
 

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

 

 

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর ষষ্ঠ রাউম্বে র্ি ন কাবিম্বত 10 বিবলয়র্ ডলার 

িরাে লাম্বভর জর্ে টাইকর্ম্বডম্বরাগার বিজয়ী  ওয়া সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হেম্বটর বিস্তৃত অি ননর্বতক এিং কবিউবর্টট প্রিৃদ্ধির হকৌেম্বলর একটট গুরুত্বপূণ ন 

অংে ব সাম্বি ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োগ  

  

টাইকর্ম্বডম্বরাগার ডাউর্টাউর্ম্বক পুর্রুজ্জীবিত করম্বত অবিিাসী, কবিউবর্টট হর্তৃিৃন্দ 

ও সরকাবর কি নকতনাম্ব্র সাম্বি হেট একসম্বে কাজ করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর 

(Downtown Revitalization Initiative) ষষ্ঠ রাউরে র্ি ন ক্াথির থিজয়ী থ রেরি টাইক্র্রডররাগা 

টাউর্ 10 থিথলয়র্ ডলাররর ত থিল লাভ ক্ররি। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর 

রাউে 6-এর জর্য, হেরটর 10টট অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ অঞ্চরলর প্রথতটট 10 থিথলয়র্ ডলাররর 

ত থিল হপরত োরে, ো ডাউর্টাউর্গুরলারক্ প্রাণিন্ত অঞ্চরল রূপান্তর ক্রার িাধ্যরি 

ক্থিউথর্টটগুরলারক্ তার্র অি নর্ীথত শক্তিশালী ক্ররত ো ােয ক্রার উরেরশয হেরটর তরফ 

হিরক্ িরােকৃ্ত ও থিথর্রয়াগকৃ্ত হিাট 100 থিথলয়র্ ডলাররর ত থিরলর অংশ।  

  

"আিার্র ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ হেটজরুে টাউর্গুরলারক্ অথধ্িােী ও 

্শ নর্ািীরা েিার্ভারি েিকৃ্তি অজনর্ ক্ররত পাররির্ এির্ হটক্েই, োশ্রয়ী, এিং হ েঁরট 

চলাচরলর উপেুি ক্থিউথর্টটগুরলারত রূপান্তর ক্রার চাথিক্াটি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "টাইক্র্রডররাগারত 10 থিথলয়র্ ডলাররর এই অি নায়র্ এটটর প্রাকৃ্থতক্ হেৌন্দে ন িকৃ্তি 

ক্ররি, স্থার্ীয় িযিো প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্ররি, এটটর েিিৃ ইথত ারের উপর 

আরলাক্পাত ক্ররি এিং এটট োরত ভথিষযরতর চযারলঞ্জগুরলা হিাক্ারিলা ক্রার িরতা 

শক্তিশালী এক্টট ক্থিউথর্টট  রয় উিরত পারর তা থর্ক্তিত ক্ররি।"  

  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ (Downtown Revitalization Initiative, DRI) 

ডাউর্টাউরর্র আরশপারশর অঞ্চলগুরলারক্ উচ্চ িারর্র জীির্ োপরর্র েুরোগ প্র্ার্ ক্রর 

এিং িযিো, ক্ি নেংস্থার্ ও অি ননর্থতক্ ও আিােরর্র বিথচত্র্যরক্ আকৃ্ষ্ট ক্রর এির্ এক্টট 

প্রাণিন্ত ক্তিয়াক্লারপর হক্ন্দ্রস্থরল রূপান্তর ক্রার িাধ্যরি হেরটর অি ননর্থতক্ উন্নয়রর্র 

র্ীথতিালার এক্টট থভথি থ রেরি ক্াজ ক্ররে। DRI-এর অতীরতর রাউেগুথলর িরতাই, প্রথতটট 

থর্ি নাথচত ক্থিউথর্টট ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট থভশর্ েসু্পষ্টভারি উরেখ ক্রর 



এিং ডাউর্টাউর্রক্ রূপান্তর ক্রার এিং আরও হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্রয়াগরক্ 

ক্ারজ লাগারর্ার েম্ভাির্া ররয়রে এির্ থক্েু স্বক্ীয় প্রক্ল্প ের্াি ক্রর এির্ এক্টট িটি-আপ, 

