
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মোর্হাটম্বর্র পবিম তীম্বর বপযার 76 এর গ্র্োন্ড উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

31 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রকম্বে অন্তিনতীকালীর্ বিম্বর্াদর্ স্থার্, িবহরঙ্গর্ র্মর্ীয স্থার্, ঘিঞ্চ, 
এসএস ইউর্াইম্বটড ঘেটস ঘেম্বক প্রম্বপলার বিদেমার্ হাডসর্ র্দী পাকন  সুবিধা িোখ্োকারী 

পোম্বর্ল রম্বযম্বে  
  

বতর্ মাম্বসরও কম সমম্বযর মম্বধে প্রকে সম্পন্ন  
  

ট্রাইম্বিকা চলবিত্র উৎসম্বির অংে বহসাম্বি আউটম্বডার বিবর্ং ঘহাে করম্বি বপযার 76  
  

বর্উ ইযকন  ঘেট জারু্যাবর, 2020 সাম্বল বপযার 76 এর দখ্ল ঘর্য  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মযার্হাটমর্র পশ্চিম হাডসর্ র্দীর তীমর একটি র্তুর্ 
শ্চিমর্াদর্মূলক এিং সাংসৃ্কশ্চতক স্থার্ শ্চপযার 76 এর জমকামলা উমবাধমর্র ঘ াষণা শ্চদমযমের্, যা 
হাডসর্ শ্চরভার পামকন  প্রাক্তর্ শ্চর্উ ইযকন  শ্চসটি পুশ্চলশ শ্চিভামগর পাশ্চকন ং সুশ্চিধা িামজযাপ্ত করার দী ন 
প্রতীশ্চিত অ্ন্তভুন শ্চক্ত অ্জন র্ কমরমে। প্রকল্পটি মাত্র 81 শ্চদমর্র মমধয িা শ্চতর্ মামসরও কম সমমযর 
মমধয ঘশষ হমযশ্চেল। গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘয শ্চপযার 76 এই িেমরর পুর্রায কল্পর্া 
করা ট্রাইমিকা চলশ্চিত্র উৎসমির জর্য িশ্চহরঙ্গর্ শ্চিশ্চর্ংমযর আমযাজর্কারী সাইটগুশ্চলর মমধয একটি 
হমি।  
  
"শ্চর্উ ইযকন িাসীরা যখর্ COVID ঘক পরাশ্চজত করার ঘিমত্র অ্শ্চিশ্বাসয অ্গ্রগশ্চত অ্িযাহত রাখমে, 
তখর্ আমামদর অ্িশযই মহামারী পরিতী ভশ্চিষযমতর জর্য আমামদর রাজযমক পুর্গনঠর্ এিং 
পুর্রুজ্জীশ্চিত করার শ্চদমক মমর্াশ্চর্মিশ করমত হমি এিং শ্চপযার 76 এর ঘচময এই ঐশ্চতহাশ্চসক 
প্রমচষ্টার প্রতীক আর শ্চকেুই র্য," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িেমরর পর িের ধমর, শ্চপযার 76 
শ্চেল একটি চিুশলূ যা পশ্চিম শ্চদকমক িশ্চতগ্রস্ত কমরশ্চেল। যাইমহাক, অ্মর্ক শ্চর্উ ইযকন িাসীর কমঠার 
পশ্চরশ্রমমর কলযামণ, এই জমকামলা র্তুর্ পাকন টি িাশ্চসন্দামদর এিং দশনর্ার্থীমদর আগামী িেরগুশ্চলর 
জর্য ট্রাইমিকা চলশ্চিত্র উৎসমির মমতা িশ্চহরঙ্গর্ শ্চিমর্াদর্মূলক সুমযাগ এিং সাংসৃ্কশ্চতক আকষনণগুশ্চলমত 
অ্তুলর্ীয অ্যামেস সরিরাহ করমি।"  
  



 

 

