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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল ম্োর্ াটম্বর্র াই লাইম্বর্র সাম্বি মম্বর্ ার্ হের্ ল সংযুক্ত করার জর্ে
র্কো উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়ম্বকনর সিম্বচম্বয় জর্বপ্রয় উঁচু পাকন হিম্বক িবধত
ন অংে আইকবর্ক র্তু র্ পিচারী
পািওম্বয় মতবর কম্বর যা হপর্ হেের্ এিং মম্বর্ ার্ হের্ লম্বক হচলবস হিম্বক জাবভটস
হসন্টার পযন্ত
ন পশ্চিম্ বিম্বকর গন্তম্বিের সাম্বি যুক্ত কম্বর
50 বম্বলয়র্ ম্াবকনর্ ডলাম্বরর প্রকল্প বম্ডটাউর্ ওম্বয়ম্বের উন্নবতম্বত হেম্বটর
বিবর্ম্বয়াম্বগর সম্পূরক
হরন্ডাবরং এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ এক্টি র্তু র্ সংক াজকক্র র্ক্শা উকমাচর্ ক্করকের্ া থর্উ
ইয়ক্ন থসটির াই লাইর্কক্ সাবলীলভাকব মৈথর্ ার্ হের্ কলর (Moynihan Train Hall) সাকি ুক্ত
ক্রকব। এটি ঘিকব বরুক্থিল্ড হরাপাটিন কজর জর্গকের জর্য উমুক্ত ৈযাগকর্াথলয়া হক্াকিন র
ৈাধ্যকৈ া এর ৈযার্ াির্ ওকয়স্ট হেকভলপকৈকের হভতর থিকয় ায়। রস্তাথবত রক্ল্প
পিচারীকির াইলাইকর্র 10তৈ অ্যাথভথর্উ িারথৈর্াকসর সাকি সং ুক্ত ওয়া িুইটি থিকজর
ৈাধ্যকৈ ৈযার্ ািকর্র িার ওকয়স্ট সাইকে থর্রাপি, বাধ্া ীর্ পি রিার্ ক্রকব। এক্টি সরক্াথরহবসরক্াথর অ্ংশীিাথরত্ব া এম্পায়ার হস্টি হেকভলপকৈে (Empire State Development, ESD),
থর্উ ইয়ক্ন এবং থর্উ জাথসরন বন্দর ক্ততপ
ন ক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey),
বরুক্থিল্ড রপাটিন জ গরুপ (Brookfield Properties Group) এবং হেন্ডস অ্ি াই লাইকর্র
(Friends of the High Line) থর্কয় গটিত, এই 50 থৈথলয়র্ ৈাথক্নর্ েলাকরর রক্ল্প বাস্তবায়র্
ক্রকব, া 2023 সাকলর বসকে হশষ কব।
"হক্াথভে-19 এর চযাকলঞ্জ এবং সৈসযা সকেও, থর্উ ইয়ক্ন ক্াজ ক্রা চাথলকয় াকে - ভথবষযকতর
থর্উ ইয়ক্নবাসীকির জর্য এক্টি িীঘস্থায়ী
ন
উত্তরাথধ্ক্ার হরকে াওয়ার জর্য সা সী এবং
উচ্চাথভলাষীভাকব থর্ৈাে
ন চাথলকয় াকে," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "মৈথর্ ার্ হের্ কলর সাকি
াই লাইকর্র এবং আকশপাকশর আক্ষেীয়
ন
স্থাকর্র সংক াগ থৈেিাউর্ ওকয়কস্ট আৈাকির
থবথর্কয়াকগর সম্পূরক্, পিচারীকির পি আরও উন্নত ক্করএবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকির এক্টি সথতযই
অ্র্র্য অ্থভজ্ঞতা রিার্ ক্কর। ক্া ক্র
ন অ্বক্ািাকৈা া জীবকর্র ৈার্ উন্নত ক্কর, অ্িনর্থতক্
ন
সৈতদ্ধি আকর্ এবং এক্টি সবুজতর এম্পায়ার হস্টি থর্ৈাকে
ন স ায়তা ক্কর তা থর্ৈাকে
ন থর্উ ইয়ক্ন
এর অ্ঙ্গীক্াকর অ্থবচল।"

পথরক্ল্পর্ার অ্ধ্ীকর্, র্তু র্ র্ক্শাক্তত উেলযান্ডস থিজ থবিযৈার্ াই লাইর্ হিকক্ 30তৈ থিকির
সৈােরাকল োয়ার অ্যাথভথর্উকয়র পাকশ 10ৈ অ্যাথভথর্উ হিকক্ 9ৈ এবং 10ৈ অ্যাথভথর্উকয়র