ক্থিউথর্টট-থভথিক্ পথরক্ল্পর্া প্রক্তিয়ার িাধ্যরি এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্ররি। 

হেট ্প্তর (Department of State) তারপর পুর্রুজ্জীথিতক্রণরক্ দ্রুত শুরু ক্রার জর্য এিং 

ক্থিউথর্টটর থভশর্রক্ িাস্তরি রূপ হ্ওয়ার েিরচরয় হিথশ েম্ভাির্া ররয়রে এির্ থর্ি নাথচত 

প্রক্ল্পগুরলায় DRI ত থিরলর অর্ু্ার্ হ্রি।  

  

টাইকর্ম্বডম্বরাগা  

হলক্ জজন ও হলক্ চযািরেইরর্র েংরোগস্থরল অযাথডরর্ডযাক্ পারক্নর অভযন্তরর অিথস্থত 

টাইক্র্রডররাগা টাউর্ ডাউর্টাউরর্ োম্প্রথতক্ থিথর্রয়াগগুরলারক্ আররা িকৃ্তি ক্রার এিং 

এটটর ডাউর্টাউর্ ক্থরডরর আররা হিথশ গি ন ও থিথর্রয়াগ ক্ারজ লাগারত েিােিভারি িযি ার 

র্া  ওয়া েম্পথি ও জর্েিাগরির স্থার্গুরলারক্ পুর্রায় েক্তিয় ক্রার পরি ররয়রে। িযিো 

প্রথতষ্ঠার্, পে নটক্ ও অথধ্িােীর্ররক্ ডাউর্টাউরর্ আোর জর্য আকৃ্ষ্ট ক্ররত টাইক্র্রডররাগা 

গভীর ঐথত াথেক্ হশক্ে, পািথলক্ পাক্ন, ঐথত াথেক্ ভির্গুরলার আস্তরণ েংস্কার, হিইর্ 

থিরটর িযিো প্রথতষ্ঠার্গুরলার েম্প্রোরণ, োশ্রয়ী আিাের্ থিক্ল্প এিং েিিৃ থিটরস্কপ ও 

হগটওরয় েংিান্ত েুরোগ-েুথিধ্ার উপর থভথি ক্রর র্তুর্ পে নটর্ স্থার্ ও েুরোগ-েুথিধ্া বতথরর 

জর্য র্তুর্ থিথর্রয়াগ ক্ররত চায়। এেি থিথর্রয়াগ টাইক্র্রডররাগারক্ প্রাকৃ্থতক্ হেৌন্দে ন এিং 

উন্মুি জর্েিাগরির স্থার্ থ্রয় হ রা পিচারী-িান্ধি এক্টট ক্থরডর থিথশষ্ট অযাথডরর্ডযাক্ ও 

চযাম্পরলইর্ ভযাথলর থচিথিরর্া্রর্র েুরোগ-েুথিধ্া ও অথভজ্ঞতা উপরভারগর এক্টট  ারি 

রূপান্তর ক্ররি।  

  

র্ি ন ক্াথি আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তিল এই অঞ্চরলর ক্থিউথর্টটগুরলার জিা হ্য়া 

প্রস্তািগুরলার এক্টট পঙু্খার্ুপুঙ্খ ও প্রথতরোথগতািূলক্ পে নারলাচর্া প্রক্তিয়া েম্পন্ন ক্রররে এিং 

টাইক্র্রডররাগারক্ িরর্ার্ীত থ রেরি েুপাথরশ ক্রার আরগ থর্রচর েিগুরলা শতন থিরিচর্া 

ক্রররে:  

  

• ডাউর্টাউর্টট েুথর্থ ন্ষ্ট পথরেীিা-থিথশষ্ট ও থর্থিেভারি থির্যস্ত;  

• ডাউর্টাউর্টটরক্ আগাি িূলধ্র্ থ োরি িা ভথিষযরতর হিেরক্াথর ও েরক্াথর 

থিথর্রয়ারগর অর্ু টক্ থ োরি ক্ারজ লাগারর্া হেরত পারর;  

• ডাউর্টাউরর্র িরধ্য অিিা ডাউর্টাউরর্র থর্ক্টিতী এলাক্ায় ক্ি নেংস্থারর্র োম্প্রথতক্ 

