
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্াযাগ্রা জলপ্রপাম্বের র্াযাগ্রা গজন  বরম িরাির র্েুর্ পাকন  স্পেস উৎসম্বগনর 
স্প াষণা কম্বরম্বের্, যা প্রাক্তর্ এক্সম্বপ্রসওম্বযর অংে অপসারম্বণর মাধ্েম্বম তেবর করা হম্বযম্বে  

  
প্রকল্পটি র্াযাগ্রা জলপ্রপাে স্পেট পাম্বকন  অেোশ্চযন "গজন বভউ" এলাকা তেবর কম্বর এিং 1885 সাম্বল 
তেবর হওযার পর স্পেম্বক র্াযাগ্রা জলপ্রপাে স্পেট পাম্বকন র িৃহত্তম সম্প্রসারম্বণর প্রবেবর্বধ্ত্ব কম্বর  

  
জােীয স্পেইলস বিিম্বসর আম্বগ, উৎসগন র্েুর্ সিুজ স্থার্, র্াযাগ্রা গম্বজন  িাধ্াহীর্ অোম্বক্সস এিং 

প্রসাবরে বিম্বর্াির্মূলক সুম্বযাগগুবল েুম্বল ধ্ম্বরম্বে  
  

স্পমাটরচালক, সাইম্বকল আম্বরাহী এিং পেচারীম্বির জর্ে গবেেীলো িাডাম্বে এিং সংলগ্ন 
এলাকায প্রম্বিম্বের জর্ে সংলগ্ন রাস্তাগুবল পরু্বর্নমনাণ করা হম্বযম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি বড় প্রকল্প উৎসমগনর ঘ াষণা দিম়েমের্ যা প্রাক্তর্ রবার্ন  
ঘমামজস পাকন ওম়ের একটি স্বল্প বযবহৃত, িইু মাইল অ্ংশ অ্পসারণ কমরমে - যামক এখর্ র্া়োগ্রা 
দসদর্ক পাকন ওম়ে বলা হ়ে - র্া়োগ্রা জলপ্রপাত শহমর এবং র্া়োগ্রা জলপ্রপাত ঘের্ পামকন  
"গজন দভউ" র্ামম একটি অ্তযাশ্চযন র্তুর্ এলাকা ততদর কমরমে, যা র্া়োগ্রা গমজন  বাধাহীর্ 
প্রমবশাদধকার প্রিার্ কমর এবং বাদসন্দা এবং িশনর্ার্থীমির জর্য একইভামব উন্নত দবমর্াির্মূলক 
সুমযাগ সরবরাহ কমর। প্রকল্পটি ঘমইর্ দির্ ঘর্থমক দিন্ডমল ড্রাইভ পযনন্ত পাকন ওম়ের অ্ংশটি অ্পসারণ 
কমর এবং এটিমক র্তুর্ সবুজ স্থার্ দিম়ে প্রদতস্থাদপত কমর যা দপকদর্ক এলাকা, রাজকী়ে িশৃয 
এবং দবমর্াির্মূলক ঘেইলগুদলর একটি ঘর্র্ও়োকন  সহ মমর্ারম িশৃয তবদশষ্ট্যযকু্ত। উপরন্তু, দর্উ 
ই়েকন  ঘের্ দিপার্ন মমন্ট অ্ি োন্সমপামর্ন শর্ (Department of Transportation, DOT) পাকন ওম়ে 
এবং সংলগ্ন শহমরর রাস্তা ঘর্থমক স্থার্ী়ে যার্বাহমর্র প্রমবশাদধকামরর জর্য ভালনপুল দির্ এবং র্থািন  
দিমর্র একটি অ্ংমশর একটি পূণন গভীরতা পুর্গনঠর্ সম্পন্ন কমরমে। র্তুর্ রাস্তার আমলা, 
লযান্ডমেদপং, েযাদিক দর়্েন্ত্রণ দিভাইস, পর্থচারী ক্রসও়োক, অ্র্-দির্ পাদকন ং এলাকা, দর্কাদশ 
উন্নদত এবং প্রমবশপর্থ ড্রাইভ এবং র্া়োগ্রা গজন  দিসকভাদর ঘসন্টামরর চারপামশ পাকন  েদল 
পার্থগুদলমত আপমগ্রিও উন্নদতর মমধয দেল।  
  
