
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ রে্াল্ফ উইলসর্ কর্জারম্বভন্সি, িাম্বেম্বলা বসটি, এিং 

অংেীদারগণ ভবিষেৎ রে্াল্ফ উইলসর্ পাম্বকনর কাজ শুরু কম্বরম্বে  

  

110 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর স ম্ব াগ বিবর্ম্বয়াগ প্রাক্তর্ লাসোল পাকনম্বক িাম্বেম্বলার 

ওয়ািারফ্রম্বের একটি অর্র্ে, বিশ্বিাম্বর্র পাকন ব ম্বসম্বি রূপান্তর করার সম্প্রদাম্বয়র স্বপ্ন 

পূরণ করম্বি  

  

প্রিি প নাম্বয়র বর্ি নাণকাম্বজর িম্বযে িাকম্বি উন্নত অোম্বেম্বসর জর্ে একটি বসগম্বর্চার 

পিচারী বিজ, িল হেলার িাম্বের উন্নয়র্ এিং উপকূলম্বরোর পুর্ি নাসর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে বাকেকলা থিটি এবং রয্াল্ফ উইলির্ পাক্ন 

ক্র্জারকভন্সি (Ralph Wilson Park Conservancy), রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়র হিকেথর্য়াল 

পাকক্নর (Ralph C. Wilson, Jr. Centennial Park) ("রয্াল্ফ উইলির্ পাক্ন (Ralph Wilson Park)") 

ক্াজ শুরু ক্করকে, এটি বাকেকলার ওয়ািারফ্রকে অবথিত এক্টি 99 এক্করর থবশ্বমাকর্র পাক্ন। 

"ইমান্সজর্ লািযাল (Imagine LaSalle)" থর্কদনশর্ায় িাথপত, প্রাক্তর্ লািযাল পাকক্নর (LaSalle Park) 

িম্প্রদায়থভথিক্ স্বপ্নদশ নর্ প্রন্সিয়ায় রয্াল্ফ উইলির্ পাক্নটি 110 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 

রূপান্তকরর মকযয থদকয় থগকয় হদকশর িবকিকক্ িুন্দর এবং অন্তভভ নন্সক্তক্র পাবথলক্ হেিগুথলর 

এক্টি  কব, ো আকশপাকশর বাথিন্দা এবং অঞ্চল ও তার বাইকরর দশ নর্ািীকদরও হিবাদার্ ক্রকব। 

পাকক্নর র্াম প্রয়াত উকদযাক্তা, হভকিরার্, এবং দার্শীল বযন্সক্ত রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়করর 

হলকগথিকক্ িম্মার্ জার্ায়। এর ক্াজ 2025 িাকলর হশকষর থদকক্ িম্পূণ ন  কব বকল আশা ক্রা 

োকে। হরন্ডাথরং পাওয়া োকব এখাকর্।  

  

"বাকেকলা থবলকির অকর্ক্ প্রজকের ভক্তরা বাকেকলার প্রথত প্রথতষ্ঠাতা রয্াল্ফ উইলিকর্র 

অঙ্গীক্ার এবং তার আজীবর্ উদারতার বযাপাকর জাকর্," গভর্ নর কোবি হ াকল িম্বলর্। "রয্াল্ফ 

উইলির্ পাকক্নর ক্াজ শুরু  ওয়ার েকল এই ওয়ািারফ্রে পাকক্ন এক্টি ি কোথগতামূলক্ 

রূপান্তর আিকব ো এটিকক্ এক্টি প্রাণবন্ত িম্প্রদাকয়র িাকর্ পথরণত ক্রকব, হেখাকর্ আগামী বহু 

বের যকর ভথবষযৎ প্রজে িমকবত  ওয়া উপকভাগ ক্রকব। এটি থর্ন্সিত ক্রকব হে আমাকদর 

িম্প্রদাকয়র প্রয়াত রয্াল্ফ উইলিকর্র ভাকলাবািা প্রভাব থবস্তার ক্রকতই িাক্কব।"  

  

কর্জারম্বভন্সি হিাম্বডনর হপ্রবসম্বডে হিলাঙ্গার িম্বলর্, "এটি বাকেকলার িব নব ৃৎ ওয়ািারফ্রে 

পাক্ন এবং এটি 1932 িাকল েখর্ এটি বাকেকলা থিটির শতবষ ন উদোপর্ আকয়াজর্ ক্কর তখর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Fspace%2FrBoACx4l4g&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R2XWjfXXvcH%2FK4n%2BySVZwiozgxpLanGSbSZUSSVdSqQ%3D&reserved=0


হিকক্ পন্সিম থর্উ ইয়কক্নর এক্টি অথবকেদয অংশ  কয় আকে। এই যরকর্র থর্ম নাণ ক্াজ জীবকর্ 

এক্বারই  কয় িাকক্। রয্াল্ফ উইলির্ পাক্নটি হদকশর হিরা পাক্নিমূক র তাথলক্ায় িার্ ক্কর 

থর্কব এবং আমাকদর এলাক্াগুথলকক্ অকর্ক্ভাকব প্রভাথবত ক্রকব। ক্কয়ক্ প্রজকের 

বাকেকলাবািীরা এখাকর্ িমকবত  কব এবং িারাজীবর্ মকর্ রাখার মকতা স্মথৃত ততথর ক্রকব। 

আমরা পুকরা িম্প্রদাকয়র অংশীদারকদর িাকি ক্াজ ক্রকত হপকর গথব নত, োকত এই পাক্নটিকক্ 

পন্সিম থর্উ ইয়ক্নবািীকদর জর্য এবং পুকরা অঞ্চল ও তার বাইকরর দশ নর্ািীকদর জর্য এক্টি 