জার্ুযাশ্চর মামস, শ্চর্উ ইযকন  ঘেট শ্চর্উ ইযকন  শ্চসটি ঘর্থমক ওমযে 37 তম শ্চিট এিং 12তম 
অ্যাশ্চভশ্চর্উমত অ্িশ্চস্থত শ্চপযার 76 এর দখল ঘর্য, যা পুশ্চলশ শ্চিভাগ িামজযাপ্ত লট সশু্চিধা শ্চহসামি 
5.6-একর জাযগা এিং কাঠামমা িযিহার কমরশ্চেল। ঘেট অ্শ্চিস অ্ি পাকন স, শ্চরশ্চিমযশর্ অ্যান্ড 
শ্চহমোশ্চরক শ্চপ্রজারমভশর্ (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) িসমন্তর 
শুরুমত শ্চপযামর 245,000 িগনিুমটর আটক সুশ্চিধাটি ঘভমে ঘদয এিং একটি হাাঁটার জাযগা এিং 
িশ্চহরঙ্গর্ র্মর্ীয স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য অ্ন্তিনতীকালীর্ পািশ্চলক শ্চরশ্চিমযশর্ ঘেস ততশ্চর কমর, 
ঘসইসামর্থ মার্ুমষর আরাম এিং ওযাটারফ্রন্ট শ্চভউ উপমভাগ করার জর্য ঘিঞ্চ ততশ্চর কমর। একটি 
অ্র্র্য ঘসটিং এিং আংশ্চশক োযা ততশ্চর করমত আটক সুশ্চিধার ইোত সহাযতা কাঠামমা 
সামশ্চযকভামি অ্িত রাখা হমযশ্চেল। 31 শ্চমশ্চলযর্ মাশ্চকন র্ ডলামরর এই প্রকমল্পর মমধয শ্চেল 
পশ্চরমিশগত হ্রাস, পরু্শ্চর্নমনাণ এিং ঘরশ্চলং এিং আমলাকসজ্জা স্থাপর্। উশ্চর্শটি িযাখযামূলক পযামর্ল 
মান্নাহাত্তার আশ্চদিাসী ঘলর্ামপ এিং শ্চশশ্চপং শ্চশমল্পর শ্চিিতন র্ সহ এলাকার ইশ্চতহাস প্রচার কমর।  
  
শ্চপযামর এসএস ইউর্াইমটড ঘেটস ঘর্থমক একটি প্রমপলারও রমযমে। যা যাত্রী লাইর্ার, আটলাশ্চন্টক 
মহাসাগর অ্শ্চতিম করার জর্য দ্রুততম যাত্রীিাহী জাহামজর ঘরকডন  ধারক শ্চহসামি শ্চিখযাত। প্রায 
20 িুট িযামসর প্রমপলারটির ওজর্ 73,000 পাউন্ড। 400টি ট্রান্সালযান্টাশ্চন্টক যাত্রা ঘশষ করার 
পর, ইউমরাপ জমু়ে শহরগুশ্চলমত সাশ্রযী মূমলযর ঘজট যাত্রী পশ্চরমষিার আশ্চিভন ামির কারমণ ইউর্াইমটড 
ঘেটস 1969 সামল সশ্চিয পশ্চরমষিা ঘর্থমক অ্িসর গ্রহণ কমর।  
  
শ্চর্উ ইযকন  ঘেট অ্শ্চিস অ্ি ঘজর্ামরল সাশ্চভন মসস (Office of General Services, OGS) সামশ্চগ্রক 
শ্চর্মনাণ প্রমচষ্টার জর্য পর্থ ততশ্চর করার জর্য যাশ্চিক এিং তিদযুশ্চতক শ্চসমেমগুশ্চলর প্রশ্চতকার এিং 
শ্চর্িনাচর্মূলক ধ্বংস সম্পাদর্ কমরশ্চেল। উপরন্তু, OGS শ্চর্রাপদ পািশ্চলক অ্যামেস এিং স্থার্ 
িযিহার শ্চর্শ্চিত করমত ঘকাড পশ্চরদশনর্ পশ্চরমষিাগুশ্চলমত সহাযতা কমরশ্চেল।  
  
বর্উ ইযকন  ঘেট পাকন স এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "ঘচলশ্চস, শ্চির্টর্ এিং শ্চমডটাউর্ 
সম্প্রদামযর দশনর্ার্থী এিং িাশ্চসন্দামদর জর্য এই অ্র্র্য উন্মুক্ত স্থার্টি অ্যামেস প্রদার্ করা সশ্চতযই 
উমত্তজর্াপূণন, যারা এটি িাস্তমি পশ্চরণত হওযার জর্য িেমরর পর িের অ্মপিা কমরমে। গত িের 
আমামদর সম্প্রদামযর কামে পাকন গুশ্চল কতটা অ্র্থনিহর্ কমর তা ঘদশ্চখমযমে, এিং শ্চপযার 76, তার 
শ্চিস্মযকর শহুমর এিং ওযাটারফ্রন্ট দশৃযসহ, অ্তুলর্ীয মামর্র উন্মকু্ত স্থার্।"  
  
