
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঐবিহাবিক বিঙ্গার ললক গন্তম্বিে িম্প্রিারণ শুরু করার ল াষণা কম্বরম্বের্  
  

লগটওম্বে প্রকল্প লিাম্বর্র্িাগন গাম্বডন র্ এিং মোর্ির্ লেট ঐবিহাবিক পাম্বকন  প্রম্বিেপথ িাড়াম্বি  
  

র্িুর্ বভবিটর লিন্টার প্রাক্তর্ অস্ত্রাগাম্বরর ির্ে পবরকবল্পি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফিঙ্গার লেমের ল ামর্র্বাগন গামডন র্  এবং মযার্ র্ লেট 
ঐফিহাফ ে পামেন  এেটি র্িুর্ প্রমবশপথ এবং লগটওমে এর যুগান্তোরী ল াষণা েমরমের্। ফর্মনাণোযন 
অ্ন্টাফরও োউফন্টর েযার্ান্ডাইগা শহমর 6.1 ফমফেের্ মাফেন র্ ডোমরর প্রেমের প্রথম পদমেপ ফহম মব 
পামেন র প্রমবশপথ পরু্ফর্নমনাণ েরমব, যা এেটি র্িুর্ ল ামর্র্বাগন ফভফজটর ল ন্টার, েযামি এবং উন্নি 
পাফেন ং  হ ফশোমূেে স্থার্গফেমি মাফেন র্ আফমন ফরজামভন র এেটি প্রাক্তর্ অ্স্ত্রাগারও  ংস্কার েরমব।ে  
  
"এই প্রেেটি লেমটর এেটি গরুত্বপূণন ঐফিহাফ ে পামেন র উন্নফি েরমব যা প্রাণবন্ত এবং ক্রমবর্নমার্ 
ফিঙ্গার লেে পযনটর্ অ্থনর্ীফির অ্ংশ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা দশনর্াথী  ুন্দর ল ামর্র্বাগন 
গামডন র্ এবং মযার্ র্ লেট ঐফিহাফ ে পােন  আমরা ভামোভামব উপমভাগ েরমি পারমব এবং 
আপমেডগফে পার্শ্নবিী রাস্তা এর প্রভাব হ্রা  েরমব এবং এই ফভমটাফরোর্ এমেমটর প্রমবশপথ এবং 
প্রমবশদ্বার উন্নি েরমব।"  
  
"ল ামর্র্বাগন গামডন র্  এবং মযার্ র্ লেট ঐফিহাফ ে পােন  এেটি অ্র্র্য  ম্পদ এবং  হজািভামব 
োর্ান্দাইগো েফমউফর্টির পফরচমের অ্ংশ," ললিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ লহাচুল িম্বলর্। 
"ল ামর্র্বামগন আজমের ফর্মনাণ োজটি শুরু েরা এটিমে এেটি ফবর্শ্মামর্র গন্তবয ফহম মব গমে 
লিাোর  ূচর্া যা বফর্নি অ্থননর্ফিে ফক্রোেোপ তিফর েরমব এবং লোট বযব াগফেমে অ্িযন্ত 
প্রমোজর্ীে উৎ াহ লদমব।"   
  
লেিমটর্যান্ট গভর্নর েযাফথ লহাচুে ফর্মনাণ প্রেেটি শুরু েমরর্, যা এর আমগ পামেন র শােনট এবং 
ফগব র্ রাস্তাে 1.6 এের জফম ক্রে এবং মাফেন র্ ল র্াবাফহর্ী েিতন ে পােন গফেমি 3.5 এেমরর 
অ্স্ত্রাগার পাম নে দামর্র মার্যমম  েম হমেফেে।  
  
আজ পযনন্ত, প্রেেটি দইুটি লেট েফমউফর্টি িাফন্ডং অ্যাফিমেশর্ (Community Funding 
Application, CFA) অ্র্ুদার্ লথমে 1 ফমফেের্ মাফেন র্ ডোর দ্বারা  মফথনি, ল ই ামথ  াইটটি 



 

 

পফরচাের্া েরা হে অ্োভজর্ে লেন্ড  অ্ব ল ামর্র্বাগন গ্রুমপর চেমার্ িহফবে  ংেমহর প্রচারণা 
লথমে 300,000 মাফেন র্ ডোমররও লবফশ ফদমে।  
  
