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গভনর� ক�ািথ েহাকল

গভনর� েহাচ� ল নায়া�া ফলস ে�ট পােক� (NIAGARA FALLS STATE PARK) এক�ট 46
িমিলয়ন মািক�ন ডলােরর ওেয়লকাম েস�ােরর িনমাণ
� কাজ �� হওয়ার েঘাষণা
িদেয়েছন

নত� ন 28,000 বগ -ফু
� ট েফ িসিল�ট 2023 সােলর বসে� চালু হেব
ের� ািরং�িল েদখুন এখােন
গভনর� ক�ািথ েহাচ�ল আজ নায়া�া ফলস ে�ট পােক� এক�ট নত� ন, 46 িমিলয়ন মািক�ন ডলােরর
অত�াধুিনক িভ�জটর েস�ােরর িনমাণ
� কাজ �� হওয়ার েঘাষণা কেরেছন। এই নত� ন
েফিসিল�ট নায়া�া নদী কিরেডার বরাবর অ�াডেভ�ােরর এক�ট �েবশ�ার হেব, দশনাথ�েদর
�
অিভ�তােক ব�াপকভােব উ�ত করেব, �কৃিতর পিরপূরক হেব, এবং চার�ট েমৗসুেমর সব
ক�টেত পােক�র িভতের পিরদশেনর
�
সময় বৃ�� করেব। নত� ন িনিমত� েক��ট নত� ন এবং িফের
আসা দশনাথ�েদর
�
�াগত জানােব, আ�িলক িবেনাদন এবং সাং�ৃিতক সুেযাগ�িল স�েক�
সেচতনতা বৃ�� করেব।
"নায়া�া ফলস প��ম িনউ ইয়েক�র অনন� িবে�র এক�ট িব�য় এবং এর িব�য়কর েসৗ�য �
মািক�ন যু�রাে�র �াচীনতম ে�ট পাক� নায়া�া ফলস ে�ট পােক�র মাধ�েম সংর�ণ করা
হেয়েছ," গভনর� ক�ািথ েহাচ� ল বেলেছন। "এই নত� ন ওেয়লকাম েস�ার িনউ ইয়ক� ে�ট েয
সম� র���প ল�া�মাক� �দান কের তা �দশন� করার জন� আমােদর কােজর উপর িভি�
কের গেড় উঠেছ, যা িব� জুেড় দশনাথ�েদর
�
আকৃ� কের এবং আমােদর পযটেনর
�
অথনীিতেক
�
শ��শালী কের।"
28,000 বগ �ফুেটর নত� ন িভ�জটর েস�ােরর নকশা�ট গত বছর ওেয়লকাম �াজা সমা� হওয়ার
সােথ সােথ �� হওয়া ফলস এবং শহেরর ডাউনটাউন ব�বসািয়ক েজলার মেধ� আরও িনিব��
এক�ট পথচারীর সংেযাগ উ�ু� করেব। 35 বছর বয়সী মূল িভ�জটর েস�ার�ট েভেঙ েফলায় তা
আেমিরকান ফলেসর আরও উ�ু� দৃশ� ৈতির করেব। এই েফিসিল�টেত থাকেব নত� ন �টেক�টং
এবং তেথ�র েড�, এক�ট িনম��ত অিভ�তা সহ ব�াখ�ামূলক জাদুঘেরর �ান এবং �াকৃিতক,
িশ� এবং আিদবাসী আেমিরকান ইিতহাস সহ িবিভ� িবষেয়র ৈবিচে�র �দশেনর
�
নমুনা ত� েল
ধরা হেব; অ�েলর অনন� সুেযাগ�িল স�েক� দশনাথ�েদর
�
তথ� �দান করা; নত� ন ছােড়র
জায়গা; িব�ামগার এবং সংি�� সহায়ক �ান।