"র্া়োগ্রা র্িী গজন  দর্উ ই়েকন  রামজযর সবমচম়ে মমর্ারম এলাকাগুদলর মমধয একটি এবং এই প্রকমল্পর 
সমাদি রূপান্তরমূলক - এটি এলাকার অ্তুলর্ী়ে প্রাকৃদতক ঘসৌন্দযন সম্পমকন  স্থার্ী়ে এবং িশনর্ার্থীমির 
ধারণামক পুর্রা়ে সংজ্ঞাদ়েত কমর এবং র্া়োগ্রা জলপ্রপাতমক বসবাস, কাজ এবং পদরিশনমর্র জর্য 
আরও আকষনণী়ে জা়েগা কমর তুলমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই ধরমর্র উমেখমযাগয 



 

 

দবদর্ম়োগ অ্বযাহত ঘরমখ চমলদে যা র্া়োগ্রা জলপ্রপামতর দবশ্বমামর্র পযনর্র্ গন্তবয দহসামব মযনািা 
বৃদি কমর এবং পদশ্চম দর্উ ই়েমকন র অ্র্থনর্ীদতমক পরু্রুজ্জীদবত করমত আমামির অ্সাধারণ 
অ্গ্রগদতমক আরও বাদড়ম়ে ঘতামল।"  
  
"র্া়োগ্রা জলপ্রপাত পদশ্চম দর্উ ই়েমকন র জর্য অ্র্র্য দবমশ্বর একটি দবস্ম়ে এবং এর দবস্ম়েকর 
ঘসৌন্দযন মাদকন র্ যুক্তরামের প্রাচীর্তম রােী়ে উিযার্ র্া়োগ্রা জলপ্রপাত ঘের্ পামকন র সামর্থ সংরক্ষণ 
করা হম়েমে," স্পলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে স্পহাচুল িম্বলবেম্বলর্। "প্রাক্তর্ রবার্ন  ঘমামজস পাকন ওম়ে 
অ্পসারমণর সামর্থ সামর্থ, আমরা র্া়োগ্রা র্িী এবং গজন  বরাবর পাও়ো প্রাকৃদতক ঘসৌন্দমযনর সামর্থ 
িশনর্ার্থীমির আরও সংযুক্ত করদে। র্া়োগ্রা জলপ্রপাত ঘের্ পামকন র র্তুর্ গজন দভউ র্া়োগ্রা গমজন র 
িশনর্ী়ে িশৃয সহ িশনর্ার্থীমির জর্য আরও অ্যামেস এবং দবমর্াির্মূলক এলাকা সরবরাহ কমর।"  
  
গজন দভউ র্া়োগ্রা জলপ্রপামতর অ্র্থননর্দতক উন্ন়ের্ প্রমচষ্ট্ামক আরও পুর্রুজ্জীদবত করমব এবং একটি 
প্রজমে প্রর্থমবামরর মমতা শহরটিমক তার ও়োর্ারফ্রমন্টর সামর্থ পুর্রা়ে সংযকু্ত করমব এবং দবমর্াির্ 
এবং পযনর্মর্র জর্য শীষন গন্তবয দহসামব এই অ্ঞ্চমলর মযনািামক িঢৃ় করমব। ঘযখামর্ শহমরর গজন  
দরমমর দিমক যাও়োর 20টি রাস্তা একসম়ে গািন  ঘরল এবং ঘবড়া ঘিও়ো বাধাগুদলমত সমাি 
হম়েদেল, ঘসখামর্ এখর্ পযামর্ারাদমক িশৃয রম়েমে এবং ঠিক ততর্াই গুরুত্বপূণন, ঘেইলগুদলর একটি 
দবসৃ্তত ঘর্র্ও়োমকন  অ্যামেস যা অ্র্যার্য জা়েগার মমধয, দগদরখাত এবং ও়োলনপুমলর দভদি, দিমভা 
উিস এবং ঘিদভলস ঘহাল ঘের্ পাকন গুদলর সামর্থ সংমযাগ স্থাপর্ কমর।  
  
