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শুনানী কমর্কতর্ া: িঠক আেছ। আিম িক সবার মেনােযাগ দািব করেত পাির?
আিম eখন আমার সূচনা বkবয্ রাখেত যািc যা িতনজন েদাভাষী ময্াnািরন, কয্ােnািনজ, বাংলা o sয্ািনশ
ভাষায় aনুবাদ করেবন।
শুরু করার পূেবর্ আিম আপনােদর পিরচয় কিরেয় েদেবা িতনজন েদাভাষীর সে , যারা কথা বলেবন কয্ােnািনজ o
ময্াnািরন ভাষায়।
ময্াnািরন/কয্ােnািনজ েদাভাষী: (ময্াnািরন/কয্ােnািনজ-e)
শুনানী কমর্কতর্ া: eবং বাংলায়।
বাংলা েদাভাষী: (বাংলায়।)
sয্ািনশ েদাভাষী: (sয্ািনেশ।)
শুনানী কমর্কতর্ া: আজ রােত আপনারা েয uপsাপনাগুেলা শুনেবন েসগুেলা যুগপৎভােব aনূিদত হেব না,
িকn eর aনুবাদ আমরা দু’িট oেয়বসাiেটর েকান eকিটেত েপাs কের েদেবা, েযগুেলা হেলা: িসিট’র oেয়বসাiট
nyc.gov\oec-e aথবা iেকােনািমক েডেভলপেমn করেপােরশন-eর oেয়বসাiট nycedc.com-e।
sয্ািনশ েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
ময্াnািরন/কয্ােnািনজ েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
বাংলা েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
sয্ািনশ েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
শুনানী কমর্কতর্ া: eছাড়া আপিন যখন আজ রােত েকান মnবয্ করেবন, ei েদাভাষীগণ আপনার মnবয্ আমােদর
জনয্ iংেরিজেত aনুবাদ করেবন eবং ei pিkয়ািটর েশেষ eর সmণর্ূ িলিখত িববরণ পাoয়া যােব।
ময্াnািরন/কয্ােnািনজ েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
বাংলা েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
sয্ািনশ েদাভাষী: (aনুবাদ করেছ।)
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শুনানী কমর্কতর্ া: আপনােদরেক aেনক ধনয্বাদ।
আমরা সূচনা বkবয্গেু লা আেরকবার পুনরাবৃিt করেবা। eবং, আিম েযমনিট বেলিছ, eগুেলা চারিট ভাষায় aনূিদত
হেব o িসিট’র oেয়বসাiটিটেত তা পাoয়া যােব।
সবাiেক শুভ সnয্া eবং uiেলটস পেয়n েডেভলপেমn pেজk (Willets Point Development
Project)-eর গণশুনানী সভায় sাগতম।
আমার নাম রবাটর্ kিলেকাoিs (Robert Kulikowski), আিম েময়েরর সহকাির। আিম eছাড়াo
পিরেবশগত সমnয় িবষয়ক েময়র কাযর্ালেয়র পিরচালকo।
pকেlর পিরেবশগত িদক পযর্ােলাচনার pধান দািয়tpাp সংsা, aথর্ৈনিতক unয়ন িবষয়ক েডপুিট েময়েরর কাযর্ালেয়র
pিতিনিধtকারী িহেসেব আজ রােতর সভায় আিম সভাপিতt করেবা।
eখন pায় 7টা বােজ eবং আজ িবেকল 4:45 িমিনেট শুরু হoয়া সভািট আমরা চািলেয় যািc।
সভািট aনুি ত হেc বৃহsিতবার, েসেpmর 27, 2012 তািরেখ P.S. 19 ময্ািরেনা িজনেটট (Marino
Jeantet), 98-02 েরাজােভl aয্ািভিনu, kin, িনu iয়কর্ , ei িঠকানায়।
aনুgহ কের লkয্ করুন েয eিট eকিট eকক সভা। eর দু’িট aিধেবশন রেয়েছ eবং pথম aিধেবশেন কথা বলা
বয্িkেদরেক েয েকান eকিট aিধেবশেন কথা বলার aনুেরাধ করা যােc, িকn uভয়িটেত নয়।
আজেকর aনু ােন আমােদর সােথ pকেlর aনয্ যারা eখােন রেয়েছন তােদর সে আপনােদর পিরচয় কিরেয় েদেবা:

