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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল ওয়াকওম্বয় ওভার দ্ে াডসর্ হেট পাম্বকনর ইে হগট প্লাজার উম্ববাধর্ী
হ াষণা কম্বরম্বের্

প্রকল্পটট পাবকপবস হগম্বটর টিক িাইম্বর ওয়াবেিংটর্ বিট হেয়াম্বসরন উপম্বরর পািওম্বয়র
আকার ববগুম্বণর হেম্বয় হিবে িৃদ্ধি কম্বর
েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ হেট থ কোথরক্ পাকক্নর
(Walkway Over the Hudson State Historic Park) পাথক্পথস প্রকেশেকির োইকর 2 থিথলয়র্
িাথক্নর্ ডলার িূকলযর ইে হগট প্লাজার (East Gate Plaza) উকবাধর্ী হ াষণা ক্করকের্।
সম্প্রসাথরত জিাকয়ত স্থার্ ওয়াথশিংটর্ থিট হেয়াকসরন (Washington Street Stairs) উপকরর
পািওকয়র আক্ার থবগুকণর হেকয় হেথশ েৃদ্ধি ক্কর এেিং সাম্প্রদ্াথয়ক্ অর্ুষ্ঠাকর্র জর্য এক্টট
আদ্শ স্থার্
ন
প্রদ্ার্ ক্কর।
পাথক্পথসকত র্তু র্ ইে হগট প্লাজা স্থার্ীয় পণয প্রদ্শকর্র
ন
জর্য এক্টট দ্ারুণ জায়গা কে এেিং
ওয়াক্ওকয়র দ্শর্ািীকদ্র
ন
সাথেক্
ন অথভজ্ঞতা উন্নত ক্রকে," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "ওয়াক্ওকয়
ওভার দ্য াডসর্ হেট থ কোথরক্ পাকক্নর র্ান্দথর্ক্ প্রাক্ৃথতক্ হসৌন্দর্ সে
ন
অঞ্চল হিকক্ েযদ্ধি
এেিং পথরোরকক্ আক্ৃষ্ট ক্কর এেিং র্তু র্ প্লাজা এক্টট টুথরে গন্তেয থ সাকে ডসর্ ভযাথলকক্
আরও াইলাইট ক্রকে।"
হলফম্বটর্োন্ট গভর্রন ব্রায়ার্ এ. হিঞ্জাবির্ িম্বলর্, "ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ হেট পাক্ন
াডসর্ ভযাথলর প্রাক্ৃথতক্ হসৌন্দর্ এেিং
ন
আক্ষণীয়
ন
ইথত াস উপকভাগ ক্রার জর্য এক্টট আদ্শ ন
গন্তেয - এেিং আিাকদ্র প্রশাসর্ স্বাস্থযক্র আউটকডার ক্ার্ক্রি
ন
এেিং িজার সে অর্ুষ্ঠাকর্র
জর্য পাক্নটটকক্ আরও আক্ষণীয়
ন
ক্রকত থেথর্কয়াগ ক্রকত হপকর গথেত।
ন আউটকডার থেকর্াদ্র্
আিাকদ্র হেকটর অির্ীথতর
ন
এক্টট িূল োথলক্াশদ্ধি, এেিং এই ধরকণর প্রক্ল্প পাথক্পথস এেিং
এর আকশপাকশর সম্প্রদ্াকয়র দ্ী ক্ালীর্
ন
সিৃদ্ধি থর্দ্ধিত ক্রকত স ায়তা ক্কর।"
ইে হগট প্লাজার লিাকক্ন অন্তভুি
ন এক্টট ওয়াক্ওকয়র সািগ্রী হক্র্ার জর্য অথতথিকদ্র জর্য
এক্টট হ েঁ কট হ াক্ার জায়গা, র্াস্তা, পার্ীয়, এেিং অর্যার্য দ্রকেযর েথধতন প্রাপযতা উন্নথত, এেিং
অর্ুষ্ঠার্, টুযর এেিং থেকশষ হপ্রাগ্রাি আকয়াজর্ সিির্ন ক্রার ক্ন্ন অথডও/থভজুয়াল ক্ষিতা

সম্পন্ন এক্টট াক্া পযাথভথলয়র্। প্রক্ল্পটটর এক্টট অিংশ হেট পাক্নকসর অলাভজর্ক্ ওকপর্
