
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্ব্োম্বগর (DOWNTOWN REVITALIZATION 
INITIATIVE, DRI) চতুর্ন-রাউম্বের র্র্ন কাবির বিজযীর 10 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রাপক 

বিম্বেম্বি পটেডোম্বমর র্াম ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
পটেডোম্বমর ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিত করম্বত র্র্ন কাবি আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নযর্ পবরষম্ব্র 

(North Country Regional Economic Development Council) োম্বর্ েিম্ব াবগতা করম্বি রাজে  
  

গভর্নম্বরর কবমউবর্টিম্বক স্পন্দর্েীল এলাকায রূপান্তবরত করা এিং স্থার্ীয অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা 
করার িোপক প্ম্বেম্বপর অংে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে চতুর্ন-রাউমের ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ 
উম্যামগর র্র্ন কাবির বিজযী বিমেমি পটেডযাম গ্রাম 10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিার পামি অ্র্নাযর্ 
বিমেমি। 10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিার তিবিি ততবর ও তা ডাউর্টাউর্ স্পন্দর্শীি এিাকায 
রূপান্তবরত করার মাধ্যমম তাম্র অ্র্নর্ীবতমক চাঙ্গা কমর তুিমত োিােয করার জর্য বিবর্মযাগ করা 
ঘেমটর অ্র্য একটি োমবগ্রক িক্ষ্য বিমেমি বচবিত কমর DRI এর প্রর্ম বতর্ রাউমে, ঘেমটর 10 
টি আঞ্চবিক অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ অ্ঞ্চি ঘর্মক একটি কমর ঘপৌরেভামক 10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিার 
বিজযী বিমেমি বর্িনাচর্ করা িয, ঘেখামর্ বর্উ ইযকন িােীর পরিতী প্রজন্ম িেিাে করমত, কাজ 
করমত এিং একটি পবরিার িাডামত চাইমি।  
  
"ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবিতকরণ উম্যামগর োিামেয আমরা রাজয জমুড ঘকৌশিগত বিবর্মযামগর স্থার্ীয 
অ্র্নর্ীবতমক শবিশািী করার ঘক্ষ্মে ইবতিাচক প্রভাি ঘ্খমত পাবি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"পটেডযাম গ্রাম র্র্ন কাবির জর্য একটি প্রধ্ার্ বশক্ষ্া এিং িাবণবজযক ঘকন্দ্র বিমেমি কাজ কমর, 
এিং এই অ্র্নাযর্ ওই ঘকমন্দ্রর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশমক পুর্রুবজ্জিীত করমত োিােয করমি।"  
  
"আমাম্র ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ উম্যাগ একটি শারীবরক পবরিতন মর্র ঘচময অ্মর্ক ঘিবশ 
বকছু - এটি বর্উ ইযকন  জমুড েম্প্র্াযগুবির মমধ্য একটি মর্স্তাবিক স্থার্ান্তর ততবর করার বিষয", 
ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘিাচুল িম্বলর্। "এই িক্ষ্যবভবিক বিবর্মযাগ ব্ময পটেডযাম স্থার্ীয 
েম্প্ শবিশািী করার এিং আঞ্চবিক অ্গ্রাবধ্কারগুবিমক এবগময বর্ময োিার প্রকল্পগুবিমত বিবর্মযাগ 
করমত পারমি। DRI একটি উজ্জ্বি অ্র্ননর্বতক ভবিষযত ততবর করার এিং র্র্ন কাবি ও রাজযিযাপী 
প্রবতটি অ্ঞ্চমির জীির্োোর মার্ উন্নত করার জর্য আমাম্র চিমার্ অ্ঙ্গীকামরর অ্ংশ।"  
  



 

 