িনu iয়কর্ িসিট aথর্ৈনিতক unয়ন কেপর্ােরশেনর েডিভড েকায়াটর্ , িযিন িমিনটখােনেকর মেধয্ eকিট সংিkp সূচনা
বkবয্ pদান করেবন;
oয়াচেটল, িমিসর িমসির (Wachtel, Masyr Missry)-eর iথান গুডময্ান, িযিন েডেভলপারেদর
pিতিনিধt করেছন eবং pকlিটর eকিট সারসংেkপ pদান করেবন; eবং
ূ পিরেবশগত pভাব িববরণী বা eসiআieস
eেকআরeফ েথেক পিরেবশ িবষয়ক পরামশর্ক িলন েডা, িযিন সmরক
(Supplemental Environmental Impact Statement or SEIS) pণয়েন েনতৃ t
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িদেcন; িতিন eসiআieস-e িবে ষণ করা হেব eরূপ সmাবয্ pভাবpভাব েktসমূহ সংিkpভােব বণর্না করেবন।
আপনােদর মধয্ েথেক aিধকাংশ েলাকi জােনন েয, মূল uiেলটস পেয়n (Willets Point) pকেlর
জনয্ eকিট চূ ড়াn সাধারণ পিরেবশগত pভাব িববরণী (Final Generic Environmental
Impact Statement) ৈতির করা হেয়িছল।
মূল uiেলটস পেয়n pকেlর জনয্ চূ ড়াn সাধারণ পিরেবশগত pভাব িববরণীিট 2008 সােল ৈতির করা হেয়িছল
eবং েসসময় psািবত pকlিট aনুেমািদত হয়। পরবত েত িবিভn কারেণ pকlিট পিরবিতর্ ত হেল, psািবত পিরবতর্ নগুেলা
সmেকর্ aিধকতর িবে ষণ pদােনর জনয্ eকািধক কািরগির sারক iসুয্ করা হয়।
বতর্ মান pকlিট হেc uiেলটস পেয়n িসিট িফl (Willets Point Citi Field) eলাকািটেক
িবিবধ বয্বহােরর জনয্ পুনঃunয়ন করা যা 2032 সাল নাগাদ সmn হেব। ei psাবনািটেত 2008 িজiআieস-eর aনুরূপ
িবে ষণ o aনুিমত unয়ন eকীভূ ত করা হেয়েছ। তেব eেত eকিট নতু ন uপাদান psাব করা হেয়েছ যার আoতায় িসিট
িফেlর পি েম বা “uiেলটস oেয়s”-eর পািকর্ ং ময়দােন 1.4 িমিলয়ন বগর্ফুেটর eকিট িবেনাদন o খুচরা িবপণন েকnd
ৈতির করা হেব।
pকেlর ei বাড়িত uপাদান o pকl বাsবায়ন পযর্ােয় পিরবতর্ েনর কারেণ, েডপুিট েময়েরর কাযর্ালয় নতু ন
psাবনািটর সmাবয্ pভাব পযর্ােলাচনা করেত eকিট eসiআieস psত করার শতর্ িদেয়েছ। eসiআieসিট িজiআieস-eর
ূ িহেসেব কাজ করেব eবং েসগুেলা
আoতায় করা িবে ষণসমূহ o তৎপরবত কািরগির হালনাগাদসমূেহর সংেযাজন বা সmরক
হালনাগাদ করেব।
ূ iআieস aনয্ানয্ iআieস-eর মেতাi eকi শেতর্ র aধীন eবং যার ফেল eেত শুনানীসহ সরকাির pিkয়ার
সmরক
aনয্ সকল পdিত aনুসরণ করা হেব। আজ eজনয্i আমরা eখােন হািজর হেয়িছ।
ei সভািটর লkয্ হেc আগs 28, 2012 তািরেখ aথর্ৈনিতক unয়ন িবষয়ক েডপুিট েময়েরর কাযর্ালয়-কতৃর্ ক
iসুয্কৃত সmরূক পিরেবশগত pভাব িববরণীর খসড়া কাযর্পিরিধিটর uপর জনগেণর মতামত েশানা।
িনu iয়কর্ িসিট’র আiন েমাতােবক, পিরেবশগত পযর্ােলাচনা pিkয়ার aংশ িহেসেব শুনানী সভা করা আবশয্ক।
পিরেবশগত pভাব িববরণী িকভােব pকlিটেক িবে ষণ করেব eিট েস সmেকর্ জনগণেক মতামত pদােনর আগাম সুেযাগ pদান
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কের।
শুনানীর লkয্ হেc পিরেবশগত পযর্ােলাচনার সময় uেঠ আসা সmাবয্ pভাব o pিতকার িবষয়ক iসুয্গেু লা
িচিhতকরেণ িসিট-েক সহায়তা করা।
iিতবাচক েঘাষণা, যা e যাবৎ িচিhত সmাবয্ pভাবসমূেহর eকিট িববরণী, eবং খসড়া কাযর্পিরিধ আগs 28,
2012 তািরখ েথেক iিডিস o পিরেবশগত সমnয় িবষয়ক েময়র কাযর্ালেয়র oেয়বসাiেট েপাs করা হেয়েছ eবং ei সভার
িবjিp িহেসেবo eিট anভুর্ k হেয়েছ।
ei সভার সময় o sান eছাড়াo িনu iয়কর্ েপাs, eল িদয়ািরo (El Diario), o িদ kin েলজার (the
Queens Ledger)-e 29 আগs 2012 তািরেখ eবং িসিট েরকডর্ –e 27 আগs েথেক 31 আগs তািরেখ pকাশ করা
হেয়েছ।
খসড়া কাযর্পিরিধর uপর মতামত pদােনর সময় েশষ হoয়ার পর, aথর্ৈনিতক unয়ন িবষয়ক কাযর্ালয় (Office of
ূ iআieস psতকরেণ িদকিনেদর্ শনা pদান
Economic Development) eকিট চূ ড়াn কাযর্পিরিধ iসুয্ করেব যা খসড়া সmরক
করেব। িবে ষেণর পূেবর্ iআieস দিললিটর uপরo বাড়িত গণ-পযর্ােলাচনা o মতামত gহণ করা হেব।
আজেকর aিধেবশনিট eকািধক ভােগ আেয়াজন করা হেব। pথমত, আমরা েডিভড েকায়াটর্ -কতৃর্ ক psািবত pকlিটর
uপর eকিট সংিkp সূচনা বkবয্ শুনেবা, তারপর iথান গুডময্ান psািবত pকlিটর িবsািরত তু েল ধরেবন। eবং eরপর
pকেlর পিরেবশ িবষয়ক পরামশর্ক িলন েডা কাযর্পিরিধ দিললিটর সারসংেkপ তু েল ধরেবন o পিরেবশগত েkেt pকেlর
সmাবয্ pভাবসমূহo িবে ষণ করেবন।
তৃ তীয়ত, সভাsেলর শৃ লা বজায় রাখেত pিkয়াগত িকছু িবষয় aবিহত করা েশেষ আমরা আপনােদর মতামত
শুনেবা।
aতঃপর েডিভড েকায়াটর্ psািবত pকlগুেলা সmেকর্ eকিট সংিkp সূচনা বkবয্ pদান করেবন।
িমsার েকায়াটর্ : আপনােক ধনয্বাদ।
সবাiেক শুভ সnয্া। আমার নাম েডিভড েকায়াটর্ eবং আিম aথর্ৈনিতক unয়ন কেপর্ােরশেনর (Economic
Development Corporation) িসিনয়র সহ-সভাপিত।
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uiেলটস পেয়n েডেভলপেমn pেজk হেc eকিট সমিnত পিরকlনা, a লায়ন o পুনঃunয়ন েকৗশল যা 46eকেরর িসিট িফl eলাকাসহ েমাটামুিট মানসmn o aমযর্াদাকর পিরেবেশর আনুমািনক 62-eকেরর eকিট sl-বয্ব ত
সাiটেক eকিট pাণবn, িবিবধ বয্বহােরর eকিট েটকসi কিমuিনিট o আ িলক গnেবয্ পিরণত করেব।
