
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 
 

গভর্ নর হ াকল িাম্বেম্বলার ওয়াটারফ্রম্বের অোম্বেস উন্নত করার প্রকল্পসমূ ম্বক 

ত্বরাবিত করম্বলর্  

  

অবিম ত বিল আউটার  াি নার এিং কোর্ালসাইম্বের চারটট মুখ্ে প্রকম্বল্পর কাজ শুরু 

করম্বি  

  

বর্উ কমাবে নয়াল অোবিবভটট হসোর এিং হমম্বরা হরল হেেম্বর্র DL&W টাবম নর্াম্বলর 87 

বমবলয়র্ মাবকনর্ েলাম্বরর প্রকম্বল্পর কাজ চলম্বে  

  

টটফ্ট বিট এিং লুইজজয়ার্া বিম্বটর হরােওম্বয় এিং বর্রাপত্তা উন্নয়র্ ওয়াটারফ্রে 

পাকনওম্বয় ততবর করম্বি  

  

প্রকল্পগুবল ওয়াটারফ্রে অোম্বেবসবিবলটট এিং বিম্বর্াদর্ িৃজি করম্বি, বিকাে আম্বরা 

িবলষ্ঠ করম্বত সা ায্ে করম্বি  

  
  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে বাকেকলা ওয়াটারফ্রন্ট সংলগ্ন এক্াথিক্ 

উকেখকোগয প্রক্ল্পকক্ ত্বরাথিত ক্রা  কব। ইথর ক্যার্াল  াব নার হেকভলপকেন্ট ক্কপ নাকরশর্কক্ 

(Erie Canal Harbor Development Corporation, ECHDC) থর্উ ইয়ক্ন থবদ্যযৎ ক্তত নপক্ষ (New 

York Power Authority, NYPA) হিকক্ প্রদ্ত্ত অথিে ত থবল আউটার  াব নার ও ক্যার্ালসাইকের 

চারটট েযখয প্রক্কল্পর ক্াজ শুরু ক্রকব। এই প্রক্ল্পগুথল থবকর্াদ্র্ ও পথরব র্ বযবস্থার সম্পূরক্ 

 কব ো ওয়াটারফ্রকন্ট পিচারীকদ্র োওয়ার সযকোগ এবং সেতার থবক্াশ প্রসাথরত ক্রকব। ত্বরাথিত 

পথরক্ল্পর্াটট ক্যার্ালসাইকে 21 ঐথত াথসক্ এক্র এবং বাকেকলার আউটার  াব নাকরর 200 এক্র 

পযর্ব নাসর্ ক্রার জর্য ECHDC-র হর্তত কত্ব এক্ দ্শকক্র হবথশ সেয় িকর ক্রা অিগথতর 

অর্যবতী, োর েকল 300 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর র্তুর্ থবক্াশক্াজ এবং 1,000-র হবথশ বাথষ নক্ 

ইকভন্ট অর্যটিত  কয়কে।  

  

"আেরা বাকেকলার প্রতযাবতনকর্র ক্াথ র্ী থলখথে, এবং এর শুরু  কয়কে আোকদ্র শ করর অসীে 

সম্ভাবর্া থদ্কয়, োর েকিয আকে পাক্ন, অবক্াঠাকো ও সযকোগ সযথবিা," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আেরা আোকদ্র ওয়াটারফ্রন্টকক্ সম্পূণ ন রূপান্তথরত ক্কর এটটকক্ সক্কলর উপকভাগ ক্রার 

েকতা এক্টট গন্তকবয পথরণত ক্রকবা, এবং আেরা এখর্ এই প্রক্ল্পগুথলর ক্াজ শুরু ক্রার জর্য 

থবথর্কয়াগ ক্রথে োকত প্রতযাশার পূকব ন এর ক্াজ হশষ ক্রকত পাকর। আথে প্রথতথর্থি থ থগন্সকক্ 

ির্যবাদ্ জার্াচ্ছি এই প্রক্ল্পসেূ কক্ অিাথিক্ার প্রদ্াকর্র জর্য এবং ভথবষযৎ প্রজকের থর্উ 



ইয়ক্নবাসীরা োকত আোকদ্র হেকটর সক্ল প্রাক্ত থতক্ হসৌন্দে ন এবং থবকর্াদ্র্েূলক্ সযকোগ 