ৈাকের ব্লক্ প ে
ন পূবথিকক্
ন
বথধ্তন কব, হ োকর্ এটি এক্টি থিতীয় টিম্বার থিকজর সাকি ুক্ত কব
া উত্তর থিকক্ অ্গ্রসর কয় 31তৈ থিকির উত্তর থিকক্ বরুক্থিল্ডকসর উচ্চ গে এলাক্ার সাকি
ুক্ত কব, া , িাথল থবদ্ধ
ন ল্ডং (Farley Building) এবং মৈথর্ ার্ হের্ কলর টিক্ থবপরীত পাকশ 9ৈ
অ্যাথভথর্উকয় হশষ য়। াই লাইর্ মৈথর্ ার্ হের্ ক্াকর্ক্টর ( High Line Moynihan Connector),
থলংক্র্ িাকর্কলর ক্াকে এই উচ্চ োথিক্ অ্ঞ্চকল ক্থৈউিার, বাথসন্দা এবং ভ্রৈেক্ারীকির জর্য
এক্টি থর্রাপি, িতটির্ন্দর্ অ্থভজ্ঞতা রিার্ ক্রকব।
বল হলইখট, এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বম্ম্বন্টর বরম্বয়ল এম্বেম্বটর এশ্চিবকউটটভ ভাইস
হপ্রবসম্বডন্ট, িম্বলর্, " ের্ থর্উ ইয়ক্ন পুর্রায় হোলা এবং পুর্ুিার চাথলকয় াকে, ভথবষযকতর
উন্নয়কর্র জর্য উপক াগী এলাক্ায় উদ্ভাবর্ী, হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ ক্রার আৈাকির অ্ঙ্গীক্ার
আৈাকির থৈশকর্র আরও গুুত্বপূে অ্ংশ
ন
কয় উিকে। াই লাইর্ মৈথর্ ার্ ক্াকর্ক্টর
অ্িনর্থতক্
ন
উন্নয়কর্র এক্টি অ্েুঘিক্, া থর্উ ইয়ক্ন থসটির রধ্ার্ গেবযগুথলকক্ সং ুক্ত ক্রকব,
হপর্ হস্টশর্ হিকক্ ােসর্ ইয়ােনস হিকক্ র্তু র্ সম্প্রসাথরত জাথভিস হসোর প ে।"
ন
িরুকবিল্ড হপ্রাপাটটন ম্বজর এশ্চিবকউটটভ ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট সািবরর্া কাম্বর্র িম্বলর্,
"বরুক্থিল্ড হরাপাটিন জ গভর্রন হ াচুল, এম্পায়ার হস্টি হেকভলপকৈেএবং হেন্ডস অ্ি াই
লাইকর্র সাকি অ্ংশীিাথরত্ব ক্রকত হপকর গথবতন ের্ আৈরা ৈযার্ ািকর্র ওকয়স্ট সাইকের
অ্সাধ্ারে পথরবতনকর্ সাৈকর্র থিকক্ এই রধ্ার্ পিকক্ষপ থর্দ্ধে।আৈরা থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং
ভ্রৈেক্ারীকির বরুক্থিল্ডকসর ৈযার্ াির্ ওকয়স্ট হেকভলপকৈকে আৈন্ত্রে জার্াকত হপকর
উচ্ছ্বথসত, া হরসরিুকরে, হিাক্ার্ এবং বেরবযাপী গে হরাগ্রাথৈং এর হক্ন্দ্র থ সাকব ক্াজ ক্রকব
এবং াই লাইর্ এবং র্তু র্ ওকয়স্ট সাইেকক্ সরাসথর মৈথর্ ার্ হের্ কলর সাকি ুক্ত ক্রকত
এক্টি রােচঞ্চল হগিওকয় রিার্ ক্রকব।"
রিাটন োম্ন্ড, হেন্ডস অি াই লাইম্বর্র এশ্চিবকউটটভ বডম্বরক্টর এিং স প্রবতষ্ঠাতা
িম্বলর্, "র্তু র্ মৈথর্ ার্ ক্াকর্ক্টর থর্উ ইয়ক্নবাসীকির ৈূল পথরব র্ াবগুথলর সাকি আরও উন্নত
এবং থর্রাপিতর সংক াগ রিাকর্র াই লাইকর্র এক্টি িীঘ থিকর্র
ন
স্বপ্ন এবং এর সাম্প্রথতক্
থববতনর্ বাস্তবায়র্ ক্কর, এবং রক্কল্পর ত্বরাথিত সৈয়ক্াল ৈ াৈারী হিকক্ উত্থার্রত এক্টি
শ করর চাথ িা পূরে ক্কর। এর সবুজ বতক্ষরাদ্ধজ, হিক্সই ক্াকির মতথর উপক্রে এবং
ঐথত যবা ী ওয়াকরর্-োস র্ক্শার হরলকরাে থিকজর থবপরীকত াই লাইকর্র থস্টকলর অ্বক্ািাকৈা
