
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বি সামার 2021 "ওর্ দ্ে কোর্ালস" ভ্রমম্বের প্প্রাগ্রাম চাল ুকরার কথা প্ াষো 
কম্বরম্বের্  

  
বির্ামূম্বলে বিম্বর্াদ্র্মূলক বিযাকলাপ স্পর্সর করা হম্বযম্বে বরইমোবির্ দ্ে 

কোর্ালস উম্বদ্োম্বগরমাধম্বম  
  

র্তুর্ ওম্বযিসাইট বর্উ ইযকন িাসীম্বদ্র তাম্বদ্র গ্রীষ্মকালীর্ অবভযাম্বর্র পবরকল্পর্া করম্বত সহাযতা 
কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্থনরটি (New York Power Authority) 
এবং র্যার্াল র্মপনামরশমর্র (Canal Corporation) "অ্র্ দ্য র্যার্ালস" (On the Canals) ভ্রমণ 
চালু র্রার ঘ াষণা র্মরমের্, যা এর্টি নবর্ামূমলয, নবমর্াদ্র্মূলর্ ঘরাগ্রাম যা নর্উ ইয়র্ন  ঘেট 
র্যার্াল নসমেম এবং সংলগ্ন এম্পায়ার ঘেট ঘেইমলর (Empire State Trail) আউটম ার অ্নভজ্ঞতা 
অ্জন র্ র্রার অ্র্র্য সুমযাগ রদ্ার্ র্মর। গভর্নর কুওমমার নরইমানজর্ দ্য র্যার্ালস (Reimagine 
the Canals) উমদ্যামগর অ্ংশ নিসামব, 2021 সামলর গ্রীমে ঘমন র্া, মযানস র্, ওয়াটারলু, সাভার্া 
এবং আমোর ামমর পাাঁচটি র্যার্ালসাই  সম্প্রদ্াময় "অ্র্ দ্য র্যার্ালস" ভ্রমণ েয়টি নবর্ামূমলযর 
বনিরঙ্গর্ ভ্রমণমর্ তুমল ধরমব। এই র্মনসূনচ এর্টি বযাপর্ নবপণর্ রমচষ্টার মাধযমম স্থার্ীয় 
বযবসাগুনলমর্ সমথনর্ ও ঘসগুনলর রচার র্রমব, খাল বযবস্থার বরাবর গ্রাম, টাউর্ এবং শিরগুনলমত 
দ্শনর্াথীমদ্র আগমণ বৃনি র্রমব।  
  
"যখর্ নর্উ ইয়র্ন  পুর্রায় চালু িমে এবং নর্উ ইয়র্ন বাসীরা আমামদ্র রামজযর যা নর্েু আমে তা 
উপমভাগ র্রার জর্য বাইমর ঘবমরামত থামর্র্, আমরা আমামদ্র রাজযমর্ এমর্ভামব অ্মেষণ র্রার 
জর্য নবর্ামূমলয নবমর্াদ্র্মলূর্ সুমযাগ রদ্ার্ র্রমত ঘপমর আর্নিত যা আমগ র্খর্ও র্রা 
িয়নর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদ্র নরইমানজর্ দ্য র্যার্ালস উমদ্যামগর অ্ংশ 'অ্র্ দ্য 
র্যার্ালস' ভ্রমণ র্মনসনূচ খাল বযবস্থায় র্তুর্ রাণ সঞ্চার র্রমব, যা আমামদ্র ঐনতিানসর্ জলপথ 
বরাবর র্ায়ার্ চালর্া, বাইর্ চালর্া এবং মাে ধরার আমন্ত্রণ জার্ামব বানসিা এবং দ্শনর্াথী, 
উভয়মর্ই। আনম সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ উৎসানিত র্রনে ঘবনরময় এমস আমামদ্র রামজযর খালগুনলর 
রারৃ্নতর্ ঘসৌিযন উদ্যাপর্ র্রমত এবং আমামদ্র স্থার্ীয় খামলর ধামরর সম্প্রদ্ায় এবং অ্থনর্ীনতমর্ 
সমথনর্ র্রমত।"  
  

https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://www.canals.ny.gov/onthecanals/
https://empiretrail.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-annnounces-approval-300-million-funding-reimagine-canals-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-annnounces-approval-300-million-funding-reimagine-canals-initiative


 

 