িা আেন্ন িকৃ্তি  টার েুরোগ আরে, ো ক্িীর্র আকৃ্ষ্ট ক্ররত পাররি, পুর্ঃউন্নয়রর্ 

ে ায়তা ক্ররি এিং হটক্েই েিকৃ্তি িরয় আর্রি;  

• ডাউর্টাউর্টট বিথচত্র্যিয় িার্ুরষর জর্য এক্টট আক্ষ নণীয় ও প্রাণিন্ত ক্থিউথর্টট;   

• থিউথর্থেপযাথলটট ইথতিরধ্য জীির্ োপরর্র েক্ষিতা ও গুণিার্ িকৃ্তি ক্রর এির্ 

র্ীথতিালা বতথর ও িাস্তিায়র্ ক্রররে অিিা তা ক্রার েক্ষিতা আরে ;  

• থিউথর্থেপযাথলটট ডাউর্টাউরর্র পরু্রুজ্জীথিতক্ররণর এক্টট থভশর্ এিং প্রক্ল্প ও 

উর্যাগগুরলার এক্টট প্রািথিক্ তাথলক্া পাওয়া োয় এির্ এক্টট হখালারিলা ও 

শক্তিশালী ক্থিউথর্টটর অন্তভুনক্তি প্রক্তিয়ার িযিস্থা ক্রররে ;  

• থিউথর্থেপযাথলটটর ক্ারে DRI প্রক্তিয়া োিলারর্ার স্থার্ীয় েক্ষিতা আরে ; এিং  



• থিউথর্থেপযাথলটট এির্ রূপান্তরিূলক্ প্রক্ল্পগুরলারক্ ের্াি ক্রররে হেগুথল DRI 

ত থিল হপরলই থর্ক্টিতী-রিয়ার্ িাস্তিায়রর্র জর্য প্রস্তুত  রয় োরি।  

  

টাইক্র্রডররাগারক্ স্থার্ীয় পথরক্ল্পর্া প্রক্তিয়া অর্ুোয়ী এটটর ডাউর্টাউরর্র এলাক্াগুরলা 

পুর্রুজ্জীথিত ক্রা এিং ্ী নরিয়া্ী েিকৃ্তির জর্য র্তুর্ েুরোগ বতথর ক্রার জর্য 10 থিথলয়র্ 

ডলাররর হেট ত থিল ও থিথর্রয়াগ প্র্ার্ ক্রা  রয়রে। টাইক্র্রডররাগা েযাটেিাগ ন 

ওয়াটারটাউর্, োরার্াক্ হলক্, পটেডযাি, টাপার হলক্ ও িযারের্ার ক্থিউথর্টটগুরলার েরে 

হোগ  রে োরা প্রিি পােঁচটট DRI রাউরে র্ি ন ক্াথি হিরক্ থিজয়ী  রয়থেল।  

  

টাইক্র্রডররাগা DRI অর্ু্ারর্র 10 থিথলয়র্ ডলার হিরক্ 300,000 ডলার পে নন্ত পথরক্ল্পর্া 

ত থিরল িরাে ক্রর এটটর ডাউর্টাউর্রক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার এক্টট হক্ৌশলগত থিথর্রয়াগ 

পথরক্ল্পর্া প্রণয়রর্র প্রক্তিয়া শুরু ক্ররি। থিউথর্থেপযাল প্রথতথর্থধ্, ক্থিউথর্টটর হর্তৃিনৃ্দ ও 

অর্যার্য হেক্র াল্ডারর্র থর্রয় গটিত এক্টট স্থার্ীয় পথরক্ল্পর্া ক্থিটট হিেরক্াথর খারতর 

এক্্ল থিরশষজ্ঞ ও হেট পে নারয়র পথরক্ল্পর্াক্ারীর্র ে ায়তা থর্রয় এই প্ররচষ্টায় হর্তৃত্ব 

থ্রি। হক্ৌশলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্ায় স্থার্ীয় েংস্থার্ ও েুরোগগুরলা পরীক্ষা ক্রা  রি এিং 

ডাউর্টাউর্রক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার ক্থিউথর্টটর থভশরর্র োরি েেথতপূণ ন এিং িাস্তিায়র্ 

উপরোগী অি ননর্থতক্ উন্নয়র্, পথরি র্, আিাের্, ও ক্থিউথর্টট প্রক্ল্পগুরলা ের্াি ক্ররি। 