HRPT ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও র্বরর্ ডম্বযল িম্বলম্বের্, "হাডসর্ শ্চরভার পাকন  এিং শ্চর্উ ইযকন  শ্চসটির 
জর্য এটি সিনদা একটি আর্মন্দর শ্চদর্ যখর্ আমরা জর্সাধারমণর উপমভাগ করার জর্য আরও 
উন্মুক্ত জাযগা সরিরাহ করমত পাশ্চর। আমরা গভর্নর কুওমমা, কশ্চমশর্ার কুমলশ্চসড এিং তামদর 
কমীমদর ধর্যিাদ জার্াই ঘরকডন  সমময জর্সাধারমণর কামে একমরর পর একর র্তুর্ অ্ন্তিনতীকালীর্ 
পাকন  এলাকা সরিরাহ করার জর্য, ট্রাইমিকা চলশ্চিত্র উৎসি এিং শ্চর্উ ইযকন  শ্চসটিমত গ্রীষ্মকামল ঘয 
সমস্ত মজা শ্চর্ময আমস তা উপমভামগর জর্য ঠিক সমময। আমরা আমামদর র্তুর্ পাকন   ামট 
জর্গণমক স্বাগত জার্ামর্ার অ্মপিায রমযশ্চে।"  
  



 

 

বর্উ ইযকন  ঘেম্বটর বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ কবমের্ার এিং HRPT 
ঘিাডন  অফ বডম্বরক্টরস ভাইস ঘচযার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "একটি NYPD ইম্পাউন্ড ঘর্থমক শ্চপযার 
76 এর একটি প্রর্থম ঘশ্রণীর শ্চিমর্াদর্মূলক সম্পমদ রূপান্তর মযার্হাটমর্র ওমযে সাইমডর িাশ্চসন্দা 
এিং প্রশ্চত িের হাডসর্ শ্চরভার পামকন  আকৃষ্ট লি লি দশনর্ার্থীমদর জর্য একটি শহুমর মরূদযার্ 
সরিরাহ করমি। শ্চপযার 76 এর উমবাধর্ শ্চিশ্বজমু়ে অ্সংখয শ্চর্উ ইযকন িাসী এিং দশনর্ার্থীমদর এই 
দশনর্ীয স্থামর্র সামর্থ সংযকু্ত করমি যা আইকশ্চর্ক হাডসর্ র্দীর তীমর শ্চর্উ ইযমকন র শ্চিখযাত 
শ্চসটিমস্কমপর িযাপক দশৃয সরিরাহ করমি।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বযলমোর্ িম্বলর্, "আশ্চম আর্শ্চন্দত ঘয শ্চপযার 76 অ্িমশমষ জর্সাধারমণর জর্য 
উন্মুক্ত হমে। 20 িেমররও ঘিশ্চশ সময ধমর এই এলাকার জর্য এটি একটি কষ্টাশ্চজন ত জয এিং 
আশ্চম সম্প্রদায এিং শ্চিমশষ কমর কশ্চমউশ্চর্টি ঘিাডন  4 এই জাযগাটি জর্সাধারমণর কামে শ্চিশ্চরময 
ঘদওযার জর্য ঘয কাজ কমরমে তার খুি প্রশংসা কশ্চর। আমরা শ্চর্রাপমদ পুর্রায ঘখালার জর্য কাজ 
করার সামর্থ সামর্থ শহমরর জর্য আরও অ্যামেসমযাগয, শ্চির্ামূমলয িশ্চহরঙ্গর্ স্থার্ পাওযা দদুন ান্ত। 
দী নমমযাদী পশ্চরকল্পর্া চূ়োন্ত হওযার সামর্থ সামর্থ আশ্চম কশ্চমউশ্চর্টি এিং হাডসর্ শ্চরভার পাকন  ট্রামের 
কাে ঘর্থমক জাযগার অ্িযাহত অ্ন্তিনতীকালীর্ পাকন  িযিহার সম্পমকন  ঘশার্ার অ্মপিায রমযশ্চে।"  
  