কাচ, ই�াত এবং কং��েটর েফিসিল�ট�ট �াকৃিতক পিরপূরক িহেসেব িডজাইন করা হেয়েছ
এবং এক�ট ছাদ েসৗর অ�াের, সবুজ ছাদ উপাদান এবং এক�ট পৃথক িব�ামাগার ভবন অ�ভ��
�
করা হেয়েছ। বিধত� সাইট সুিবধা�িলর মেধ� রেয়েছ নত� ন অ�াে�সেযাগ� পথ; েরাপণ; বিহর�ন
�দশনী,
� এবং ব�াখ�ামূলক ও ওেয়ফাই��ং উপাদান। িনমােণর
�
সময় সিরেয় েদওয়া গাছ�িল
�িত�াপেনর জন� 100-�টরও েবিশ নত� ন গাছ লাগােনা হেব। এই েফিসিল�টর সংল� িবদ�মান
7,000 বগ �ফুেটর আ�িলক �শাসন ভবন�ট নায়া�া আ�িলক ব�াখ�ামূলক কম�েদর জন�
এক�ট ব�মুখী কিমউিন�ট �ম, আ�িলক আক�াইভ এবং অিফস অ�ভ��
� করার জন�
অিভেযা�জত হেব।
আর. িপ. ওকিহলেক (R.P. Oakhill) �কে�র �ঠকাদার িহেসেব মেনানীত করা হেয়েছ যা
অিবলে� �� করা হেব এবং 2023 সােলর েমেমািরয়াল েডর মেধ� েশষ হেব বেল িনধািরত
�
হেয়েছ। G.W.W.O (GWWO Architects) িভ�জটর েস�ার েডেভলপেমে�র একজন জাতীয়
েনতা, হেলন �পিত এবং েহিল শাপ িডজাইন
�
(Haley Sharpe Design) অভ��রীণ ব�াখ�ামূলক
�দশনী�িল
�
িডজাইন করেছ। েস�ার�ট 2023 সােলর বসে� চালু হেব।
2014 সােল বােফেলা িবেলর �া�ন মািলক এবং আেমিরকান ফুটবল লীেগর সহ-�িত�াতা
উইলসেনর মৃত��র পর ৈতির অলাভজনক রালফ িস. উইলসন, জুিনয়র ফাউে�শন (Ralph C.
Wilson, Jr. Foundation) 8 িমিলয়ন মািক�ন ডলােরর অবদান রাখেব এই �ক��টর জন�।
উইলসন ফাউে�শন রালফ উইলসেনর পযটন,
�
পাক� এবং বিহর�ন িবেনাদন, পেথর উ�য়ন
এবং প��ম িনউ ইয়েক�র স�দােয়র পুন��ীবেনর অসাধারণ উ�রািধকার অব�াহত
েরেখেছ।
ে�ট পাক�েসর (State Parks) কিমশনার এিরক কুলেসইড বেলন, "আিম আমােদর সম�
ে�ট পােক�র জন� তার চলমান সমথেনর
�
জন� গভনর� েহাচ�লেক এবং তার সােথ উইলসন
ফাউে�শনেক এই �কে�র �িত তােদর অ�ীকারব�তার জন� কৃত�তা জানাই। আিম খুব
উ�িসত েয আমােদর িবিশ� কািহনী�িল এবং নায়া�া ফলেসর উে�খেযাগ� ইিতহাস েশয়ার
করার জন� আমােদর এক�ট অত�াধুিনক ফ�ািসিল�ট থাকেব এবং আমােদর দশকেদর
�
নায়া�া
ফলস শহর এবং অ�ল জুেড় উপল� ব� আকষণ�িল
�
অে�ষণ করেত উৎসািহত করব।"
রালফ িস. উইলসন, জুিনয়র ফাউে�শেনর ে�িসেড� ও CEO, েডিভড ও. এগনার
বেলন, "পুন:ক�না করা ওেয়লকাম েস�াের েয অিব�াস� �েরর িবশদ এবং িচ�াশীলতা
�েয়াগ করা হেয়েছ তা নায়া�ার পযটন
� এবং বিহর�ন িবেনাদেনর অথনীিতর
�
উ�িত ও বৃ��েত
ব�াপকভােব অবদান রাখেব। ফাউে�শেনর সহায়তার মাধ�েম, আমরা নায়া�া িরভার �ীনওেয়
বরাবর এই জনি�য় �কে�র িনমাণেক
�
�রাি�ত করেত ও এিগেয় িনেত সাহায� করেত েপের
গিবত।"
�
কংে�সম�ান �ায়ান িহিগ� বেলন, "নায়া�া ফলস প��ম িনউ ইয়েক�র এক�ট �তীকী গ�ব�
যা �িত বছর িব� জুেড় ল� ল� মানুষেক আকষণ� কের," বেলন কংে�সম�ান �ায়ান িহিগ�।
"এক�ট নত� ন িভ�জটর েস�ােরর িনমাণ,
� দশনাথ�েদর
�
জন� এক�ট আধুিনক �েবশ �ান �াপন