এই উৎসগনটি 5 জরু্ জাতী়ে ঘেইলস দিবমসর আমগ আমস, যা আমমদরকার পর্থগুদল তুমল ধরার 
এবং উিযাপর্ করার জর্য একটি বাদষনক অ্র্ুষ্ঠার্। সবনমমার্, প্রকমল্প র্তুর্ ঘখালা জা়েগার সাত 
একর দর্র্ বৃদি পাও়ো ঘগমে, দকন্তু আমরা গুরুত্বপণূনভামব র্া়োগ্রা গজন  দরম বরাবর পাকন  জদমর 
একটি 140 একর অ্দবদিন্ন সবুজ অ্ঞ্চল ততদর এবং ঘসইসামর্থ পাাঁচ মাইমলরও ঘবদশ র্তুর্ বহুমুখী 
ঘেইল এবং র্রম পর্থ যা উপমরর র্া়োগ্রা র্িী ঘর্থমক লুইসর্মর্র আর্ন পামকন র মমধয প্রা়ে 20 মাইল 
ঘেইল ঘর্র্ও়োমকন র সামর্থ একটি অ্তুলর্ী়ে সংমযাগ সরবরাহ কমর। 1885 সামল পাকন টি ততদরর পর 
এটি র্া়োগ্রা জলপ্রপাত ঘের্ পামকন র বৃহিম সম্প্রসারণ দচদিত কমর।  
  
2016 সামলর বসমন্ত গভর্নর কুওমমা প্রকল্পটি দর্মনামণর জর্য সম্পূণন অ্র্থনা়েমর্র ঘ াষণা ঘির্, যা মূলত 
দর্উ ই়েকন  পাও়োর অ্র্থদরটি (New York Power Authority, NYPA) দ্বারা দর্উ ই়েকন  ঘের্ 
অ্দিস অ্ি পাকন স, দরদক্রম়েশর্ অ্যান্ড দহমোদরক দপ্রজারমভশর্ (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation)-এর সহা়েতা়ে অ্র্থনা়ের্ করা হ়ে এবং NYPA, ঘের্ পাকন স, 
NYSDOT, এম্পা়োর ঘের্ ঘিমভলপমমমন্টর (Empire State Development, ESD) র্া়োগ্রা 
জলপ্রপাত সহা়েক সংস্থা USA র্া়োগ্রা ঘিমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ এবং দসটি অ্ি র্া়োগ্রা িলমসর 
মমধয একটি আর্ুষ্ঠাদর্ক চুদক্তর মাধযমম বাস্তবা়ের্ করা হ়ে। 
  