বহু দশক ধের, uiেলটস পেয়nেক পির ার পিরcn করা o রূপাnেরর eকািধক pেচ া বয্থর্ হেয়েছ। কিমuিনিটেকিndক ei পিরকlনািট sানীয় িনবর্ািচত pিতিনিধ o aনয্ানয্ গুরtু পূণর্ aংশীদারেদর সহেযািগতায় কেয়ক বছর ধের ৈতির
করা হেয়েছ, যার ফল িতেত 2008 সােল িসিট কাuিnল-কতৃর্ ক েsশাল uiেলটস পেয়n িডিsk o নগর নবায়ন পিরকlনা
(Urban Renewal plan) gহণ করা হয়।
2009 সােল, িসিট eকিট unk
ু দরপt আhান কের যার ফল িতেত 2011 সােল eকিট টােগর্েটড েডেভলপেমn
আরeফিপ (Targeted development RFP) iসুয্ করা হয়। pথম পূণার্ পযর্ােয়র কােজর জনয্ িরেলেটড
েকাmানীজ (Related Companies) o sািলর্ং ikiিটজ (Sterling Equities)-eর েযৗথ
aংশীদািরt kin েডেভলপেমn gপেক (Queens Development Group) িসিটর পk েথেক িনবর্ািচত করা
হয়।
ূ iআieস-e িবে ষণ করা হেব, eকিট সমিnত পিরকlনার dার
pকl o eর সহেযাগী কাযর্kমসমূহ, যা সmরক
uেnাচন করেব যা, uiেলটস পেয়n নবায়ন পিরকlনায় েযমনিট ধারণা করা হেয়িছল িঠক েসভােব ei eলাকার unয়নেক
tরািnত করেব।
পাশাপািশ, eিট িসিট িফেlর পি ম িদককারo unয়ন করেব েযখােন uiেলটস oেয়s নােম eকিট িবপণন o
িবেনাদন েকnd ৈতির করা হেব। kin-e aথর্ৈনিতক pবৃিdর eকিট েকndsল িবকিশত হেব যার সােথ আশপােশর eলাকাগুেলার
eকিট শিkশালী েযাগােযাগ থাকেব।
pকlিট ধােপ ধােপ agসর হেব, eবং eর শুরু হেব pেয়াজনীয় পিরেবশগত kিত pিতকােরর মাধয্েম, েযন pকেlর
গুরtু পূণর্ পিরেবশগত সুিবধার িদকিট তু েল ধরা যায় – pকেlর শুররু িদেক েয পিরমাণ জিম ছাড় েদoয়ার পিরকlনা িছল
তার েচেয় েবিশ জিম ছাড় েদoয়া pভৃ িত। eিট পিরকlনািটর eকিট pধান েযৗিkকতা eবং eকিট গুরtু পূণর্ aজর্ ন িহেসেবo
িবেবিচত হেব।
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eরপর থাকেব eকািধক রূপাnরকারী ধাপ, যার মেধয্ রেয়েছ, সবসময় েযমনিট কlনা করা হেয়িছল, েসi pথম
পযর্ােয়র unয়ন, যা পরবত কেয়ক িমিনেটর মেধয্ kin gেপর eকজন pিতিনিধ আরo িবsািরতভােব তু েল ধরেবন।
ূ iআieসিটo খুচরা িবপণন, আবািসক o aনয্ানয্ unয়ন, বতর্ মােন েযিট িdতীয় পযর্ােয়র eলাকা েসখােন,
সmরক
বাsবায়েনর ভিবষয্ৎ পযর্ায়েক িবে ষণ করেব।
23-eকর িবিশ pথম পযর্ােয়র eলাকািট িডিsk-eর দিkণ-পি ম aংেশ aবিsত, যার চারপােশ িঘের রেয়েছ
েরাজােভl aয্ািভিনu, 35 aয্ািভিনu, 126 o 127 নং সড়ক, আমার ডানিদেকর েবাডর্ িটেত েযমনিট েদখােনা আেছ।
uiেলটস oেয়s o pথম পযর্ােয়র unয়ন কাজ েশষ হoয়ার পর, pকেlর oi aংশিট eকীভূ ত িডিsেkর 5
িমিলয়েনরo েবিশ বগর্ফুট জায়গা নতু ন কের unয়েনর জনয্ unk
ু হেব, যার ফেল েযিট বতর্ মােনর দূিষত eলাকা িহেসেব
পিরিচত েসিট নতু ন pিতেবশী িহেসেব আিবভুর্ ত হেব।
নতু ন বািণিজয্ক আবািসক eলাকা, যার 35 শতাংশ আবাস সা য়ী মূেলয্ পাoয়া যােব, েহােটল o unk
ু sােনর
বয্বহােরর ফেল 7,000 sায়ী চাkির o 12,000 িনমর্াণ কােজর সুেযাগ সৃি করেব, যােত eমডিbuিবi o sানীয়ভােব
িনেয়ােগর পিরমাণ হেব 25 শতাংশ। eিট eছাড়াo বতর্ মােন uপশহরগুেলােত aপচয় হoয়া কেয়ক িবিলয়ন ডলােরর সমপিরমাণ
aথর্ সা য় করেব।
pথম পযর্ােয় eছাড়াo রেয়েছ নতু ন ভয্ান uiক ekেpসoেয় (Van Wyck Expressway) aয্ােkস
র◌্ যাmস (access ramps), যার জনয্ িসিট ei বছেরর শুররু িদেক pেয়াজনীয় aনুেমাদন সংgহ কেরেছ।
সmণর্ূ pকlিটর unয়ন 2032 সাল নাগাদ েশষ হoয়ার আশা করা যােc eবং চূ ড়াn িজiআieস-e েযমনিট
aনুমান করা হেয়েছ িবেশষ uiেলটস পেয়n িডিsেkর পূণার্ িনমর্াণ কাজo েস সমেয়র মেধয্ uেlখেযাগয্ পিরমােণ সmn
হেব।
eছাড়া, িডেসmর 2011 সােল িসিট-কতৃর্ ক িভিt psর sাপন করা বহুল-আবশয্ক সাiট-বিহভূর্ ত aবকাঠােমা
িনমর্ােণর কাজo পূব-র্ িনধর্ািরত সময়সূিচ aনুযায়ী eিগেয় যােc। 50 িমিলয়ন ডলােরর ei unয়ন কাজ, যা 2013 সাল
নাগাদ েশষ হেব, uiেলটস পেয়n-eর পুনঃunয়েনর কােজ সহায়ক হেব eবং আরo 350িট িনমর্াণ বা িনমর্াণ-সংkাn চাkিরর
সুেযাগ সৃি করেব।
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িসিট বতর্ মােন pথম পযর্ায়-ভু k eলাকার েমাট সmিtর pায় 95 শতাংেশর মািলক বা িকনেব বেল চু িkবd হেয়েছ।
eবং সmিtর বাকী মািলকেদর সােথ eিট aবয্াহতভােব আেলাচনা চািলেয় যােc।
িসিট o sানাnর িবেশষj pিত ান- কনর্ারেsান gপ (Cornerstone Group) িমেল সmpিত িসিটরমািলকানাধীন pকেlর পযর্ায় 1-ভু k সmিtেত পিরচািলত বয্বসা pিত ানগুেলার সােথ েযাগােযাগ কেরেছ যােত েসসব বয্বসা
pিত ান ভিবষয্ত বয্বসা sানাnের িসিটর িবিভn েসবায় আগাম সুিবধা েপেত তােদর pেয়াজনীয় তথয্ািদ পায়।
পযর্ায় 1-e িসিটর-মািলকানাধীন সmিtেত পিরচািলত iজারা বয্বসা pিত ানগুেলােক sানাnর সহায়তা pদান করা
হেব।
সাmpিতক েযাগােযাগ pেচ া চালােনার সময়, কনর্ারেsান eছাড়াo iজারা gহীতােদর সােথ sানাnেরর জায়গা িনেয়
আেলাচনা শুরু কেরেছ। কনর্ারেsান িবনামূেলয্ iজারা gহীতােদর সােথ কাজ কের যােব যােত কের 2013 সােলর শুরেু ত তােদর
sানাnের সহায়তা করা যায়।
সবেশেষ, িডিsেkর সকল িমক uiেলটস পেয়n িমক সহায়তা কমর্সিূ চর আoতায় pিশkণ সুিবধা লাভ করেবন
যা লাগািদর্ য়া কিমuিনিট কেলজ (LaGuardia Community College)-কতৃর্ ক পিরচািলত হেব।