লেট রুট 21 লথমে র্িুর্ প্রমবশপথ এবং লগটওমে 2022  ামের ব মন্ত  ম্পন্ন হমব বমে আশা 
েরা হমে,  াইমটর জর্য আমরা দতশযমার্িা এবং ফর্উ ইেেন  লেট থ্রুওমে এর  রা ফর ফেঙ্ক 
 রবরাহ েরমব। এটি বা   ুরামর্ার বযবস্থা েরমব, পাশাপাফশ  ংেগ্ন আবাফ ে রাস্তা লথমে গাফে 
 ুফরমে লদমব। লরাফিজ উেি মাইমেে  েযান্ডমস্কপ আফেন মটট  LLL েিতন ে ফডজাইর্ েরা, প্রেমের 
ফর্মনাণ োজ লপর্ ইোমর্র ফ টি ফহে এক্সোমভটিং দ্বারা েরা হমে।  
  
যফদও অ্বযাহি অ্স্ত্রাগার  ংস্কামরর োজ উপেভয িহফবমের উপর ফভফি েমর এফগম  যামব, লেন্ড  
অ্ব ল ামর্র্বামগনর েমীগণে ভবর্টিমি অ্ফি  স্থার্ান্তর েমর ফর্মেমে।  
  
পাকন ি, বিম্বর্াদর্ এিং ঐবিহাবিক িংরক্ষম্বণর লেট কার্নালম্বের কবমের্ার, এবরক কুম্বলম্বিইড 
িম্বলর্, "এই অ্র্র্য  াইট, িার 19 শিমের ফভমটাফরার্ প্রা াদ, বাগার্ এবং ফের্হাউ  েমমিক্স 
 হ, লেট পামেন র মাফেোর্ার্ীর্ মাত্র দইুটি আর্ুষ্ঠাফর্ে বাগামর্র মমর্য এেটি।ে লেন্ড  অ্ব 
ল ামর্র্বামগন আমামদর অ্ংশীদারমদর েফমউফর্টির  হােিাে, এই উন্নফিগফে এটিমে ফিঙ্গার লেমের 
অ্র্যিম প্রর্ার্ পযনটর্ লেন্দ্র ফহম মব আমরা উন্নি েমর িুেমব, যা এই অ্ঞ্চমের গরুত্বপূণন পযনটর্ 
অ্থনর্ীফিমে শফক্তশােী েরমি  হােিা েরমব।"  
  
মাবকন র্ র্ুক্তরাম্বের বিম্বর্টর চালনি শুমার িম্বলর্, "আফম ল ামর্র্বাগন েমনেিন া, ফর্উ ইেেন  লেট 
এবং স্থার্ীে লেেমহাল্ডারমদর  ামথ োজ েরমি লপমর আর্ফন্দি, যামি প্রাক্তর্ আফমন ফরজাভন   ম্পফি 
 াইট অ্ফর্েহমণর  ামথ ল ামর্র্বাগন গামডন মর্র  ম্প্র ারণ এবং আর্ুফর্েীেরমণর এই দতফিভফঙ্গ অ্জন মর্ 
 হােিা েরা যাে। আমরা এখর্ দশনর্াথীমদর স্বাগি জার্ামি এবং ফভফজটর অ্যাডফমশর্ ল ন্টার 
ফহম মব বযবহামরর জর্য এে  মমের খাফে লিডামরে ফবফল্ডং  াইটমে রূপান্তর, ফশোমূেে 
লপ্রাোফমংমের জর্য জােগা তিফর, পযনাপ্ত পাফেন ং এবং আমরা অ্মর্ে ফেেু রূপান্তর েরার জর্য এেটি 
উপযুক্ত র্িুর্ লগটওমে তিফর েরমি পাফর।"  
  
বিঙ্গার ললকি বরবিওর্াল ইম্বকার্বমক লডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিম্বলর িহ-িভাপবির লেটার 
রম্বচোর লচোর অি কমাম্বিনর িভাপবি এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া িি ডাবি এিং SUNY-এর 
লিম্বর্বিও লপ্রবিম্বডন্ট লডবর্ি িোটলি িম্বলর্, "েযার্ান্ডাইগোর ল ামর্র্বাগন গামডন র্  এবং মযার্ র্ 
লেট ঐফিহাফ ে পামেন  স্বাগি লগটওমে প্রেে অ্বশযই এই  ুন্দর পাবফেে গামডন মর্ দশনর্াথীমদর 
অ্ফভজ্ঞিা বাফেমে িুেমব। এই রূপান্তরোমী প্রেেটি এই অ্ঞ্চমে পযনটর্মে শফক্তশােী েরমি, স্থার্ীে 
অ্থনর্ীফিমে চাঙ্গা েরমি আমরা োজ েরমব।"  
  
