সামনসাইড ইয়াডড িাোর প্ল্যাল্পনর জন্য মিতীয় জনসভা
সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যারির জন্য তৃ তীয জিসভায আপিারক স্বাগতম! আমরা আিনন্দত স্ট আপনি
এই সন্ধযায আমারের সারে স্ট াগ নেরত স্টপরররিি।
অরোবর 2018-এ প্রেম জিসভার সময, কম্যুনিটি সানিসাইড ইযারডডর ভনবষ্যরতর জন্য আমারের
েৃনষ্টভেী বতনর কররত সহাযতা কররনিল।মাচড 2019-এর নিতীয জিসভায, অিংশেহণকারীরা আমারের
সানিসাইড ইযারডডর স্টচহারা ও অিুভূনতর িকশা প্রস্তুত কররত এবিং ইযারডড ভনবষ্যরতর ব্যবহারগুনলরক
অোনিকার নেরত সহাযতা কররনিল।আজ রারত, আমরা আপিারক আজরক প ডন্ত ব্যবহৃত প্রনিযাটি
সম্পরকড জািরত, সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যারির খসড়াটি স্টেখরত এবিং আপিার প্রনতনিযা জািারত
আমন্ত্রণ জািানি।
অনুষ্ঠাল্পনর সিয়সূমচ:
সিয়
5: 00 শুরু
5: 00-8:
00

র্টনা
সাইি ইি / নিবন্ধি করুি

অবস্থান
35th নিরে প্ররবশ

খসড়া মাস্টার প্ল্যাি গ্যালারী ওযাক স্টখালা

মূল কযারফরেনরযা

স্টস্টশি 1: ভূ নমকা এবিং স্বাগতম
স্টস্টশি 2: স্টরল ইযাডডটি স্টেখুি
স্টস্টশি 3: প্রনতরবশী অঞ্চলগুরলার মরে সিংর াগ উন্নত করা
স্টস্টশি 4: ওরপি স্টেস এবিং সামানজক পনরকাঠারমারক প্রািান্য স্টেওযা
স্টস্টশি 5: জলবাযু পনরবতড রির জন্য প্রশমি ও পনরকল্পিা
স্টস্টশি 6: ওরযস্টািড কুইন্সরক এই অঞ্চরলর সরে সিং ুক্ত করা
স্টস্টশি 7: সানিসাইড ইযারডড বসবাস ও কাজ করা
স্টস্টশি 8: একটি েীর্ডরমযােী পনরকল্পিা
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50

ঐনিক উপস্থাপিা + প্ররনাত্তর
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ঐনিক উপস্থাপিা + প্ররনাত্তর
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ইল্পভন্ট িানমচত্র

(1) স্টেশন 1: ভূ মিকা এবং স্বাগতি
সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যানিিং প্রনিযাটির রূপররখা
(2) সামনসাইড ইয়াডড িাোর প্ল্যান
প্রকল্পের স্টপ্রক্ষাপট
• স্টস্টশি 1: ভূ নমকা এবিং স্বাগতম
• স্টস্টশি 2: স্টরল ইযাডডটি স্টেখুি
খসড়া পনরকল্পিা
• স্টস্টশি 3: প্রনতরবশীরের সরে সিংর াগ স্থাপি
• স্টস্টশি 4: স্টখালা জাযগা এবিং সামানজক পনরকাঠারমা
• স্টস্টশি 5: জলবাযু পনরবতড রির জন্য প্রশমি ও পনরকল্পিা
• স্টস্টশি 6: পনিম কুইন্সরক এই অঞ্চরলর সরে সিং ুক্ত করা
• স্টস্টশি 7: সানিসাইড ইযারডড বসবাস ও কাজ করা
• স্টস্টশি 8: একটি েীর্ডরমযােী পনরকল্পিা
(3) এখন পমরকেনা স্টকন?
স্টেকসই, েীর্ডরমযানে প্রনতরবশী-সিংিান্ত পনরকল্পিার জন্য সানিসাইড ইযাডড একটি অিন্য সুর াগ উপস্থাপি করর।
সানিসাইড ইযারডডর ভনবষ্যরতর জন্য একটি স্বপ্নরক রূপোি করার উরেরে নসটি এবিং অযামট্র্যাক এই প্রনিযাটি
2018 সারলর স্টম মারস শুরু কররনিল া সিংলগ্ন প্রাণবন্ত কুইন্স অঞ্চল এবিং স্টেোর নিউ ইযকড নসটি অঞ্চরলর মরে
স্ট াগার ারগর উন্ননতরক অোনিকার স্টেয।
চাকনর স্টখাোঁজা, নিভড রর াগ্য পনরবহি, সাশ্রযী মূরের র্রবানড়, এবিং স্কু ল, পাকড এবিং স্বাস্থযরসবা সহ নবনভন্ন সামানজক
পনরকাঠারমার চানহো পূররণর স্টেরে কুইন্স পনরবারগুনলর ববনিক বররাগুরলার িরমান্ননতর জন্য একটি স্থাি নহরসরব
অব্যাহত ররযরি।
আঞ্চনলকভারব সিং ুক্ত পনরবহণ ব্যবস্থা কারজর সরে সম্পকড রোর স্টেরে উর্ধ্ডমুখী গনতশীলতা প্রোি
করর। নিউইযকড নসটি অঞ্চরলর প্রনতটি অিংশ এবিং স্টসইসারে স্টবাস্টি এবিং ওযানশিংেি, নডনসর মরতা উত্তর-পূরবডর বড়
শহরগুনলরত কুইরন্সর বানসন্দা এবিং শ্রনমকরা িা স্টেরম াতাযাত কররত পাররবি। আমারের উন্নত আঞ্চনলক স্টরল
পনররেবা বতনর করার পনরকল্পিা করা েরকার া কারজর নবকাশরক বানড়রয স্টতারল এবিং উন্নত পনরবহরির নবকল্প
সরবরাহ করর।
(৪) দীর্ডল্পিয়াদী প্রমতল্পবশী পমরকেনার উদাহরণ
পনরকনল্পত সম্প্রোযসমূরহর েীর্ড একটি ইনতহাস ররযরি কুইরন্সর, ার প্ররতযকটির নিজস্ব লেয ররযরি এবিং একটি
নিনেড ষ্ট সমযরক প্রনতফনলত করর।এখারি করযকটি উোহরণ ররযরি।
• ফল্পরে মহলস গাল্পডডনস (1917) - এই 142 একর মানকড ি ুক্তরারের প্রেম েীর্ডরমযােী-পনরকল্পিা
প্রসূত পাড়াগুনলর মরে একটি।
•

সামনসাইড গাল্পডডনস (1928) - সানিসাইড গারডডিস ব্যনক্তগত, এবিং কম্যুনিটির অন্তগডত সবুজ স্থাি
এবিং ফু েপারের জন্য নবখ্যাত।

•

স্টলফ্রাক মসটি (1971) - স্টলফ্রাক নসটি নিজস্ব পাবনলক লাইরেনর, ডাকর্র এবিং িীড়া সুনবিা সহ ভাড়া

স্টেযার জন্য আবাসি এবিং অনফস সমনিত একটি 40-একর কমরপ্ল্ক্স।
•

কুইন্সমিজ হাউল্পসস (1940) - কুইিসনেজ হাউরসস স্টেরশর বৃহত্তম আবাসি কমরপ্ল্ক্স এবিং এটি 1937
সারলর স্টফডাররল হাউনসিং অযারের মােরম বতনর করা হরযনিল।

•

স্টরাচল্পডল মভল্পলজ (1963) - জামাইকার এই স্টকা-অপ কমরপ্ল্ক্সটিরত প্রায 6,000 বানড় ররযরি এবিং
এটি নবরির বৃহত্তম মানলকািা-নভনত্তক, কৃ ষ্ণ-সিংখ্যাগনরষ্ঠ আবাসি কমরপ্ল্ক্স।