উপকভাগ ক্রকত পাকর তা থর্চ্ছিত ক্রার জর্য তার অংশীদ্াথরকত্বর জর্য।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর থর্কদ্নকশ, NYPA ECHDC-র প্রথত পযর্রায় লাইকসচ্ছন্সং চুচ্ছি (Relicensing 

Agreement, RA) এবং ইন্ডাথিয়াল প্রকণাদ্র্া অযাওয়ােন (Industrial Incentive Award, IIA) 

হপকেন্ট দ্রুত প্রদ্ার্ ক্রকব, ো অর্যিায় প্রদ্ার্ ক্রকত প্রায় এক্ দ্শকক্র েকতা সেয় হলকগ হেকত 

পারকতা। NYPA ট্রাথে হবােন োকচন RA হপকেন্টকক্ ত্বরাথিত ক্রার অর্যকোদ্র্ থদ্কয়কে এবং তারা 

হসকেম্বর োকস IIA হপকেন্ট ত্বরাথিত ক্রাকক্ থরথভউ ক্রকব বকল আশা ক্রা োকি। েলস্বরূপ, 

ECHDC-র ক্াকে এই বের 54.2 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার িাক্কব, ো বাকেকলার ওয়াটারফ্রন্ট 

সংলগ্ন পথরক্থল্পত প্রক্ল্পসেূ কক্ ত্বরাথিত ক্রকব, থক্েু হক্ষকে 3 বের পে নন্ত এথগকয় আর্কব। 

ECHDC এই ত থবল বযব ার ক্রার প্রািথেক্ অিাথিক্ার থ কসকব ক্যার্ালসাইকের উইলক্সর্ 

পকয়ন্ট, হবল থিপ, হগটওকয় ভবর্ এবং বাকেকলা থরভারওয়াক্ সম্ভাবযতা গকবষণাকক্ (Buffalo 

Riverwalk Feasibility Study) সর্াি ক্করকে। NYPA এর পূকব ন ECHDC-র প্রক্কল্পর ক্াকজ 

সেি নর্ থ কসকব তাকদ্র জর্য 72.1 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার উপলভয ক্করকে। র্ায়ািা থবদ্যযৎ 

প্রক্কল্পর (Niagara Power Project) 50 বেকরর পথরচালর্া লাইকসকন্সর সেয়ক্ালজযকে, NYPA 

ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্নকক্ 1 থবথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর হবথশ সযথবিা প্রদ্ার্ ক্রকে।  

  

এোোও বাকেকলা  াব নার হেট পাকক্নর (Buffalo Harbor State Park) উন্নয়কর্র জর্য 25 

থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার প্রদ্ার্ ক্রা  কব হেখাকর্ থবদ্যোর্ হখলার োঠ ও োউথর্ ক্াঠাকোর ক্াকে 

এক্টট স্প্ল্যাশ পযাে স্থাপর্ ক্রা  কব। প্রক্ল্পসেূ  এোোও থবদ্যোর্ হখলারোঠকক্ সম্প্রসারণ 

ক্কর চারটট র্তুর্ অযাকেথসবল হখলর্া হোগ ক্রকব। প্রক্কল্পর হরন্ডাথরংসেূ  উপলভয আকে 

এখাকর্।  

  

এোোও গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করকের্ হে 87.5 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর প্রক্ল্পটট প্রাির্ 

হেলাওয়যার, লযাক্াওয়ার্া এবং ওকয়োর্ ন (Delaware, Lackawanna and Western, DL&W) 

হট্রর্কশেকক্ পযর্রায় বযব ার এবং পযর্রায় সচ্ছিয় ক্রকব োর ক্াজ চলকে। হট্রর্কশেটট বাকেকলা 

র্দ্ীর ওয়াটারফ্রকন্ট এক্টট র্তুর্ বাথণচ্ছজযক্ ক্ে নক্াকের হক্ন্দ্র  কয় উঠকব হেখাকর্ এক্টট র্তুর্ 

হেকট্রা হরল হেশর্ িাক্কব ো ক্যার্ালসাইে ও ক্বলকোর্ হজলাসেূক  অঞ্চকলর সবকিকক্ 

জর্থপ্রয় থক্েু আক্ষ নকণ জর্গকণর োতায়াত উন্নত ক্রকব, ো থবগত এক্ দ্শকক্ ব্লাইকটে 

লযান্ডকেপ হিকক্ রূপান্তথরত  কয় প্রিে সাথরর ওয়াটারফ্রন্ট গন্তবয  কয় উকঠকে।  

  