প্রা়ে 50 দমদল়ের্ মাদকন র্ িলামরর প্রকল্পটি, যা সম়েমমতা এবং বামজমর্ সম্পন্ন হম়েদেল, ঘের্ 
পামকন র পক্ষ ঘর্থমক USAN দ্বারা পদরচাদলত একটি বযাপক জর্ পদরকল্পর্া/র্কশা প্রদক্র়োর পমর 
সম্পন্ন হম়েদেল, এবং NYSDOT দ্বারা পদরচাদলত দতর্টি পৃর্থক দর্মনাণ চুদক্তর অ্ধীমর্ দর্দমনত 
হম়েদেল। প্রর্থম চুদক্তমত 1,700 িুর্ লম্বা ভা়োিাক্ট/ওভারপাস অ্পসারণ করা হ়ে যা পাকন ওম়েমক 
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ও়োলনপুল দিজ এবং এর কােমস অ্যান্ড বিন ার ঘপমোল প্লাজার উপর দিম়ে দর্ম়ে দগম়েদেল। 2019 
সামলর শরমত ঘশষ হও়ো, এই উপািার্ এোড়াও ও়োলনপুল দিমর্র উপর দিম়ে যাও়ো একটি 
পদরতযক্ত ঘরলপর্থ ঘসতু অ্পসারণ এবং একটি পর্থচারী ঘসতু অ্পসারণ অ্ন্তভুন ক্ত কমর যা একসম়ে 
র্া়োগ্রা অ্যামকা়োদর়োমমর সামর্থ দিসকভাদর ঘসন্টারমক সংযুক্ত করমতা। ঘরলপর্থ ঘসতু অ্পসারণ 
একটি র্তুর্ কদমউদর্টি ঘেস এবং গজন  ঘবমসর দিমক যাও়োর জর্য একটি মলূ ঘেইলমহি দর্মনামণর 
অ্সুমযাগ ঘি়ে। র্াম ঘিও়ো হম়েমে "দফ্রিম প্লাজা", এটি র্া়োগ্রা জলপ্রপাত ভূগভন স্থ ঘরলপর্থ 
ঘহদরমর্জ ঘসন্টার ঘর্থমক ও়োলনপুল দির্ জমুড় অ্বদস্থত এবং প্রাক্তর্ ঘসতুর অ্বস্থামর্র কামে 
ঐদতহাদসক বযাখযার সদুবধা ঘিমব ঘযখামর্ হযাদরম়ের্ র্াবমযার্ স্বাধীর্তা প্রার্থীমির কার্ািা়ে পালামত 
সহা়েতা কমরদেমলর্। এর্া প্রতযাদশত ঘয আগামী বেরগুদলমত, প্লাজা এই অ্বস্থামর্র অ্র্র্য ইদতহাস 
দচদিত করার জর্য পাবদলক আর্ন  এবং গল্প বলার তবদশষ্ট্যগুদল আম়োজর্ করমব।  
  
2020 সামলর গ্রীমে সম্পন্ন, প্রকমল্পর দদ্বতী়ে উপািার্টি ও়োলনপলু দির্ এবং দিন্ডমল ড্রাইমভর পণূন 
গভীরতা পুর্গনঠর্ এবং র্া়োগ্রা জলপ্রপামতর তৃতী়ে এবং ও়োলর্ার্ রাস্তার অ্ংশগুদলর সামর্থ জদড়ত 
দেল। প্রদতটি সমূ্পণনরূমপ িইু ঘলর্ দহসামব পুর্দর্নদমনত হম়েদেল, "সমূ্পণন" শহমরর রাস্তা, র্তুর্ 
িুর্পার্থ সহ, কদরমিামর প্রদতমবশী-উপযুক্ত গদতমত যার্বাহমর্র প্রমবশাদধকামরর সুদবধামর্থন কাবন 
বাম্প-আউর্, আমলা, রাস্তার পাদকন ং এবং লযান্ডমেদপং সহ ক্রসও়োক। এই পুর্গনঠর্ র্া়োগ্রা দসদর্ক 
পাকন ওম়ে এবং সংলগ্ন শহমরর রাস্তা ঘর্থমক যার্বাহর্ ও়োলনপুল এবং র্থািন  দিমর্ প্রমবমশর সুমযাগ 
ঘি়ে, ঘসইসামর্থ শহর ঘর্থমক ও়োলর্ার্ দির্ বরাবর ঘের্ পামকন  দিসকভাদর ঘসন্টামর একটি র্তুর্ 
যার্বাহর্ সংমযামগর সুমযাগ ঘি়ে।  
  