•

হান্টাসড পল্পয়ন্ট সাউথ (2013-বতডিান) - এই েীর্ডরমযােী-পনরকল্পিা প্রসূত কম্যুনিটিরত প্রায 5,000
টি বানড় ররযরি, ার অরিডরকরও স্টবনশ সাশ্রযী হরব।এটিরত একটি ওযাোরফ্রন্ট পাকড , প্রােনমক নবদ্যালয,
এবিং েন্থাগারও ররযরি।

(5) সামনসাইড ইয়াডড িানমচত্র
(6) িাোর প্ল্যান টাইিলাইন
2018-এর েীরে, অযামট্র্যাক এবিং নসটি অব নিউইযকড , ওরযস্টািড কুইন্স এবিং িগরব্যাপী স্টস্টকরহাল্ডাররের সমিরয
গঠিত একটি নস্টযানরিং কনমটির সহর ানগতায, একটি 18-মারসর মাস্টার প্ল্যানিিং প্রনিযা চালু করররি।
মাস্টার প্ল্যানিিংরযর প্ররচষ্টাটি করযকশ করোপকেরির িারণা, ইিপুে, মতামত, এবিং নেকনিরেড শ নেরয বতনর হরযরি।
-

অল্পটাবর 2018-এর প্রথি জনসভায় প্রায় 400 জন অংশগ্রহণকারী
2019-এর মাচড মারস নিতীয জিসভায 200 জরিরও স্টবনশ উপনস্থত নিরলি
স্টসল্পেম্বর 2018 স্টথল্পক স্টফব্রুয়ারী 2019 পর্ড ন্ত 75 টিরও স্টবমশ
অংশীদারল্পদর িুল্পখািুমখ সাক্ষাৎকার
2019 সারলর স্টফব্রুযারী স্টেরক স্টম 2019 প ডন্ত করযক ডজি স্টস্টকরহাল্ডার গ্রুরপর সাোৎকার
স্টম 2019 স্টেরক আগস্ট 2019 প ডন্ত করযক ডজি কম্যুনিটি ইরভন্ট
বেমানসক নস্টযানরিং কনমটির সভা

(7) সামনসাইড ইয়াডড মেয়ামরং কমিটি
40++ মনবডামচত কিড কতডা, কম্যুমনটি স্টনতা, আঞ্চমলক মচন্তামবদ, এবং প্রর্ুমিমবদল্পদর সিন্বল্পয় গঠিত
- সামনসাইড ইয়াডড মেয়ামরং কমিটি নসটি এরজনন্স, স্টরল এরজনন্স, এবিং একটি বহু-নবভাগীয পরামশডক েরলর
সমিরয গঠিত একটি েরলর কাজ পনরচালিা কররি।
(8) আিরা এখন পর্ড ন্ত প্রচু র প্রমতমিয়া স্টপল্পয়মি
পুল্পরা প্রমিয়া চলাকালীন, আিরা জনসাধারল্পণর সদস্যল্পদর কাি স্টথল্পক প্রচু র পাবমলক ইনপুট, নতু ন
ধারণা, িতািত এবং মদকমনল্পদডশ স্টপল্পয়মি।এখাল্পন জনসাধারল্পণর কাি স্টথল্পক মকিু িন্তব্য স্টদওয়া হল।
(9) আিরা র্া শুল্পনমি
গত পরির মারস স্টলারকরের আমরা কুইরন্সর ববনচেয এবিং চনরে, উন্মুক্ত / সবুজ স্থাি, সাশ্রযী মূরের আবাসি এবিং
উন্নত পনরবহি ব্যবস্থারক বাোঁনচরয রাখার প্ররযাজিীযতারক প্রকাশ কররত শুরিনি।
আমরা মৃেুকরণ, নভড়, বযস বাড়ারিার পনরকাঠারমা এবিং একটি বড় প্রকরল্পর ব্যয নিরয উরিগ শুরিনি।
(10) গাইমডং নীমত

অরোবর 2018-এর জিসভা স্টেরক প্রাপ্ত কম্যুনিটির ইিপুে সহ নস্টযানরিং কনমটির বতনর করা, এই িীনতগুনল,
মাস্টার পনরকল্পিা প্রনিযার লেয এবিং মািগুরলারক প্রনতফনলত করর।এগুনলর কাজ চলরি, এবিং আমরা আপিারক
আপিার মতামত এবিং প্রনতনিযা জািারত উত্সানহত কনর।
- পনরকাঠারমা এবিং পনরবহিব্যবস্থার িকশা বতনর করা া বতড মারির চানহোরক পূরণ করর এবিং

-

ভনবষ্যরতর প্রবণতারক কল্পিা করর নিরত পারর।
মহল্লার চানহোগুরলারক গুরুত্ব স্টেযা সাশ্রযী মূরের আবাসি, বানণনজযক, নশল্প, সম্প্রোয পনররেবা এবিং
সািংস্কৃ নতক জাযগাগুনলর জন্য
আররা ভারলা চাকনর সৃনষ্ট করা ইউনিযি চাকনর, MWBE, স্থািীয নিরযাগ ইতযানের মরতা স্টপশা এবিং

-

কমীেরলর উন্নযরির স্টকৌশল প্রভৃ নতর নেরক িানবত করর।
জিসািাররণর জন্য জাযগা বতনর করা া স্বাস্থয, সৃজিশীল অনভব্যনক্ত, কম্যুনিটি-বতনর এবিং জীবরির

-

গুণমািরক সহাযতা প্রোি করর।
-

নিরন্তর অেডনিনতক ববনচেয সুনিনিত করা কম্যুনিটির মরে।
প্রনতরবশী অঞ্চরলরঐনতহয এবিং ববনচেযরক শ্রদ্ধা করা এবিং তারক বানড়রয স্টতালা
প্র ুনক্ত, স্থানযত্ব এবিং জলবাযুর পনরবতড ি অনভর াজরির জন্য উদ্ভাবনী প্রমিয়া শুরু করা এবং
প্রল্পয়াগ করা
প্রনতটি মািেরে উচ্চ-মারির, মািব-স্টকনিক িকশা সুনিনিত করা
নশো, কমডজীবি এবিং নশরল্পর প্রনত সৃজিশীল পন্থা -এর সহাযতা করা া ভনবষ্যরত আমরা কীভারব
বাোঁচরত এবিং কাজ কররত চাই তা রূপাযণ করর
ওরযস্টািড কুইন্স এবিং এিওযাইনসর প্ররযাজিীযতার সারে নববতড রির জন্য সমরযর সারে সারে মানিরয
স্টিযা

স্টেশন 2: স্টরল ইয়াডডটি স্টদখুন
(12) দশল্পকর পর দশক ধল্পর সামনসাইড ইয়াডড
সানিসাইড ইযাডড এক শতাব্দীর স্টবনশ সময িরর স্টরলপরের পনরকাঠারমার একটি আরলানচত নবেয হরয
োোঁনড়রযরি। নেও করযক েশক িরর এর প্রনতরবশী অঞ্চলগুনল পনরবনতড ত হরযরি এবিং স্টবরড় উরঠরি, সানিসাইড
ইযাডড প্রায একইরকম ররয স্টগরি।
(13) সামনসাইড ইয়াডড মক?
আজ, ইযাডডটি অযামট্র্যারকর উত্তর-পূবড কনররডাররর জন্য একটি মূল স্টট্র্ি-সঞ্চযস্থল এবিং রেণারবেরণর স্টকি।এটি
নিউ জানসড ট্র্ািনজে এবিং লিং আইোন্ড স্টরল স্টরারডও পনররেবা প্রোি করর। স্টপি অযারক্সস সম্পন্ন হরল স্টসখারি
স্টমরট্র্া-উত্তর স্টরলও োকরব।180-একর ইযারডডর স্টবনশরভাগ অিংশই অযামট্র্যারকর মানলকািািীি।উন্নযরির
অনিকার সিংিান্ত নসটির মানলকািা সহ একটি বড় অিংশ এমটিএ (MTA)-এর মানলকািািীি।
সানিসাইড ইযাডড সম্পনকড ত তথ্য:
- স্টপিনসলরভনিযা স্টরলপে িারা 1910 সারল নিনমডত
- সানিসাইড ইযাডড 1.3 মাইল লম্বা পূবড স্টেরক পনিরম, এবিং প্ররস্থ 400 স্টথল্পক 1,500 ফুট ব্যপ্ত
- স্টরল পনররেবা এবিং রেণারবেরণর সুনবিা প্রোি করর এবিং 32 টি সনিয স্টস্টাররজ ট্র্যাক ররযরি ,
া এিরজ ট্র্ািনজে এবিং অযামট্র্যাক িারা সারা নেি ব্যবহৃত হয