প্রিে দ্যটট পে নায় DL&W হট্রর্কশকে এক্টট হেকট্রা হরল হেশর্ থর্ে নাণ ক্রকব এবং বতনোকর্র ইথর 

ক্যার্াল  াব নার হেশর্ (Erie Canal Harbor Station) টাথে নর্াস হিকক্ হট্রর্কশকে হেকট্রা হরল 

হসবা থবস্ততত ক্রকব। প্রিে পে নায়, োর েকিয রকয়কে হরল থসকেে ও সাইকটর ক্াজ, দ্রুত হশষ 

হ  এবং থিতীয় পে নায়, োর েকিয আকে ভবর্, ক্াঠাকো, এবং হেক্াথর্ক্যাল/ববদ্যযথতক্/প্লাথম্বংকয়র 

ক্াজ, তা 2024 সাকল হশষ  কব। প্রক্ল্পটটর এক্টট তততীয় পে নায় DL&W হট্রর্কশকের হক্ন্দ্র ও 

বাথ যক্ অংকশ উন্নয়র্ ক্রকব এবং হট্রর্কশকে হবসরক্াথর খাকতর ক্ে নক্াে  ওয়ার জর্য 

প্রকয়াজর্ীয় অর্যার্য উন্নয়র্ ক্রকব। র্ায়ািা ফ্রথন্টয়ার পথরব র্ ক্তত নপক্ষ (Niagara Frontier 

Transportation Authority) এোোও ক্ী বযাঙ্ক হসন্টার (Key Bank Center) পে নন্ত োইওয়াক্ 

সংকোগ থর্ে নাণ ক্রকব এবং থরভারওয়াকক্র উন্নয়র্ ক্রকব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FBuffalo_Harbor_State_Park_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RHYS2JeSHPD4ib%2BLavpinuvciFODaGPQfJtAitphwJ8%3D&reserved=0


রাষ্ট্রপথত বাইকেকর্র থিপক্ষীয় অবক্াঠাকো আইকর্র (Bipartisan Infrastructure Law) ত থবল 

থর্কয়, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর পথরব র্ থেপাটনকেকন্টর (Department of Transportation) পাাঁচ বের 

হেয়াথদ্ ক্যাথপটাল পথরক্ল্পর্ায় এোোও হরােওকয় উন্নত ক্রার এবং টটফ্ট ও লযইচ্ছজয়ার্া থিকটর 

র্তুর্ ওয়াটারফ্রন্ট পাক্নওকয় সংলগ্ন থর্রাপত্তা উন্নত ক্রার এক্াথিক্ প্রক্ল্প অন্তভুনি রকয়কে। এর 

েকিয রকয়কে ট্রযাথেক্ শান্ত ক্রা এবং দ্রুত গথতকত গাথে চালাকর্া হ্রাস ক্রকত, বাইক্ হলর্ স্থাপর্ 

ও টটফ্ট থিকট এক্টট র্তুর্, থেশ্ৰ বযব াকরর পি স্থাপর্ ক্রকত 25 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর 

এক্টট থবথর্কয়াগ। অথতথরি 25 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার থবথর্কয়াগ এক্টট র্তুর্ থিজ, থিটকেথপং 

এবং লযইচ্ছজয়ার্া থিট সংলগ্ন পাক্নওকয়কত উন্নত থর্রাপত্তার অি নায়র্ ক্রকব।  

  

প্রবতবর্বি ব্রায়ার্ ব বগন্স িম্বলর্, "গত 15 বেকরর থবথর্কয়াগ বাকেকলার ওয়াটারফ্রন্টকক্ এক্টট 

পযরকর্া, ইন্ডাথিয়াল এবং অযাকেথসবল র্য় এের্ অবস্থা হিকক্ এক্টট প্রাণবন্ত, স্বাগত এবং 

সক্কলর জর্য গন্তকবয রূপান্তথরত ক্করকে। গভর্ নর হ াক্কলর হর্ততত্বািীকর্, আেরা এখর্ 

ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্নর ওয়াটারফ্রন্ট অিগথতর গথত ত্বরাথিত ক্রকত পারকবা। র্তুর্ সযকোগ 