গন্তবয থ কিকব এর পণূ ন িম্ভাবর্ায় হপ ৌঁোকত িা ােয ক্রকত পাথর।"  

  

হিয়র িায়রর্ িাউর্ িম্বলর্, "2018 িাকলর অকটাবর মাকি মযাথর উইলির্ বাকেকলাকত আকির্ 

এবং এই হ াষণা ক্কর িক্কলর হৃদয় উষ্ণতায় ভথরকয় হদর্ হে রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়র 

োউকন্ডশর্ প্রাক্তর্ লািযাল পাক্নকক্ এক্টি থবশ্বমাকর্র, ওয়ািারফ্রে গন্তকবয পথরণত ক্রকত, 

োকত ক্কর এটি এযরকর্র পথরকবকশর প্রাকৃ্থতক্ হি ন্দকে নর িব নাথযক্ বযব ার ক্রকত পাকর, আমার 

প্রশািকর্র প্রকেষ্টাকক্ িমি নর্ ক্রকত 50 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকব। আজকক্র শুরু 

 ওয়া ক্াজ প্রথতকবশী িম্প্রদায় এবং বাকেকলার িক্ল বাথিন্দাকদর আগামী ক্কয়ক্ প্রজে যকর 

উপকভাগ ক্রার মকতা এক্টি 'জর্গকণর পাক্ন' ততথর ক্রার হে অন্তভভ নন্সক্তক্র এবং স্বে 

পথরক্ল্পর্া প্রন্সিয়া রকয়কে তার এক্টি প্রযার্ মাইলেলক্।"  

  

সম্প্রদাম্বয়র হর্তৃম্বে বর্ি নাণ  

  

প্রািথমক্ 50 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াকগর পাশাপাথশ, োউকন্ডশর্ ইমান্সজর্ লািযাল 

উকদযাগ শুরু ক্রার জর্য অথতথরক্ত ত থবল প্রদার্ ক্করকে, এটি পাক্নটিকক্ প্রথতকবশী, বাথিন্দা ও 

দশ নর্ািীকদর জর্য এক্টি থবশ্বমাকর্র গন্তকবয পথরণত ক্রার জর্য িম্প্রদাকয়র স্বপ্ন থবকবের্া ও 

থবক্াশ ক্রার জর্য এক্টি বহু বেকরর িম্প্রদায়থভথিক্ প্রকেষ্টা। বাকেকলা ইউথর্ভাথি নটির 

আঞ্চথলক্ ইর্থিটিউি (University at Buffalo Regional Institute, UBRI) এই িংেুক্ত  ওয়ার 

ক্াকজ হর্তৃত্ব থদকয়কে উইলির্ োউকন্ডশর্, হেিার বাকেকলা ক্থমউথর্টি োউকন্ডশর্ 

(Community Foundation for Greater Buffalo), বাকেকলা থিটি পাক্নি এবং থরন্সিকয়শর্ 

থডথভশর্ (Division of Parks and Recreation), বাকেকলা আরবার্ হডকভলপকমে ক্কপ নাকরশর্ 

(Buffalo Urban Development Corporation, BUDC), ক্থমউথর্টি িাথভনকিি এবং থরন্সিকয়শর্াল 

হপ্রাোথমং থডপািনকমে (Community Services and Recreational Programming), এবং হময়করর 

হক্ শলগত পথরক্ল্পর্ার অথেকির (Office of Strategic Planning) িাকি অংশীদাথরত্ব ক্কর।  

  

এর পর হিকক্ ত থবল প্রদার্ক্ারী এবং হিক্ক াল্ডারগণ রয্াল্ফ উইলির্ পাকক্নর জর্য 

িম্প্রদাকয়র স্বপ্ন পথরপূণ ন ক্রকত ক্াজ ক্রকে। পাকক্নর অন্তভভ নন্সক্তক্ারী ও তবথেকযযর িংসৃ্কথতকক্ 

উদোপর্ ক্রার জর্য, এবং অর্ুকপ্ররণাদায়ক্ লযান্ডকস্কথপং দ্বারা প্রকৃ্থতকক্ বরণ ক্কর হর্ওয়ার 

জর্য র্ক্শাকৃ্ত পাক্নটির র্ািক্ীয় রূপান্তর ক্রা  কব। িুদরূপ্রিারী পা াড় ও উপতযক্া, িন্সিয় ও 

তবথেযযময় থবকর্াদর্মূলক্ ক্ম নক্াণ্ড, এবং িক্ল বয়কির থশশুকদর হখলার িাকর্র গন্তবয দ্বারা 

িকপাোথে বদকল োকব। র্তভ র্ র্ক্শা এক্টি র্তভ র্ পিোরী থিকজর মাযযকম এলাক্ার িাকি 

িংকোগ বনৃ্সি ক্রকব, থর্রাপদ পাথর্ পাওয়ার িুকোগ িকব নাচ্চ ক্রকব, জলবায় ুপথরবতনর্ এবং 

হলকক্র পাথর্র িীমা বনৃ্সির প্রভাব প্রশমর্ ক্রকত এক্টি থিথতিাপক্ উপকূ্লকরখা িাপর্ ক্রকব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F10%2FImagineLaSalleBriefingBook_FINAL_SinglesReduced.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bED9QdNci1FPQ%2BFwO%2FtXsS2mw5TP3UPsmT%2FfjmbWqg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F10%2FImagineLaSalleBriefingBook_FINAL_SinglesReduced.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bED9QdNci1FPQ%2BFwO%2FtXsS2mw5TP3UPsmT%2FfjmbWqg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F10%2FImagineLaSalleBriefingBook_FINAL_SinglesReduced.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bED9QdNci1FPQ%2BFwO%2FtXsS2mw5TP3UPsmT%2FfjmbWqg%3D&reserved=0