এবং আকশপাকশর ভবকর্র আধ্ুথর্ক্ ক্াাঁকচর িাসাে থর্কয় র্ক্শাটি মবপরীকতযর এক্ অ্র্ুশীলর্।
সথতযই 21 শতকক্র এক্টি শ র কত, হ াগাক াকগর হক্ষকে আৈাকির আরও পথরকবশগত থিক্
িাথয়ত্বশীল উপাকয়র রকয়াজর্। এই অ্বক্ািাকৈা হপর্ হস্টশর্ হিকক্ ৈাে এক্টি শ কর রাস্তা
অ্থতক্রৈ ক্কর ওকয়স্ট থভকলকজর সবকচকয় পদ্ধিৈ থিক্ প ে
ন সংক াগ স্থাপর্ ক্রকব। আৈরা
এই অ্ংশীিাথরকত্বর অ্ংশ কত হপকর উচ্ছ্বথসত, এবং এই সংক াগগুথলকক্ সবার জর্য উপলভয
ক্রার জর্য ৈুথেকয় আথে।"

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটটভ হজরল্ড র্োডলার িম্বলর্, " াই লাইর্ এক্টি থবশ্ব থবেযাত আক্ষেন া
পিচারীকির অ্তীব রকয়াজর্ীয় সবুজ জায়গা এবং এক্টি সুন্দর আশ্রয়স্থল রিার্ ক্কর। এই
সম্প্রসারে এক্টি রধ্ার্ পথরব র্ াবকক্ াই লাইকর্র সাকি ুক্ত ক্রকব, এই এলাক্ায় অ্তীব
রকয়াজর্ীয় আকলাক্ সজ্জার বযবস্থা ক্রকব এবং োয়ার অ্যাথভথর্উকয়র থবপজ্জর্ক্ রকবশপকি
এক্টি পািওকয় মতথর ক্রকব।"
বসম্বর্টর ব্র্োড বলম্োর্ িম্বলর্, " াই লাইর্ থবকশ্বর হসরা শ ু কর পাক্নগুথলর অ্র্যতৈ।
ৈযার্ ািকর্র ওকয়স্ট সাইকের উন্নয়কর্ গভর্রন হ াচুকলর অ্গ্রাথধ্ক্ার রিার্ এবং এই রক্কল্প তার
ক্থৈউথর্টির ৈতাৈকতর সংক াজর্ সাৈকর্ া আসকে তার এক্টি উৎসা উদ্দীপক্ লক্ষে।
উন্নততর পিচারী পি, ার্বা কর্র োথিক্ হিকক্ পিচারীকির সুরক্ষা এবং এলাক্ায় বাড়থত
আকলাক্সজ্জার সাকি াই লাইর্ সম্প্রসারে সবার থবকর্ািকর্র জর্য আরও থর্রাপি পাক্ন এলাক্া
মতথর ক্রকব।"
অোম্বসেবলম্বম্োর বরচাডন এর্. গটবেড িম্বলর্, " ের্ ওকয়স্ট সাইকের উন্নয়র্ চলকে,
আৈাকির থর্দ্ধিত ক্রকত কব হ ভথবষযকতর অ্বক্ািাকৈা পিচারীকির থর্রাপি এবং স জ
চলাচকল সক্ষৈ ক্রকব।" " াই লাইর্ সম্প্রসারে এবং থর্কচর রাস্তার ভথবষযকতর উন্নয়র্ তা
থর্দ্ধিত ক্রকব, পাশাপাথশ হপর্ হস্টশর্ এলাক্ায় এক্টি র্তু র্ সংক াগ স্থাপর্ ক্রকব।"
ম্োর্ াটর্ িম্বরার হপ্রবসম্বডন্ট হগইল এ. িরুয়ার িম্বলর্, " াই লাইর্ ক্াকর্ক্টর রক্ল্প
আৈাকির শ করর অ্িনর্থতক্
ন
পুর্ুিাকরর অ্ংশ। রারথিক্ অ্বস্থার্ হিকক্ াই লাইকর্র
সম্প্রসারে ওকয়স্ট সাইেকক্ ভ্রৈেক্ারী এবং রাইোরকির জর্য আরও স জলভয ক্কর তু লকব
ারা মৈথর্ ার্ হের্ ল বযব ার ক্কর এবং ৈযার্ ািকর্র গে এলাক্ার সম্পিগুথলর এক্টি
উপকভাগ ক্রকত চার্।"
ম্োর্ াটর্ কবম্উবর্টট হিাডন হিার এর হচয়ার লম্বয়ল কার্ নিম্বলর্, " াই লাইর্ সম্প্রসারে হপর্
হস্টশর্ এবং মৈথর্ ার্ হের্ ল হিকক্ পদ্ধিকৈ াাঁিা ক্রৈবধ্ৈার্
ন
পিচারীকির জর্য এক্টি সুসংবাি।
থর্কচর আথক্নকিক্চারাল লাইটিং এর সাকি এবং রাস্তা বরাবর গােপালা থর্কয় াই লাইর্ সম্প্রসারে
এৈর্ এক্টি এলাক্াকক্ থর্রাপত্তা এবং স্বদ্ধস্ত রিার্ ক্রকব া ব ু ক্াল ধ্কর উকপথক্ষত থেল।"
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