পটেডোম  
  
পটেডযাম গ্রামমর িাবণবজযক ঘকার 21শ শতাব্দীর বশক্ষ্ার োমর্ ঐবতিাবেক কাঠামমাগুবির বমশ্রণ 
 টায, িাবণজয, উচ্চবশক্ষ্া, স্বাস্থয ঘেিা এিং বশল্পকিার ঘকন্দ্রস্থি বিমেমি পবরমষিা প্র্ার্ কমর। বতর্ 
্শমকরও ঘিবশ েময ধ্মর পটেডযাম রূপান্তরকামী উন্নযমর্র জর্য গবত বর্ধ্নারণ কমরমছ এক 
শবিশািী স্থার্ মািাতয গমড তুমি, শিরতবির আিাবেক বিকমল্পর উন্নযমর্ েবুিধ্া প্র্ার্ কমর, ঘছাট 
এিং িড উভয িযিোগুবিমক েিাযতা প্র্ার্ কমর, এিং জি েবন্নবিত পাকন  েমৃদ্ধ কমর, 
প্রমিশাবধ্কার এিং বিমর্া্র্মূিক েুমোগ িৃবদ্ধ কমর। পটেডযাম এখর্ একটি পর্ ততবর করার উপর 
তার ্বৃি স্থাপর্ কমরমছ ো অ্র্ননর্বতক উন্নযমর্র োমর্ ঐবতিাবেক ও প্রাকৃবতক েম্পম্র েংরক্ষ্মণর 
ভারোময িজায রামখ। DRI অ্যাওযাডন  তার েংরক্ষ্মণর প্রমচিামক অ্গ্রের করমি, বশল্পকিা, 
বিঙ্কমেপ এিং জি েবন্নবিত এিাকার উন্নযর্, এিং ঐবতিযিািী ও র্তুর্ প্রেবুির িযিোর প্রবত 
েমর্নর্ প্র্ার্ করমি, ঘেখামর্ প্রকৃবত ও েংেৃবত েিািস্থার্ কমর।  
  
র্র্ন কাবি আঞ্চবিক অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ পবরষ্ এই অ্ঞ্চমির বিবভন্ন কবমউবর্টির কাছ ঘর্মক 
প্রস্তাির্ার একটি প্রবতমোবগতামূিক পেনামিাচর্া প্রবিযার মধ্য ব্ময বগমযবছি এিং পটেডযামমক 
বিজযী বিমেমি েুপাবরশ করার আমগ বর্ম্নবিবখত োতটি মান্দমের েি কটি বিমিচর্া কমরবছি:  
  

• ডাউর্টাউর্টিমক েুস্পি েীমার্া েি বর্বিড িমত িমি;  
• ডাউর্টাউর্টি প্রবতমিশী অ্ঞ্চি িা তার আমশপামশর আমগর িা ভবিষযমত গমড উঠমত পামর 

এমর্ ঘিেরকাবর িা েরকাবর বিবর্মযাগগুবির েুবিধ্া বর্মত পারমি;  
• ডাউর্টাউর্টির মমধ্য, িা কাছাকাবছর মমধ্য োম্প্রবতক িা আেন্ন কমনেংস্থামর্র েম্ভাির্া 

র্াকমি ো ডাউর্টাউর্টিমত কমীম্র আকবষনত করমি, পুর্রুন্নযমর্ েিাযতা করমি এিং 
উন্নযর্মক ্ী নস্থাযী কমর তুিমি;  

• ডাউর্টাউর্টিমক, আমগ ঘর্মক িেিাে করা অ্বধ্িােী, তরুণ প্রজন্ম এিং ্ক্ষ্ কমী েি 
বিবভন্ন িযমের বিবচে জর্মগাষ্ঠীর জর্য অ্িশযই একটি আকষনণীয এিং প্রাণিন্ত কবমউবর্টি 
িমত িমি;  

• ঘপৌরেভাটিমক স্থার্ীয ভূেম্পম্র িযিিার, আধ্বুর্ক অ্ঞ্চি বিভাজর্ ঘকাড এিং পাবকন ং 
েযাোডন , পণুনাঙ্গ রাস্তার পবরকল্পর্া, শবি ্ক্ষ্ প্রকল্প, পবরমিশ িান্ধি কাজ এিং েিনজর্ীর্ 
পবরিির্ িযিস্থা েংিগ্ন অ্ঞ্চমি িেিাে, িযিো স্থাপর্ এিং অ্িের বিমর্া্মর্র পেনাপ্ত জাযগা 
েি িেিাে ঘোগযতা এিং জীির্োোর মার্ উন্নযর্কারী র্ীবতগুবি আমগ ঘর্মকই গ্রিণ 
কমরমছ এমর্ িমত িমি িা র্ীবতগুবি ততবর এিং িাস্তিাবযত করমত েক্ষ্ম িমত িমি িা;  