"এর্জর্ আপমেট নর্উ ইয়র্ন বাসী নিমসমব যারা ইনর র্যার্ামলর র্ামে বাস র্মরর্ এবং র্যার্াল 
সংলগ্ন সম্প্রদ্ায়গুনলমত রায়শই যার্, আনম জানর্ ইনর র্যার্াল স্থার্ীয় বযবসাগুনলর জর্য র্তটা 
গুরুত্বপূণন অ্থননর্নতর্ নিয়ার্লাপ উৎপাদ্র্ র্রার জর্য এবং র্মনসংস্থার্ ততনর র্রার 
জর্য," প্লফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ প্হাচুল িম্বলর্। "নবর্ামূমলযর "অ্র্ দ্য র্যার্ালস" ভ্রমণ 
র্মনসূনচর মাধযমম, বহু নর্উ ইয়র্ন বাসী রথমবামরর মমতা ইনর খামলর অ্নভজ্ঞতা ঘপমত সক্ষম িমবর্, 
খাল বরাবর অ্মর্র্ মমর্ামুগ্ধর্র সম্প্রদ্ায় পনরদ্শনর্ র্রার সামথ এবং স্থার্ীয় বযবসাগুনলর জর্য 
পযনটর্ বনৃি র্রার সামথ। নর্উ ইয়র্ন  ঘেট যা রদ্ার্ র্মর তা অ্মেষণ র্রার জর্য এর ঘচময় ভাল 
সময় আর ঘর্ই।"  
  
গত বেমরর সফল "NY র্যার্াল ঘেমর্শর্স" (NY Canal Staycations) ঘরাগ্রামমর উপর নভনি 
র্মর নর্মনাণ র্মর, যামত র্যার্াল নসমেমম র্ায়ানর্ং এবং এম্পায়ার ঘেট ঘেইমল সাইমর্ল চালামর্া 
অ্ন্তভুন ক্ত নেল, এই বেমরর "অ্র্ দ্য র্যার্ালস" ভ্রমণসূনচগুনল নিয়ার্লামপর ধরণমর্ রসানরত র্রমব, 
পানখ ঘদ্খার সফর, িাইমরাবাইনর্ং এবং মাে ধরা অ্ন্তভুন ক্ত র্মর। "অ্র্ দ্য র্যার্ালস" অ্বস্থার্ 
এবং ভ্রমণসূনচর মমধয রময়মে:  
  

• মবদ্র্ায কাযাক এিং হাইম্বরািাইক দ্বারা খাল িুি: ঘমন র্া র্যার্াল ঘবনসমর্ ইনর খামলর 
উপর নবর্ামূমলয গাইম   র্ায়ার্ এবং িাইমরাবাইর্ টুযর  

• প্মবির্া িলপ্রপাম্বত মাে ধরা ও কাযাক চালাম্বর্া: ঘমন র্া জলরপাত এবং ঐনতিানসর্ 
অ্যাকুই াক্ট ঘদ্খমত ঘের্উ  হ্রমদ্ গাইম   মাে ধরার সফর  

• রাস্তা প্েম্বে, পাবর্র উপর: পালবমরা-মোবসিম্বর্ িাইক এিং কাযাক চালাম্বর্া: ইনর খামলর 
উপর পযা নলং এবং এম্পায়ার ঘেট ঘেইল বরাবর পযাম ল র্রা  

• বফঙ্গার প্লকস ওযাইর্ কাবিম্বত িাইবকং এিং প্িাটং: র্ায়ুগা-ঘসমর্র্া ঘেইল এবং র্ায়ুগা-
ঘসমর্র্া খামলর মাধযমম বাইর্ এবং ওয়াটার টযানি লুপ  

• মম্বন্টিমুা িলাভূবম: িল্ড ঈগম্বলর সন্ধাম্বর্: মমেজমুা জলাভূনমমত র্ায়ামর্র মাধযমম গাইম   
বান ন ং সফর  

• লম্বক সফর করা: আমস্টারিাম্বম একট কাযাক এিং িাইক অবভযার্: ঘপাটন  জযার্সর্ এবং 
ঐনতিানসর্ ইয়ানি নিল লমর্র মমধয এর্টি সফর  

  
বর্উ ইযকন  পাওযার অথবরট প্িািন  অি ট্রাবিি প্চযারমোর্ ির্ আর. প্কাম্বযলম্বমল 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার নরইমানজর্ দ্য র্যার্ালস উমদ্যাগ চালু িওয়ার পর ঘথমর্ NYPA স্থার্ীয় 
র্মনসূনচর মাধযমম ইনর খালমর্ পুর্রুজ্জীনবত র্রমত রনতশ্রুনতবি িময়মে স্থার্ীয় ঘরাগ্রামমর মাধযমম যা 
এই জলপমথর অ্র্র্যতা এবং বহুমুখীতা রদ্শনর্ র্মর। 'অ্র্ দ্য র্যার্ালস' এর্টি উমিজর্াপূণন ঘরাগ্রাম 
যা খালপামরর সম্প্রদ্ায় এবং দ্শনর্াথীমদ্র, যামদ্র রামজয নফমর আসমত স্বাগত জার্ামর্া িমে, তামদ্র 
পারস্পনরর্ভামব উপরৃ্ত র্রা িমব, এবং এটি আপমেট নর্উ ইয়মর্ন র অ্থনর্ীনতমর্ পুর্রুজ্জীনবত র্মর 
বমল আমরা এর সমথনর্ র্রমত ঘপমর গনবনত।"  
  
বর্উ ইযকন  পাওযার অম্বথাবরট (New York Power Authority) প্প্রবসম্বিন্ট এিং বর্িনাহী প্রধার্ 
কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলম্বের্, "এটি এর্টি উমিজর্াপূণন মুিূতন , বযবসার জর্য নর্উ ইয়র্ন মর্ 