হক্ৌশলগত থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া ডাউর্টাউরর্র জর্য ক্থিউথর্টটর থভশর্রক্ অগ্রের ক্ররি 

এিং হেরটর তরফ হিরক্ হ্ওয়া এই 10 থিথলয়র্ ডলাররর থিথর্রয়াগ ক্ারজ লাগারত ও 

েম্প্রোরণ ক্ররত পাররি এির্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ প্রক্ল্পগুরলারত DRI অর্ু্ারর্র অি ন 

থিথর্রয়ারগর হক্ষরত্র্ পি প্র্শ নর্ ক্ররি। DRI-এর ষষ্ঠ রাউরের পথরক্ল্পর্াগুথল 2023 োরল 

েম্পন্ন  রি।  

  

হসম্বেটাবর অি হেট রিাটন হজ. রডবরম্বগজ িম্বলর্, "টাইক্র্রডররাগা অযাথডরর্ডযারক্র 

প্রাকৃ্থতক্ হেৌন্দে ন থ্রয় হ রা আউটরডার থচিথিরর্া্রর্র এক্টট  াি, ো এটটরক্ েিগ্র হেট ও 

হ্রশর ভ্রিণক্ারীর্র জর্য উপরভাগ ক্রার িরতা এক্টট আ্শ ন গন্তিযস্থরল পথরণত ক্রররে। 

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর িাধ্যরি প্র্ার্ ক্রা এই ত থিল এর ডাউর্টাউর্রক্ 

আরশপারশর থচিথিরর্া্রর্র েুরোগ-েুথিধ্ার েরে েংেুি ক্রার পাশাপাথশ জর্েিাগরির স্থার্ 

ও আক্ষ নণগুরলারক্ েিিৃ ক্রার জর্য এই টাউরর্র গভীর ঐথত াথেক্ হশক্েরক্ ক্ারজ 

লাগারর্ার িযাপারর টাইক্র্রডররাগার রূপক্ল্পরক্ িাস্তি রূপ থ্রত ো ােয ক্ররি। এর 

ডাউর্টাউর্ অঞ্চলরক্ পুর্রুিার ক্রার জর্য টাইক্র্রডররাগা হে রূপান্তরিূলক্ পথরক্ল্পর্া 

বতথর ক্ররে তা হ্খার জর্য আথি অধ্ীর আগ্র  থর্রয় অরপক্ষা ক্রথে।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) হপ্রবসম্বডে, CEO ও 

কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "টাইক্র্রডররাগার ররয়রে েিিৃ ইথত াে ও প্রাকৃ্থতক্ হেৌন্দে ন, 

এিং ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর এই অি নায়র্ অথধ্িােী ও ্শ নর্ািী উভরয়র 

জর্য েুরোগ-েুথিধ্া ও উেীপর্া িকৃ্তি ক্রার উরেরশয এর্র উভয়টটরক্ ক্ারজ লাগারি। 

ক্থিউথর্টটর হর্তৃরত্ব পথরচাথলত এক্টট হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া এখর্ এির্ েি রূপান্তরিূলক্ 



প্রক্ল্পগুরলার প্রথত িরর্ারোগী  রি হেগুরলা এক্টট েিিৃশীল আঞ্চথলক্ ও থচিথিরর্া্রর্র 

গন্তিযস্থল থ রেরি এই থেটটর ভথিষযতরক্ আররা েু্ৃঢ় ক্ররি।"  

  

র্ি ন কাবি আঞ্চবলক অি ননর্বতক উন্নয়র্ কাউদ্ধিম্বলর (North Country Regional 

Economic Development Council) স -সভাপবত, হজিস িোকম্বকর্া িম্বলর্, "গভর্ নর 

হ াক্রলর হর্তৃরত্বর অধ্ীরর্ র্ি ন ক্াথিরত থর্উ ইয়রক্নর থিথর্রয়াগগুরলা আিার্র 

ক্থিউথর্টটগুরলারত র্তুর্ আগ্র  ও র্তুর্ উন্নয়র্রক্ উজ্জীথিত ক্ররে। ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ র্ি ন ক্াথি এিং থর্উ ইয়ক্ন হেটজরুে ক্থিউথর্টটগুরলারত র্তুর্ 