• ঘপৌরেভাটিমক একটি উন্মিু এিং িযাপক কবমউবর্টি অ্ংশগ্রিণ প্রবিযা েম্পা্র্ করমত িমি 
োর ফিস্বরূপ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীিমর্র এিং এমর্ একটি প্রারবম্ভক প্রকল্প এিং উম্যামগর 
তাবিকার জর্য মার্বেকতা ততবর করমি ো একটি DRI ঘকৌশিগত বিবর্মযামগর পবরকল্পর্ামক 
অ্ন্তভুন ি করমত পামর; এিং  

• ঘপৌরেভাটি রূপন্তমূিক প্রকল্পগুবিমক শর্াি কমরমছ ো প্রর্ম এক িা ্ ুিছমরর মমধ্য DRI 
তিবিিটিমক কামজ িাবগময িাস্তিাবযত করার জর্য প্রস্তুত র্াকমি।  

  



 

 

পটেডযামমর চতুর্ন রাউমের DRI জয শিরটিমক তার শিরতিীর এিাকাগুমিা পুর্রুজ্জীবিত করার 
এিং ্ী নমমযা্ী প্রিবৃদ্ধর র্তুর্ েুমোগ ততবর করার জর্য রামজযর অ্র্নাযর্ এিং বিবর্মযাগ বিোমি 
10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিার পাওযার অ্বধ্কারী কমরমছ। পটেডযাম এখর্ প্ল্যাটেিাগন শির এিং 
ওযাটারটাউর্ এিং োরার্াক ঘিক গ্রামমর োমর্ ঘোগ্ার্ কমরমছ, োরা বছি ের্ািমম প্রর্ম বতর্টি 
DRI রাউমে র্র্ন কাবির বিজযী।  
  
এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক ঘজ. গাটন লার িম্বলর্, "DRI ফাবেং 
শিরতিীর পটেডযামমর িন্টর্মোগযতা এিং বি্যমার্ েম্পম্র েুবিধ্া ঘর্মি - ঘেমর্ তার 
ঐবতিাবেক ভির্েমূি, িযিোগুবি এিং োংেৃবতক স্থার্গুবির — এই গ্রামমর ঘকন্দ্রটিমক পুর্রুজ্জীবিত 
করার জর্য রূপান্তরকারী প্রকল্পেমূি েমর্নর্ করমত ো র্তুর্ বিবর্মযাগ, েম্প্র্ামযর উন্নযর্ এিং 
আঞ্চবিক অ্র্ননর্বতক উন্নযর্মক উৎোবিত করমি।"  
  
ঘেম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাোর্া ঘরাোম্বডা িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ বরভাইটািাইমজশর্ ইবর্বশমযটিভ 
রামজযর বিবভন্ন প্রামন্তর কমযক ডজর্ শিরতিীমক োিােয কমরমছ এিং বর্উ ইযকন  ব মর 
েম্প্র্াযগুবির ইবতিাচক পবরিতন মর্র বর্ময এমেমছ। আজ পটেডযামমর পািা গুরুত্বপূণন প্রকল্পগুবিমক 
অ্র্নাযর্ করার জর্য একটি গ্রামন্টর বিজযী িওযার, ো শিরটিমক উিরাঞ্চমির জর্য অ্র্ননর্বতক 
ঘকন্দ্র বিমেমি গমড তুিমি। গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যিা্, পটেডযাম এমর্ একটি ভবিষযমত উপবর্ত 
িমি োর ঘকন্দ্রস্থি িমি এক পুর্রুজ্জীবিত শিরতিী, ঘেখামর্ অ্বধ্িােী এিং িযিোগুমিা িেিাে 
করমত পারমি এিং োফিয িাভ করমি।"  
  
বর্উ ইযকন  ঘেট ঘিামে অোে কবমউবর্টি বরবর্উযাল (New York State Homes and Community 
Renewal) কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "ডাউর্টাউর্ বরভাইটািাইমজশর্ 
ইবর্বশমযটিভ এই েি পটেডযামমর মত েম্প্র্াযগুবিমক ঘেই েকি েংস্থার্ প্র্ার্ কমর ো তাম্র 
প্রমযাজর্ তাম্র ডাউর্টাউর্গুবিমক পুর্রুজ্জীবিত করমত এিং তাম্র অ্র্নর্ীবতমক িৃবদ্ধ করমত। এই 
10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিামরর বিবর্মযাগ েি গভর্নর কুওমমা েকি বর্উ ইযকন িােীম্র জর্য র্তুর্ 
েুমোগ ততবর করার এিং র্র্ন কাবিমক িেিামের, কাজ ও ভ্রমমণর জর্য আমরা ভামিা একটি স্থার্ 
বিোমি ততবর করার অ্ঙ্গীকারিদ্ধতা প্রকাশ করমছর্।"  
  