ঘসম্বর্টর রিাটন  জোকসর্ িম্বলর্, "জর্সাধারমণর জর্য শ্চপযার 76 পরু্রায ঘখালা গ্রীমষ্মর জর্য একটি 
দদুন ান্ত খির, শ্চিমশষ কমর শ্চিখযাত ট্রাইমিকা চলশ্চিত্র উৎসমির জর্য। আশ্চম হাডসর্ শ্চরভার পাকন  
ট্রাে এিং এর উপমদষ্টা পশ্চরষদ এিং কশ্চমউশ্চর্টি ঘিাডন  4-এ আমামদর সহকমীমদর সামর্থ কাজ 
করার অ্মপিায রমযশ্চে, যামত এই পািশ্চলক ঘেমসর দী নমমযাদী ভশ্চিষযমতর পশ্চরকল্পর্া করা যায 
যামত এটি শ্চর্উ ইযকন িাসীমদর প্রজমন্মর পর প্রজন্ম বারা শ্চর্রাপমদ উপমভাগ করা যায।"  
  
সংসদ সদসে বরচাডন  গটবিড িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা শ্চর্শ্চিত কমরমের্ ঘয অ্মর্ক িের শ্চিলমের 
পমর অ্িমশমষ এই প্রকল্পটি  টমে," হাডসর্ শ্চরভার পাকন  আইমর্র ঘলখক অ্যামসেশ্চল সদসয শ্চরচাডন  
গটশ্চফ্রড িমলমের্। "গ্রীমষ্মর জর্য শ্চপযার 76 জর্সাধারমণর জর্য উন্মুক্ত তা শ্চর্শ্চিত করার জর্য 
দ্রুত কাজ করার জর্য আশ্চম ঘেট পাকন গুশ্চলমক ধর্যিাদ জার্াই। আমামদর পযনাপ্ত ঘখালা জাযগা ঘর্ই 
এিং এই র্তুর্ স্থার্টি সপুশ্চরকশ্চল্পত এিং অ্িশযই সিাই উপমভাগ করমি এিং প্রশংশ্চসত হমি।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ঘডম্বিারাহ ঘজ. বিক িম্বলর্, "হাডসর্ শ্চরভার পামকন  একটি চমৎকার র্তুর্ 
সংমযাজর্ শ্চহসামি শ্চপযার 76 িযিহামরর জর্য এই ঘরমজাশ্চলউশর্টি ঘদমখ আশ্চম আর্শ্চন্দত। আমরা 
গত এক িের শ্চশমখশ্চে, শ্চর্উ ইযকন িাসীমদর স্বাস্থয ও সুস্থতা িজায রাখার জর্য উন্মুক্ত জর্সাধারমণর 
স্থার্ অ্পশ্চরহাযন এিং এটিমক িাস্তমি পশ্চরণত করার জর্য গভর্নর এিং সম্প্রদামযর কামে আশ্চম 
কৃতজ্ঞ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. ঘরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "প্রশাসর্, কশ্চমউশ্চর্টি সদসয এিং মযার্হাটমর্র 
কশ্চমউশ্চর্টি ঘিাডন  4, হাডসর্ শ্চরভার পাকন  ট্রাে, সরকামর আমার সহকমীরা এিং আরও অ্মর্মকর 
সামর্থ  শ্চর্ষ্ঠ সহমযাশ্চগতায কাজ করার পর, আশ্চম ঘরামাশ্চঞ্চত ঘয শ্চপযার 76 অ্িমশমষ জর্সাধারমণর 
জর্য উন্মুক্ত হমি, যার িমল আরও শ্চর্উ ইযকন িাসী হাডসর্ শ্চরভার পামকন র ঘসৌন্দযন এিং ঘপ্রাগ্রাশ্চমং 



 

 