তৃতী়ে এবং চূড়ান্ত উপািামর্ র্া়োগ্রা গজন  দরম বরাবর সমস্ত পাকন ওম়ের ঘলর্, র  ্ যাম্প এবং 
অ্র্যার্য তবদশষ্ট্য অ্পসারণ জদড়ত দেল এবং একটি পাকন  ঘসটিং যা এখর্ তৃণভূদম এলাকা এবং 
প্রা়ে 650টি র্তুর্ ঘশি, িুল, এবং দচরসবুজ গাে ঘসইসামর্থ অ্সংখয গুল্ম এবং ও়োইল্ডফ্লাও়োর 
উদিি লাদগম়ে এই জদম পরু্রুিার কমর। এই ঘরাপণগুদল প্রকমল্পর সীমার উির প্রামন্ত ওম়েোর্ন 
দর্উ ই়েকন  লযান্ড কর্জারমভদন্স দ্বারা গৃহীত একটি উিী়েমার্ "দসগমর্চার ঘর্টিভ লযান্ডমেপ" 
তবদশমষ্ট্যর পদরপূরক, যা ঘসই সংস্থার বৃহির "দরমোর িয গজন " প্রমচষ্ট্ার অ্ংশ দহসামব, যা গভর্নর 
কুওমমার বামিমলা দবদল়ের্ দ্বারা আংদশকভামব অ্র্থনা়ের্ করা হ়ে। প্রমবশপমর্থর ঘি়োল দর্মনাণ, বহু-
বযবহামরর পর্থ, দপকদর্ক এলাকা এবং মমর্ারম িশৃয প্রকল্পটি সমূ্পণন কমর।  
  
শহমরর বাদসন্দা এবং িশনর্ার্থীরা এখর্ র্তুর্ ততদর দগ্রর্মেমস দবদভন্ন দবমর্াির্মূলক সুমযাগ অ্র্ুসরণ 
করার জর্য র্া়োগ্রা গমজন  প্রমবশাদধকার ঘপম়েমে। উিাহরণস্বরূপ, র্া়োগ্রা গজন  দিসকভাদর ঘসন্টার 
এবং র্া়োগ্রার অ্যামকা়োদর়োমমর মমধয একটি উেুক্ত স্থার্ সংমযাগ ততদর করা হম়েমে, যা িটুি 
সুদবধার মমধয একটি একক পাকন  স্থার্ সরবরাহ কমর যা এখর্ বদহরঙ্গর্ ইমভন্টগুদল ঘহাে করমত 
পামর, যা সমস্ত র্তুর্ র্া়োগ্রা দসদর্ক েদল পার্থ ঘর্থমক প্রসমপক্ট পম়েন্ট এবং পামকন র বাদক অ্ংমশর 
মাধযমম সংযুক্ত। দবদর্মম়ে, সাম্প্রদতক শহর এবং রােী়ে প্রমচষ্ট্া এই মহার্ অ্জন মর্র িমল সংলগ্ন 
এলাকা়ে পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য উমেখমযাগয প্রদতশ্রুদত রামখ, সবমচম়ে উমেখমযাগয ভামব র্র্থন ঘমইর্ 
দির্ বরাবর ঘবশ কম়েকটি প্রমচষ্ট্ার জর্য একটি NYS িাউর্র্াউর্ দরভাইর্ালাইমজশর্ ইদর্দশম়েটিভ 
(DRI) পুরষ্কার ঘ াষণা যা র্া়োগ্রা গমজন  এই র্তুর্ বাস্তদবক এবং চাকু্ষষ অ্যামেসমক মূলধর্ 
করমব।  



 

 