সযথবিা, উন্নত পাক্ন ও পাক্নওকয়, আন্তঃসংেযি হট্রইল, এবং DL&W টাথে নর্াকলর পযর্জনে এখর্ 

আর সযদ্রূ ভথবষযকতর স্বপ্ন র্য়, বরং আগােী ক্কয়ক্ বেকরর েকিযই ক্যার্াল সাইে ও বাকেকলার 

আউটার  াব নার সংলগ্ন অি নাথয়ত থর্িয়তা।"  

  

বর্উ ইয়কন বিদেুৎ কতৃনপম্বের অন্তি নতীকালীর্ হপ্রবসম্বেে ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা 

জাবের্ ই. জিস্কল িম্বলর্, "র্ায়ািা থবদ্যযৎ প্রক্ল্প, ো থবদ্যযৎ ক্তত নপকক্ষর বযবসা এবং অঞ্চল ও 

পযকরা থর্উ ইয়কক্নর সরক্াথর িা ক্কদ্র সযথবিার জর্য র্ায়ািা র্দ্ীর পাথর্কক্ বযব ার ক্কর থর্ম্ন 

খরকচর থবদ্যযৎ উৎপাদ্র্ ক্কর, 1961 সাকলর হেব্রুয়াথর োকস প্রিে ক্াজ শুরু ক্রার পর হিকক্ই 

প্রকক্ৌশকলর এক্টট অর্র্য থর্দ্শ নর্  কয় আকে। NYPA-হত আেরা এইসব অি ননর্থতক্ থবক্াশ ও 

পথরকবশ উন্নয়র্ প্রক্ল্পকক্ সেি নর্ ক্রকত হপকর অতযন্ত খযথশ, োর বাকেকলা ওয়াটারফ্রকন্ট এক্টট 

তাৎক্ষথণক্ উন্নয়র্েূলক্ প্রভাব িাক্কব।"  

  

NYPA-র অথিে হপকেন্ট এোোও ক্যার্ালসাইে ও আউটার  াব নাকর প্রক্ল্পসেূ কক্ ত্বরাথিত 

ক্রকব, এবং এক্ই সাকি ECHDC-র চলোর্ পথরচালর্া ক্াজ এবং বযবস্থাপর্া প্রকচষ্টাকক্ সেি নর্ 

ক্রকব। হেট থর্কম্নর প্রক্ল্পসেূ কক্ ত্বরাথিত ক্রকব, এবং এোোও ECHDC ভথবষযকত শুরু 

ক্রার বা ত্বরাথিত ক্রার জর্য অথতথরি প্রক্ল্প সর্াি ক্রার ক্াজ ক্রকব, এবং একক্ষকে স্থার্ীয় 

হেক্ক াল্ডারকদ্র সাকি  থর্ি স কোথগতায় ক্াজ ক্রকব:  

  

আউটার  াি নার  

• উইলক্সর্ পকয়ন্ট: ECHDC সাইটটটর পযর্গ নঠকর্র জর্য 10.61 থেথলয়র্ োথক্নর্ 

েলার থবথর্কয়াগ ক্রকব োকত স্থায়ী সযকোগ সযথবিা এবং হপ্রািাথেং ও ইকভকন্টর 

জর্য পথরোচ্ছজনত স্থার্ প্রদ্ার্ ক্রা োয়। এক্টট স্থায়ী, হেৌসযেী ক্েকোটন হেশর্ 

থর্থে নত  কব হেখাকর্ খাদ্য, পার্ীয় এবং বািরুে িাক্কব এবং এক্ইসাকি হেক্, লর্ 

এবং বাথলেয় স্থাকর্ আর্যষথিক্ বসার বযবস্থা িাক্কব। এই এলাক্াটট সাইকটর 

ক্ে নক্াকের হক্ন্দ্রথবন্দয  কয় উঠকব এবং েযাথসথলটট ও সংলগ্ন লর্ ও হখালা স্থাকর্ 

হপ্রািাথেং, ইকভন্ট ও হেৌসযেী থবকর্াদ্র্কক্ সেি নর্ ক্রকব। এই িীকে এবং আগােী 

িীকে হেক তু এখাকর্ অকর্ক্ হপ্রািাথেং রকয়কে, তাই প্রক্কল্পর ক্াজ শুরু  কব 



2023 সাকলর েল হেৌসযকে এবং এটট 2025 সাকল জর্সািারকণর জর্য খযকল হদ্ওয়া 

 কব। প্রক্কল্পর হরন্ডাথরংসেূ  উপলভয এখাকর্।  

• হবল থিপ: ECHDC হবল থিকপ 5.83 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার থবথর্কয়াগ ক্রকব, োর 