রে্াল্ফ বস. উইলসর্ জুবর্য়র োউম্বেেম্বর্র হপ্রবসম্বডে এিং প্রযার্ বর্ি না ী কি নকতনা 

হডবভড ও. এগর্ার িম্বলর্, "বাকেকলা থিটি, থর্উ ইয়ক্ন হিি এবং আকরা অকর্ক্ অংশীদারকদর 

ি কোথগতা োড়া, োরা 2018 িাকল আমাকদর প্রথতষ্ঠাতা রয্াল্ফ উইলির্কক্ িম্মার্ জাথর্কয় গ ৃীত 

এই প্রথতশ্রুথত বযব ার ক্কর এবং এর উপর থভথি ক্কর এক্ন্সযত  কয়কে, আজকক্র ক্াজ শুরু 

 ওয়া িম্ভব  কতা র্া। ইমান্সজর্ লািযাল জথড়ত ক্রার প্রন্সিয়াটি ভথবষযৎ রয্াল্ফ উইলির্ পাকক্নর 

জর্য এক্টি উচ্চাক্াঙ্ক্ষী িম্প্রদাকয়র স্বপ্ন প্রদার্ ক্করকে ো অংশীদারগণ, হিক্ক াল্ডার, এবং 

ত থবলদার্ক্ারীকদর এই দুদনান্ত দকলর জর্য উেুক্ত ও িক্লকক্ স্বাগত জার্াকব এমর্ এক্টি 

পাবথলক্ হেকি জীবকর্ এক্বার  ওয়া িম্ভব এমর্ থবথর্কয়াগ িমি নর্ ক্রার বযাপাকর আমাকদর 

িাকি হোগদার্ ক্রার পি ততথর ক্কর থদকয়কে।"  

  

বর্ি নাম্বণর সিয়সূবচ  

  

পাক্নটি আগামী ক্কয়ক্ বের যকর পে নায়িকম থর্থম নত  কব। থর্ম নাণক্াজ েীকের হশকষর থদকক্ 

শুরু  কব বকল প্রতযাশা ক্রা োকে, এটি শুরু  কব পাকক্ন োতায়াতক্ারীরা োকত ি কজ পাকক্ন 

হেকত পাকর হিজর্য এক্টি থিগকর্োর পিোরী থিজ থর্ম নাকণর মকযয থদকয়। এোড়াও 

পথরক্ল্পর্ািমূ  এক্াথযক্ হবজবল ও িেিবল মাঠ উন্নয়কর্র জর্য, এবং পাক্নকক্ হলকক্র পাথর্র 

উঁেভ  িীমা এবং েরম আব াওয়া হিকক্ রক্ষা ক্রার জর্য এক্টি থিথতিাপক্ উপকূ্লকরখা ততথরর 

জর্য ইর্কলি এলাক্ার পুর্ব নাির্ ক্রার আহ্বার্ও ক্করকে।  

  

অর্য থক্েভ  ক্াজ ো ইথতমকযয হশষ  কয়কে: মাথক্নর্ প্রকক্ শলীকদর আথম ন হক্ার (U.S. Army Corps 

of Engineers) ক্কর্ নল ওয়াডন পাম্ম্পং হিশকর্র িামকর্র থবদযমার্ িমুদ্র প্রথতকরাযী বাযঁকক্ 

উকেখকোগয পথরমাণ িংস্কার ক্করকে, বাকেকলা পাথর্ ক্তৃনপক্ষ (Buffalo Water Authority) 

এক্টি 48 ইন্সঞ্চ ওয়ািার হমইকর্র অথত গুরুত্বপূণ ন হমরামতক্াজ হশষ ক্করকে, হস্কি পাক্ন এবং 

ওয়ািারফ্রে থভকলজ (Waterfront Village) আবািকর্র হপেকর্র এম্পায়ার হিি হেইকলর 

(Empire State Trail) উন্নয়র্ক্াজ হশষ  কয়কে।  

  

থবশ্ববযাপী এর িজৃর্শীল এবং অর্র্য শহুকর র্ক্শার জর্য পথরথেত এক্টি থর্উ ইয়ক্নথভথিক্ 

িাপতয োম ন, মাইকক্ল ভযার্ ভকক্র্বাগ ন অযাকিাথিকয়িি (Michael Van Valkenburgh 

Associates, MVVA), বাকেকলা থিটি, BUDC, UBRI এবং ইমান্সজর্ লািযাল প্রক্ল্প অংশীদারকদর 

ি কোথগতা থর্কয় পাক্নটির র্ক্শা ক্করকে। এোড়াও MVVA হডেকয়কির থরভারফ্রকে রয্াল্ফ 

উইলির্ পাকক্নর "হবার্কক্" র্ক্শা ক্রকে, ো উইলির্ োউকন্ডশকর্র আকরক্টি হভ গথলক্ 

মকর্াকোকগর িার্। র্তভ র্ পিোরী থিজটির র্ক্শা ও থর্ম নাণ ক্াকজর হর্তৃত্ব থদকে িাপতয এবং 

প্রকক্ শল োম ন িযালাইখ বাজনারমযার্ পািনর্ার (schlaich bergermann partner, sbp), থিজটি I-

190 এ থবি্তৃত এবং রয্াল্ফ উইলির্ পাক্নকক্ আকশপাকশর এলাক্ািমূক র িাকি িংেুক্ত 

ক্কর। BUDC এবং গাথডনর্ার অযান্ড থিওকবাল্ড (Gardiner & Theobold) িম্পূণ ন প্রক্ল্পটির 