হেস ইন্সটটটটউট (Open Space Institute) এর সিিকর্
ন অদ্ধজত
ন সম্পথিকত অেথস্থত।
হেট পাকনম্বসর কবিের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, " ােঁটাপকি এই উন্নয়র্গুথল আরও
হেথশ িার্ুষকক্ এই অসাধারণ জায়গা ুকর হদ্খকত উৎসাথ ত ক্রকে এেিং তাকদ্র পাক্ন এেিং এর
আকশপাকশর সম্প্রদ্াকয়র সাকি আরও ভাকলাভাকে সিংর্ুি ওয়ার সুকর্াগ হদ্কে।"
ওয়াকওম্বয় ওভার দ্ে াডসর্ হেন্ডম্বসর বর্িান ী পবরোলক এবলজাম্বিি ওয়াল্ডবের্
িম্বলর্, "আিরা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অথিস অি পাক্নস, থরদ্ধক্রকয়শর্ অযান্ড থ কোথরক্
থপ্রজারকভশর্ (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) এর সাকি র্তু র্ ইে
হগট প্লাজা উদ্র্াপকর্ অিংশীদ্াথরত্ব ক্রকত হপকর আর্দ্ধন্দত, র্া আিাকদ্র দ্শর্ািীকদ্র
ন
উন্নত
সুথেধা হদ্ওয়া এেিং আিাকদ্র অঞ্চকলর অিনর্থতক্
ন
সিৃদ্ধিকত অেদ্ার্ রাখার আকরক্টট
পদ্কক্ষপ। র্তু র্ প্লাজা এেিং হেন্ডস শপ আিাকদ্র ওয়াক্ওকয় অযাম্বাসাডরকদ্র আিাকদ্র
োথষক্
ন 600,000 জর্ পৃষ্ঠকপাষকক্র সাকি হদ্খা ক্রা, স্বাগত জার্াকর্া এেিং তিয প্রদ্াকর্র জর্য
এক্টট স্বাগতপূণ জায়গা
ন
প্রদ্ার্ ক্কর।"
বসম্বর্টর সু হসবরম্বর্া িম্বলর্, "ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ েহু েের ধকর োথসন্দা এেিং দ্শর্ািী
ন
উভকয়র জর্য এক্টট িূল আক্ষণন থেল। এেিং এই উন্নয়ঙ্গু থল থর্দ্ধিত ক্রকে হর্ ওয়াক্ওকয়
আরও েড় সাম্প্রদ্াথয়ক্ অর্ুষ্ঠাকর্র আকয়াজর্ ক্রকত পারকে, র্া প্রথতকেশীকদ্র এক্ ওয়ার এেিং
াডসর্ ভযাথলর প্রােুকর্রন হসরা থদ্ক্গুথল উপকভাগ ক্রার জর্য এক্টট অর্র্য জায়গা প্রদ্ার্
ক্রকে। র্ারা এই গুরুত্বপূণ প্রক্ল্পটট
ন
সম্ভে ক্করকের্ আিরা তাকদ্র সোইকক্ ধর্যোদ্ জার্াই
এেিং আিাকদ্র স্থার্ীয় সম্প্রদ্াকয়র ক্লযাকণ এই র্তু র্ জায়গাটট হর্সে অর্র্য উপাকয় েযেহৃত
কে তা হদ্খার জর্য িুথখকয় আথে।"
বসম্বর্টর বিম্বেল ব দ্ধি িম্বলর্, "দ্য ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ এক্টট গুরুত্বপূণ সািংস্ক
ন
ৃ থতক্,
অিনর্থতক্
ন
এেিং ঐথত াথসক্ গন্তেয র্া থর্উ ইয়ক্ন এেিং তার োইকর হিকক্ আিাকদ্র অঞ্চকলর
এই হসৌন্দর্টট
ন উপকভাগ ক্রার জর্য দ্শর্ািীকদ্র
ন
আক্ষণন ক্কর। আথি এই প্লাজার উকবাধর্ী
এেিং এর জর্য েথধতন থেথর্কয়াকগর জর্য উচ্ছ্বথসত, র্া ওয়াক্ওকয়কক্ আরও হশাকক্স ক্রার জর্য
অসাধারণ সুকর্াগ হদ্য়, স্থার্ীয় েযেসাকক্ সিির্ন ক্কর এেিং আরও েড় এক্টট ক্থিউথর্টট হেস
ততথর ক্কর। ওয়াক্ওকয় আিাকদ্র অঞ্চকলর এক্টট অিনর্থতক্
