাউরে ওর়েস্টার্ ন থর্উ ই়েরক্নর থিজ়ে়ী থেল।  

  

ডার্ক্াক্ন এখর্ 10 থিথল়ের্ ডলাররর DRI অর্ুদার্ হিরক্ 300,000 ডলার পে নন্ত পথরক্ল্পর্ার 

ত থিরল তার শ রতথলরক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্রার জর্য এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্র়োরগর পথরক্ল্পর্া 

ততথরর প্রক্তি়ো শুরু ক্ররি৷ থিউথর্থসপযাল প্রথতথর্থধ্, ক্থিউথর্টটর হর্তৃিনৃ্দ, ও অর্যার্য 

হস্টক্র াল্ডাররদর থর্র়ে গটিত এক্টট স্থার়্ী়ে পথরক্ল্পর্া ক্থিটট হিসরক্াথর খারতর এক্দল 

থিরশষজ্ঞ ও হস্টট পে নার়ের পথরক্ল্পর্াক্ার়ীরদর স া়েতা থর্র়ে এই প্ররেষ্টা়ে হর্তৃত্ব হদরি। 

হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ পথরক্ল্পর্া়ে স্থার়্ী়ে সংস্থার্ ও সুরোগগুরলা পর়ীক্ষা ক্রা  রি এিং 

ডাউর্টাউর্রক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্রার ক্থিউথর্টটর থভশরর্র সারি সঙ্গথতপূণ ন এিং িাস্তিা়ের্ 

উপরোগ়ী অি ননর্থতক্ উন্ন়ের্, পথরি র্, আিাসর্, ও ক্থিউথর্টট প্রক্ল্পগুরলা সর্াি ক্ররি। 

হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ পথরক্ল্পর্া ডাউর্টাউরর্র জর্য ক্থিউথর্টটর থভশর্রক্ অগ্রসর ক্ররি 

এিং হস্টরটর তরফ হিরক্ হদও়ো এই 10 থিথল়ের্ ডলাররর থিথর্র়োগ ক্ারজ লাগারত ও 

সম্প্রসারণ ক্ররত পাররি এির্ পুর্রুজ্জ়ীথিতক্রণ প্রক্ল্পগুরলারত DRI অর্ুদারর্র অি ন 

থিথর্র়োরগর হক্ষরত্র্ পি প্রদশ নর্ ক্ররি। DRI-এর ষষ্ঠ রাউরের পথরক্ল্পর্াগুথল 2023 সারল 

সম্প্ন্ন  রি।  

  

হেম্বেটাবর অফ হেট রিাটন হে. রবিম্বগে িম্বলম্বের্, "থর্উ ই়েরক্নর ডাউর্টাউর্ 

থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটভ শ রতথলর পুর্রুত্থারর্ এক্টট র্িজাগরণ ততথর ক্রররে ো 

ধ়্ীর  ও়োর হক্ার্ লক্ষণ হদখা়ে র্া, এিং ডার্ক্াক্ন  ল এই উদ্ভাির়্ী হপ্রাগ্রাি হিরক্ উপকৃ্ত 

 ও়োর পরিতী শ র। এই ত থিল থদর়ে, ডার্ক্াক্ন এির্ প্রক্ল্পগুথল থিক্ারশর জর্য ক্াজ ক্ররি 

ো এথর হ্ররদর জলাশ়ে এলাক্ারক্ সক্তি়ে ক্ররি এিং এটটরক্ শ রতথলর সারি সংেুি ক্ররি ো 

এই এলাক্ার িাথসন্দারদর এিং দশ নর্ািীরদর জর্য এক্ইভারি ক্াে নক্লারপর এক্টট প্রাণিন্ত 

হক্রে রূপান্তর ক্ররি এিং আগাি়ী প্রজরের জর্য হটক্সই অি ননর্থতক্ প্রিকৃ্তি ততথর ক্ররি।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিন্ট হপ্রবেম্বডন্ট, বেইও এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট 

িম্বলম্বের্, "ডার্ক্ারক্নর ভথিষযত তার হলক্ এথর দৃটষ্টভথঙ্গর িরতাই থিস্তৃত, সাম্প্রথতক্ 

িযক্তিগত এিং সরক্ার়ী থিথর্র়োগ দ্বারা তিধ্ ো এক্টট ঐথত াথসক্ িযিসাথ়েক্ হজলা স  এক্টট 

উপকূ্ল়ী়ে শ ররর শক্তিশাল়ী সম্ভাির্ারক্ থর্ক্তিত ক্রর৷ DRI ত থিল হসই থভশর্রক্ িাথ়ের়ে 

তুলরি হসই প্রক্ল্পগুথলরক্ অি না়েরর্র িাধ্যরি ো অি ননর্থতক্ উন্ন়ের্রক্ আরও অর্ু টক্ ক্ররি 