অি ননর্থতক্ েিকৃ্তিরত ে ায়তা ক্রা এিং হেগুরলা গরে হতালা অিযা ত হররখরে। 

টাইক্র্রডররাগার ররয়রে এক্টট েিিৃ ও অর্র্য ইথত াে ো অেংখয অথধ্িােী ও ্শ নর্ািীরক্ 

েিার্ভারি স্বাগত জার্ারে, এিং টাউরর্র হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্ায় হক্ন্দ্রীয় ভূথিক্া পালর্ 

ক্ররে, এিং তার্র থর্ি নাথচত  ওয়ারক্ েিি নর্ ক্ররত হপরর আিরা গথি নত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ািস এে কবিউবর্টট বরবর্উয়াল (New York State Homes and 

Community Renewal)-এর কবিের্ার রুি অোর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ 

পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর তরফ হিরক্ টাইক্র্রডররাগারক্ 10 থিথলয়র্ ডলার িরাে 

প্র্ারর্র িযাপারর আজরক্র এই অেীক্ারািিতা ক্থিউথর্টটর অথতপ্ররয়াজর্ীয় উন্নয়র্ োধ্র্ 

ক্ররি, ো অযাথডরর্ডযারক্র স্থায়ী অথধ্িােী ও ্শ নর্ািীর্ররক্ েিার্ভারি উপকৃ্ত ক্ররি। 

পথরক্ল্পর্া প্রক্তিয়ায় ক্থিউথর্টট হর্তৃিনৃ্দ ও হেক্র াল্ডারর্র েম্পিৃ ক্রার িাধ্যরি DRI 

টাইক্র্রডররাগার স্থার্ীয় চাথ ্াগুরলা পূরণ  ওয়ার থিষয়টট থর্ক্তিত ক্ররি। ডাউর্টাউরর্র 

এলাক্াগুরলারক্ েিিৃ ক্রা এিং আিার্র হেটজরুে র্তুর্ অি ননর্থতক্ েুরোগ-েুথিধ্া বতথর 

ক্রার িাধ্যরি থর্উ ইয়রক্নর টাউর্ ও থেটটগুরলারক্ েিিৃ ক্রর হতালার জর্য তার থর্রিথ্ত 

প্ররচষ্টার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধ্র্যিা্।"  

  

হেট বসম্বর্টর ডোবর্ম্বয়ল দ্ধজ. হেক িম্বলর্, "টাইক্র্রডররাগা তার ডাউর্টাউর্রক্ েিিৃ ও 

উন্নত ক্রা অিযা ত হররখরে। ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যারগর তরফ হিরক্ পাওয়া 

10 থিথলয়র্ ডলার এেি প্ররচষ্টারক্ আররা এথগরয় হর্রি এিং টাইক্র্রডররাগা োরত আগািী 

িেরগুরলারত অযাথডরর্ডযাক্ পারক্নর অথধ্িােী ও ্শ নর্ািীর্র জর্য েিার্ভারি অি ননর্থতক্ ও 

থচিথিরর্া্র্িূলক্ ক্তিয়াক্লারপর এক্টট  াি  রয় িারক্ হে থিষয়টট থর্ক্তিত ক্ররি।"  

  

অোম্বসেবল স্সে িোবিউ বসম্পসর্ িম্বলর্, "টাইক্র্রডররাগার হলাক্জর্ র্ি ন ক্াথির 

েিরচরয় ক্রিার পথরশ্রিী পথরিার ও িযক্তির্র অর্যতি। তারা তার্র টাউর্ হক্ার্ রূপ লাভ 

ক্ররত চায় হে িযাপারর এক্টট থিে্তৃত রূপক্ল্প ধ্ারণ ক্ররের্ এিং এই রূপক্ল্পরক্ িাস্তরি 

পথরণত ক্রার জর্য প্রথতথ্র্ ক্াজ ক্রর োরের্। এই ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথিতক্রণ উর্যাগ 

্রূ হিরক্ পে নরিক্ষণক্ারীর্র জর্য এই রূপক্রল্পর প্রথত আস্থার ইথেত হ্য়। এেি েংস্থার্ 

ক্ারজ লাথগরয়, টাইক্র্রডররাগা এক্টট প্রাণিন্ত ক্থিউথর্টট থ রেরি এটটর েথতযক্াররর রূরপর 

উপর আরলাক্পাত ক্রার জর্য থর্ধ্ নারণ ক্রা অরর্ক্গুরলা লক্ষযরক্ িাস্তিায়রর্র থ্রক্ এথগরয় 