বযবিাপর্া ক্রকব। ন্সজলকবর্ থবন্সল্ডং হক্াম্পাথর্র (Gilbane Building Company) হর্তৃকত্ব 

তবথেযযময় থর্ম নাণ োকম নর এক্টি দল থর্ম নাণক্াজ বযবিাপর্া হিবা প্রদার্ ক্রকব।  

  

প্রবতষ্ঠাতা অংেীদারগণ  

  



পাক্নটির প্রিম পে নাকয়র িম্পূণ ন ত থবল রকয়কে এবং পুকরা পাক্নটির 90 শতাংকশর হবথশ থর্ম নাণ 

িমি নকর্র জর্য ত থবল রকয়কে।  

  

2019 িাকলর অকটাবর মাকি, থর্উ ইয়ক্ন হিি পিোরী থিজটির থর্ম নাণ িমি নকর্র জর্য 10 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অর্ুদার্ প্রদার্ ক্করকে। NYS এর্ভায়রর্কমোল েযাথিথলটিজ 

ক্কপ নাকরশর্ (Environmental Facilities Corporation, EFC) ইর্কলকির জর্য 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার প্রদার্ ক্করকে, এবং বাকেকলা র্ায়াো ওয়ািারথক্পাকরর (Buffalo Niagara Waterkeeper) 

বাকেকলা ব্লুওকয় (Buffalo Blueway) উকদযাগ হিকক্ পাকক্নর হভতকর এক্টি পাবথলক্ অযাকেি 

ব্লুওকয় িাইি থর্ম নাকণর জর্য 1.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পাওয়া হগকে, ো এম্পায়ার হিি 

হডকভলপকমে (Empire State Development, ESD) দ্বারা আংথশক্ভাকব অি নাথয়ত। এোড়াও 

মাথক্নর্ অভযন্তরীণ থডপািনকমে (Department of the Interior) আউিকডার থবকর্াদর্ হলকগথি 

অংশীদাথরত্ব (Outdoor Recreation Legacy Partnership, ORLP) ক্ম নিূথের মাযযকম হখলার 

মাকঠর জর্য 2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে।  

  

বাকেকলা থিটি র্তভ র্ পিোরী থিজটির িমি নকর্ 3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে হেটি 

হলায়ার ওকয়ি িাইড এলাক্াকক্ পাক্ন এবং ওয়ািারফ্রকের িাকি িংেুক্ত ক্কর। উইলির্ 

োউকন্ডশর্ অথতথরক্ত10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে পিোরী থিজ এবং উপকূ্লকরখার 

থিথতিাপক্তার ত থবল থমলাকর্ার জর্য োকত ক্কর িম্প্রদাকয়র িম্পূণ ন স্বপ্ন বাস্তব ক্রা োয়। 

থের্ওকয় ক্থমশর্ (Greenway Commission) উপকূ্লকরখা এবং এম্পায়ার হিি হেইকলর বথয নত 

িংকোগ িমি নর্ ক্রার জর্য এবং এক্ইিাকি পাকক্নর মকযয থদকয় বথয নত েলােল িমি নর্ ক্রকত 2.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে। MLB-MLBPA ইয়ুি হডকভলপকমে োউকন্ডশর্ (MLB-

MLBPA Youth Development Foundation), ো হমজর লীগ হবজবল (Major League Baseball, 

MLB) এবং হমজর লীগ হবজবল হেয়াি ন অযাকিাথিকয়শকর্র (Major League Baseball Players 

Association, MLBPA) এক্টি হে ি উকদযাগ, ক্মবয়িীকদর হবজবল ও িেিবল মাঠ িংস্কাকরর 

জর্য 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে।  

  

পাশাপাথশ, জাতীয় িামুথদ্রক্ এবং বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাির্ (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, NOAA), মাথক্নর্ এর্ভায়রর্কমোল হপ্রাকিক্শর্ একজন্সির (U.S. 

Environmental Protection Agency, EPA) িমন্বকয়, 2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হেি হলক্ি 

পুর্ব নাির্ উকদযাগ (Great Lakes Restoration Initiative, GLRI) ত থবল প্রদার্ ক্করকে, হেি 

হলক্ি ক্থমশকর্র (Great Lakes Commission) িাকি এক্টি আঞ্চথলক্ অংশীদাথরকত্বর মাযযকম 

উপকূ্লীয় প্রাণীর আবাির্ পুর্ব নািকর্র জর্য প্রাক্-থর্ম নাণ ক্ম নক্াকণ্ডর প্রকক্ শল ও র্ক্শার ক্াজ 

িমি নর্ ক্রার জর্য।  

  

NOAA বতনমাকর্ হেি হলক্ি ক্থমশকর্র িাকি এক্টি র্বায়র্কৃ্ত অংশীদাথরকত্বর মাযযকম 

উপকূ্লীয় প্রাণীর আবাির্ বনৃ্সির জর্য এবং আকরা থিথতিাপক্ উপকূ্লকরখা গঠকর্র জর্য 

পুর্ব নাির্ প্রক্কল্পর থর্ম নাকণর জর্য অথতথরক্ত 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার GLRI ত থবকলর িুপাথরশ 

ক্রকে। এই প্রকেষ্টাগুথল হেি হলক্ি পুর্ব নাির্ উকদযাগ ক্ম ন পথরক্ল্পর্াকক্ (Great Lakes 

Restoration Initiative Action Plan) বযাপক্ভাকব িমি নর্ ক্রকব, এবং রয্াল্ফ উইলির্ পাক্নটি 