বেম্বর্টর ঘজাম্বেফ বিম্বফা িম্বলর্, "আবম খুি আর্বন্দত ঘে পটেডযাম একটি 10 বমবিযর্ ডিামরর 
ডাউর্টাউর্ বরভাইটািাইমজশর্ ইবর্বশমযটিভ পুরোর গ্রিণ করমি এিং গভর্নর আপমেট বর্উ ইযকন  
কবমউবর্টিগুবিমত বিবর্মযামগর গুরুমত্বর প্রমযাজর্ িুঝমত পামরর্। এই বিবর্মযাগ স্থার্ীয ও আঞ্চবিক 
অ্র্নর্ীবতমক িবৃদ্ধ করমত োিােয করমি, চাকবরর িবৃদ্ধ প্রবতপাির্ করমত এিং পটেডযাম ও র্র্ন 
কাবিমত অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ চাির্া করমত োিােয করমি।"  
  
বিধার্েভার ে্েে মাকন  ওযালবজক িম্বলর্, "এটা পটেডযামমর জর্য এক জয। এই DRI ফােগুবি 
গ্রামটিমক অ্িযািত িবৃদ্ধর জর্য এক অ্িস্থামর্ রাখার জর্য অ্পবরিােন িমি, শিরতিীমত িযিোগুবিমক 
প্রিুব্ধ করমত োিােয করমি, কমনেংস্থার্ ততবর করমত এিং পটেডযামমক িাাঁচার, কাজ করার এিং 



 

 

পবরিার িাির্পাির্ করার জর্য এক অ্োধ্ারণ স্থার্ বিমেমি িজায রাখার জর্য িহু িছমরর জর্য 
োিােয করমি।"  
  
র্র্ন কাবি বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর ঘকা-ঘচযার ঘজমে মোকম্বকর্া এিং 
ডঃ টি ঘোর্ িম্বলর্, "পটেডযাম গ্রাম একটি শবিশািী ঘকৌশিগত পবরকল্পর্া গমড ঘতামি ো তার 
শিরতিীর ভির্গুবির ইবতিােমক এিং তার তার পাকন  এিং জি েবন্নবিত এিাকার প্রমিশাবধ্কারমক 
মূিধ্র্ কমর গমড ঘতািার পবরকল্পর্া কমর, । আমাম্র েিকমী পবরষ্ ে্েযম্র পক্ষ্ ঘর্মক 
আমরা গ্রামটিমক ও তার িাবেন্দাম্র অ্বভর্ন্দর্ জার্াবি।"  
  
ঘেন্ট লম্বরি কাউবন্ট ঘিাম্বডন র আইর্প্রম্বণতাম্ব্র েভাপবত ঘজাম্বেফ লাইটফুট িম্বলর্, "আজ 
েকামির ঘ াষণা ঘে পটেডযাম গ্রাম এই িছমরর 10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিামরর ডাউর্টাউর্ 
বরভাইটািাইমজশর্ উম্যামগর বিজযী, শুধ্ু পটেডযাম গ্রাম র্য, ঘগাটা ঘেন্ট িমরন্স কাউবন্টর জর্য 
্ারুণ খির। অ্র্নাযর্ ভবিষযৎ পটেডযামমর েমামজর ্ী নমমযা্ী অ্র্ননর্বতক প্রিৃবদ্ধর জর্য বভবি 
প্র্ার্ করমি এিং অ্র্যার্য িতন মার্ এিং েম্ভািয প্রমচিার উপর একটি ইবতিাচক প্রভাি ঘফিমি শুধ্ু 
পটেডযাম র্য, কাউবন্ট িযাপী। পটেডযাম কবমউবর্টির কাজ ঘর্মক ঘে েুফি বমিমি তা ঘ্খার 
জর্য আবম উন্মখু িময আবছ এিং বিশ্বাে কবর ঘে ওই েুবিধ্া ঘেন্ট িমরন্স কাউবন্টর অ্র্নর্ীবতর 
উপর িযাপকভামি প্রভাি বিস্তার করমি।"  
  