-

স্টেরশর অন্যতম ব্যস্ততম স্টরলপে জিংশি, হযারল্ড ইন্টারলনকিং-এর অন্তভুড ক্ত
প্রনতনেি 780 টি স্টট্র্ি ইযাডড নেরয চরল, MTA-এর ইস্ট সাইড অযারক্সস এবিং স্টপি অযারক্সস প্রকল্পগুনল স্টশে
হরয স্টগরল আরও অরিকগুরলা চলরব
বতড মারি 92 টি অযামট্র্যাক স্টট্র্িরক প্রনতনেি সানিসাইড ইযারডড সিংরেণ করা হয এবিং পনররেবা প্রোি
করা হয
805 অযামট্র্যাক কমডচারীর জন্য স্টবস মহসাল্পব কাজ কল্পর

(14) সামনসাইড ইয়াডড বনাি অন্যান্য স্টরল ইয়াডড
সানিসাইড ইযাডড একটি স্টরল ইযাডড স্ট খারি স্টট্র্ি এবিং নবনভন্ন িররণর নিযাকলারপর অভূ তপূবড পনরমাণ
ররযরি।এর মািেে, জটিলতা এবিং কুইন্স অঞ্চরলর প্রসেটি এটিরক অন্যান্য স্টরল ইযাডড ওভারনবল্ড সাইে স্টেরক
আলাো করর স্টতারল।
-

আকার: প্রায 180 একর জাযগায, সানিসাইড ইযাডডটি প্রায গভিডরস আইোরন্ডর মরতা।স্টসটি
অযারস্টানরযা পারকড র আকাররর নতিগুণ এবিং হাডসি ইযারডডর আকাররর িযগুণ স্টবনশ।

-

প্রমতল্পবশী প্রসঙ্গ: সানিসাইড ইযাডড পনিম কুইরন্সর স্টকিস্থরল ররযরি, স্টবশ করযকটি প্রাণবন্ত, ববনচেযপূণড
এবিং িমবিডমাি মহল্লার স্টমারড় স্ট খারি শ্রমজীবী পনরবারগুরলা বসবাস করর।

-

জটিলতা: লিং আইোন্ড স্টরল স্টরাড, অযামট্র্যারকর উত্তর-পূবড কনররডার, নিউ জানসড ট্র্ািনজে, এবিং
ভনবষ্যরত, স্টমরট্র্া-িেড স্টরলপরের জন্য সানিসাইড ইযাডড একটি গুরুত্বপূণড পনররেবা এবিং
সিংর ারগর স্থাি। প্রনতনেি, 700 টিরও স্টবনশ স্টট্র্ি এখাি নেরয ায ারের এখারি সিংরেণ করা হয এবিং
পনররেবা স্টেওযা হয।

-

অবস্থা: সানিসাইড ইযাডড সমতল িয - এর স্টভৌরগানলকত্ব এর গনড়রয াওযা পাহানড় অবস্থার প্রনতফলি
র্োয স্ট খারি এটি বতনর হরযনিল। এর উত্তর নেক বরাবর, ইযাডডটি আরশপারশর রাস্তাগুনলর সরে একই
তরল ররযরি, আবার নস্কলম্যাি-এর স্টেরে, এটি নকিু ো িীরচ।

-

সিয়: সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যাি একটি েীর্ডরমযােী েৃনষ্টভনে এবিং কাঠারমা হরব া বহু েশক িরর
সিংলগ্ন অঞ্চল বতনররত নেকনিরেড শিা প্রোি কররব।

(15) ইয়াল্পডডর মভতল্পর মক ধরল্পনর কিড কাণ্ড র্ল্পট?
বতড মারি 800 জরিরও স্টবনশ স্টলাক সানিসাইড ইযারডড কাজ করর, া ভনবষ্যরত স্টবরড় াওযার আশা
ররযরি। প্রনতনেি, আঞ্চনলক স্টরল স্টিেওযাকড টির সুচারুভারব পনরচানলত হওযা সুনিনিত করার জন্য, কমীরা
স্টট্র্িগুনলরক পনররেবা স্টেি, গুরুত্বপূণড ব্যবস্থাগুরলারক পনরেশডি কররি এবিং রেণারবেণ সহ আররা অরিক নকিু
কররি।
(16) কীভাল্পব একটি স্টরল ইয়াল্পডডর উপল্পর মনিড াণ করা র্ায়?
সানিসাইড ইযারডডর মরতা সনিয স্টরল ইযারডডর উপরর নিমডাণ খুবই কঠিি কাজ। ইযারডডর উপরর স্ট
কাঠারমাটি নিমডাণরক সহাযতা স্টেয, তারক স্টডক বলা হয।
িীরচ স্টররলর কমডকাে বজায রাখার সময স্টরল ট্র্যারকর উপরর নিনমডত প্ল্যােফমডরক স্টডক বরল ার উপরর রাস্তা,
স্টখালা জাযগা এবিং নবনল্ডিংগুনল বতনর করা হয।

স্টডকগুনল নবনভন্ন আকাররর হরত পারর এবিং িীরচ স্টররলর ব্যবহার এবিং সিংলগ্ন প্রনতরবশী অঞ্চরলর ব্যবহাররর উপর
নিভড র করর নবনভন্ন নিমডাণ পদ্ধনত ব্যবহার কররত পারর।স্টডক-এর সহাযতাকারী স্তম্ভ এবিং
স্টেযালগুরলারক স্টট্র্রি শনক্ত সরবরাহ করর এমি নবদ্যমাি ট্র্যাক এবিং ওভাররহড তারগুনলরক এনড়রয
স্ট রত হয। স্টডক নিনমডত হওযার সময স্টরলপরের কমডকান্ড বািাপ্রাপ্ত হওযা উনচত িয।তাপ এবিং নিষ্কাশি
পনরচালিা কররত একটি বাযুচলাচল ব্যবস্থার প্ররযাজি হরব।
(17) স্টরল ইয়াডড পমরকাঠাল্পিার জন্য পমরকেনা
ডািনেরক স্ট মি প্রেনশডত হরযরি, স্টসইভারবই ভনবষ্যরতর স্টডরকর িকশাটি সুনিনিত করার জন্য, অযামট্র্যাক,
এমটিএ, এবিং নসটি একসারে কাজ কররি ারত তা বতড মাি এবিং পনরকনল্পত সমস্ত স্টরল ইযাডড পনরকাঠারমারক রূপ
নেরত পারর।
(18) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
অিুেহ করর আপিার মতামত স্টশযার করুি।
(19) স্টেশন 3: প্রমতল্পবশী অঞ্চলগুল্পলার িল্পে সংল্পর্াগ উন্নত করা
(20) আিরা অযাল্পেস সম্পল্পকড র্া শুল্পনমি
স্টডরকর সারে সিংর ারগর িকশা বতনরর সময টিমটি সবরচরয গুরুত্বপূণড কী স্টস সম্পরকড প্রচু র েরকারী
মতামত স্টপরযরি।
"অবস্থাি নিনবডরশরে নসোঁনড় বা পাহাড় াই স্টহাক িা স্টকি উষ্ণ সিংর াগ বতনর কররত প্রকৃ নতরক ব্যবহার করুি"
"নবনল্ডিংগুনলরক সিংর াগ পরযন্ট নহসারব ব্যবহার করুি, নবদ্যমাি রাস্তার স্তর স্টেরক ভনবষ্যরতর স্টডরক াওযার জন্য
অভযন্তরর িতু ি পাবনলক স্টেস বতনর করুি, স্ট খারি উচ্চতায আরও বড় পনরবতড ি ররযরি"
"বহুমুখী স্থািগুনলরক সিং ুক্ত করুি - স্ট মি েুেডান্ত লি বা স্টস্টপড প্ল্াজা স্ট গুরলারক গণ নশল্পকলা, কম্যুনিটি এবিং
সিংস্কৃ নতর জন্য বতনর করর স্টিযা স্ট রত পারর"
(21) মবদ্যিান রাস্তায় স্টডল্পকর সংল্পর্াগ স্থাপন
অযামট্র্যাক এবিং এমটিএর সারে কাজ করর, মাস্টার প্ল্যাি টিম স্টডরকর উচ্চতা হ্রাস করার উপাযগুনল সিাক্ত
করররি, ারত সানিসাইড ইযাডড এবিং পািডবতী অঞ্চরলর নবদ্যমাি নেজগুনলর অনবনিন্ন সিংর াগ বজায োরক।
- (বাম পারশর নচে) পূরবড: 2017-এর সম্ভাব্যতা সমীোয িারণা করা হরযনিল স্ট নবদ্যমাি রাস্তাগুনল এবিং
ইযাডড স্টপনররয াওযা স্টসতু গুনলর তু লিায অরিক উোঁচু একটি স্টডরকর প্ররযাজি হরব, া েৃনষ্টসীমারক স্টকরে
-