োওয়ার হক্ষরত্র্ এক্টট ি ৃৎ প্রক্ষপ গ্র ণ ক্ররি।"  

  



টাইকর্ম্বডম্বরাগা টাউম্বর্র সুপারভাইজার িাকন এ. রাইট িম্বলর্, "টাইক্র্রডররাগা টাউর্ 

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর প্রথত অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ এিং DRI-এর তরফ হিরক্ এই েুরোগ পাওয়ার িযাপারর 

অতযন্ত উেথেত। আিরা অি ননর্থতক্ পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর জর্য আিার্র রূপক্ল্পটট েম্পন্ন 

 রত হ্খার প্রতযাশা রাথখ। এই েুরোগ-েুথিধ্া শুধ্ ুআিার্র ডাউর্টাউর্ ক্থরডররক্ই র্য় িরং 

েিগ্র টাইক্র্রডররাগার পাশাপাথশ আরশপারশর থিউথর্থেপযাথলটটগুরলারক্ এিং এরেক্স 

ক্াউথির এই অঞ্চলরক্ উপকৃ্ত ক্ররি।"  

   

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ সম্পম্বকন  

2016 োরল ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশরয়টটভ বতথর ক্রা  রয়থেল রারজযর েি 

্শটট অঞ্চরলর শ রতথল এিং পাোগুথলর পুর্রুজ্জীির্রক্ ত্বরাথিত ক্ররত এিং থিে্তৃত 

ক্রার জর্য ক্াে নক্লারপর হক্ন্দ্র এিং থিথর্রয়ারগর জর্য অর্ ুটক্ থ োরি ক্াজ ক্রার জর্য। 

এম্পায়ার হেট হডরভলপরিি (Empire State Development), হ ািে অযাে ক্থিউথর্টট 

থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal) এিং NYSERDA-এর ে ায়তায় থডপাটনরিি 

অফ হেরটর হর্তৃরত্ব, DRI এক্টট অভূতপূি ন ও উদ্ভাির্ী "পথরক্ল্পর্া-তারপর-িাস্তিায়র্" 

হক্ৌশরলর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্রর ো তাৎক্ষথণক্ িাস্তিায়রর্র োরি হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া ক্রর এিং 

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

োর্িা রর্র উপর থর্ভনরতা হ্রাে ক্রর রারের ো েী জলিায় ুলক্ষয অজনরর্র পাশাপাথশ থর্উ 

ইয়ক্ন হেটরক্ হক্াথভড-19 ি ািারীর প্রভাি হিরক্ এর অি নর্ীথত পুর্থর্ নি নারণ ো েয ক্রার 

এক্টট িূল উপা্ার্।  

  

এই ক্ি নেূথচর প্রিি পােঁচ িেরর, হেট পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর জর্য উপেিু অিস্থায় ররয়রে এিং 

পুর্ঃউন্নয়র্, িযিো, ক্ি নেংস্থার্ বতথর, ি ৃির অি ননর্থতক্ ও আিাের্ েংিান্ত বিথচত্র্য, ও 

েুরোগ-েুথিধ্া আকৃ্ষ্টক্ারীরত পথরণত  ওয়ার েম্ভাির্া ররয়রে এির্ 59টট ডাউর্টাউরর্ 600 

থিথলয়র্ ডলার থিথর্রয়াগ ক্ররত অেীক্ারািি  রয়রে।  

  

ডাউর্টাউরর্র হোগযতা ও রূপান্তররণর থভথিরত অংশগ্র ণক্ারী ক্থিউথর্টটগুথলরক্ হেরটর 10 

আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তিল িরর্ার্ীত ক্রররে। এক্টট ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত 

থিথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ এিং পুর্রুজ্জীথিতক্ররণর জর্য ক্থিউথর্টটর থভশর্রক্ োিরর্ 

এথগরয় থর্রি এিং আররা হিথশ হিেরক্াথর ও েরক্াথর থিথর্রয়াগরক্ ক্ারজ লাগারি এির্ 

গুরুত্বপূণ ন অর্ু টক্ প্রক্ল্পগুরলা িাস্তিায়রর্র জর্য প্রথতটট ক্থিউথর্টটরক্ 10 থিথলয়র্ ডলার 

অর্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  রয়রে।  
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