এিং এই জলাশ়ে এলাক্ার সম্প্রদার়ের প্রাণিন্ততারক্ উৎসাথ ত ক্ররি।"  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন বরশ্চেওর্াল ইম্বকার্বিক হডম্বভলপম্বিন্ট কাউশ্চিম্বলর হকা-হেয়ার 

এবরক বরে িম্বলম্বের্, "থর্উ ই়েক্ন হস্টরটর সম্প্রদা়ে-োথলত DRI হপ্রাগ্রাি আিারদর শ রতথলর 

এলাক্াগুথলরক্ প্রাণিন্ত হক্রে রূপান্তথরত ক্ররে, এিং আিরা পক্তিি থর্উ ই়েরক্নর সি নরশষ 



DRI প্রাপক্ থ সারি ডার্ক্াক্ন থসটটরক্ হ াথষত  রত হদরখ আর্ক্তন্দত৷ শ রটট এখর্ থিথর্র়োগ 

আকৃ্ষ্ট ক্রার লরক্ষয এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া়ে ক্াজ ক্ররি ো জলাশ়ে এলাক্ারক্ 

পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্ররি এিং ঐথত াথসক্ িযিসাথ়েক্ হজলারক্ পুর্ঃথিক্াশ ক্ররি। ডার্ক্ারক্নর 

এক্টট উরিজর্াপূণ ন ভথিষযত আরে এিং আিরা শ রটটরক্ তার পূণ ন সম্ভাির্া়ে হপৌৌঁেরত হদখার 

জর্য অরপক্ষারত।"  

  

রাম্বেের বেম্বর্টর েেন হিাম্বরম্বলা িম্বলম্বের্, "এটট ডার্ক্াক্ন এিং সিস্ত হেৌতাউক্া ক্াউথন্টর 

জর্য দুদনান্ত খির৷ এই 10 থিথল়ের্ ডলাররর ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটভ 

অর্ুদার্ ডার্ক্াক্নরক্ হেৌতারক্া়ো ক্াউথন্টর এক্টট হগটওর়ে এিং িযিসা, থশল্প এিং পে নটরর্র 

জর্য এক্টট গন্তিয থ সারি তার থভশর্রক্ অর্ুসরণ ক্ররত সক্ষি ক্ররি৷ এই থিথর্র়োগটট 

ডার্ক্াক্নরক্ এথর হ্ররদর সারি শ ররর ঐথত াথসক্ সংরোরগর সুথিধ্া থর্রত তার জলাশ়ে এলাক্া 

এিং িযিসাথ়েক্ হজলারক্ পুর্ঃথিক্াশ ক্ররত সক্ষি ক্ররি৷ এটট িযক্তিগত থিথর্র়োরগর পি 

প্রশস্ত ক্ররি এিং ডার্ক্াক্ন এিং আরশপারশর সম্প্রদা়েগুথলরত দ়ী নরি়োদ়ী িকৃ্তির জর্য র্তুর্ 

সুরোগ ততথর ক্ররি৷ ডার্ক্াক্ন  ল থর্উ ই়েক্ন জরু়ে িাত্র্ 10টট সম্প্রদার়ের িরধ্য এক্টট ো 10 

থিথল়ের্ ডলাররর DRI পরুস্কার হপর়েরে৷ এটট ডার্ক্াক্ন শ র এিং এর র্াগথরক্রদর থভশরর্র 

এক্টট প্রিাণ। আথি হি়ের হরাসাসরক্ অথভর্ন্দর্ জার্ারত োই এিং গভর্ নর হ াক্ল এিং থর্উ 

ই়েক্ন হস্টটরক্ ধ্র্যিাদ জার্ারত োই পক্তিি থর্উ ই়েরক্নর সম্প্রদা়েগুথলরক্ সিি নর্ ক্রার 

প্রর়োজর়্ী়েতা স্ব়ীক্ার ক্রার জর্য ক্ারণ তারা থর্রজরদররক্ র্তুর্ ক্রর উদ্ভাির্ ক্রর এিং 

আিারদর িাথসন্দারদর জর্য এক্টট উজ্জ্বল ভথিষযত গর়ে হতারল।"  

  

অোম্বেেবলর ে্েে অোশ্চি গুম্বডল িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্ল ডার্ক্াক্ন শ রর এক্টট 10 

থিথল়ের্ ডলাররর শ রতথলর পুর্রুজ্জ়ীিরর্র অর্ুদারর্র হ াষণা ক্রর দুদনান্ত সংিাদ থদর়েরের্। 

এই অর্ুদার্ ডার্ক্াক্নরক্ তার শ রতথলরক্ পুর্রুজ্জ়ীথিত ক্ররত এিং এর শ রতথলরক্ 

শক্তিশাল়ী এিং প্রাণিন্ত ক্রার লরক্ষয দ়ী নরি়োদ়ী িকৃ্তি এিং সুরোগ ততথর ক্ররত সা ােয ক্রার 

জর্য এক্টট অসাধ্ারণ সুথিধ্া  রি।"  

  