  
বর্উ ইযকন  স্পেট পবরিহর্ বিভাগ (New York State Department of Transportation) এর 
কবমের্ার মোবর স্পেম্বরস স্প াবমম্বেজ িম্বলর্, "র্া়োগ্রা জলপ্রপাত শহমরর জর্য এই দসগমর্চার 
প্রকমল্পর দর্মনাণ প্রমচষ্ট্ার ঘর্তৃত্ব দিমত ঘপমর দবভাগ গদবনত, যা একটি িশনর্ী়ে র্তুর্ সবুজ স্থার্ 
ততদর কমরমে এবং দর্উ ই়েকন  রামজযর অ্র্যতম মহার্ প্রাকৃদতক দবস্ম়ে - র্া়োগ্রা গমজন  
প্রমবশাদধকার উন্নত কমরমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব একদবংশ শতাব্দীর চাদহিা পূরণকারী একটি 
প্রাণবন্ত এবং দস্থদতস্থাপক অ্বকাঠামমা ততদর করার জর্য অ্র্য ঘকার্ রাে দর্উ ই়েমকন র ঘচম়ে ঘবদশ 
দকেু করমে র্া।"  
  
বর্উ ইযকন  পাওযার অেবরটি স্পিা ন  অি োবিজ স্পচযারমোর্ জর্ আর. স্পকাম্বযলম্বমল িম্বলর্, 
"গজন দভউমক সবার উপমভাগ করার জর্য উেকু্ত করার জর্য গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, অ্র্যার্যমির 
মমধয দর্উ ই়েকন  পাও়োর অ্র্থদরটি আমামির সম্মাদর্ত অ্ংশীিারমির সামর্থ কাজ কমরমে যার মমধয 
রম়েমে র্া়োগ্রা জলপ্রপাত শহর, পদশ্চম দর্উ ই়েকন  লযান্ড কর্জারমভদন্স, দর্উ ই়েকন  ঘের্ পাকন স, 
এম্পা়োর ঘের্ ঘিমভলপমমন্ট এবং দর্উ ই়েকন  ঘের্ দিপার্ন মমন্ট অ্ি োন্সমপামর্ন শর্। ঘবািন  ঘচ়োর 
দহসামব, আদম এই প্রধার্ দবদর্ম়োমগর িল ঘিমখ গদবনত যা আগামী প্রজমের জর্য আমামির 
রাজকী়ে ও়োর্ারফ্রন্ট উপমভামগর সুমযাগ ততদর করমত সক্ষম করমব।"  
  
বর্উ ইযকন  পাওযার অম্বোবরটি (New York Power Authority) স্পপ্রবসম্ব ন্ট এিং বর্িনাহী প্রধ্ার্ 
কমনকেন া বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলম্বের্, "র্া়োগ্রা র্িী গমজন র উপমরর দরম পুর্রুিার এবং 
পাকন ওম়ে সংলগ্ন এলাকা ঘর্থমক দগদরখাত দরমম অ্বাধ প্রমবশাদধকার র্া়োগ্রা জলপ্রপামতর সম্প্রিাম়ের 
জর্য একটি ঘগম-ঘচঞ্জার, যা বেমরর পর বের ধমর অ্র্থননর্দতক সুদবধা দর্ম়ে আমস। NYPA, 
র্া়োগ্রা সম্প্রিাম়ের অ্ংশ এবং পামসনল দহসামব, এই প্রকল্পটিমক সমর্থনর্ করমত ঘপমর খুব গদবনত যা 
পদশ্চম দর্উ ই়েকন  অ্ঞ্চমলর ঘসৌন্দযনমক মূলধর্ কমর এবং দর্উ ই়েকন বাসী এবং সমস্ত অ্ঞ্চল ঘর্থমক 
িশনর্ার্থীমির র্া়োগ্রা গজন দভউ উপমভাগ করমত আকৃষ্ট্ করমব।"  
  