স্টফলরব এবিং পেচারীরের পরে ইযারডডর ওপর নেরয সিংলগ্ন অঞ্চরল াতাযাত করা কষ্টসাে হরব।
(ডাি পারশর নচে) পরর: এখি, িাড়পরের প্ররযাজিীযতারক হ্রাস করা হরযরি, স্টডক এবিং পািডবতী
রাস্তাগুনলর মরে উচ্চতার পােডকযরক হ্রাস করর এবিং নবদ্যমাি স্টসতু গুনল স্টেরক মসৃণ রূপান্তর বতনর করার
মােরম।

(22) স্টডল্পক সংল্পর্াগ স্থাপন
এই েলটি স্থািীয, জাতীয এবিং আন্তজডানতক উোহরণগুনল নিরয গরবেণা করররি জািার জন্য স্ট সৃজিশীল িকশা
কীভারব স্টলাকরের স্টেড পনরবতড রির জন্য স্টিনভরগে কররত সহাযতা করর।নবিজুরড় অরিকগুনল শহর এই

রূপান্তরগুনল স্টকবল নিনবডরে িয, এগুনলরক জিসািাররণর জন্য সুর াগ-সুনবিায পনরণত করার উপাযও খুোঁরজ
স্টপরযরি।
(23) সংল্পর্াল্পগর জন্য স্টকৌশল
টিম সিংলগ্ন অঞ্চরল সিংর াগ উন্নত করা ও বাড়ারিার জন্য অরিকগুনল অবস্থািরক নচনিত করররি। ািবাহি
নবদ্যমাি স্টসতু গুনলর মােরম সিং ুক্ত হরব, পেচারী এবিং সাইরকল আররাহীরের নবস্তৃ ত িকশার পদ্ধনতর মােরম
অনতনরক্ত নবকল্প োকরব ।
(24) ব্লল্পকর আকার মবল্পবচনা
সানিসাইড ইযারডডর স্ট স্টকািও প্রকল্প বহু েশক িরর নবনভন্ন প ডারয র্েরব িরর নিরয, এটি নিনিত করা গুরুত্বপূণড
স্ট িতু ি রাস্তাগুনল এবিং ব্লকগুনল নবনভন্ন স্টপ্রাোম এবিং ব্যবহাররর জন্য উপ ুক্ত হরযরি এবিং সমরযর সারে সারে নিউ
ইযরকড র বানসন্দারের চানহো স্টমোরিার জন্য িমিীয এবিং অনভর ানজত হরত পারর।
- 60 'নিউ ইযরকড র নিনমডত পনররবরশ িারাবানহকভারব উপনস্থত হয
- অন্যান্য শহররর তু লিায আমরা গরবেণা কররনি 60' মডু যল ব্লক নিরয এবিং কীভারব এই ব্লরকর আকারগুনল
সানিসাইড ইযারডডর নবনভন্ন িররণর নবনল্ডিংরক জাযগা নেরত পারর এবিং, আযতরেোকার এবিং
বগডরেোকার ব্লরকর মরে পােডকয কী ররযরি।
উপসিংহারর, আমরা নস্থর কররনিলাম স্ট চতু ভুড জ ব্লকগুনলর একটি 240' X 240' নেড সানিসাইড ইযারডডর জন্য
সরবডাত্তম হরব।
(25) প্রস্তামবত মিট মগ্রড স্টনটওয়াকড
প্ররযাজিীয করযকটি ব্লরক পনরবতড ি করর নবদ্যমাি রাস্তার স্টিেওযাকড এবিং সিংলগ্ন প্রনতরবশী অঞ্চরল িতু ি
ব্লকগুনলর নিনবডরে সমিয সািরির জন্য আমরা ইযারডড 240' X 240'-এর স্টবস নেড প্ররযাগ কররনি।
(26) রাস্তার ধরণ
খসড়া পনরকল্পিায চারটি রাস্তার িররণর প্রস্তাব স্টেওযা হরযরি া পুররা সািসাইড ইযাডড জুরড় ব্যবহার করা
হরব, নবনভন্ন িররির পনরবহি ব্যবস্থা এবিং পাবনলক স্টেসরক জাযগা স্টেযার মােরম:
- উত্তর কনররডার মাইরিা-স্টমাবনলটি কাবডসাইড বা স্টকিনভনত্তক হরত পারর, স্ট মিটি স্টেখারিা
হরযরি। ভনবষ্যরত: স্বাযত্তশানসত ািবাহি (এনভ) এবিং মাইরিা-স্টমানবনলটি ROW ভাগ করর (উচ্চ
গনতসম্পন্ন অভযন্তরীণ স্টলরি এবিং িীরগনতর াি বাইররর স্টলরি)
-

আভযন্তরীণ রাস্তা - কম বাোঁকসম্পন্ন রাস্তাগুনল, 5-10 মাইল প্রনত র্ন্টা, সবডো জরুনর এবিং সীনমত
পনররেবামূলক ািবাহরির জন্য অযারক্সস, রাস্তার প্রান্ত বরাবর িমিীয স্থাি: ড্রপ-অফ এবিং নপক-আপ,
স্টলানডিং, পাকড রলে, বাইক এবিং মাইরিা-স্টমানবনলটি পনরকাঠারমার জন্য। ভনবষ্যরত: স্টকািও ািবাহরির
অযারক্সস স্টিই; শুিুমাে এনভ, মাইরিা-স্টমানবনলটি এবিং জরুনর ািবাহি

-

নেিওরয - অভযন্তরীণ রাস্তাগুনলর অিুরূপ, তরব স্বাযত্তশানসত এবিং জরুরী ািবাহরির জন্য স্টকািও
উৎসগীকৃ ত স্টলি স্টিই, পে এবিং োন্ডরস্কনপিং সহ প্রশস্ত রাস্তার স্টকি, স্টমাের চানলত স্কু োর এবিং
বাইরকর জন্য হ্রাসপ্রাপ্ত গনত।

-

েনেণ কনররডার - উৎসগীকৃ ত বাস রুে, ভনবষ্যরত: স্বাযত্তশানসত ািবাহি (এনভ) এবিং মাইরিাস্টমানবনলটি ািবাহি ROW ভাগ করর স্টিয (আভযন্তরীণ স্টলরি উচ্চ গনত এবিং বাইররর স্টলরি িীর গনত),
বাস / উৎসগীকৃ ত ROW পনরবহি ব্যবস্থা পনরবহরির অন্যান্য পদ্ধনতর স্টেরক পৃেক, ড্রপ-অরফর
জন্য িমিীয স্টলি