েকিয 2 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার আসকে বাকেকলা থবথলয়র্ 2 (Buffalo Billion 2) 

হপ্রািাথেং হিকক্। আসল হটেট্রর্-হবল অযাকরাকেস "হ াভারিযােট ভবকর্র" 

(Textron-Bell Aerospace "Hovercraft Building") অবথশষ্টাংশ সাইকটর 

ইথত াকসর এক্টট অংশ থ কসকব হিকক্ োকব, এবং এক্ই সাকি থিকপর উত্তকরর 

এলাক্াকক্ উন্নত লযান্ডকেথপং, বািরুে ও পাথক্নংস  এক্টট ক্েকোটন হেশর্ 

থদ্কয় পযর্থব নর্যাস ক্রা  কব, ো এক্কে হবল থিকপর স্থাকর্ এক্টট র্তুর্ত্ব থর্কয় 

আসকব। 2022 সাকলর অকটাবর োকসর শুরুর থদ্কক্ ক্াজ শুরু ক্রার পথরক্ল্পর্া 

রকয়কে, এবং র্তুর্ হবল থিপটট 2024 সাকলর বসকন্ত জর্সািারকণর জর্য খযকল 

হদ্ওয়া  কব। প্রক্কল্পর হরন্ডাথরংসেূ  উপলভয এখাকর্।  

  

কোর্ালসাইে  

• হগটওকয় ভবর্ থর্ে নাণ: ECHDC এক্টট বহুতল, ইকটর ক্াঠাকোর, হেইর্ 

ক্যার্াকলর উত্তর প্রান্ত সংলকগ্ন থর্থে নত এবং সােকর্ ক্োথশ নয়াল থিট থিজ ও 

ইথেকিন্ট হেপস িাক্কব এের্ ভবকর্ 12.61 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার থবথর্কয়াগ 

ক্রকব। হগটওকয় ভবর্টট সক্ল দ্শ নর্ািীর জর্য প্রিে িাোর স্থার্  কব, এখাকর্ 

তিয, গণ বািরুে প্রদ্ার্ ক্রা  কব এবং দ্যইতলা ক্যার্ালসাইে সাইকটর েকিয 

আকেথরক্ার্স উইি থেজযাথবথলটট অযাট (Americans with Disabilities Act, 

ADA) অযাকেথসথবথলটট প্রদ্ার্ ক্রা  কব, এবং এক্ই সাকি এক্ স্থাকর্ ওয়াটারফ্রন্ট 

ক্ে নক্াে পথরচালর্া ক্রা  কব। প্রক্কল্পর হরন্ডাথরংসেূ  উপলভয এখাকর্।  

  