এম্পাযার স্পেট স্প ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
স্পপ্রবসম্ব ন্ট ও মম্বর্ার্ীে প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "ESD এই গুরুত্বপূণন 
প্রকমল্পর পদরকল্পর্া পযনাম়ে ঘর্তৃত্ব দিম়ে আন্তঃসংস্থা িমলর সামর্থ কাজ করমত ঘপমর গদবনত, যা 
র্া়োগ্রা গজন  কদরিরমক রূপান্তদরত করমে। এলাকার প্রাকৃদতক সম্পি উমোচর্ করা- মমর্ারম 
িশৃয, ও়োর্ারফ্রন্ট অ্যামেসমযাগযতা এবং উেুক্ত স্থার্- স্থার্ী়ে দবদর্ম়োগ এবং অ্র্থননর্দতক 
দক্র়োকলাপমক উৎসাদহত করমব, র্া়োগ্রা জলপ্রপামত আমামির সািমলযর উপর দভদি কমর গমড় 
তুলমব, আঞ্চদলক পযনর্র্ বৃদি করমব এবং পদশ্চম দর্উ ই়েমকন র দবসৃ্তত প্রাণবন্ততা এবং প্রাণশদক্তমত 
অ্বিার্ রাখমব।"  
  
পাকন স, বরবিম্বযের্ এন্ড বহেবরক বপ্রজারম্বভের্ অবফম্বসর (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসই  িম্বলর্, "ঘের্ পাকন গুদল গভর্নর 
কুওমমা এবং আমামির রাজয সরকামরর অ্ংশীিারমির কামে এই প্রকল্পগুদলমত তামির কামজর জর্য 
কৃতজ্ঞ - যা শ্বাসরুিকর র্া়োগ্রা র্িী গমজন  অ্মেষণ করমত আমামির অ্ঞ্চমলর বাদসন্দা এবং সারা 
দবশ্ব ঘর্থমক আসা মার্ুষ উভম়ের অ্দভজ্ঞতামক আরও বাদড়ম়ে তুলমব। পাকন  এবং ঘখালা জা়েগাগুদল 



 

 

আমামির সুখ ও কলযামণর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এবং এই প্রকল্পগুদল মার্ুমষর বাইমর ঘবদরম়ে 
আসার এবং বদহরঙ্গর্ দবমর্ািমর্র সদুবধাগুদল উপমভাগ করার জর্য আরও জা়েগা ততদর করমব।"  
  
বর্উ ইযকন  স্পেট পযনটম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক রস ব . স্পরবভ িম্বলম্বের্, "র্া়োগ্রা িলস ঘের্ পামকন  
সিয সমাি 'গজন দভউ' দর্উ ই়েকন  ঘের্ রু্যদরজমমর জর্য ইমতামমধয একটি মুকুর্ রত্ন দেল এবং 
র্া়োগ্রা জলপ্রপাত, র্া়োগ্রা র্িী গজন  এবং আমশপামশর অ্ঞ্চলমক প্রাকৃদতক, মমর্ারম পদরমবমশ ঘিখার 
সুমযাগ প্রিার্ কমর এটিমক একটি অ্র্র্য, দবশ্বমামর্র আকষনমণ উন্নীত কমর। দর্উ ই়েমকন র অ্তুলর্ী়ে 
ঘের্ পাকন  দসমেমমর এই সবনমশষ দবদর্ম়োগটি উেুক্ত এবং বদহরঙ্গর্ স্থামর্র জর্য ভ্রমণকারীমির 
র্তুর্ চাদহিা পূরণ কমর যা রামজযর মমর্ারম ঘসৌন্দযন প্রিশনর্ কমর।"  
  