(27) প্রাথমিক প্রচলন স্টকৌশল
প্রস্তানবত নিে স্টিেওযাকড টির িকশা বতনর করা হরযরি নবনভন্ন বযস, েেতা, এবিং পনরবহরণর
অোনিকারগুরলারক জাযগা স্টেযার জন্য, া সমরযর সারে সারে নববনতড ত হরত পারর।
- একটি নলনিযার নেিওরয ইযাডডটিরক পূবড স্টেরক পনিরম অনবনিন্ন স্টখালা জাযগা এবিং পেচারী / বাইক
নেিওরযর সারে সিং ক্ত
ু করর
- আভযন্তরীণ রাস্তাগুনল হাোঁোচলা, বাইক চালারিা, গানড় চালারিা, এবিং অন্যান্য পদ্ধনতগুনলরক একনেত করর
একটি নিরাপে এবিং মরিারম সাবডজিীি স্থাি বতনর করররি
- বৃহত্তর ট্র্যানফক স্টিেওযারকড র সারে সিং ুক্ত নবদ্যমাি স্টসতু গুনলর সারে সিং ুক্ত হওযার মােরম, উত্তরাঞ্চল
ও োনেণারতযর কনররডারগুনল ািবাহরির জন্য প্রােনমক পূব-ড পনিম রুে প্রোি করর।
(28) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
অিুেহ করর আপিার মতামত স্টশযার করুি।
(29) স্টেশন 4: ওল্পপন স্টেস এবং সািামজক পমরকাঠাল্পিাল্পক প্রাধান্য স্টদওয়া
(30) আিরা ওল্পপন স্টেস সম্পল্পকড র্া শুল্পনমি
মাস্টার প্ল্যানিিং প্রনিযার মােরম িতু ি পাকড বতনর শীেডস্থািীয অোনিকার নহসারব আনবভূড ত হরযরি।আমরা ওরপি
স্টেস স্টপ্রাোনমিং সম্পরকড অরিক িারণা শুরিনি, ার মরে ররযরি বারস্কেবল স্টকােড, স্টেরক কুকুররর হাোঁোর জন্য পাকড ,
এবিং বসার এবিং বরস লাঞ্চ খাওযার জাযগাগুনল ।
- "এলআইনস-স্টত বড় গন্তব্যরকনিক পাকড কারণ ইযারডডর পনিম অিংরশ সবুজ জাযগা খুব কম এবিং েূেণ
নিরয উরিগ ররযরি"
- "ইযারডডর স্টর্ররর কারি পাশাপানশ বতনর স্টিাে স্টিাে পাড়ার পাকড ারত একসারে সবুজ জাযগা বতনর করা
ায"
- "কিসােড এবিং ওরপি-এযার ইরভন্টগুনলর জন্য ব্যান্ডরশল / অযানিনেরযোর"
- "আরশপারশর কম্যুনিটিগুরলার পাহাড় এবিং উপতযকাগুরলারক প্রনতফনলত করার জন্য োন্ডরস্কপ বতনর
করুি"
(31) সম্ভাব্য ওল্পপন স্টেস স্টকৌশলসিূহ
ওরপি স্টেস সিংিান্ত শতানিক মন্তব্য এবিং ওযাকড শরপর উপর নভনত্ত করর, নতিটি নভন্ন পদ্ধনতর অেযি করা
হরযনিল।প্ররতযকটি প্রকাে উন্মুক্ত জাযগার একটি স্টিেওযারকড মহল্লাটিরক ুক্ত কররব।
- একটি স্টসন্ট্রাল পাকড রাখার ভাবিাো সানিসাইড ইযারডডর জন্য সিংকীণড হরয ানিল এবিং সিংলগ্ন
-

প্রনতরবশী অঞ্চলগুরলারক সহজ স্টখালা জাযগার অযারক্সস নেনিল িা।
ইস্টািড পাকড নস্কমটি পনিম কুইরন্সর সবডানিক স্টকিীভূ ত স্টলাকাবারসর স্টেরক খুব েূরর স্টেরক, স্বল্প
সিংখ্যক স্টলাকরক স্টসবা প্রোি করনিল।

-

িনড়রয োকা পারকড র পনরকল্পিাটি বরিং, পুররা ইযাডড জুরড় স্টখালা জাযগা সমািভারব নবতররণর
মােরম, সকরলর জন্য পনররেবা প্রোি কররনিল।

(32) প্রস্তামবত ওল্পপন স্টেস স্টনটওয়াকড
প্রস্তানবত স্টকৌশলটি পুররা ইযাডড জুরড় স্টখালা জাযগা নবতরণ করর এবিং নবদ্যমাি পাড়াগুনলর সারে সিংর াগ বতনর
কররত ইযারডডর নকিারায বড় বড় পাকড স্থাপি করর ।এই স্টকৌশলটি পনিম কুইরন্স প্রায 60 একর উন্মুক্ত এবিং সবুজ
স্থািরক অন্তভুড ক্ত করর।
(33) সািামজক পমরকাঠাল্পিা কী?
সামানজক পনরকাঠারমা স্বাস্থযকর মহল্লারক সহাযতা প্রোি করার জন্য জি-স্টসবামূলক ব্যবহার এবিং সুনবিা নিরয
গঠিত।এটি একটি স্টমৌনলক উপাোি া খসড়া পনরকল্পিারক রূপ স্টেয এবিং সানিসাইড ইযাডডরক ওরযস্টািড কুইরন্সর
চানহো পূররণ সহাযতা করর।এর ব্যবহারগুনলর মরে ররযরি নশো, স্বাস্থযরসবা, স্টপৌরসভা পনররেবা, এবিং কনমউনিটি
স্টসন্টারসমূহ।
(34) উন্মুি স্থান + সািামজক পমরকাঠাল্পিা
এই েুটি উপাোি সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যারির খসড়াটির নভনত্ত।জিসািাররণর ব্যবহাররক অোনিকার স্টেযার
মােরম, তারা এরক অপররর পনরপূরক হরয ওরঠ এবিং ইযাডডরক সনতযকাররর প্রনতরবশী করর স্টতারল।
- সমে মহল্লা জুরড় উন্মুক্ত অঞ্চল বতনর করুি
- ওরপি স্টেস স্টিেওযারকড র সারে সামানজক পনরকাঠারমা ুক্ত করুি
(35) অগ্রামধকারপ্রাপ্ত ওল্পপন স্টেস স্টকৌশল
এই েুটি উপাোি সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যারির খসড়াটির নভনত্ত।জিসািাররণর ব্যবহাররক অোনিকার স্টেযার
মােরম, তারা এরক অপররর পনরপূরক হরয ওরঠ এবিং ইযাডডরক সনতযকাররর প্রনতরবশী করর স্টতারল।
(36) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
অিুেহ করর আপিার মতামত স্টশযার করুি।
(37) স্টেশন 5: জলবায়ু পমরবতডল্পনর জন্য প্রশিন ও পমরকেনা
(38) আিরা সামনসাইড ইয়াল্পডড স্থাময়ত্ব এবং মস্থমতস্থাপকতা সম্পল্পকড র্া শুল্পনমি
আমরা পনররবশগত চযারলঞ্জ এবিং স্টেোঁকসই সম্প্রোরযর নবেরয নজজ্ঞাসা কররনি এবিং সম্প্রোরযর সেস্যরের কাি
স্টেরক নবস্তৃ ত নচন্তাভাবিা-প্রসূত এবিং আরবগপূণড মন্তব্য স্টপরযনি।
আপিার সম্প্রোয সম্মুখীি হরযরি এমি নকিু পনররবশগত চযারলঞ্জ কী?
- পুরারিা ঝরড়র পানি িরর রাখার পনরকাঠারমার সেমতা কম
- পাতাল স্টররলর পনরকাঠারমা আবহাওযা এবিং েমতার সীমাবদ্ধতার জন্য ঝুোঁ নকপূণড
- বৃরের িাউনি এবিং সবুজ জাযগার অভারবর সারে, একরে বৃনদ্ধপ্রাপ্ত আবডাি নহে আইোন্ড এরফে
- অডডার-ইি অেডিীনত ট্র্াক পনরবহি স্টেরক ািজে এবিং নিগডমি সৃনষ্ট কররি
- ভনবষ্যরতর জলবাযুনভনত্তক স্থািচু যনত
আপিার কারি একটি স্টেোঁকসই এবিং নস্থনতস্থাপক সম্প্রোয বলরত কী স্টবাঝায?