পটেডোম্বমর ঘমযর ঘরইর্ম্বিাল্ড টিশ্লার িম্বলর্, "পটেডযাম ট্রাবে ঘিাডন  অ্ি ট্রাবে,আমাম্র 
িাবেন্দা, িযিোযী েম্প্র্ায, এিং প্রাবতষ্ঠাবর্ক অ্ংশী্ারম্র পক্ষ্ ঘর্মক আবম আমাম্র আন্তবরক 
ধ্র্যিা্ জ্ঞাপর্ করমত চাই গভর্নর কুওমমা, ঘিফটর্ান্ট গভর্নর ঘিাচুি এিং র্র্ন কাবি আঞ্চবিক 
অ্র্ননর্বতক উন্নযর্ পবরষ্মক 2019 োমির ডাউর্টাউর্ বরভাইটািাইমজশর্ উম্যামগর প্রাপক বিমেমি 
পটেডযামমক বর্িনাচর্ করার জর্য। DRI প্রবিযা আমাম্র েমাজমক িড স্বপ্ন ঘ্খার চযামিঞ্জ কমরমছ, 
আর আমরা তাই কমরবছ। আজ ঘেই েি িড স্বপ্ন েবতয িমি। এই 10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিামরর 
অ্র্ু্ার্ পটেডযামমর ভবিষযমতর জর্য আমাম্র রূপান্তরকারী কল্প্বৃিমক িাস্তিাবযত করমত োিােয 
করমি। আমরা করমত ঘপমরবছ! - ধ্র্যিা্!"  
  
পটেডযাম গ্রাম এখর্ একটি ঘকৌশিগত বিবর্মযাগ পবরকল্পর্া (Strategic Investment Plan) গমড 
ঘতািার প্রবিযা শুরু করমি তার শিরতিীমক পুর্রুজ্জীবিত করার জর্য DRI অ্র্ু্ামর্র 10 বমবিযর্ 
মাবকন র্ ডিার ঘর্মক 300,000 মাবকন র্ ডিার অ্িবধ্ প্ল্যাবর্ং ফাে ব্ময। ঘপৌর প্রবতবর্বধ্, 
কবমউবর্টি ঘর্তা এিং অ্র্যার্য ঘেকমিাল্ডার দ্বারা গঠিত একটি স্থার্ীয পবরকল্পর্া কবমটি ঘিেরকাবর 
খামতর বিমশষজ্ঞ ও ঘেমটর পবরকল্পর্াবি্ম্র একটি ্মির েিাযতা েি এই প্রমচিার ঘর্তৃত্ব ঘ্মি। 
ঘকৌশিগত বিবর্মযাগ পবরকল্পর্া স্থার্ীয েম্প্ ও েমুোগ-েুবিধ্া পরীক্ষ্া করমি এিং অ্র্ননর্বতক 
উন্নযর্, পবরিির্, আিাের্, এিং কবমউবর্টির প্রকল্পগুমিামক ের্াি করমি ো ডাউর্টাউর্ 
পটেডযামমক পুর্বরবজ্জবিত করার জর্য কবমউবর্টির বচন্তাভাির্ার োমর্ োমঞ্জেযপূণন এিং িাস্তিাযমর্র 
জর্য প্রস্তুত। শিরতিীর পটেডযাম িযামটবজক ইর্মভেমমন্ট প্ল্যার্ DRI গ্রান্ট ফাে বিবর্মযামগর পর্ 
ঘ্খামি পুর্রুজ্জীিমর্র প্রকল্পগুবিমত, ো শিরতবির জর্য েমামজর কল্প্বৃিমক অ্গ্রের করমি এিং 



 

 

রামজযর 10 বমবিযর্ মাবকন র্ ডিার বিবর্মযামগর েবুিধ্া ঘর্মি এিং তা প্রোবরত করমি। DRI এর 
চতুর্ন রাউমের পবরকল্পর্া 2020 োমি েমূ্পণন িমি।  
  
ডাউন্টাউর্ বরভাইটািাইমজশর্ উম্যামগর েম্পমকন  আরও তর্য পাওযা োমি এখামর্।  
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