িুরক্ষা ও পুর্ব নািকর্র এক্টি অোথযক্ার পাওয়া প্রাণীর আবাির্ িাইি  কব। পাক্নটি র্ায়াো 



এথরয়া অে ক্িাকর্ নর (Niagara Area of Concern, AOC) মকযয অবথিত  কব, োর অংশকক্ এই 

র্ামক্রণ ক্রা  কয়কে মৎিয ও বর্যপ্রাণীর আবাির্  ারাকর্া, এবং মৎিয িংখযার অযঃপতকর্র 

জর্য। পাশাপাথশ, উপকূ্লকরখায় বাকেকলা র্ায়াো ওয়ািারথক্পার এবং NYS এর্ভায়রর্কমোল 

ক্র্জাকভনশর্ থডপািনকমকের (Department of Environmental Conservation, DEC) 

ি কোথগতামূলক্ ক্াজ প্রাণীর আবাির্ পুর্ব নাির্ এবং পাকক্নর ইর্কলি এলাক্ায় িার্ীয়ভাকব 

িার্ীয় উন্সিদ িংে  ও লাগাকর্ার জর্য পন্সিম থর্উ ইয়ক্ন ভূথম ক্র্জারকভন্সির প্রকেষ্টাকক্ 

অন্তভভ নক্ত ক্রার জর্য িংথিষ্ট এক্াথযক্ উকদযাগ শুরু ক্রকব। জাতীয় মৎিয ও বর্যপ্রাণী 

োউকন্ডশর্ও (National Fish and Wildlife Foundation) 2,600 গাে লাথগকয় িমি নর্ ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন হেি DEC-র কবিের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "ভথবষযৎ রয্াল্ফ উইলির্ 

পাক্নটি এক্টি আক্ষ নণীয় প্রক্ল্প ো আকশপাকশর িম্প্রদায়িমূক র জর্য বড় পথরকবশগত িুথবযা 

আর্কব, ইথর হলক্ এবং র্ায়াো ওয়ািারফ্রকে র্তভ র্ পাবথলক্ অযাকেি প্রদার্ ক্রকব, এবং 

আমাকদর প্রাকৃ্থতক্ িংিার্ িংরক্ষকণর উকেকশয আউিকডার থশক্ষা প্রদার্ ক্রকব। এোড়াও এটি 

বর্যপ্রাণী িংরক্ষণ ক্রকত DEC-র প্রথতশ্রুথতকক্ িমি নর্ ক্কর, এই এলাক্ায় অবথিত অযঃপথতত 

মাে ও বর্যপ্রাণীর আবাির্ পুর্ব নািকর্র এক্টি উকেখকোগয িুকোগ প্রদার্ ক্কর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি পাকনম্বসর (State Parks) কবিের্ার এবরক কুম্বলবসড িম্বলর্, "বাকেকলার 

এই দুদনান্ত ওয়ািারফ্রকে র্তভ র্ এই পাক্ন ততথরর হক্ষকয এক্টি বড় মাইলেলকক্ হপ ৌঁোকর্ার জর্য 

অথভর্ন্দর্। পাবথলক্ পাক্ন িম্প্রদাকয়র এক্টি অথবকেদয এবং অতযাবশযক্ীয় অংশ। রয্াল্ফ থি. 

উইলির্ জথুর্য়র োউকন্ডশর্ এবং বাকেকলার মার্ুষ হে এক্কয একি এই দারুণ এবং 

অন্তভভ নন্সক্তক্র পাবথলক্ পাক্ন বার্াকে তা হদখা অতযন্ত িকন্তাষজর্ক্।"  

  

এর্ভায়রর্ম্বিোল হপ্রাম্বিকের্ এম্বজন্সি অঞ্চল 2-র আঞ্চবলক প্রোসক বলসা এে. 

গাবস নয়া িম্বলর্, "বাকেকলা এবং ইথর হলক্কক্ ভাকলাবাকি এমর্ িক্কলর জর্য আজকক্ দারুণ 

উৎিাক র এক্টি থদর্। প্রক্ল্পটি গঠর্ ক্রা  কয়কে এমর্ এক্টি িম্প্রদাকয়র মতামত থর্কয় োরা 

ঐথত াথিক্ভাকব দষূকণর অথতথরক্ত োকপ রকয়কে এবং িুন্দর এই ওয়ািারফ্রকের িুথবযা হভাগ 

ক্রকত পারকে র্া। থদ্বপক্ষীয় অবক্াঠাকমা আইর্ (Bipartisan Infrastructure Law) হিকক্ ক্রা 

থবথর্কয়াকগর মাযযকম আমরা বাকেকলার পাথর্ পুর্ব নাির্ ও িুরক্ষায় র্ন্সজরথব ীর্ অেগথত ক্রকবা, 

িক্কলর উপকভাকগর জর্য ওয়ািারফ্রে অযাকেি ও িবুজ িার্ থর্ন্সিত ক্রকবা।"  

  

বসম্বর্ির চাক শুিার িম্বলর্, "রয্াল্ফ উইলির্ আমার থপ্রয় এক্জর্ বনু্ধ থেকলা, এবং এই পাক্নটি 

তার হলকগথি এবং বাকেকলার প্রথত তার অথবেল অঙ্গীক্াকরর প্রথত এক্টি মার্ার্িই িম্মার্র্া 

 কব। শীঘ্রই, এক্টি আযুথর্ক্ এবং প্রাণবন্ত পাক্ন থর্ন্সিত ক্রকব োকত ওয়ািারফ্রকের পাবথলক্ 