লেন্ডি অি লিাম্বর্র্িাম্বগনর বর্িনাহী পবরচালক লডবভড হাবচংি িম্বলর্, "র্িুর্ প্রমবশদ্বার এবং 
ফবদযমার্ ভবর্ র্িুর্ পাফেন ং, প্রমবমশর বযবস্থা েরমব এবং ভফবষযমি এেটি েফমউফর্টি ফশো লেন্দ্র 
তিফর েরমব যামি প্রাণশফক্ত এবং অ্থনর্ীফি লেবে ল ামর্র্বাগন গামডন র্ ও মযার্ মর্র জর্য র্ে, বরং 
েযার্ান্ডাইগো েফমউফর্টি এবং ফিঙ্গার লেে অ্ঞ্চমের জর্যও বতফি পাে।"  



 

 

  
কার্ান্দাইগুো োম্বমর লমের রিাটন  পালুম্বো িম্বলর্, "লেডফরে লিফর  এবং লমফর ক্লােন  থম্প র্ 
এই েীষ্মোেীর্ বাফে তিফর েরার 158 বের পমর ল ামর্র্বাগন গামডন মর্র এই র্িুর্ লগটওমে ফর্মে 
গফবনি হমবর্। লিডামরে, লেট এবং স্থার্ীে পযনামে অ্মর্মের প্রমচিার োরমণ ফমম   থম্প মর্র 
ল ামর্র্বাগনমে িার স্বামীর জীবন্ত স্মতফিম ৌর্ েরার ইো লবেঁমচ থােমব। এই র্িুর্ ফভফজট ন ল ন্টার 
 ারা ফবমর্শ্র দশনর্াথীমদর লেডফরে লিফর  এবং লমফর ক্লােন  থম্প মর্র জীবর্ ও পমরাপোর  ম্পমেন  
ফশো ফদমব।"  
  
পাকন ি অোন্ড লেইলি বর্উ ইেম্বকন র বর্িনাহী পবরচালক রবির্ ড্রপবকর্ িম্বলর্, "পােন   অ্যান্ড 
লরইে  ফর্উ ইেেন  ল ামর্র্বাগন গামডন র্  এবং মযার্ র্ লেট ঐফিহাফ ে  াইটমে এেটি পােন  এবং 
লরইে পাটন র্ারফশপ োমন্টর  ামথ লেন্ড  অ্ব ল ামর্র্বাগন এর জর্য বফর্নিেরমণ  হােিা েরমি 
লপমর আর্ফন্দি। বযফক্তগি অ্োভজর্ে গ্রুপগফে ফেভামব আমামদর দদুন ান্ত পােন  ফ মেমমে শফক্তশােী 
এবং বজাে রামখ িার এেটি দদুন ান্ত উদাহরণ হমো লেন্ড  গ্রুপ।"  
  
লেন্ড  অ্ব ল ামর্র্বাগন প্রচারাফভযামর্ লদওো অ্র্ুদামর্র মমর্য রমেমে এেফমরা ল ফভং  অ্যান্ড লোর্ 
(49,000 মাফেন র্ ডোর), েযার্ান্ডাইগো লরাটাফর ক্লাব (12,000 মাফেন র্ ডোর) এবং োেন্স 
র্যাশর্াে বযাংে (10,000 মাফেন র্ ডোর)।  
  
এোোও পােন   অ্যান্ড লরইে  ফর্উ ইেেন  প্রাক্তর্ অ্স্ত্রাগার অ্ফিম  ল ামর্র্বাগন  ম্পফি আেন াইভ 
স্থার্ান্তর  মথনর্ েরার জর্য 25,000 মাফেন র্ ডোর অ্র্ুদার্ প্রদার্ েমর।  
  