eখন

পযর্n, কমর্সূিচিটেত 500 িমক িনবnন কেরেছ যারা তােদর iংেরিজর দkতা, বৃিtমূলক দkতা o কিmuটার jান বাড়ােত
কমর্সিূ চিটেত aংশ িনেc।
পযর্ায় 1-e কাজ করা aনয্ানয্ িমকরাo কমর্সিূ চিটেত েযাগ িদেল তােদরেক সবসময় sাগত জানােনা হেব। পরবত
েকােসর্র kাস শুরু হেব আগামী মাস েথেক।
আপনােদরেক aেনক ধনয্বাদ।
শুনানী কমর্কতর্ া: ধনয্বাদ, েডিভড।
eখন iথান গুডময্ান pকlিট সmেকর্ আমােদর eকiরূপ eকিট ধারণা pদান করেবন।
িমsার গুডময্ান: আপনােক ধনয্বাদ।
শুভ সnয্া। আমার নাম iথান গুডময্ান eবং আিম oয়াচেটল, িমিসর o িমসির (Wachtel, Masyr &
Missry) বয্বসা pিত ােনর eকজন pকl বয্বsাপক। আমরা kin uiেলটস পেয়n pকেlর েডেভলপার o িরেলেটড o
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sািলর্ং ikiিটজ-eর েযৗথ uেদয্াkা kin েডেভলপেমn gেপর ভূ িম বয্বহার িবষয়ক পরামশর্ক।
ূ পিরেবশগত pভাব িববরণী বা eসiআieস eবং pকlিটর pভাব
আজেকর সভার আেলাচয্ িবষয় হেc সmরক
গেবষণার জনয্ eিট psত করা হেব, uেlখয্ 2008 সােল গেবষণা করা pকlিট সmpসািরত কের ei pকlিট ৈতির করা
হেয়েছ।
pকlিটর 2008 সােল গেবষণা করা সকল uপাদান ছাড়াo, ei eসiআieস িবদয্মান িসিট িফl পািকর্ ং মােঠর
uপর িসিট িফেlর পি েম eক িমিলয়ন বগর্ফুট আয়তেনর েয iজারা-েযাগয্ িবেনাদন o খুচরা িবপণন েকndিট ৈতির হেব তার
pভাবo িনরূপণ করেব।
eছাড়া, ei eসiআieস িতনিট আলাদা িনমর্াণ বছরসহ পযর্ায়-িভিtক pকl সmেকর্ o গেবষণা করেব, েযখােন
2008 সােলর iআieস-e সকল কাযর্kম eকিট পযর্ােয় সmn করার কথা ভাবা হেয়িছল।
সুতরাং বতর্ মান pকl o eর পযর্ায়সমূহ সmেকর্ eখন আিম সংিkpভােব বয্াখয্া করেবা।
আিম েযমনিট বেলিছ, বতর্ মান pকlিটেত িতনিট পযর্ােয় কাজ করার কথা ভাবা হেয়েছ:
pকেlর pথম পযর্ােয়, যােত ‘পযর্ায় 1e’ (Phase 1A) িহেসেব eর কাযর্পিরিধ িনধর্ারণ করা হেব, েsশাল
uiেলটস পেয়n িডিsেkর েভতের eক দােগ pায় 23-eকর জিম েযৗথ uেদয্াkা pিত ানিটর িনকট হsাnর করা হেব।
লkয্ণীয় েয ei সmিt হsাnের িসিটর kমতা pেয়ােগর জনয্ ei pিkয়ায় বাড়িত েকান aনুেমাদেনর pেয়াজন েনi, কারণ
eর আেগ 2008 সােল ei kমতািট েদoয়া হয়।
সmিt aিধgহেণর পর, েযৗথ uেদয্াkা pিত ানিট িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্ েমn aব eনভায়রনেমnাল কনসারেভশনeর নজরদািরর aধীেন জিমিটেত eকিট সমিnত পির ার-পিরcnতা কাযর্kম চালােব। uেlখয্, জিমিট কেয়ক দশক ধের
দূিষত aবsায় রেয়েছ eবং েকান ধরেনর পুনঃunয়ন কাজ চালােনার পূেবর্ eিটেক aবশয্i পির ার করেত হেব।
পির ার করার পর, জিমিট 126 নং sীট বরাবর খুচরা পেণয্র েদাকান o েহােটল সহ পুনঃunয়ন করা হেব, eবং
126 নং sীট-eর পূবর্ িদেক িসিট িফl পািকর্ ং িহেসেব গেড় েতালা হেব েযিটেক েবসবল েখলার েমৗসুম বn থাকার সময় o
সmবত বছেরর aনয্ানয্ সমেয়র জনয্o িবেনাদনমূলক কােজ বয্বহােরর জনয্ রূপাnিরত করা হেব।
ei িবেনাদনমূলক sানিটেত, েযিটর কাযর্kম কিমuিনিটর সােথ আেলাচনা-পূবকর্ িনধর্ারণ করা হেব, aনয্ানয্ সুিবধার
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পাশাপািশ থাকেব শীতকালীন eকািধক-kীড়া কাযর্kম, গািড় চালােনার জায়গা o aসংখয্ েখলার মাঠ।
ei পযর্ায়িট eছাড়াo বতর্ মান িসিট িফl পািকর্ ং-eর চলাচল িসিট িফl লট oেয়s েথেক uiেলটস পেয়n িডিsেk
যাতায়ােতর সুিবধা pদান করেব। িসিট িফl পািকর্ ংিট পূবর্ িদেক সের যাoয়ার পর, পূবর্ িদেকর পািকর্ ং লটিটেক uiেলটস
oেয়েsর সােথ িমিলেয় unয়ন করা হেব, uেlখয্ uiেলটস oেয়s হেc eকিট িবেনাদন o খুচরা িবপণন েকnd যার িনজs
পািকর্ ং o eক িমিলয়ন বগর্ফুট iজারা-েযাগয্ sান রেয়েছ।
লkয্ণীয় েয িবদয্মান িসিট িফl পািকর্ ং লটিট, েযখােন psািবত uiেলটস oেয়sিট িনমর্াণ করা হেব, বতর্ মােন
সাধারণ জনগেণর জনয্ unk
ু নয় eবং eিট কিমuিনিটর জনয্ েকান unk
ু েখালা জায়গাo pদান করেছ না। pকlিটর pথম
পযর্ায় 2018 সাল নাগাদ েশষ হেব বেল ধারণা করা হেc।
pকেlর িdতীয় পযর্ােয়র কাজ, কাযর্পিরিধ েযিটেক ‘পযর্ায় 1িব’ (Phase 1B) িহেসেব িচিhত কেরেছ, তা শুরু
হেব িসিট-কতৃর্ ক ভয্ান uiক ekেpসoেয় (Van Wyck Expressway) eবং aয্ােkস o iেgস র◌্ যাmস
(access and egress ramps) ৈতির সmn হoয়ার পর। eর কােজর মেধয্ থাকেব uiেলটস পেয়n
িডিsk-eর pথম 23 eকর জিমেক কিমuিনিটর জনয্ eকিট বহুমখু ী বয্বহার uপেযাগী sান িহেসেব গেড় েতালা যা 2008
সােল aনুেমািদত মূল পিরকlনার সমাথর্ক।
ভয্ান uiক র◌্ যাmস-eর কাজ সmn হoয়ার পর, uiেলটস পেয়েnর িসিট িফl পািকর্ ং েরাজােভl aয্ািভিনuর
দিkেণ পািকর্ ং sাপনায় sানাnিরত হেব eবং uiেলটস পেয়n িডিsk-eর ei 23 eকর জিমর uপর িবিভn ভবন িনিমর্ত
হেব। eসব ভবেন সবর্েমাট 4.2 িমিলয়ন বগর্ফুট জায়গা unয়ন করা হেব যার মেধয্ থাকেব 2,500 আবাসন iuিনট, যার
35 শতাংশ থাকেব সা য়ী মূেলয্, eবং নতু ন কিমuিনিটর pেয়াজন েমটােনার জনয্ 900,000 বগর্ফুেটর খুচরা িবপণন o
পিরেষবা সুিবধা, পঁাচ লk বগর্ফুট aিফস ভবন, পযর্ায় 1e-েত িনিমর্ত েহােটল কেkর aিতিরk িহেসেব 280িট েহােটল কk,
পঁাচ eকেররo েবিশ েখালা জায়গা eবং নতু ন কিমuিনিটর pেয়াজন েমটােনার জনয্ সরকাির িবদয্ালয়।
pকlিটর িdতীয় পযর্ায় 2028 সাল নাগাদ েশষ হেব বেল ধারণা করা হেc।
pকেlর সবর্েশষ পযর্ােয়, েযিটেক কাযর্পিরিধেত পযর্ায় 2 (Phase 2) িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ, থাকেব
uiেলটস পেয়n িডিsেkর বাকী pায় 41 eকর জিমেক কিমuিনিটর জনয্ eকিট বহুমখু ী বয্বহার uপেযাগী sান িহেসেব গেড়