অযাকেি িথতযই িক্কলর জর্য  য়। আথম উইলির্ োউকন্ডশর্কক্ রয্াকল্ফর স্বকপ্নর প্রথত তাকদর 

অিল থর্কবদকর্র জর্য, বাকেকলা থিটিকক্ এই প্রক্কল্প তাকদর অঙ্গীক্াকরর জর্য, এবং হে ক্মীরা 

ওয়ািারফ্রে জথমর িুন্দর এই পাকি নকল এক্টি অতযাযুথর্ক্ পাবথলক্ েযাথিথলটি ততথর ক্রকত 

োকে তাকদর প্রশংিা ক্রকত োই।"  

  

প্রবতবর্বয িায়ার্ ব বগি িম্বলর্, "রয্াল্ফ উইলির্ ক্র্জারকভন্সির এই অঙ্গীক্ারটি এমর্ 

এক্টি উপ ার ো আগামী অকর্ক্ প্রজে যকর বাকেকলা এবং পন্সিম মার্ুষকক্ লাভবার্ ক্রকত 



িাক্কব। পাক্ন আকশপাকশর িম্প্রদায়িমূক  প্রশাথন্ত ও শন্সক্ত উভয় থর্কয় আকি।আমরা এই 

হলকগথি থবথর্কয়াগ এবং 24 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হেডাকরল ত থবল থর্কয় এই ক্াজটি শুরু 

 কত হদকখ অতযন্ত খুথশ।প্রক্ল্পটি মার্ুষকক্ তাকদর ওয়ািারফ্রকের িাকি, স্বািযক্র থবকর্াদর্ 

থবক্ল্প, এবং একক্ অকর্যর িাকি আকরা ভাকলাভাকব িংেুক্ত ক্কর।"  

  

হেম্বির বসম্বর্ির টিি হকম্বর্বড িম্বলর্, "আজকক্র শুরু  ওয়া ক্াজ বাকেকলা থিটি থর্কয় 

রয্াল্ফ থি. উইলিকর্র স্বপ্নকক্ থববথয নত ক্কর, এক্টি অন্তভভ নন্সক্তক্র, ি কোথগতামূলক্, এবং 

থবশ্বমাকর্র পাবথলক্ হেি ততথর ক্রার মাযযকম ো আমাকদর শ করর ওয়ািারফ্রে উদোপর্ 

ক্রার র্তভ র্ িুকোগ আর্কব এবং িথতযক্ার অকি নই জর্গকণর পাক্ন ততথর ক্রকব। এই প্রক্কল্প 

থবথর্কয়াগ ক্রা আমাকদর িরক্াকরর অকর্ক্ পে নাকয় এক্টি অোথযক্ার থেকলা, শুয ুএই ক্ারকণ 

র্য় হে এটি কু্ইর্ থিটিকত অতভ লর্ীয় থবকর্াদকর্র অথভজ্ঞতা থর্কয় আিকব, বরং এই ক্ারকণও হে 

এটি জর্াব উইলিকর্র হলকগথি এবং আমাকদর ব ৃির অঞ্চকলর ভথবষযকতর প্রথত তার 

অঙ্গীক্ারকক্ িম্মার্ জার্াকব।"  

  

হেম্বির বসম্বর্ির ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "র্তভ র্ রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়র হিকেথর্য়াল পাক্নটি 

রয্াল্ফ উইলিকর্র জীবর্ ও হলকগথির প্রথত এবং বাকেকলা ও পন্সিম থর্উ ইয়ক্ন িম্প্রদাকয়র প্রথত 

তার উদার মকর্াভাকবর প্রথত এক্টি িুন্দর িম্মার্র্া  কব। র্তভ র্ পাক্নটি এক্টি ওয়ািারফ্রে 

গন্তবয  কব, আকশপাকশর এলাক্া এবং অঞ্চলবযাপী মার্ুকষর জর্য থবকর্াদর্মূলক্ িুকোগ প্রদার্ 

ক্রকব। আথম গথব নত হে থর্উ ইয়ক্ন হিি এই ম ার্ প্রক্কল্প থবথর্কয়াগ ক্করকে, এবং আথম মযাথর 

উইলির্ ও উইলির্ োউকন্ডশর্কক্ তাকদর হর্তৃত্ব এবং আমাকদর িম্প্রদাকয়র প্রথত িায়ী 

অঙ্গীক্াকরর জর্য যর্যবাদ জার্ান্সে।"  

  

অোম্বসেবল সংেোগবরষ্ঠ হর্তা ন্সিোল বপপলস-হোকস িম্বলর্, "রয্াল্ফ উইলির্ পাক্নটি 

 কলা িথতযক্াকরর প্রমাণ হে িম্প্রদায়কক্ জথড়ত ক্কর এবং ি কোথগতার মাযযকম আমরা ক্ী ক্ী 

অজনর্ ক্রকত পাথর। িরক্াকরর এবং হবিরক্াথর খাকতর বহু অংশীদাকরর ক্কঠার পথরশ্রকমর 

ক্লযাকণ, বাকেকলার এক্টি থবশ্বমাকর্র জমাকয়ত  ওয়ার িার্ িাক্কব হেখাকর্ আমাকদর 

ওয়ািারফ্রকের বথয নত অযাকেি এবং িম্প্রিাথরত ও উন্নত িবুজ িার্ িাক্কব। রূপান্তরমূলক্ এই 

প্রক্ল্পটি রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়র োউকন্ডশকর্র দারুণ ক্াজ োড়া িম্ভব  কতা র্া, তারা রয্াল্ফ 

উইলির্ জথুর্য়করর হলকগথি অবযা ত রাখকে।"  

  