ওয়াটারফ্রে অোম্বেস  

• বাকেকলা থরভারওয়াক্ সম্ভাবযতা গকবষণা: বাকেকলা থরভারওয়াকক্ িাক্কব 

বাকেকলা র্দ্ী ও হক্থল আইলযান্ড উপকূ্লকরখা সংলগ্ন সাব নজর্ীর্ভাকব 

অযাকেথসবল এবং উাঁচু ওয়াক্ওকয়র এক্টট থসকেে, োে িরার থপয়ার এবং েক্ 

পে নাকয়র প্রথেকর্ে, ো ক্যার্ালসাইে এবং আউটার  াব নারকক্ এক্টট অর্র্য 

অথভজ্ঞতা থদ্কয় সংেযি ক্রকব। বাকেকলা থরভারওয়াকক্র িারণাটট বাকেকলা থসটট 

এবং রয্ালে থস. উইলসর্ জযথর্য়র োউকন্ডশর্ িারা সেথি নত, একদ্র উভয়ই এই 

গকবষণার অি নায়কর্ অবদ্ার্ হরকখকে। ইথতেকিয ক্য ইর্ থসটট বাইক্ হেথর এবং 

ও াকয়া থিট বহু বযব াকরর পি বাস্তবায়র্ ক্কর হেলা ECHDC এই 150,000 

োথক্নর্ েলাকরর সম্ভাবযতা গকবষণার  াটথত হেটাকত এবং বাকেকলা 

ওয়াটারফ্রকন্টর এলাক্াসেূ কক্ আকরা ভাকলাভাকব েযি ক্রকত সম্প্রদ্াকয়র এক্টট 

লক্ষয অিসর ক্রকত 41,250 োথক্নর্ েলার প্রদ্ার্ ক্রকব। গকবষণাটটর ক্াজ 

বতনোকর্ চলকে এবং এক্টট চূোন্ত প্রথতকবদ্র্ প্রক্াশ ক্রা  কব আসন্ন েল 

হেৌসযকে।  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development, ESD) হপ্রবসম্বেে, 

প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা, এিং কবমের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "বাকেকলা এক্টট উঠথত শ র, 

এবং গভর্ নর হ াক্কলর হর্ততত্বািীকর্ ত্বরাথিত  ওয়া ওয়াটারফ্রকন্টর পযর্রুদ্ধার ক্য ইর্ থসটটর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FWilkeson_Pointe.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ADPlVL%2FtSLVHEbg9UQHRbMTDb7uNZ8tGcy7p5cETzNo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FBell_Slip.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OmGtP5IrAC7B0QJl8mEDOC0AsJN1hi6WrBNWkjmiPOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FGateway_Building.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4CkuARbwlKqSfxFxm3cdjvX1YtMbyB948320qVWNA7A%3D&reserved=0


লক্ষণীয় রূপান্তর প্রদ্শ নর্ ক্কর। ক্যার্ালসাইে এবং আউটার  াব নাকরর থবস্তত থত সরক্াথর উন্নয়র্ 

পাথর্র প্রাকন্ত থবকর্াদ্র্ ও পে নটর্ উভয়কক্ থর্কয় আকস, হে স্থার্টট বহুথদ্র্ িকর খাথল পকে থেকলা, 

এবং এক্ইসাকি ওয়াটারফ্রকন্টর অযাকেথসথবথলটট ও অঞ্চকলর অি ননর্থতক্ সযকোগ বতচ্ছদ্ধ ক্কর।"  

 

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পাকনস, বরজিম্বয়ের্, এিং ব ম্বোবরক বপ্রজাম্বভনের্ অবেম্বসর (New 

York State Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক 

কুম্বলবসে িম্বলর্, "বাকেকলা  াব নার  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ বাকেকলার দ্যদ্নান্ত 

ওয়াটারফ্রন্ট উপকভাগ ক্রকত থদ্কয়কে, এবং গভর্ নর হ াক্কলর হ াথষত উন্নয়র্সেূ  সক্ল 

দ্শ নর্ািীর জর্য এই সযকোগকক্ উন্নত ক্রকব। আথে বাকেকলা ওয়াটারফ্রকন্টর প্রথত এবং আোকদ্র 

সক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট পাকক্নর প্রথত গভর্ নকরর চলোর্ সেি নকর্র জর্য তাকক্ ির্যবাদ্ জার্াচ্ছি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পবরি র্ বেপাটনম্বমম্বের কবমের্ার মোবর হটম্বরস েবমম্বেজ িম্বলর্, 

"গভর্ নর হ াক্কলর হর্ততত্বািীকর্, থর্উ ইয়ক্ন হেট বাকেকলা থসটটর প্রথত ঐথত াথসক্ প্রথতশ্রুথত 

ি ণ ক্রকে ো আগােী অকর্ক্ দ্শকক্র জর্য অি ননর্থতক্ থবক্াশ ও সেতচ্ছদ্ধকক্ ইন্ধর্ প্রদ্ার্ 

ক্রকব। ওয়াটারফ্রকন্ট থবথর্কয়াগ হিকক্ শুরু ক্কর আোকদ্র রূপান্তরক্ারী হক্র্থসংটর্ 

এেকপ্রসওকয় প্রক্ল্প পে নন্ত, আেরা বাকেকলা থসটটর সম্প্রদ্ায়সেূ কক্ ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্নর 

সাকি সংেযি ক্রকব এের্ বযচ্ছদ্ধোর্ পথরব র্ প্রক্ল্প িারা এক্টট উত্তে ভথবষযৎ বতথরর ক্াকজ 