উপমভাগ করমত পারমির্। িেমরর পর িের ধমর, NYPD ঘটা পাউন্ড প্রাইম শ্চপযার ঘেস দখল 
কমর ঘরমখমে যা শ্চর্উ ইযকন িাসীমদর ওযাটারফ্রন্ট শ্চিমর্াদর্মূলক জাযগায জর্সাধারমণর অ্যামেস 
সরিরাহ করমত িযিহার করা ঘযমত পামর এিং করা উশ্চচত শ্চেল। এটি সম্প্রদামযর জর্য একটি 
সশ্চতযকামরর শ্চিজয এিং ঘয গশ্চতমত জর্সাধারমণর প্রমিশাশ্চধকার উপলভয করা হমযমে তা সরকার 
যখর্ একটি সাধারণ লমিয একসামর্থ কাজ করমে তখর্ সরকার ঘয ভাল করমত পামর তার একটি 
িাস্তি প্রমাণ। হাডসর্ শ্চরভার পাকন  একটি প্রর্থম ঘশ্রণীর কশ্চমউশ্চর্টি শ্চরমসাসন, আশ্চম অ্িযাহত 
সহমযাশ্চগতার অ্মপিায আশ্চে কারণ আমরা হাডসর্ শ্চরভার পামকন র আরও জাযগা জর্সমমি 
অ্যামেসমযাগয করার জর্য কাজ করশ্চে।"  
  
বর্উইযকন  বসটি কাউবিম্বলর বিকার ঘকাবর জর্সর্ িম্বলর্, "যশ্চদ COVID আমামদর শ্চকেু শ্চশশ্চখময 
র্থামক, তমি এটি হল উন্মকু্ত পািশ্চলক ঘেস আমগর ঘচময ঘিশ্চশ গুরুত্বপূণন, তাই আজমকর সংিাদটি 
সশ্চতযই উদযাপর্ করার মমতা শ্চকেু। গ্রীমষ্মর শুরুমত শ্চর্উ ইযকন িাসীমদর উপমভাগ করার এিং িাইমর 
ঘখলার জর্য একটি র্তুর্ জাযগা র্থাকা হল ঘকমকর উপর আইশ্চসং। আশ্চম শীঘ্রই সম্প্রদামযর সামর্থ 
শ্চপযার 76 পশ্চরদশনমর্র অ্মপিায আশ্চে।"  
  
মোর্হাটার্ ঘিাম্বরা ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘগল ব্রুযার িম্বলম্বের্, "শ্চপযার 76 হাডসর্ র্দীমত দশনর্ার্থী এিং 
তামদর পশ্চরিারমক উপমভাগ করার জর্য যমর্থষ্ট র্তুর্ পািশ্চলক ঘেস এিং সিুজ সরিরাহ করমি 
এিং আশ্চম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্াই এই প্রকমল্পর উন্নযর্ এশ্চগময যাওযার পর্থ এশ্চগময শ্চর্ময 
যাওযার জর্য।  ামটর শ্চিকল্প িযিহার িেমরর পর িের ধমর আমলাচর্া করা হমযমে, এিং আজ 
তারা সঠিক শ্চদমক একটি পদমিপ শ্চর্মে। শ্চপযার 76 শ্চর্শ্চিতভামি আমরা শ্চর্উ ইযকন িাসীমক 
ওযাটারফ্রন্ট িযিহার করমত, স্থার্ীয অ্র্থননর্শ্চতক উন্নযমর্র সুমযাগ প্রদার্ করমত এিং সিার জর্য 
আরও িসিাসমযাগয শহমর অ্িদার্ রাখমত উৎসাশ্চহত করমি।"  
  
িৃহত্তম বর্উ ইযকন  এর বিবডং ও কর্স্ট্রাকের্ ঘট্রডস কাউবিম্বলর (Building and Construction 
Trades Council of Greater NY) ঘপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "শ্চপযার 76 হাডসর্ র্দীর 
ওযাটারফ্রমন্টর জর্য রূপান্তরকামী এিং মযার্হাটমর্র পশ্চিম শ্চদমক স্থার্ীয পযনটর্ এিং অ্র্থননর্শ্চতক 
উন্নযমর্র জর্য একটি আশীিনাদ হমি। আশ্চম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্াই এই প্রকল্পটি এশ্চগময 
শ্চর্ময যাওযার জর্য এিং ঘরকডন  সমময এটি ঘশষ করার জর্য। শ্চতর্ মামসরও কম সমমযর মমধয 
শ্চপযার 76 ঘশষ করমত সরকার, শ্রম এিং ঘিসরকাশ্চর খামতর কমঠার পশ্চরশ্রম এিং অ্ধযিসামযর 
একসামর্থ কাজ করমত হমযমে, এিং তামদর প্রমচষ্টার জর্য তামদর প্রশংসা করা উশ্চচত। এই র্তুর্ 
প্রকল্পটি শ্চর্উ ইযকন িাসী, দশনর্ার্থী এিং পশ্চরিারগুশ্চলর জর্য উমেখমযাগয উন্মকু্ত শ্চিমর্াদমর্র জাযগা 
যুক্ত করমি।"  
  