10

েতালা, েযিট 2008 সােল aনুেমািদত মূল পিরকlনার সমাথর্ক।

`

pকেlর ei পযর্ােয়র unয়েনর মেধয্ রেয়েছ aিতিরk 3,360িট আবাসন iuিনট, eিটরo 35 শতাংশ থাকেব
সা য়ী মূেলয্, 345,000 বগর্ফুেটর খুচরা িবপণন েকnd যা কিমuিনিটর pেয়াজন েমটােব, 210িট aিতিরk েহােটল কk, 4 লk
বগর্ফুেটর কনেভনশন েসnার eবং িডিsেkর aিতিরk বািসnােদর pেয়াজন েমটােত eকিট বাড়িত sল
ু , eবং aিতিরk unk
ু
জায়গা, সবিমিলেয় pকেl unk
ু sােনর পিরমাণ দঁ াড়ােব নূয্নতম আট eকর। pকেlর ei সবর্েশষ পযর্ায়িট 2032 সােল েশষ
হেব বেল ধারণা করা হেc।
লkয্ণীয় েয জেয়n েভ ার িটমেক pকেlর পযর্ায় 1e o 1িব unয়ন করার দািয়t েদoয়া হেয়েছ। uiেলটস পেয়n
িডিsেkর বাকী 41 eকের pকেlর পযর্ায় 2-eর জনয্ eখনo েকান েডেভলপারেক দািয়t েদoয়া হয়িন। তথািপ, eসiআieস
পযর্ায় 2-সহ pকেlর সবগুেলা পযর্ােয়র pভাব িনরূপণ করেবন eবং িলন েডা পরবত েত eিট বয্াখয্া করেবন।
pকlিট unয়েনর েযভােব পিরকlনা করা হেয়েছ েসিট েশাতৃ ম লীর েবাঝার সুিবধােথর্, ei কেkর সmুেখ eকিট
uপsাপনা েবাডর্ রেয়েছ যােত pকেlর pিতিট পযর্ােয়র িবsািরত তথয্ তু েল ধরা হেয়েছ, eখােন eেস েসিট েদেখ যাoয়ার জনয্
আপনােদর আমntণ রiেলা।
pকেl পযর্ায় 1e-eর unয়েন েযৗথ uেদয্াkা িটম agসর হoয়ার জনয্, আমরা িসিট পিরকlনা কিমশেনর কাছ
েথেক িবেশষ aনুেমাদন pাথর্না করিছ যােত কের uiেলটস পেয়n িডিsেkর েভতর িদকটা uপিরভােগর পািকর্ ং o
িবেনাদনমূলক কােজ বয্বহার করা যায়, eবং আমরা িনu iয়কর্ িসিট o sািলর্ং eনিটিটজ-eর eকিট pিত ােনর মধয্কার
িবদয্মান িলজ চু িkর সংেশাধন pাথর্না করিছ যােত কের পি ম িদেকর িসিট িফl পািকর্ ং লট-e uiেলটস oেয়s unয়ন
করা যায়।
িবেশষ aনুেমাদেনর জনয্ আমরা আনু ািনক iueলiuআরিপ গণ-পযর্ােলাচনা pিkয়া (ULURP public
review process) আশা করিছ যােত কের আগামী বছেরর pাক বসেn কাজ শুরু করা যায়।
আপনােদরেক ধনয্বাদ।
িলন বলার পূেবর্, আিম পিরেবশগত পযর্ােলাচনা কী o eিট িকভােব করা হয় েস সmেকর্ সবার sিতেক
সেতজ
ৃ
করার জনয্ েকবল eক িমিনট সময় েনেবা।
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আমরা েযিট েবর করেত চাiিছ তা হেলা psািবত pকlিটর কারেণ ঘটেত পাের eমন সmাবয্ পিরেবশগত pভাব।
eিট করেত, pকl সাiটিটর িবদয্মান পিরিsিত িনধর্ারণ করা হয় eবং eিট িভিt িহেসেব কাজ কের। মূলত, আমরা বতর্ মােন
েসখানকার aবsা কী তার eকিট দৃশয্পট িনেয় থািক।
িdতীয়ত, আমরা িনমর্ােণর বছর িনধর্ারণ কির যা িবে ষণ করেত হেব। eিট হেc েসi বছর, aথবা ei সুিনিদর্
পযর্ােয় িতন বছর, েয সমেয়র মেধয্ pকlিট সmn eবং বয্বহার uপেযাগী হেব বেল ধারণা করা হেc, সালগুেলা হেc
2018, 2028 o 2032 সাল।
তৃ তীয়ত, psািবত pকlিটর বাiেরর শতর্ সমূহ ei pিতিট িনমর্াণ বছেরর জনয্ িনধর্ারণ করা হয়। eর মেধয্ রেয়েছ
পািরপাি কর্ pবৃিd, িনমর্াণ বছেরর পূেবর্ ei eলাকায় িনিমর্তবয্ aনয্ানয্ jাত pকl eবং e জাতীয় কাযর্kমসমূহ। eিটেক
পদেkপ-হীন িচt (No-Action Scenario) িহেসেব uেlখ করা হেয়েছ।
eবং, সবেশেষ, শতর্ সমূহ -- aথর্াৎ সমরূপ িবে ষণগুেলা করা হয় psািবত pকlিটর িম পিরিsিতেত, eবং
পদেkপ-হীন o পদেkপ-যুk (With-Action) দৃশয্কেlর মেধয্ পাথর্কয্িটi পিরমাপ করা হয় psািবত pকlিট িবরূপ
পিরেবশগত pভাব েফলেব িক-না eবং েফলেল তা কত বৃহৎ বা kdু পিরসের, তা িনধর্ারেণর জনয্। eিট েsট o িসিট
uভেয়র পিরেবশগত পযর্ােলাচনা িবিধমালায় pদt মানদ aনুযায়ী করা হয়।
ei slkেণর সেতজকরেণর পর, িলন eখন পিরেবশগত pিkয়া িনেয় কথা বলেবন।
িমজ েডা: ধনয্বাদ, বব।
শুভ সnয্া।
আমার নাম িলন েডা। আিম eেকআরeফ-eর িসিনয়র ভাiস েpিসেডn eবং আজ আিম eখােন eেসিছ খসড়া
কাযর্পিরিধ দিললিট সmেকর্ িকছু বলার জনয্, আমরা iেতামেধয্ আপনােদর eিট িদেয়িছ eবং eর aনুিলিপo িনচতলায় পাoয়া
যােব।
eসiআieস-eর খসড়া কাযর্পিরিধিট 18িট পিরেবশগত েkেt pকেlর সmাবয্ pভাব িনরূপণ করেব। eগুেলার মেধয্
রেয়েছ:

ভূ িম বয্বহার;
আথর্সামািজক aবsা;

কিমuিনিট ফয্ািসিলিট;
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unk
ু জায়গা;
ছায়া;
ঐিতহািসক o সাংsিতক
সmদসমূহ;
ৃ
kিতকর uপকরণসমূহ;

নগর পিরকlনা/দৃশয্মান সmদসমূহ;

pাকৃ িত সmদসমূহ;

aবকাঠােমা;

পিরবহণ বয্বsা;
বায়ুর মান;
gীনহাuস গয্াস িনগর্মণ;
শb; eবং
জনsাsয্।
খসড়া iআieস -- খসড়া eসiআ◌্ ieসo pকেlর িনমর্াণ কােজর সmাবয্ pভাবসমূহ anভুর্ k করেব, পাশাপািশ
psািবত কমর্সিূ চগুেলার িবকlo খিতেয় েদখেব।
েযখােন pকেlর uেlখেযাগয্ িবরূপ pভাব িচিhত হেব, খসড়া eসiআieস তা pিতকােরর সmাবয্ পদেkপসমূহo েবর
করেব o েযসব uেlখেযাগয্ িবরূপ pভাব aিনবাযর্ েসগুেলা pকাশ করেব।
খসড়া eসiআieস-িট িসিট পিরেবশগত মান পযর্ােলাচনা কািরগির ময্ানুয়াল (City Environmental
Quality Review Technical Manual), বা িসiিকuআর েটকিনকয্াল ময্ানুয়াল (CEQR
Technical Manual)-e uেlখ থাকা গেবষণা পdিত o pভাব মানদ aনুযায়ী িবে ষণিট করা হেব।
pিতিট পিরেবশগত েkেt, খসড়া eসiআieস িবরাজমান পিরিsিতর eকিট িববরণ তু েল ধরেব।
খসড়া eসiআieস িতনিট িবে ষণী বছেরর েkেt ভিবষয্ৎ পিরিsিত িনরূপণ করেব: 1e িহেসেব িচিhত pকেlর
pথম পযর্ােয়র জনয্ 2018;