-

পুিবডার ভাবুি এবিং বজডয হ্রাস করুি
জলবাযুর কাররণ উৎপন্ন স্বাস্থয-সিংিান্ত সমস্যা স্টমাকারবলায প ডাপ্ত পনরমারণ নচনকৎসা সুনবিা
ঝরড়র পানি িরর রাখার জন্য রোপ ুক্ত ব্যবস্থাপিা, ার অন্তভুড ক্ত হরলা নিকাশীব্যবস্থা এবিং পানি শুরে

-

স্টিযার জন্য উপনরভারগ সুব্যবস্থা করা।
সাশ্রযী মূরের, নস্থনতশীল সম্প্রোয ার অন্তভুড ক্ত হরলা সম্প্রোরযর মানলকািািীি আবাসি, সম্প্রোযমানলকািািীি পাবনলক স্টেস, এবিং সম্প্রোয-মানলকািািীি জনম।

-

খামার এবিং বাগারির মােরম স্থািীয সম্প্রোরযর জন্য খাদ্য জন্মারিার একটি জাযগা।

-

কাবডি স্টিনতবাচক, জলবাযু ইনতবাচক, পুিিডবীকরণর াগ্য শনক্ত উৎপােি উিৃত্ত।

(39) খসডা স্থাময়ত্ব এবং মস্থমতস্থাপকতার নীমতগুমল
মাস্টার প্ল্যাি হ'ল একটি িমবিডমাি শহররক নস্থনতশীলভারব গরড় স্টতালার এবিং এিওযাইনসরত একটি স্টেোঁকসই এবিং
নস্থনতস্থাপক মহল্লা স্টকমি স্টেখারব তার উোহরণ স্টেওযার একটি সুর াগ। এগুনল হ'ল সানিসাইড ইযারডড িতু ি
মহল্লাটিরক গাইড করার জন্য প্রস্তানবত িীনতসমূহ।
সানিসাইড ইযাডড ওরযস্টািড কুইন্সরক প্রচে তাপ এবিং শীরতর সারে মানিরয নিরত সহাযতা কররব।সানিসাইড
ইযাডডটিরক উন্নত করা হরব এবিং স্টবনশরভাগ প্ল্াবিভূ নমর বাইরর োকরব, এবিং এর ফরল ওরযস্টািড কুইরন্সর (স্ট মি
কম্যুনিটি মাইরিানেডস) জন্য নস্থনতশীল পনরকাঠারমা সরবরাহ কররত পাররব এবিং ঝুোঁ নকর মুরখ পানলত সম্প্রোযরক
সিংহনত ও সুস্থতায সহাযতা কররত পাররব।
নিউ ইযকড নসটি অঞ্চরল সানিসাইড ইযাডড সবুজ অেডিীনতর বৃনদ্ধ র্োরব।
সানিসাইড ইযাডড সবুজ নবনল্ডিং এবিং স্টেোঁকসই নিমডাণ পদ্ধনতরত চাকরী বতনর কররত পারর।মাস্টার প্ল্যাি িতু ি
প্রনশেণ কমডসচূ ী এবিং পুিিডবীকরণর াগ্য শনক্তরত কমডসিংস্থাি সৃনষ্টর সুর াগ এবিং িতু ি নশরল্পর মরে িতু িরত্বর
সম্ভাবিারও রূপররখা স্টেরব।
সানিসাইড ইযাডড একটি কাবডি-নিররপে মহল্লা হরব।মাস্টার প্ল্যাি নবনল্ডিং উপকরণগুনলরত সিংরেনেত কাবডিরক
কনমরয আিার সারে সারে উৎপানেত এবিং গৃহীত, উভয প্রকার কাবডরির নহরসব রাখার গুরুত্বরক স্বীকৃ নত স্টেরব।
সানিসাইড ইযাডড একটি বজডযনবহীি ব্যবস্থা বতনর কররব। মাস্টার প্ল্যাি সম্পে সিংরেরণর জন্য জল, বজডয, এবিং
উত্তাপ িরর রাখা এবিং পুিরায ব্যবহার করার িতু ি উপাযগুনল সন্ধাি কররব।
(40) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
অিুেহ করর আপিার মতামত স্টশযার করুি।
(41) স্টেশন 6: ওল্পয়োনড কুইন্সল্পক এই অঞ্চল্পলর সল্পঙ্গ সংর্ুি করা
(42) পমরবহন সম্পল্পকড আিরা র্া শুল্পনমি
নিভড রর াগ্য, মরিারম, এবিং েে পনরবহি নবকল্পগুনলর অোনিকার পাওযার নবেযটি পুররা মাস্টার পনরকল্পিা
প্রনিযা জুরড় আমরা শুরিনি। আমরা অরিকগুনল িারণা শুরিনি া পনরকল্পিার অোনিকারগুনলরক রূপ নেরত
সহাযতা করররি।এর মরে ররযরি:
- পাতাল স্টরল লাইরির েমতা বৃনদ্ধ করা
- আঞ্চনলক স্টররলর সুর াগ সুনবিা পাওযা

-

বাস র্যানপড ট্র্ািনজেরক সহাযতা প্রোি এবিং স্থািীয বাস পনররেবা উন্নত করা
সাবওরযরত নবনিরযাগ করা
বাইক চালারিা এবিং হাোঁোর উন্ননত করা

(43) পমরবহল্পনর ধরনগুল্পলাল্পক পুনমবডল্পবচনা করা
মাস্টার প্ল্যাি সবার জন্য আরও ভাল পনররেবা এবিং আরও নবকল্প সরবরাহ করার জন্য আঞ্চনলক পনরবহি
স্টিেওযাকড নবেরয পুিনবডরবচিা করার একটি সুর াগ।
এিওযাইনস অঞ্চরলর স্টভৌরগানলক স্টকিনবন্দুরত অবনস্থত সানিসাইড ইযাডড, ার মরে নেরয স্টগরি স্টেরশর সবরচরয
ব্যস্ততম স্টরল কনররডারগুরলার একটি।আঞ্চনলক এবিং স্থািীয পনরবহরণর প্ররযাজিগুনলরক স্টমাকারবলার জন্য,
মাস্টার প্ল্যাি এর সুর াগগুনলরত মরিার াগ নিবদ্ধ করররিেঃ
•
•
•
•
•
•

নবনবি স্টকৌশরলর মােরম জিাকীণড সাবওরয লাইরির উপর চাপ হ্রাস করার জন্য;
উন্নত সাবওরয এবিং বারসর পনরকাঠারমারত নবনিরযাগ করার জন্য
আঞ্চনলক স্টরলরক উন্নত করা, নিউ ইযকড াররের আরও ভাল পনররেবা প্রোরির জন্য
ওরযস্টািড কুইরন্স আরও স্টবনশ কাজ নচনিত করার জন্য ারত বানসন্দারের কম াতাযাত কররত হয
এবিং ম্যািহােরি াতাযারতর নবকল্প োরক
অঞ্চল জুরড় কাজ পাওযার আরও সুর াগ বতনর করার জন্য
হাোঁোচলা, বাইক চালারিা এবিং স্থািীয বাস ব্যবহার করা সহজতর করার জন্য, স্ট খারি সম্ভব ব্যনক্তগত
গানড় ব্যবহাররর প্ররযাজিীযতা হ্রাস করার মােরম