িাম্বেম্বলা আরিার্ হডম্বভলপম্বিে কম্বপ নাম্বরেম্বর্র হপ্রবসম্বডে িোন্সে হিবরওম্বয়দার এিং 

বর্ি না ী ভাইস হপ্রবসম্বডে হরম্বিকা গ্র্োম্বোর িম্বলর্, "BUDC পথরোলর্া পষ নকদর হেয়ারমযার্, 

হময়র বায়রর্ িাউর্ এবং BUDC ডাউর্িাউর্ ক্থমটির (BUDC's Downtown Committee) প্রযার্ 

হিন্ডার্ হম াথের পকক্ষ রয্াল্ফ উইলির্ পাকক্নর ক্াজ শুরু  ওয়া উদোপর্ ক্রকত হপকর অতযন্ত 

খুথশ। আমাকদর অিাযারণ প্রক্ল্প অংশীদারকদর প্রথত অকর্ক্ যর্যবাদ োরা গত ক্কয়ক্ বের যকর 

আমাকদরকক্ এই পে নন্ত আর্ার জর্য ক্কঠার পথরশ্রম ক্করকে। রয্াল্ফ উইলির্ হিকেথর্য়াল 

পাক্নকক্ থবশ্বমাকর্র ওয়ািারফ্রে গন্তবয থ কিকব প্রথতষ্ঠা ক্রা বাকেকলা থিটির িবকিকক্ 

তবথেযযময় এলাক্াগুথলর এক্টিকত অবিাকর্র যারণা উন্নত ক্রার BUDC-র স্বকপ্নর িাকি 

মার্ার্িই।"  

  



MLB এিং MLBPA ইয়িু হডম্বভলপম্বিে োউম্বেেম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক ন্সজর্ বল 

িোট্রাস িম্বলর্, "আমরা রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়র োউকন্ডশর্ এবং অর্যার্য ম ার্ 

অংশীদারকদর িাকি রয্াল্ফ উইলির্ পাকক্নর এই িম্প্রদায়োথলত পুর্রুজ্জীবকর্র ক্াকজ হোগ 

থদকত হপকর গথব নত। এই প্রক্কল্পর প্রথত আমাকদর িমি নর্ ক্মবয়িীকদর মকযয হবজবল ও 

িেিবকল অংশে ণ বনৃ্সি ক্রা এবং থভন্ন থভন্ন িংসৃ্কথত ও িম্প্রদায়িমূক  এক্কয আর্ার 

আমাকদর িংগঠকর্র থমশকর্র িাকি থর্খুতঁভাকব মার্ার্িই। আমরা পাক্নটির িব ক্াজ িম্পূণ ন 

 কত হদখার অযীর আেক  অকপক্ষা ক্রথে।"  

  

হগ্র্ি হলকস কবিেম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক এবরকা হজর্ম্বসর্ িম্বলর্, "হেি হলক্ি ক্থমশর্ 

উপকূ্লীয় থিথতিাপক্তা উন্নয়র্ এবং র্ায়াো র্দীর এথরয়া অে ক্িাকর্ নর মৎিয ও বর্যপ্রাণীর 

আবাি উন্নত ক্রার হক্ষকয থর্কজকদর ভূথমক্া থর্কয় গথব নত। এক্টি বথলষ্ঠ িম্প্রদাকয়র পথরক্ল্পর্া 

প্রন্সিয়ার পর উিাবর্ী প্রক্ল্পটি গঠর্ ক্করকে িার্ীয় অংশীদার, বযবিা, হিি, এবং হেডাকরল 

একজন্সিিমূক র এক্টি থর্কবথদত দল, এবং এটি পাকক্নর ব ৃির রূপান্তকরর মকযয প্রাণীর আবাির্ 

পুর্ব নাির্কক্ অন্তভভ নক্ত ক্কর। আমরা অতযন্ত খুথশ হে এটি িম্পূণ ন বাকেকলা িম্প্রদায়কক্ 

বাস্তুিংিার্িংিান্ত িুথবযা এবং থবকর্াদর্মূলক্ িুকোগ প্রদার্ ক্রকব।"  

  

NOAA বেোবরম্বজর প্রাণীর আিাসর্ সংরক্ষণ অবেম্বসর পবরচালক কোবর হসলিাগ ন 

িম্বলর্, "রয্াল্ফ উইলির্ পাক্ন প্রক্ল্পটি উপকূ্লীয় জলাভূথম ততথর ক্কর, ক্টঠর্ উপকূ্লকরখা 

অপিারণ ক্কর, এবং অকর্ক্ যরকর্র মাে ও প্রজাথতর জর্য আবাির্ ততথর ক্রার মাযযকম 

র্ায়াো র্দীর ইকক্াথিকিম এবং বাকেকলা থিটির জর্য অকর্ক্ যরকর্র িুথবযা প্রদার্ ক্রকব। 

NOAA িার্ীয় িম্প্রদাকয়র এমর্ এক্টি রূপান্তরমূলক্ প্রকেষ্টার িাকি অংশীদাথরত্ব ক্রকত হপকর 

গথব নত, এবং আমরা এই প্রক্ল্পটিকক্ অেির  কত হদখকত আে ী।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্ভায়রর্ম্বিোল েোবসবলটিজ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র হপ্রবসম্বডে ও প্রযার্ 

বর্ি না ী কি নকতনা হিাবরর্ এ. হকালিোর্ িম্বলর্, "EFC এই গুরুত্বপূণ ন পথরকবশিংিান্ত 