 

 

পুর্রায় চালু র্রার জর্য এবং নরইমযানজর্ দ্য র্যার্ালস উমদ্যামগর দ্বারা সম্ভব র্রা অ্নবশ্বাসয 
নবনর্ময়াগ অ্বযািত রাখার জর্য আমামদ্র রমচষ্টামর্ এর্নিত র্মর। আমরা গভর্নর কুওমমার র্ামে 
তার অ্বযািত ঘর্তৃত্ব এবং নর্উ ইয়মর্ন র খাল বযবস্থার সমথনমর্র জর্য খুবই রৃ্তজ্ঞ, ঘর্বল 
চলমার্ নরইমানজর্ ঘরাগ্রামমর মাধযমম শুধু র্য়, খামলর পনরর্াঠামমামত ঘর্ৌশলগত নবনর্ময়ামগর 
মাধযমমও, যামত এটি আগামী রজন্মগুনলর জর্য অ্থননর্নতর্ নিয়ার্লামপর চানলর্াশনক্ত িময় থামর্ তা 
নর্নিত র্রার জর্য।"  
  
বর্উ ইযকন  প্স্টট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New York State Canal Corporation) পবরচালক 
ব্রাযার্ ইউ. িোটর্ িম্বলর্, "অ্র্ দ্য র্যার্ালস' ভ্রমণ ঘরাগ্রামটি নর্উ ইয়মর্ন র র্যার্াল নসমেমমর 
জর্য এর্টি উদ্ভাবর্ী, র্তুর্ বযবিামরর বযবস্থা, এবং এটি ভ্রমণর্ারীমদ্র এটি আসমল নর্ তা ঘদ্খার 
এবং অ্নভজ্ঞতা র্রার জর্য রলুব্ধ র্রমব - মমর্ারম পানর্ এবং সমৃি ইনতিামস নর্মনজ্জত ঘেইলগুনল 
অ্মেষণ এবং নবমর্াদ্মর্র জর্য সীমািীর্ সুমযাগ রদ্ার্ র্মর। আনম গভর্নর কুওমমার র্ামে রৃ্তজ্ঞ ঘয 
নতনর্ আমামদ্র খালগুমলামত নবনর্ময়াগ চানলময় যামের্ যুগান্তর্ারী নরইমানজর্ দ্য র্যার্ালস ঘরাগ্রামমর 
মাধযমম, এবং আনম নর্নিত ঘয এই ভ্রমণগুনল, অ্র্যার্য নরইমানজর্ নবনর্ময়ামগর সামথ নমনলত িময়, 
নর্উ ইয়মর্ন র খালগুনলমর্ আবারও অ্থননর্নতর্ রবৃনি এবং নবমর্াদ্মর্র জর্য এর্টি শনক্ত র্মর 
তুলমব।"  
  
এই গ্রীমে নবর্ামূমলয "অ্র্ দ্য র্যার্ালস" ভ্রমমণর পাশাপানশ, নর্উ ইয়র্ন  ঘেট র্যার্াল নসমেম ঘম 
মামস তার 197তম মরসুমমর জর্য ঘখামল। ইনর, চযামমেইর্, ওসওময়মগা এবং র্ায়ুগা-ঘসমর্র্া খামলর 
সমস্ত তালা এবং উমিালর্ ঘসতু বধুবার, 13 অ্মক্টাবর পযনন্ত র্াজ র্রমব। লর্ আওয়ার এবং 
অ্বস্থার্ সম্পমর্ন  তথয চাওয়া ঘর্ৌর্া চালর্মদ্র র্যার্াল র্মপনামরশমর্র ওময়বসাইমট যাওয়া উনচত। 
উপরন্তু, সমস্ত র্যার্াল নসমেম বযবিারর্ারী এবং ঘের্মিাল্ডারমদ্র "ঘর্াটিস টু মানরর্াসন" (Notice 
to Mariners) নবজ্ঞনি ঘরাগ্রামমর মাধযমম আপম ট পাওয়ার জর্য নর্বন্ধর্ র্রমত উৎসানিত র্রা 
িয়।  
  
নরইমানজর্ দ্য র্যার্ালস উমদ্যামগর মাধযমম গভর্নর কুওমমা এবং নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্থনরটি (New 
York Power Authority, NYPA) পাাঁচ বেমর 300 নমনলয়র্ মানর্ন র্  লার রদ্ার্ র্রার রনতশ্রুনত 
নদ্ময়মে ইনর র্যার্াল র্নরম ারমর্ পযনটর্ এবং নবমর্াদ্র্ গন্তবয নিমসমব পুর্রুজ্জীনবত র্রার জর্য এবং 
এর্ই সামথ অ্থননর্নতর্ উন্নয়র্মর্ উৎসানিত র্রমত এবং খামলর পামরর সম্প্রদ্ায়গুনলর নস্থনতস্থাপর্তা 
উন্নত র্রমত।  
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