সা ােয ক্রথে।"  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "আোকদ্র সযন্দর ওয়াটারফ্রকন্টর অযাকেস  কলা 

বাকেকলাকক্ বসবাস ও হবোকর্ার জর্য দ্ারুণ এক্টট শ র বার্াকর্ার অর্যতে চ্ছজথর্সগুথলর 

এক্টট। এই থবথর্কয়াগগুথল পথরবারসেূক র জর্য আউটার  াব নার, ক্যার্ালসাইকে এবং হলক্ ইথর 

সংলগ্ন দ্ারুণ সব আক্ষ নণীয় স্থাকর্ োওয়া আসা ক্রা থর্রাপদ্তর ক্রকব। আথে ওয়াটারফ্রকন্টর 

সাকি সম্প্রদ্াকয়র সংকোকগর গুরুত্ব উপলথি ক্রার জর্য এবং এই রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পসেূক র 

অি নায়র্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যবাদ্ জার্াচ্ছি।"  

 

অোম্বসেবল সদসে জর্াির্ বরম্বভরা িম্বলর্, "আথে বাকেকলার ওয়াটারফ্রকন্ট তার অবযা ত 

থবথর্কয়াকগর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে। গভর্ নকরর সব নকশষ েলূির্ শুিয আোকদ্র 

শ করর সবকিকক্ েূলযবার্ সম্পথত্তকত পিচারীকদ্র োতায়াত উন্নত ক্রকব র্া, এটট এর পাশাপাথশ 

এইসব ক্থরকোর সংলগ্ন অথত প্রকয়াজর্ীয় থবক্াশ উকদ্যাকগরও সূচর্া ক্রকব, র্তুর্ ও আক্ষ নণীয় 

বাথণচ্ছজযক্ সযকোগ শুরু ক্রকব এবং ওয়াটারফ্রন্ট পাক্নওকয়র স্থায়ী বযবস্থাপর্া থর্চ্ছিত ক্রার জর্য 

থর্রাপত্তা উন্নত ক্রকব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে মবর্কা বপ. ওয়াম্বলস িম্বলর্, "এটট বাকেকলা এবং ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্নর 

জর্য এক্টট দ্ারুণ থদ্র্। আজকক্র হ াথষত প্রক্ল্পসেূ  আোকদ্র সম্প্রদ্ায়সেূ কক্ পযর্রায় 

সংেযি ক্রকব, পে নটর্কক্ হজারদ্ার ক্কর আোকদ্র স্থার্ীয় অি নর্ীথতর থবক্াশ ক্রকব, এবং 

আউটার  াব নার ও ক্যার্ালসাইে উভয়কক্ থবশ্বোকর্র গন্তবয বার্াকত সা ােয ক্রকব। আথে 

ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্ন অবযা তভাকব অিগথত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যবাদ্ জার্াচ্ছি, 

এবং আথে প্রথতথর্থি থ থগন্স, সংখযাগথরি হর্তা শুোর, এবং বাইকের্ প্রশাসর্কক্ ির্যবাদ্ 

জার্াচ্ছি এইসব অতযাবশযক্ীয় থবথর্কয়াগ সম্ভব ক্রকত অবক্াঠাকো থবথিোলা পাশ ক্রার জর্য"।  

  



ইবর কাউবে বর্ি না ী মাকন বস. হপাম্বলার্কাজন িম্বলর্, "আজকক্র হ াষণাটট ইথর ক্াউথন্ট এবং 

সেি ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্নর জর্য এক্টট দ্ারুণ খবর এবং এটট আকরক্বার প্রদ্শ নর্ ক্রকলা হে 

ক্ীভাকব গভর্ নর হ াক্ল এবং আোকদ্র WNY প্রথতথর্থিদ্ল আোকদ্র জর্য েলােল থর্কয় 

আসকে। NYS পাকক্ন থবথর্কয়াকগর সাকি থেথলত  কয় উকেখকোগয অবক্াঠাকোর উন্নয়র্  কত 

োকি এবং এগুথল এই রত্নগুথলকক্ পূকব নর হেকক্ার্ও সেকয়র হিকক্ হবথশ অযাকেথসবল এবং 

আেন্ত্রণক্ারী ক্রকব। আথে আজকক্র এবং ভথবষযকতর জর্য আোকদ্র অঞ্চলকক্ উন্নত ক্রকত 

গভর্ নর হ াক্কলর অথবচল েকর্াকোকগর জর্য তাকক্ ির্যবাদ্ জার্াচ্ছি।"  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেকটর সব হিকক্ বে পাবথলক্ পাওয়ার অগ নার্াইকজশর্, ো 16 টট হজর্াকরটটং 