র্াযাগ্রা জলপ্রপাে বসটির স্পমযর রিাটন  স্পরোইম্বর্া িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এবং অ্র্যার্য রােী়ে 
অ্ংশীিারমির প্রদতশ্রুদতর মাধযমম র্া়োগ্রা জলপ্রপাত ঘের্ পামকন র 'গজন দভউ' এলাকা ততদর 
র্ার্কী়েভামব র্া়োগ্রা গজন  কদরমিামরর উন্নদত কমর, এবং র্া়োগ্রা জলপ্রপাত শহর গভর্নমরর 
অ্বযাহত প্রমচষ্ট্ার প্রশংসা কমর। আমরা শহরটিমক তার ও়োর্ারফ্রমন্টর সামর্থ পুর্রা়ে সংযুক্ত হমত 
ঘিমখ ঘরামাদঞ্চত, যার িমল বাদসন্দা এবং িশনর্ার্থীমির জর্য জলপ্রপাত এবং শহমরর শহরতলীর 
দবমর্ািমর্র মমধয দর্দবনমে চলাচল সহজ হম়ে যা়ে। আমরা এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হমত ঘিমখ আর্দন্দত 
এবং র্া়োগ্রা জলপ্রপাত শহমরর আরও অ্মর্ক উন্নদতর অ্মপক্ষা়ে আদে।"  
  
NYPA দর্কর্বতী র্া়োগ্রা দবিযুৎ প্রকল্প দর্মনামণর অ্ংশ দহসামব 1958 ঘর্থমক 1967 সামলর মমধয 
ধামপ ধামপ পাকন ওম়েটি দর্মনাণ কমর। তারপমর এটিমক জলপ্রপামতর কার্াদি়োর্ দিকটির সামর্থ 
প্রদতমযাদগতা করার জর্য পযনর্র্ বদৃি এবং এলাকা়ে যাতা়োমতর সম়ে র্ার্কী়েভামব হ্রাস করার 
জর্য প্রম়োজর্ী়ে দহসামব ঘিখা হম়েদেল। 1980 এর িশমক ঘের্ পাকন  এবং জলপ্রপামতর মধয দিম়ে 
চলা পাকন ওম়ের একটি অ্ংশ সদরম়ে ঘিলা হম়েদেল। 2013 সামলর মমধয, একটি পাইলর্ প্রকল্প এবং 
ঘবশ কম়েকটি পদরকল্পর্া গমবষণার পর র্া়োগ্রা গমজন র মহার্ সম্পি সমূ্পণন উপমভাগ করার জর্য 
এেমপ্রসওম়ের অ্ংশগুদল পরু্দবনর্যাস বা অ্পসারমণর আহ্বার্ জার্ামর্া হ়ে, গভর্নর কুওমমা িটুি 
অ্পসারণ প্রকল্প ঘ াষণা কমরর্, প্রর্থমম "দরভারওম়ে" 2017 সামল সম্পন্ন হ়ে, যা র্া়োগ্রা র্িীর 
পাকন ওম়ের উপমরর দিমকর এক মাইল অ্পসারণ কমর, তারপমর বতন মার্ র্া়োগ্রা গজন  প্রকল্প, যা 
দগদরখাত দরম বরাবর অ্দতদরক্ত িইু মাইল অ্পসারণ কমর। এই প্রমচষ্ট্াগুদল মাদকন র্ যকু্তরাে জমুড় 
অ্র্ুরূপ সম্পন্ন এবং পদরকদল্পত এেমপ্রসওম়ে অ্পসারণ প্রকল্পগুদলর সামর্থ ঘযাগ ঘি়ে যা শহুমর 
এলাকা়ে সমূ্পণন প্রমবশাদধকামরর জর্য শারীদরক বাধাগুদল অ্পসারমণর লক্ষয দর্ম়ে দেল।  
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আমরা সংবাি পাও়ো যামব এখামর্ www.governor.ny.gov 
দর্উ ই়েকন  ঘের্ | এদেদকউটিভ ঘচম্বার |  press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1bd961a8-444258a6-1bdb989d-0cc47aa88e08-77f5043d0410c999&q=1&e=6d3694a7-f039-4e10-ab4a-ad63e6e8c744&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1D217EA894A8195C852586E9004D6BC700000000000000000000000000000000