র্যায়থবোর প্রক্ল্পকক্ ইথর হলকক্র উপকূ্লকরখা পুর্রায় প্রাকৃ্থতক্ ক্রকত িা ােয ক্রার জর্য 2.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার উিাবর্ী অর্ুদার্ থদকয় িমি নর্ ক্রকত হপকর আর্ন্সন্দত। প্রক্ল্পটি ক্ংন্সিি 

িমুদ্র প্রথতকরাযী বাযঁ অপিারণ ক্কর এবং তাকক্ জলাভূথম দ্বারা প্রথতিাপর্ ক্কর উপকূ্কল িুন্দর 

িবুজ িার্ হোগ ক্রকব, ো জলজ উন্সিদ এবং মাকের আবাির্ প্রদার্ ক্রকব ো িমকয়র িাকি 

উন্নত  কত িাক্কব এবং ওয়ািারফ্রকের জর্য প্রাকৃ্থতক্ থিথতিাপক্তা প্রদার্ ক্রকব। এই 

প্রক্ল্পটি শুয ুবাকেকলার মার্ুষ ও দশ নর্ািীকদর জর্য থবকর্াদকর্র িুকোগ প্রদার্ ক্রকব র্া, বরং 

এটি বর্যার  ির্া বাোর ক্কর, ভূথমক্ষয় হ্রাি ক্কর, ক্াব নর্ জমা ক্কর, এবং জলজ উন্সিদ, জলজ 

জীবর্ এবং বর্যপ্রাণীর জর্য আবাির্ বনৃ্সি ক্কর ইথর হলকক্র পাথর্র মার্ও উন্নত ক্রকব।"  

  

িাম্বেম্বলা র্ায়াগ্র্া ওয়ািারবকপাম্বরর বর্ি না ী পবরচালক ন্সজল হজডবলকা িম্বলর্, "গত পােঁ 

বের যকর, বাকেকলা র্ায়াো ওয়ািারথক্পার, আমাকদর শ করর ওয়ািারফ্রকে, জীবকর্ এক্বার 

িম্ভব এমর্ এক্টি প্রক্কল্পর জর্য দদুনান্ত এই পাক্ন দকলর এক্টি অংশ  কত হপকর অকর্ক্ 

আর্ন্সন্দত। রয্াল্ফ থি. উইলির্ জথুর্য়র োউকন্ডশকর্র প্রথতশ্রুথত ও স্বকপ্নর িাকি বাকেকলা থিটি ও 

ক্কয়ক্ ডজর্ অংশীদাকরর ি কোথগতা থমথলত  কয় জর্াব উইলিকর্র স্মথৃতকত র্যােয পাবথলক্ 

অযাকেি এবং স্বািযক্র ইকক্াথিকিকমর এক্টি হলকগথি ততথর ক্কর থদকব। ওয়ািারথক্পার 



আমাকদর বাকেকলা ব্লুওকয় উকদযাকগর মাযযকম এবং এই পাকক্নর জর্য উকেখকোগয প্রাণীর 

আবাির্ ও ইকক্াথিকিম থর্ন্সিত ক্রকত িা ােয ক্রার মাযযকম এই ক্াজকক্ িমি নর্ ক্রকত 

হপকর িম্মাথর্ত  কয়কে। আমরা এই প্রক্কল্পর হশষ  কত হদখা পে নন্ত এবং ইকক্াথিকিম ও 

উপকূ্লকরখার উন্নয়কর্র িেল বাস্তবায়র্ থর্ন্সিত ক্রকত এক্জর্ অঙ্গীক্ারবি অংশীদার  কয় 

িাক্কবা।"  

  

রে্াল্ফ উইলসর্ পাকন কর্জারম্বভন্সি সম্পম্বকন  

রয্াল্ফ উইলির্ পাক্ন ক্র্জারকভন্সি এক্টি অলাভজর্ক্ িংগঠর্ ো ততথর ক্রা  কয়কে বাকেকলা 

থিটির িাকি অংশীদাথরকত্ব বাকেকলা থিটির হভতকরর ইথর হলকক্র উপকূ্লকরখায় অবথিত এক্টি 

99 এক্করর পাক্ন, রয্াল্ফ উইলির্ পাকক্নর পথরোলর্া, রক্ষণাকবক্ষণ, এবং জর্গকণর বযব ার 

প্রিার ক্রার জর্য। 2021 িাকল িাথপত  ওয়া ক্র্জারকভন্সি ইমান্সজর্ লািযাকলর জর্গণকক্ 

জথড়ত ক্রার প্রন্সিয়ায় বথণ নত অোথযক্াকরর প্রথতেলর্ ক্রার জর্য এবং এমর্ এক্টি 

হফ্রমওয়াক্ন িাপর্ ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতবি ো দ্বারা পাক্নটির পথরোলর্া ও রক্ষণাকবক্ষণ ক্রা 

 কব, এবং এটি হেই িম্প্রদায়কক্ হিবাদার্ ক্কর তার মতামত ে কণর উপর মকর্াকোগ অবযা ত 

িাক্কব।  

  

ক্র্জারকভন্সি িার্ীয় িম্প্রদাকয়র িাকি এবং বাকেকলা থিটির পাক্নি থডপািনকমকের িাকি 

 থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রকব, পাকক্নর উন্নয়র্ রক্ষণাকবক্ষণ, ক্াঠাকমাগত র্য় এমর্ উন্নয়র্, িাকেনর 

রক্ষণাকবক্ষণ,  টিনক্ালোর, আিবাব, ইকভে, এবং ক্ম নিূথে, ক্র্কিশর্, মাকক্নটিং এবং 

িযান্সন্ডংকয়র মকতা দাথয়ত্ব ে ণ ক্রকব। আরও জার্কত https://RWParkBuffalo.org এ োর্।  
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