হেথসথলটট এবং ট্রান্সথেশর্ লাইকর্র 1,400 এর হবথশ সাথক্নট- োইল পথরচালর্া ক্কর। NYPA 

িারা 80 শতাংকশর হবথশ থবদ্যযৎ পথরষ্কার থরথর্উএবল  াইকরাপাওয়ার উৎপন্ন ক্কর। NYPA 

হক্াকর্া িরকর্র আয়ক্র অি ন বা হেট হিথেট বযব ার ক্কর র্া। তারা তাকদ্র বন্ড থবিয় এবং 

থবদ্যযৎ থবচ্ছি ক্কর অচ্ছজনত অি ন থদ্কয় তাকদ্র অথিক্াংশ ক্াে নক্লাকপর অি নায়র্ ক্কর। আকরা 

তকিযর জর্য www.nypa.gov এ োর্।  

  

ইবর কোম্বর্ল  াি নার উন্নয়র্ কম্বপ নাম্বরের্ সম্পম্বকন  

ইথর ক্যাকর্ল  াব নার উন্নয়র্ ক্কপ নাকরশর্ (ECHDC) হভাট হদ্য়ার ক্ষেতাসম্পন্ন সাতজর্ এবং 

হভাট হদ্য়ার ক্ষেতা র্া িাক্া দ্যইজর্, এে-অথেথসও থেকরটর স  হোট র্য়জর্-সদ্কসযর এক্টট 

হবােন িারা পথরচাথলত  য়। এই সাতজর্ হভাট পথরচালকক্র সযপাথরশ ক্করর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট 

গভর্ নর এবং ECHDC-এর এক্োে হশয়ারক াল্ডার থ কসকব থর্উ ইয়ক্ন হেট আরবার্ 

হেকভলপকেন্ট ক্কপ নাকরশর্ (New York State Urban Development Corporation), োরা 

এম্পায়ার হেট হেকভলপকেন্ট (Empire State Development) র্াকে ক্াজ ক্কর, তাকদ্র িারা 

থর্কয়াগ ক্রা  য়। ইথর ক্াউথন্টর এচ্ছেথক্উটটভ ও বাকেকলা থসটটর হেয়র হভাট হদ্য়ার ক্ষেতা র্া 

িাক্া দ্যইজর্, এে-অথেথসও থেকরটকরর পকদ্ অথিটিত রকয়কের্।  

  

হেকটর প্রিার্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সংস্থা, এম্পায়ার হেট হেকভলপকেকন্টর (Empire State 

Development) সাবথসথেয়াথর থ কসকব, ইথর ক্যাকর্ল  াব নার উন্নয়র্ ক্কপ নাকরশর্ ক্যাকর্লসাইকে, 

ও াইকয়া থিট ক্থরের ও আউটার  াব নাকর এের্ পথরক্াঠাকো বতথর ক্রকত এবং জর্সািারকণর 

জর্য উেযি চ্ছিয়াক্লাকপর আকয়াজর্ ক্রকত স ায়তা ক্কর হেগুকলা বহু োর্যষকক্ আক্ষ নণ 

ক্রকে, হবসরক্াথর থবথর্কয়াগ আক্ত ষ্ট ক্রকে এবং ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্নর বাথসন্দা ও দ্শ নর্ািীকদ্র 

জর্য জল সংলঘ্ন এলাক্াগুথল উপকভাগ ক্রাকক্ সেতদ্ধ ক্রকে। এর থভশর্  কলা ওকয়োর্ ন থর্উ 

ইয়কক্নর জলপিকক্ পযর্রুজ্জীথবত ক্রা এবং এই অঞ্চকলর গথব নত ইথত াস, র্াগথরক্ গুরুত্ব ও 

প্রাক্ত থতক্ হসৌন্দকে নর উপর থভথত্ত ক্কর বাকেকলার অি ননর্থতক্ সেতচ্ছদ্ধ থেথরকয় আর্া।  

  
###  
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