1998 সামলর হাডসর্ শ্চরভার পাকন  আইমর্ শ্চর্উ ইযকন  শ্চসটিমক  ামটর দখল হস্তান্তর করমত হমযশ্চেল, 
যার অ্ন্তত অ্মধনক শ্চর্শ্চিয এিং সশ্চিয উন্মকু্ত স্থামর্র জর্য িযিহার করমত হমি। দইু দশমকরও 
ঘিশ্চশ সময ধমর স্থশ্চগত পশ্চরকল্পর্ার পর, গভর্নর কুওমমা তার 2020 সামলর ঘেট অ্ি দয ঘেট 
এমজন্ডায শ্চপযার 76 ঘক রূপান্তশ্চরত করার প্রমচষ্টা র্তুর্ কমর শুরু কমরর্। জার্ুযাশ্চর মামস, শ্চর্উ 
ইযকন  শ্চসটি একটি রাষ্ট্রীয িামজট চুশ্চক্তর প্রমযাজর্ অ্র্ুযাযী সাইটটি খাশ্চল কমর শ্চর্উ ইযকন  ঘেটমক 



 

 

শ্চর্যিণ হস্তান্তর কমর। শ্চপযার 76 এর দী নমমযাদী িযিহামরর পশ্চরকল্পর্া হাডসর্ শ্চরভার পাকন  ট্রাে 
বারা করা হমি, একটি ঘযৌর্থ শহর-রাজয অ্ংশীদাশ্চরত্ব যা শ্চর্উ ইযকন  শ্চসটি িা রামজযর সামর্থ 
দী নমমযাদী সম্পশ্চত্ত ইজারার অ্ধীমর্ হাডসর্ শ্চরভার পাকন  পশ্চরচালর্া কমর।  
  
শ্চপযার 76 শ্চর্মনাণ 1962 সামল শুরু হয, যখর্ িৃহত্তর মালিাহী উত্থার্ এিং কমন্টইর্ারাইজড 
চালামর্র আশ্চিভন াি শহমরর পুরামর্া, ঘোট শ্চপযারমক অ্চল কমর ঘতামল। 1964 সামল ঘশষ হমল, 
আোশ্চদত  াট দটুি জাহামজর িামর্থনর জর্য সুমযাগ ঘদয এিং 300 িুট চও়ো এিং 635 িুট লো 
শ্চেল। কাঠামমামত এো়োও একটি সংলগ্ন 615 িুট দী ন িাল্কমহড প্ল্যাটিমন এিং ঘশড অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
হাডসর্ শ্চরভার পাকন  একটি 550 একমরর শ্চরভারফ্রন্ট পাকন  এিং এেুযাশ্চরর্ অ্ভযারণয যা 
ট্রাইমিকার িযাটাশ্চর পাকন  শ্চসটির উত্তর সীমার্া ঘর্থমক শ্চগ্রর্উইচ শ্চভমলজ, শ্চমটপযাশ্চকং শ্চডশ্চিক্ট, ঘচলশ্চস 
এিং হাডসর্ ইযাডন স ঘর্থমক ঘহলস শ্চকমচর্/শ্চির্টমর্র ওমযে 59 শ্চিট পযনন্ত চমল, এিং এর মমধয 
এক ডজমর্রও ঘিশ্চশ শ্চপযার রমযমে যা একসময িাশ্চণশ্চজযক শ্চশশ্চপংমযর জর্য িযিহৃত হত। পামকন  
সাইমকল এিং পর্থচারী পর্থ, ঘটশ্চর্স এিং িুটিল মাঠ, িযাটিং খাাঁচা, শ্চশশুমদর ঘখলার মাঠ, কুকুর 
ঘদৌ়ে, এিং অ্র্যার্য অ্মর্ক তিশ্চশষ্টয অ্ন্তভুন ক্ত।  
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