(44) দীর্ডল্পিয়াদী পমরবহন স্টকৌশল
সানিসাইড ইযাডড পনরবহি ব্যবস্থা সম্পরকড পুিনবডরবচিা এবিং েীর্ডরমযােী নবনিরযাগগুনল সিাক্ত করার সুর াগ স্টেয
া ট্র্ািনজে নসরস্টম জুরড় চাপরক আরও সমািভারব পুিরায নবতরণ কররত পারর এবিং প্ররযাজিীয সেমতাও বতনর
কররত পারর।
(45) দীর্ডল্পিয়াদী পমরবহন স্টকৌশল
সানিসাইড ইযাডড পনরবহি ব্যবস্থা সম্পরকড পুিনবডরবচিা এবিং েীর্ডরমযােী নবনিরযাগগুনল সিাক্ত করার সুর াগ স্টেয
া ট্র্ািনজে নসরস্টম জুরড় চাপরক আরও সমািভারব পুিরায নবতরণ কররত পারর এবিং প্ররযাজিীয সেমতাও বতনর
কররত পারর।
(46) সামনসাইড স্টেশন
একটি িতু ি ট্র্ািনজে হাব ওরযস্টািড কুইন্স এবিং নবস্তৃ ত অঞ্চরলর মরে িতু ি সিংর াগ বতনর কররব, কুইরন্সর
বানসন্দারের চাকনরর সুর াগ বৃনদ্ধ কররব এবিং এই অঞ্চরলর কমীরের লিং আইোন্ড নসটির সারে সিং ক্ত
ু
কররব।সানিসাইড স্টস্টশি একটি স্টস্টশি, একটি সিংর াগরেে এবিং গন্তব্য হরয উঠরব। এটি একটি আঞ্চনলক ট্র্ািনজে
হাব এবিং শহররর অভযন্তরর সিংর াগরেে হরব।
(47) ওল্পয়োনড কুইন্সল্পক একটি আঞ্চমলক স্টনটওয়াল্পকডর সাল্পথ সংর্ুি করা
সানিসাইড ইযাডড হ'ল উত্তর-পূবড অযারমনরকার স্টরল স্টিেওযারকড র স্টকিনবন্দু এবিং স্টেরশর ব্যস্ততম স্টরল ইযাডডগুনলর
অন্যতম। এখাি নেরয াওযা এবিং পনররেবা প্রাপক স্টট্র্িগুনল নিউ ইযকড নসটি অঞ্চলটিরক স্টবাস্টি স্টেরক ওযানশিংেি
নডনস প ডন্ত প্রিাি অেডনিনতক স্টকিগুনলর সারে সিং ুক্ত করর।

(48) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
অিুেহ করর আপিার মতামত স্টশযার করুি।
(49) স্টেশন 7: সামনসাইড ইয়াল্পডড বসবাস ও কাজ করা
(50) আিরা সামনসাইড ইয়াল্পডডর নতু ন ব্যবহার সম্পল্পকড র্া শুল্পনমি
খসড়া পনরকল্পিাটি ইযারডডর উপরর কী কী নমশ্রণ ব্যবহার করা উনচত স্টস সম্পরকড শতানিক িারণা িারা
অবনহত।এই িারণাগুনলর অন্তভুড ক্ত হরলা:
-

"প্রনতরবশী অঞ্চরলর নবদ্যমাি বানসন্দারের এবিং িতু ি সম্প্রোরযর সেস্যরের চানহো স্টমোরিার
জন্য আবাসি, বানণনজযক, খুচরা, এবিং কম্যুনিটিনভনত্তক স্থািগুনলর নমশ্র ব্যবহার অবেই অন্তভুড ক্ত কররত

-

হরব।"
"পনরবহরণর স্টকি া প্রিাি স্টরল স্টিাডগুনল, এমটিএ, এবিং বাস রযানপড ট্র্ািনজেরক সিং ুক্ত করর"
"পাকড এবিং সবুজ জাযগা সাইেটিরক বতনর করার জন্য"

-

"আবাসি ও জাযগার মানলকািার জন্য একটি িতু ি পে সুগম করার এটি একটি সুর াগ।এটি একটি
নবস্তৃ ত এিওযাইনসএইএ কযাম্পাস বা স্টকািও কম্যুনিটির জনম ট্র্ারস্টর আকারর হরত পারর।"

(51) ওল্পয়োনড কুইল্পন্স একটি নতু ন অথড ননমতক স্টকন্দ্র
খসড়া পনরকল্পিায অনফস এবিং হালকা নশরল্পর মরতা, চাকনর-নিনবড় ব্যবহারগুনলরত মরিানিরবশ করা হরব,
নবদ্যমাি চাকনরগুরলার কািাকানি এবিং পাবনলক ট্র্ািনজে এবিং আবানসক অঞ্চলগুরলা স্টেরক হাোঁোপরের েূররত্বর
মরে।
(52) আবামসক বুল্পনাট
খসড়া পনরকল্পিায নবরেেণ করা হরযরি স্ট কীভারব নবদ্যমাি প্রনতরবশী মহল্লাগুরলা ইযারডডর স্টভতরর এবিং ইযাডড
জুরড় িনড়রয স্ট রত পারর, একটি অনবনিন্ন আবানসক বুরিাে বতনরর মােরম। েীর্ডতর নবনল্ডিং এবিং বৃহত্তর র্িত্ব
নবদ্যমাি উচ্চতাসম্পন্ন এবিং বানণনজযক অঞ্চরলর কািাকানি, অনিকতর েমতা সম্পন্ন সাবওরয লাইরির
নিকরে নচনিতকরা হরব, এবিং ইযারডডর স্টবনশরভাগ আবানসক অঞ্চরলর মূলত একটি মে-উত্থািমূলক চনরে োকরব
া সানিসাইড এবিং উডসাইরডর মরতা নিকেবতী মহল্লাগুরলারক প্রনতফনলত কররব।
(53) আিরা র্নত্ব এবং িানদণ্ড সম্পল্পকড র্া শুল্পনমি
পনরকল্পিা প্রনিযা চলাকালীি, আমরা অিংশেহণকারীরের মহল্লার নবনভন্ন অিংরশর র্িত্ব এবিং বানড়র উচ্চতা
সহ, সানিসাইড ইযারডডর প্রাকৃ নতক মািেে গঠরি সহাযতা কররত বরলনিলাম।আমারের স্টশািা নকিু নজনিরসর মরে
ররযরি:
-

"সানিসাইড ইযাডডটি নবদ্যমাি মহল্লাগুরলার সারে নিনবডরে মানিরয াওযা উনচত"
"ভনবষ্যরতর নবনল্ডিংগুনলর আকার এবিং িারণেমতা আরশপারশর সম্প্রোরযর চনরেরক প্রনতনবনম্বত করা
উনচত"
"নবদ্যমাি পনরবহণ ব্যবস্থারক ব্যবহাররর জন্য সাবওরয এবিং বাসগুনলর নিকরে উচ্চ-র্িত্বপূণড ভবি, এবিং
গুরুত্বপূণড উত্তর/েনেণ সড়কপে বতনর করা"
"একরচটিযাভারব নিম্ন-বৃনদ্ধ বা স্টকািও উন্নযি স্টিই, নে িা তা বাজাররর হাররর িীরচ োরক"