1িব িহেসেব িচিhত pকেlর িdতীয় পযর্ােয়র জনয্ 2028; eবং

uiেলটস oেয়s eবং েsশাল uiেলটস িডিsk-uiেলটস পেয়n িডিsk-eর পূণার্ িনমর্ােণর জনয্ 2032।
খসড়া কাযর্পিরিধ দিললিটেত pেতয্কিট পিরেবশগত েkেtর জনয্ pেযাজয্ দৃি ভি o গেবষণা পdিতর িবsািরত তু েল
ধরা হেয়েছ, তথািপ খসড়া eসiআieস-িট িবsািরতভােব খিতেয় েদখেত eরূপ িকছু িনিদর্ েkেtর uপর আিম গুরtু ােরাপ
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করার েচ া করেবা।
2008 সােলর eফিজiআieস-eর িবে ষণ েথেক িভnতর unয়ন িশিডuল aনুযায়ী psািবত pকlিট আবািসক
iuিনেটর সংখয্া বৃিd করেব িবধায়, pকlিটর ফেল পেরাk বাsচু য্িতর uেlখেযাগয্ িবরূপ pভােবর ফলাফল পড়েব িক-না তা
আথর্সামািজক পিরিsিত aধয্ােয় িনরূপণ করা হেব।
গেবষণা eলাকািটর আধ মাiেলর মেধয্ eমন েকান জনেগা ী বাস কের িক-না যারা বিধর্ত iজারার কারেণ বাsচু য্ত
হoয়ার ঝুঁ িকেত রেয়েছ, িবে ষণিটেত েসিটo েবর করা হেব।
িজiআieস-eর িবে ষেণ o তৎপরবত কািরগির sারেক েযমনিট েদখােনা হেয়েছ, psািবত pকlিটর কারেণ eকi
ধরেনর সরাসির বয্বসািয়ক বাsচু য্িতo ঘটেব। সুতরাং, ei eসiআieসিট pকl eলাকায় থাকা বয্বসা pিত ান সmেকর্
হালনাগাদকৃ ত তথয্ o তােদর বাsচু য্িতর সmাবয্ সমেয়র তথয্ pদান করেব।
eছাড়া psািবত pকlিটেত ভূ িমর বািণিজয্ক বয্বহার বৃিd-জিনত কারেণ বিধর্ত iজারার চােপ গেবষণা eলাকার
আধ মাiেলর মেধয্ uেlখেযাগয্ পেরাk বয্বসািয়ক বাsচু য্িতর চাপ ৈতির করেব িক-না েসিটo িনরূপণ করেব।
eবং, সবেশেষ, aধয্ায়িট eছাড়াo pকlিটর eক িমিলয়ন বগর্ফুট আয়তেনর sান িবেনাদন o খুচরা িবপণন কােজ
বয্বহােরর ফেল তা বািণিজয্ক eলাকার বয্বসািয়ক পিরিsিতর uপর েকান pভাব েফলেব িক-না েসিটo িবেবচনা করেব।
কিমuিনিট ফয্ািসিলিটসমূহ নামক aধয্ায়িট সরকাির িবদয্ালয় o সরকাির িশশু েসবা pিত ােনর চািহদাসহ কিমuিনিট
পিরেষবাসমূেহর pভাব মূলয্ায়ন করেব।
kিতকর uপকরণ aধয্ােয় িনয়ntক ডাটােবজ পযর্ােলাচনার uপর িভিt কের েsশাল uiেলটস পেয়n িডিsেkর সাiট
পিরেবেশ েয েকান pাসি ক পিরবতর্ েনর সারসংেkপ anভুর্ k থাকেব, পাশাপািশ pকেlর নতু ন পযর্ায় িনধর্ারেণর uপর িভিt
কের সংেশাধনমূলক কমর্ পিরকlনা eবং/aথবা িনমর্াণ, sাsয্ o িনরাপtা পিরকlনায় েকান পিরবতর্ ন সাধেনর pেয়াজনীয়তায়
সাড়া েদoয়ার িবষয়িটo ei aধয্ােয় anভুর্ k থাকেব।
বতর্ মান pকেlর uiেলটস oেয়s aংশিট 2008-eর eফিজiআieস-e িবে ষণ না হoয়ায়, kিতকর uপকরণ
aধয্ােয় েসসব পিরিsিতর িববরণ eবং সাiেটর েস aংেশ েকান সmাবয্ kিতকর uপকরেণর িববরণo anভুর্ k থাকেব।
psািবত pকlিটর আoতায় িডিsেk সংেশাধন, মান িনরূপণ o aবকাঠােমা unয়েনর কাজ kমবধর্মান হাের করা
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হেব িবধায়, পযর্ায় 1e o 1িব eর মধয্বত পূবার্ লীয় aংেশ িশেlর জনয্ বয্বহাযর্ eমন েকান unk
ু জায়গা থাকেব না, যা
িবদয্মান থাকেব o পের unয়ন করা হেব, িবদয্মান kিতকর uপকরণ যােত সাiেটর unয়ন করা aংেশ না েযেত পাের েসিট
িনি তকরেণ বাড়িত সুরkা pেয়াজন হেব।
e ছাড়াo eিট e ধরেনর সুরkার pেয়াজনীয়তােক িবেবচনা করেব eবং eসiআieস-e িববৃত a ীকারগুেলা যােত
বাsবািয়ত হয় েসিট িনি তকরেণর পdিত বয্াখয্া করেব।
পিরবহণ বয্বsা aধয্ােয় sানীয় যান চলাচল, পািকর্ ং, গমনাগমন o পথচাির পারাপার পিরিsিতর uপর pকlিটর
pভাব িবে ষণ করা হেব।
eেত pায় 32িট sানীয় সংেযাগsল o 13িট মহাসড়ক েনটoয়াকর্ aবsােনর uপর মূলয্ায়ন পিরচালনা করা হেব।
psািবত aবsানগুেলা খসড়া কাযর্পিরিধ দিলেলর িচt 8-e েদoয়া হেয়েছ।
িতনিট িবে ষণ বছেরর pিতিটর জনয্ েমাট সাতিট সময়কােলর িবsািরত যান চলাচল িবে ষণ করা হেব।
পািকর্ ং চািহদা o সরবরাহo িবsািরতভােব িনরূপণ করা হেব, পাশাপািশ গণপিরবহন বয্বsা o eলাকার পথচারী
চলাচল ফয্ািসিলিটসমূেহর pকেlর সmাবয্ চািহদাo িনরূপণ করা হেব।
পিরবহণ বয্বsা িবে ষেণর aংশ িহেসেব eকিট যানবাহন o পথচারী িনরাপtা পিরকlনাo িনরূপণ o পিরচালনা
করা হেব।
eসiআieস eছাড়াo psািবত pকl uৎসিরত gীনহাuজ গয্াস িনগর্মেণর িদকিটo পযর্ােলাচনা করেব eবং
িপeলeeনoয়াiিস (PlaNYC) o 2008 সােলর sানীয় আiন 22 (local law 22 of 2008)-eর
আoতায় িনধর্ািরত িসিটর গয্াস িনগর্মণ hাসকরণ লেkয্র সােথ eর স িত িনরূপণo anভুর্ k করেব।
খসড়া কাযর্পিরিধ দিলেল েযমনিট uেlখ রেয়েছ o িসিটর িসiিকuআর কািরগির ময্ানুয়ােল (CEQR
Technical Manual) েযমনিট িনেদর্ শ করা হেয়েছ, পিরেবশগত সমnয় িবষয়ক েময়েরর কাযর্ালয় o জলবায়ু
পিরবতর্ ন িবষেয় কাজ করা eলাকার সংি