2006  াে লথমে এেটি লেট ঐফিহাফ ে স্থার্, ল ামর্র্বাগন গামডন র্  এবং মযার্ র্ লেট 
ফহমোফরে পােন  এেটি কুইর্ অ্যার্-োইে প্রা াদ, েীর্হাউ  েমমিক্স এবং ফবমর্শ্র র্েটি ঐফিহাফ ে 
ফথমযুক্ত বাগার্  হ এেটি 19 শিমের লশমষর ফদমের ফভমটাফরোর্ এমেট। ফর্উ ইেমেন র ফিঙ্গার 
লেে  ওোইর্ অ্ঞ্চমের লেন্দ্রস্থমে অ্বফস্থি, ল ামর্র্বাগন (যার অ্থন জামনার্ ভাষাে "লরাদ ঝেমমে 
পাহাে") ফবফশি বযাংোর এবং  মাজম বী লেডফরে লিফর  থম্প র্ এবং িার স্ত্রী লমফর ক্লােন  
থম্প মর্র প্রাক্তর্ েীষ্মোেীর্ বাফে, ফযফর্ লমমরাপফেটর্ ফমউফজোম অ্ব আমটন র  হ-প্রফিষ্ঠািা এবং 
অ্ ংখয দািবয প্রফিষ্ঠামর্রও এেজর্ ফহনিষী। এই দম্পফিমে লের্ান্দাইগোর উডের্ েবরস্থামর্ 
 মাফহি েরা হমেমে।  
  
ল ামর্র্বামগনর ল াষণাটি "ফিঙ্গার লেে  িমরাোডন " এর পফরপূরে, এই অ্ঞ্চমের  িে আপমেট 
ফরভাইটাোইমজশর্ ইফর্ফশমেটিভ পফরেের্া, অ্থনর্ীফি বতফির জর্য এেটি বযাপে লেৌশে। 2012  াে 
লথমে লেট ইমিামমর্য পফরেের্াটির ফভফি তিফরর জর্য এই অ্ঞ্চমে লিামটাফর্ে , েত ফষ ও খাদয 
উৎপাদর্, এবং অ্ে র উৎপাদর্ হ মুখয ফশেগফেমি ফবফর্মোগ েরার মার্যমম 8.07 ফবফেের্ 
মাফেন র্ ডোমরর লবফশ ফবফর্মোগ েমরমে।  
  
বিন মামর্, আপমেট ফরভাইটাোইমজশর্ উমদযামগর মার্যমম অ্ঞ্চেটি 500 ফমফেের্ মাফেন র্ ডোমরর 
লেমটর ফবফর্মোগ হ ফিঙ্গার লেে  এর অ্েগফি ত্বরাফিি েরমে যা গভর্নর কুওমমা ফডম ম্বর 



 

 

2015-এ ল াষণা েমরর্। লেমটর এই 500 ফমফেের্ মাফেন র্ ডোমরর ফবফর্মোগ লব রোফর খামির 
বযব ােীমদর 2.5 ফবফেের্ মাফেন র্ ডোমররও লবফশ ফবফর্মোগ েরার জর্য উদ্দীপর্া লদমব - এবং 
অ্ঞ্চমের দাফখেেত ি পফরেের্া অ্র্ুযােী আশা েরা হমে লয 8,200 এর লবফশ র্িুর্ েমন ংস্থার্ 
 তফি হমব। আমরা িথয পাওো যামব এখামর্।  
  
পােন , ফবমর্াদর্ ও ঐফিহাফ ে  ংরেমণর ফর্উ ইেেন  লেট অ্ফি  250টিরও লবফশ স্বিন্ত্র পােন , 
ঐফিহাফ ে স্থার্, ফবমর্াদর্মূেে লরইে  এবং, লর্ৌো  াটগফের ভ্রমণপমথর িত্ত্বাবর্ার্ েমর, লযগমো 
লদখমি 2020  ামে লরেডন  পফরমাণ 78 ফমফেের্ মার্ুষ আম । ইউফর্ভাফ নটির  াম্প্রফিে এে 
গমবষণাে লদখা লগমে, লেট পােন  ও এর দশনর্াথীমদর বযে আউটপুট ও ফবক্রমে 5 ফবফেের্ মাফেন র্ 
ডোর, 54,000 লব রোফর খামির েমন ংস্থার্  তফি এবং অ্ফিফরক্ত লেমটর লমাট লদশীে পণয 
(Gross Domestic Product, GDP) 2.8 ফবফেের্ মাফেন র্ ডোমরর লবফশ লযাগ েরমি পামর। এই 
ফবমর্াদর্ এোো  ম্পমেন  আমরা িমথযর জর্য www.parks.ny.gov লদখুর্, ফবর্ামূমেয NY লেট পােন   
এক্সমিারার লমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড েরুর্ অ্থবা 518.474.0456 র্ম্বমর েে েরুর্। এোোও, 
আমামদর  ামথ লি বুে, ইর্োোম ও টুইটামর  ংযকু্ত লহার্।  
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