(54) সব একমত্রত করা
খসড়া পনরকল্পিায নবনবি উপর াগীতার সমিয করা হরযরি া একটি সুেম ভারসাম্যপূণড পাড়া বা মহল্লার ববনশষ্টয
এবিং সিংলগ্ন কুইন্স অঞ্চরলর সরে ইযারডডর সমিযসািরির বুরিােরক পনরব্যাপ্ত করর স্টতারল।
(55) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
অিুেহ করর আপিার মতামত স্টশযার করুি।
(56) স্টেশন 8: একটি দীর্ডল্পিয়াদী পমরকেনা
(57) অথড ায়ন ও নীমতর অগ্রামধকার
মাস্টার প্ল্যানিিং প্রনিযাটি "নিরজর জন্য অেড প্রোি" িয, বরিং এমি একটি পনরকল্পিা বতনরর নবেরয া করার
মরতা। তাহরল কীভারব ব্যয এবিং সুনবিাগুনল সম্পরকড আপনি ভারবি?
স্টকাি পনরকল্পিা নিবডাহ করার স্ট াগ্য? আসুি নচন্তা কনর স্ট এই পনরকল্পিাটি জিসািাররণর জন্য কী
িররির সুনবিাগুনল বতনর করর া এিওযাইনসরত অন্য স্টকাোও র্েরত পারর িা এবিং এর জন্য কতো সরকারী
নবনিরযারগর প্ররযাজি হরব।
সানিসাইড ইযারডডর সবডজিীি সুনবিার অন্তভুড ক্ত
- পাড়াগুনলর মরে উন্নত সিংর াগ
- প্রায 60 একর স্টখালা জাযগা
- পাবনলক প্রানতষ্ঠানিক কযাম্পাস স্ট মি একটি কম্যুনিটি করলজ বা স্বাস্থযরসবা প্রনতষ্ঠাি
- িতু ি ট্র্ািনজে পনরকাঠারমা (স্ট মি, সানিসাইড স্টস্টশি)
- উরল্লখর াগ্য িতু ি চাকনর
- সাশ্রযী মূরের মেনবত্ত এবিং শ্রম-স্টশ্রণীর বানড়গুনল
- সম্প্রোয-মানলকািার িতু ি মরডলগুনল পরীো করার জন্য জনম
- পনররবশগতভারব স্টেকসই উপারয কুইিস এবিং এিওযাইনস-স্টত বৃনদ্ধর জন্য স্থাি
স্টবসরকারী এবিং অন্যান্য নবনিরযাগ সািারণত স্টসইসব পনরকাঠারমার জন্য নকিু অেড প্রোি করর স্ট গুনল নবিরযারগর
উপর নকিু নরোিড স্টেয (স্ট মি, অনফরসর নবনল্ডিং, বাজাররর হাররর আবাসি)।এর মরে নবনভন্ন িররণর ব্যনক্তগত
নবনিরযারগর পাশাপানশ সামানজক নবনিরযাগ অন্তভুড ক্ত োকরত পারর া আনেডক আযরক সবডানিক করর িা।
(58) বড প্রকেগুমল কীভাল্পব ততমর হয়?
নিউ ইযকড নসটির জটিল, বহু-েশকব্যাপী পনরকল্পিা বাস্তবাযরির েীর্ড ইনতহাস ররযরি া শহরটিরক তার
ভনবষ্যরতর জন্য ভাল পনরকল্পিা কররত সহাযতা করর।আমরা স্ট মি সনম্মনলতভারব সানিসাইড ইযারডড কী হওযা
উনচত তা নিরয নচন্তা কনর, এই স্টকস স্টানডগুনলরত আমারের জন্য গুরুত্বপূণড নশো ররযরি।পনরকল্পিা েলটি ব্যাোনর
পাকড নসটি, ব্রুকনলি নেজ পাকড , স্টকা-অপ নসটি এবিং কুইন্স ওরযরস্টর উোহরণগুনল স্টেরখনিল।
(59) স্টডল্পকর প্রাথমিক ব্যয়
নিমডারণর জন্য স্টররলর ট্র্যাকগুনলরক পনররেবা স্টেরক বার করর নিরত স্ট পনরমাণ সময পাওযা ায তা হ'ল স্টডক
ব্যরযর বৃহত্তম চালক।নবনভন্ন স্টরল অবস্থার কাররণ সানিসাইড ইযারডড স্টডরকর ব্যযটি ইযারডডর নবনভন্ন অিংরশ

পনরবনতড ত হয।কারণ এটি একটি অতযন্ত সনিয স্টরল ইযাডড, ইযারডডর স্টবনশরভাগ অিংরশ একটি স্টডক বতনর করা খুব
ব্যযবহুল।মািনচরে রঙগুনল নিম্ননলনখত ব্যরযর অিুমারির সারে সামঞ্জস্য নবিাি করর: সবুজ = $1,200-$1,400
প্রনত বগডফুে; িীল = প্রনত বগডফুে $1,500- $1,700; হলুে = প্রনত বগডফুে $1,700-$1,900; স্টগালাপী = প্রনত
বগডফুে $2,400-$2,600; লাল = প্রনত বগডফুে $2,500-$2,700.
(60) অথড ায়ন ও নীমতর অগ্রামধকার
এই েৃনষ্টভনে অিুিাবি কররত অরিক েশক সময লাগরব এবিং উরল্লখর াগ্য সরকারী এবিং স্টবসরকারী নবনিরযারগর
প্ররযাজি হরব, এই খসড়া পনরকল্পিাটি ভনবষ্যরতর প্ররচষ্টা পনরচালিার জন্য এবিং জিস্বােডরক অোনিকার স্টেযারক
সুনিনিত করার জন্য উনেষ্ট।
মাস্টার প্ল্যানিিং প্রনিযাটি সানিসাইড ইযারডডর জন্য একটি েীর্ডরমযােী পনরকল্পিা বতনর করা নবেযক া
গণপনররেবার জন্য সবরচরয ভাল, সবডানিক রাজস্ব উৎপােরির বৃনদ্ধকারক িয। আপনি স্ট পনরকল্পিাটি আজ
স্টেখরত পারিি তার মােরম ওরযস্টািড কুইরন্স পনরকাঠারমা এবিং সুর াগসুনবিাগুনল সরবরাহ করার জন্য
গুরুত্বপূণড সরকারী নবনিরযারগর প্ররযাজি হরব।
স্টডক এবিং পাবনলক পনরকাঠারমা সহ, পুররা পনরকল্পিাটিরক বতনর করা, 50-100 বিররর সমযকারল নবনভন্ন
প ডারয উদ্ভানসত হরত পারর।
এিওযাইনসর ইনতহারস অন্যান্য জটিল, েীর্ডরমযােী পনরকল্পিাগুনল নবনভন্ন নসটি, রাজয এবিং স্টফডাররল অেডাযরির
সরঞ্জামগুনল ব্যবহার করররি এবিং পুররাপুনর উপলনি হওযার আরগ েশকব্যাপী পনরবতড িগুনলরক খনতরয
স্টেরখরি। সানিসাইড ইযারডডর স্টেরেও এটি একই হরব।
-

কী পনরকল্পিা এবিং অন্যান্য পনরবতড ি এই পনরকল্পিাটিরক বাস্তরব রূপ নেরত পারর?
পাবনলক পনরকাঠারমারত অিুর্েক নবনিরযাগ
নবরশে করর িতু ি অনফরসর নবনল্ডিংরযর জন্য, আরও শনক্তশালী বাজার
পনরকাঠারমা এবিং সাশ্রযী মূরের আবাসি নহসারব বড় িীনতর অোনিকাররর জন্য িতু ি স্টফডাররল, রাজয,
বা নসটি নফিানন্সিং স্টপ্রাোম
অিংশীোর প্রনতষ্ঠাি স্টেরক উরদ্যাগ া স্টডরকর জন্য ব্যযরক কনমরয আিরত সহাযতা কররত পারর
প্র ুনক্তর অেগনত া স্টডনকিংরযর ব্যয এবিং জটিলতা হ্রাস কররত পারর

(61) আপমন মক স্টভল্পবমিল্পলন? আিরা কী মিস করমি?
এই খসড়া সানিসাইড ইযাডড মাস্টার প্ল্যারির লেয জিসািাররণর অোনিকারগুনলরক সিংজ্ঞানযত করা এবিং একটি
স্টেোঁকসই ভনবষ্যরতর পনরকল্পিা করা।পনরকল্পিা েলটি আপিার প্রনতনিযা স্টশািার জন্য অরপো কররি।
আমরা নক ঠিক বুরঝনি ? আমরা কী নমস কররনি?আপিার সনিয অিংশেহণ এই খসড়া পনরকল্পিারক রূপ নেরযরি
এবিং মাস্টার প্ল্যাি প্রকারশর নেরক এনগরয াওযার করযক মাস িরর তা অনবরত কররব।