aনয্ানয্ সংsার সােথ আেলাচনা aনুি ত হেব।

eসiআieস eছাড়াo যানবাহন o পথচাির পারাপার, বায়ুর মান, শb pভৃ িতর uপর pকেlর িনমর্াণ সংkাn সmাবয্
pভাব িনরূপণ করেব। eিট ধারণাগত িনমর্াণ সময়সূিচ বণর্না করেব o িতনিট পযর্ােয়র বাsবায়ন o সাiেটর আoতাধীন
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কাযর্kেমর pাkলন করেব, eর মেধয্ pকেlর pাথিমক পযর্ােয় িডিsেkর িবদয্মান বয্বসািয়ক pিত ানসমূহেক pেবশািধকার
pদােনর pেয়াজনীয়তাo anভুর্ k রেয়েছ।
আশা করা হেc েয পযর্ায়গুেলার িনমর্াণ কােজর -- মাপ করেবন, pকেlর পূণার্ িনমর্াণ কােজর জনয্, eকিট
সংখয্াগত িবে ষণo psত করা হেব eবং পূেবর্াk পযর্ায়গুেলা িবে ষেণর pেয়াজনীয়তা pাথিমকভােব িনভর্ র করেব িকভােব
kমবধর্মান িনমর্াণ o পিরচালনা কাযর্kম পূণার্ িনমর্াণ কােজর সােথ তু লনীয় হয় তার uপর।
eসব িনমর্াণ pভাব hাস করার বা eড়ােনার পদেkপসমূহo িচিhত করা হেব।
খসড়া eসiআieস psািবত pকlিটর িবকlসমূহ পযর্ােলাচনা করেব যা uেlখেযাগয্ িবরূপ pভাব eড়ােব বা hাস
করেব। eসব িবকlসমূহেক eছাড়াo psািবত pকlিটর িববৃত লkয্ o uেdশয্সমূেহর সােথ তু লনা করা হেব।
আপনােদরেক ধনয্বাদ।
শুনানী কমর্কতর্ া: aসাধারণ।
আপনােকo ধনয্বাদ। আপনােক ধনয্বাদ, িলন।
আেলাচনা aবয্াহত রাখার পূেবর্ আমােদর eকিট েছা েঘাষণা রেয়েছ।
sয্ািনশ েদাভাষী: (sয্ািনেশ কথা বলেছন।)
আজ রােত আমরা েযসব মতামত শুেনিছ, েসগুেলা -- বা মতামত pদােনর পর যা eখােন জমা েদoয়া হেয়েছ, তা
ei পিরেবশগত pভাব িববৃিতর কাযর্পিরিধিট আরo পিরমািজর্ ত করেত বয্ব ত হেব। eবং চূ ড়াn কাযর্পিরিধিটেত eখােন গৃহীত
সকল েমৗিখক o িলিখত uভয় pকার sতnt psাবসমূহ িবেবচনার pিতফলন থাকেব। চূ ড়াn কাযর্পিরিধিট eরপর িজiআieস
psতকরেণর কােজ বয্ব ত হেব।
যােত কের আমরা ei আেলাচনা aবয্াহত রাখেত পাির o সবার মতামত শুনেত পাির, তাi ঝটপট আজেক
আপনােদর মতামত েশানার জনয্ আিম িকছু pিkয়া aনুসরণ করেবা।
মতামতগুেলা সুশৃ লভােব েনoয়া হেয়েছ িক না তা িনি ত করা আমার দািয়t, যােত কের েসগুেলা যথাযথভােব
নিথভূ k হয় o আমরা যা বেলিছ তার সিঠক pিতফলন নিথেত ঘেট eবং আমরা যােত সবার কথা শুনেত পাির o আপনােদর
বkবয্ িঠক কী তা জানেত পাির।
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আজেকর সভা কাযর্kম নিথভূ k করার জনয্ আমােদর eকজন েকাটর্ সঁাটিলিপকার রেয়েছ। eবং আিম পুনবর্য্k
করেত চাi েয আজ রােতর সভািটর uেdশয্ হেc িনেmাk িবষয়ািদসহ পিরেবশগত পযর্ােলাচনা িকভােব করেত হয় েস সmেকর্
মতামত েশানা:
িবে ষেণর জনয্ iেতামেধয্ িচিhত eলাকাগুেলােত িক েকান uপােয় পিরবতর্ ন সাধন pেয়াজন eবং িকভােব েস
পিরবতর্ ন করেত হেব?
aনয্ানয্ eলাকা িবেবচনা করার দরকার হেল কী হেব? eবং pকl িটম-eর জানা uিচত eমন েকান তথয্, বা e
জাতীয় মতামত রেয়েছ িকনা?
আিম বkােদরেক েয ধারাবািহকতায় ডাকেবা তা হেc: আমরা pথেম িনবর্ািচত কমর্কতাগণ, যিদ থােকন, তােদর
pিতিনিধগণ, িসিট বা েsট সংsার েযেকান pিতিনিধ eবং তারপর সাধারণ জনগেণর বkবয্ শুনেবা।
আিম eiমাt েযমনিট বেলিছ, আপিন কথা বলেত চাiেল, আপনােক eকিট বkা কাডর্ পূরণ করেত হেব যােত কের
আমরা আপনার পিরচয় জানেত পাির eবং পরবত বয্বsা gহেণর জনয্ আপনার সােথ েযাগােযাগ রাখেত পাির। কাডর্ গুেলা
সহেজi পাoয়া যােব, eবং আপিন যিদ iেতামেধয্i সাiন আপ না কের থােকন, তাহেল আপিন eখন েসিট করেত পােরন।
সাiন আপ িবনয্াস aনুযায়ী আিম েলাকজনেক বাছাi করেবা, eবং eকবাের িতনিট নাম ডাকেবা যােত পরবত
বkা psিত িনেত পােরন। আপনার পালা আসার পরo আপিন যিদ বলার জনয্ psত না হন, তাহেল আপনার কাডর্ িট
পয্ােকেটর েশেষ রাখা হেব eবং আপনােক েসসময় ডাকা হেব, যারা কথা বলেত চান তােদর pেতয্েক যােত কথা বলেত পােরন
েসিট আমরা িনি ত করেবা।
আিম আপনােদরেক aনয্ানয্ aংশgহণকারীর pিত সjন হেত eবং aনয্ েকu কথা বলার সময় িব না ঘটােত eবং
পািরপাি কর্ শb নূয্নতম রাখেত aনুেরাধ করেবা।
যারাi কথা বলেত চান তােদর বলার সুেযাগ থাকেব।
কথা বলার জনয্ pেতয্ক বয্িkর িতন িমিনট কের সময় থাকেব eবং 30 েসেকn আেগ আমরা আপনােক সংেকত
েদেবা। মাiেkােফান েনoয়ার পর, aনুgহ কের আপনার নাম বলুন eবং আপনার নামিট আমার নােমর মেতা িকছুটা কিঠন
হেল েসিটর বানানo বলুন যােত কের সঁাটিলিপকােরর িলখেত সুিবধা হয়। আপিন যিদ aনয্ েকান বয্িk বা েগা ীর পk হেয়
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কথা বেলন, aনুgহ কের তােদর পিরচয় বলুন।
aনুgহ কের s ভােব বলুন যােত কের আপনার মতামেতর সিঠক নিথ রাখা সmব হয়। আপনার িতন িমিনট সময়
েশষ হেল, aনুgহ কের বলা থামান।
ূ িকছু েযাগ করেত চাiেল আপিন ম লবার, 9
আপিন আজ রােত েয মতামত িদেয়েছন তার সােথ সmরক
ূ মতামত আমার পােশ বসা রব হলbকেক (Rob
aেkাবর, 2012, িবেকল 5:00টা পযর্n সময় পােবন। সmরক
Holbrook) িনu iয়কর্ িসিট aথর্ৈনিতক unয়ন কেপর্ােরশন, 110 uiিলয়াম িsট, িনu iয়কর্ (New York
City Economic Development Corporation, 110 William Street,
New York)-ei িঠকানায় aথবা তার iেমiল িঠকানা r-h-o-l-b-r-o-o-k @nycedc.com-েত
পাঠােনা যােব।
আপিন ei সnয্ায় বয্k করা মতামেতর িলিখত aনুিলিপ আমােক িদেত চাiেল আিম েসিট gহণ করেবা।