কের যা পােক�র �াকৃিতক দৃশ�পেটর সােথ আরও ভােলাভােব সংেযাগ �াপন কের এবং নায়া�া
ফলেসর অতীত এবং বত�মােনর কািহনী বেল।"
িসেনটর রব ওট� বেলন, "এই নত� ন ওেয়লকাম েস�ার ৈতিরর ফেল দশকরা
�
আমােদর সু�র
ে�ট পােক�র গত বছেরর ওেয়লকাম �াজার কাজ েশষ করার সােথ সােথ েয সকল ইিতহাস
এবং অিভ�তা �দান কের আমােদর সু�র ে�ট পাক�, তা অে�ষণ করেত পারেবন। আমােদর
ে�ট পাক� এবং ডাউনটাউন নায়া�া ফলেসর মেধ� সংেযাগ বাড়ােনার জন� অব�াহত �েচ�া
আমােদর শহেরর ব�বসািয়ক েজলার মেধ� থাকা েদাকান এবং েরে�ারাঁ পিরচালনাকারী
স�া�িলেক এবং বািস�ােদর উপকৃত করেব। আমােদর ঘেরর পােশই অবি�ত িবে�র
�াকৃিতক িব�েয়র েসৗ�যায়েনর
�
জন� এবং বিধত� দশনাথ�েদর
�
িনম�েনর জন� আিম িনউ
ইয়ক� ে�েটর অব�াহত অ�ীকারব�তােক সাধুবাদ জানাই।"
অ�ােস�িলম�ান অ�াে�েলা মিরেনেলা বেলন, নায়া�া ফলস ে�ট পাক� এক�ট িব�মােনর
গ�ব� িহেসেব বজায় থােক তা িন��ত করার জন� অব�াহতভােব তার নজর েক�ীভূ ত রাখার
জন� গভনর� েহাচ�লেক আিম সাধুবাদ জানাই। নত� ন েক��ট ল� ল� দশনাথ�েদর
�
এই অ�েলর
ইিতহাস, ফলেসর তাৎপয িশখেত
�
এবং বুঝেতই �ধু সাহায� করেব না বরং তােদর ডাউ�াউন
ব�বসািয়ক েজলােতও পিরচািলত করেব। এই সংেযাজন�ট "এক�ট শহেরর মেধ� পাক�" এর
ক�নায় েযাগদান করেব এবং পাক� এবং শহেরর মেধ� েকােনা বাঁধা অপসারণ করেব।"
নায়া�া ফলস শহেরর েময়র রবাট� েরে�ইেনা বেলন, "আমরা আমােদর নায়া�া ফলস
ে�ট পােক�র অব�াহত উ�িতর �শংসা কির, নত� ন ওেয়লকাম েস�ার �ধু �াথিমক
দশনাথ�েদর
�
অিভ�তার উ�িতই করেব না, বরং নায়া�া ফলস প��ম িনউ ইয়েক�র উ�য়েন েয
সকল অবদান েরেখেছ তা অে�ষণ কের তা বৃ�� করার �িত�িত েদয়। আিম আমােদর শহর
এবং আমােদর অ�েলর �িত তার অব�াহত অ�ীকারবধ�তার জন� গভনর� েহাচ�লেক ধন�বাদ
জানােত চাই।"
েডি�েনশন নায়া�া মািক�ন যু�রাে�র (Destination Niagara USA) ে�িসেড� ও �ধান
িনবাহী
� কমকত�
�
া জন পািস �বেলন, "গত কেয়ক বছর ধের নায়া�া ফলস ে�ট পােক�র
(Niagara Falls State Park) উ�িতর জন� েয িবিনেয়াগ করা হেয়েছ তা অসাধারেণর েথেক কম
িকছ� নয়। এক�ট নত� ন, অত�াধুিনক েফিসিল�ট, পাক��টর এক�ট অত�� �েয়াজনীয় এবং অত��
�ত�ািশত সংেযাজন যা দশনাথ�েদর
�
সারা বছর এক উ�ত অিভ�তার অ�াকেসস �দান
করেব।" আিম িনউ ইয়ক� ে�ট পােক�র (New York State Parks) �শংসা কির এমন এক�ট
ফ�ািসিল�ট ৈতিরর জন� যা আমােদর অ�ল এবং এর সমৃ� ইিতহােসর কািহনী বেল যা
দশকেদর
�
আমােদর সম� গ�ব� অে�ষণ করেত উৎসািহত করেব।"
এই �ক��ট নায়া�া ফলস ে�ট পাক� ল�া�ে�েপর 150 িমিলয়ন মািক�ন ডলােরর
পুন��ীবেনর পিরপূরক হেব। 2011 সােল চালু করা, নায়া�া ফলস ে�ট পাক� ল�া�ে�প
সং�ার পিরক�না�ট এমন এক�ট পাক� যা পুননবীকরেণর
�
ব� বছেরর �িত�িত িছল যােত
�াকৃিতক দৃেশ�র জন� িবখ�াত পাক� িডজাইনার ে�ডিরক ল ওলেমে�র দৃ�� �িতফিলত হয়।
এই পিরক�নায় পােক�র �ধান দশনীয়
�
এলাকা, যার মেধ� রেয়েছ লুনা �ীপ, �সেপ� পেয়�,

েলায়ার ে�াভ, ি� িস�াস �ীপপু
�
�, নথ েশারলাইন
�
ে�ইল, লুনা ি�জ, এবং নত� ন পথচারী
ওয়াকওেয় সহ েটরািপন পেয়�, বিধত� ল�া�ে�িপং, নত� ন েব�, লাইট েপা� ও েরিলংসমূহ
সং�ার করা হেয়েছ। উই�স প�ািভিলয়েনর ই�ােরি�ভ েকভ, যা নায়া�া ফলেসর �াকৃিতক ও
সাং�ৃিতক ইিতহাস ত� েল ধের, তা 2017 সােল েখালা হেয়িছল।
1885 সােল িনিমত,
� নায়া�া ফলস ে�ট পাক� েদেশর �াচীনতম ে�ট পাক�, যা বছের 9 িমিলয়ন
দশকেক
�
আকৃ� কের।
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