ডার্কাম্বকনর হিয়র উইলম্বেড হরাো িম্বলম্বের্, "ডার্ক্াক্ন শ র ডাউর্টাউর্ ডার্ক্ারক্নর 

পুর্রুজ্জ়ীিরর্ থর্উ ই়েক্ন হস্টরটর থিথর্র়োরগর জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্রলর ক্ারে অতযন্ত 

কৃ্তজ্ঞ৷ DRI আিারদর এথর হ্ররদর জলাশ়ে এলাক্া়ে পূরি ন থিথর্র়োরগর সুথিধ্া থর্রত এিং 

ডার্ক্াক্নরক্ এক্টট আঞ্চথলক্ গন্তিয থ রসরি প্রথতষ্ঠা ক্ররত ত থিল সরিরা  ক্ররি। আিরা 

হসন্ট্রাল অযাথভথর্উরত থিথর্র়োগ োথলর়ে োি ো ডার্ক্াক্ন জরু়ে প্রথতধ্বথর্ত  রি। ডার্ক্াক্নরক্ 

আিারদর রূপান্তরিূলক্ থভশর্রক্ সিি নর্ হদও়োর জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধ্র্যিাদ ো এক্টট 

পাি নক্য আর্রি।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জ়ীির্ উম্ব্োগ েম্পম্বকন  

2016 সারল ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশর়েটটভ ততথর ক্রা  র়েথেল রারজযর সি 

দশটট অঞ্চরলর শ রতথল এিং পা়োগুথলর পুর্রুজ্জ়ীির্রক্ ত্বরাথিত ক্ররত এিং থিস্তৃত 

ক্রার জর্য ক্াে নক্লারপর হক্ে এিং থিথর্র়োরগর জর্য অর্ ুটক্ থ সারি ক্াজ ক্রার জর্য। 

এম্প্া়োর হস্টট হডরভলপরিন্ট (Empire State Development), হ ািস অযাে ক্থিউথর্টট 

থরথর্উ়োল (Homes and Community Renewal) এিং NYSERDA-এর স া়েতা়ে থডপাটনরিন্ট 



অফ হস্টরটর হর্তৃরত্ব, DRI এক্টট অভূতপূি ন ও উদ্ভাির়্ী "পথরক্ল্পর্া-তারপর-িাস্তিা়ের্" 

হক্ৌশরলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রর ো তাৎক্ষথণক্ িাস্তিা়েরর্র সারি হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া ক্রর এিং 

এর ফরল ক্ম্প্যাক্ট,  া াঁটাররোগয ডাউর্টাউর্ ো পািথলক্ ট্রার্ক্তজরটর িযি ার এিং িযক্তিগত 

োর্িা রর্র উপর থর্ভনরতা হ্রাস ক্রর রারের সা স়ী জলিা়ে ুলক্ষয অজনরর্র পাশাপাথশ থর্উ 

ই়েক্ন হস্টটরক্ হক্াথভড-19 ি ািার়ীর প্রভাি হিরক্ এর অি নর়্ীথত পুর্থর্ নি নারণ সা েয ক্রার 

এক্টট িূল উপাদার্।  

  

এই ক্ি নসূথের প্রিি োর িেরর, হস্টট পুর্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর জর্য উপেিু অিস্থা়ে রর়েরে এিং 

পুর্ঃউন্ন়ের্, িযিসা, ক্ি নসংস্থার্ ততথর, ি ৃির অি ননর্থতক্ ও আিাসর্ সংিান্ত তিথেত্র্য, ও 

সুরোগ-সুথিধ্ারক্ আকৃ্ষ্টক্ার়ীরত পথরণত  ও়োর সম্ভাির্া রর়েরে এির্ 59টট ডাউর্টাউরর্ 600 

থিথল়ের্ ডলার থিথর্র়োগ ক্ররত অঙ্গ়ীক্ারািি  র়েরে। ডাউর্টাউরর্র হোগযতা ও রূপান্তররণর 

থভথিরত অংশগ্র ণক্ার়ী ক্থিউথর্টটগুথলরক্ হস্টরটর 10-টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্ন়ের্ 

ক্াউক্তিল িরর্ার়্ীত ক্রররে। এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত থিথর্র়োগ পথরক্ল্পর্া প্রণ়ের্ এিং 

পুর্রুজ্জ়ীথিতক্ররণর জর্য ক্থিউথর্টটর থভশর্রক্ সািরর্ এথগর়ে থর্রি এিং আররা হিথশ 

হিসরক্াথর ও সরক্াথর থিথর্র়োগরক্ ক্ারজ লাগারি এির্ গুরুত্বপূণ ন অর্ু টক্ প্রক্ল্পগুরলা 

িাস্তিা়েরর্র জর্য প্রথতটট ক্থিউথর্টটরক্ 10 থিথল়ের্ ডলার অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  র়েরে।  

  

DRI সম্প্রক্ন আরও তিয এখারর্ উপলব্ধ।  

  

###  
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