ন
ইদ্ধির্স্বরূপ এেিং এই
অেক্াঠাকিা উন্নয়র্ হসই থিশর্কক্ শদ্ধিশালী ক্রকে এেিং র্ারা ুরকত আসকের্ তাকদ্র জর্য
জায়গাটটকক্ আরও স জলভয ক্কর তু লকে।"
অোম্বসেবলম্বিোর জর্ািার্ জোকিসর্ িম্বলর্, "ওয়াক্ওকয়র উৎপথি
থিউথর্থসপাথলটটগুথলর অযাকসম্বথলকিম্বার থ সাকে, আথি র্তু র্ ইে হগট প্লাজার উকবাধকর্
আর্দ্ধন্দত। এই সম্প্রসাথরত প্রকেশ এলাক্া পাথক্পথস শ করর োথসন্দা এেিং াজার াজার
দ্শর্ািী
ন
র্ারা এই র্ান্দথর্ক্ হসৌন্দর্ নউপকভাগ ক্রকত এেিং থিড- াডসর্ অঞ্চল ুকর হদ্খকত
আকস তাকদ্র ক্াকে ওয়াক্ওকয়কক্ আরও স্বাগতপূণ ক্কর
ন
তু লকে।"

পাবকপসোর হিয়র রিাটন হরাবলসর্ িম্বলর্, "এক্ দ্শকক্র হেথশ আকগ এর উকবাধকর্র পর
হিকক্, ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ পাথক্পথস শ করর জর্য অর্ু টক্ থ সাকে ক্াজ ক্করকে,
আিাকদ্র অঞ্চকল িার্ুষকদ্র আক্ৃষ্ট ক্করকে এেিং োথসন্দাকদ্র এক্টট অসাধারণ, শ্বাসরুিক্র
পাক্ন উপ ার থদ্কয়কে র্া াডসর্ র্দ্ীর পাকশ অেথস্থত। ইে হগট প্লাজার উকবাধর্ী আকরক্টট
উন্নয়র্ র্া এই তর্সথগক্
ন পাক্নকক্ থসটটর এলাক্াগুথলর সাকি র্ুি ক্কর এেিং ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য
াডসর্ র্াকত থসটটর জর্য এক্টট প্রধার্ রত্ন এেিং সম্পদ্ ওয়া অেযা ত রাকখ তা থর্দ্ধিত
ক্রকত হেট হর্ েলিার্ থেথর্কয়াগ ক্করকে তার জর্য আিরা ক্ৃতজ্ঞ।"
ডাম্বেস কাউবন্টর এদ্ধিবকউটটভ িাকন িবলর্াম্বরা িম্বলর্, "পাক্নগুথল পথরোর এেিং েন্ধুকদ্র
সাকি সিংর্ুি িাক্ার এক্টট অসাধারণ উৎস থ সাকে ক্াজ ক্রা োথলকয় র্াকে এেিং দ্য
ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ হেট থ কোথরক্ পাক্ন এর েযথতক্রি র্য়। আিাকদ্র এলাক্াকক্
থেকশষাথয়ত ক্রার এক্টট গুরুত্বপূণ অিংশ
ন
ল পৃথিেীজুকড় ওয়াক্ওকয় র্া টুথরে এেিং
দ্শর্ািীকদ্র
ন
আক্ষণন ক্কর, এেিং র্তু র্ ইে হগট প্লাজা এই অসাধারণ সম্পদ্কক্ আরও েৃদ্ধি
ক্কর সম্প্রদ্াকয়র জর্য অর্ুষ্ঠার্ আকয়াজকর্র এেিং থর্রাপকদ্ এক্দ্ধিত ওয়ার জর্য আকরক্টট
স্থার্ প্রদ্াকর্র িাধযকি।"
আলোর কাউবন্টর এদ্ধিবকউটটভ পোট রায়ার্ িম্বলর্, "2009 সাকল হখালার পর হিকক্ দ্য
ওয়াক্ওকয় ওভার দ্য াডসর্ হেট থ কোথরক্ পাক্ন আলোর ক্াউথি এেিং াইলযান্ড সম্প্রদ্াকয়
অকর্ক্ িার্ুষ এেিং টুযথরজি একর্কে। হর্সে প্রক্ল্প ওয়াক্ওকয়র উন্নয়র্ ক্কর হসগুথল এই
ক্ার্ক্রিকক্
ন
প্রকণাদ্র্া হদ্য় এেিং াডসর্ ভযাথলর প্রধার্ টুথরে আক্ষকণর
ন
এক্টটর প্রথত হেকটর
শদ্ধিশালী প্রথতশ্রুথত হদ্কখ আলোর ক্াউথি আর্দ্ধন্দত।"
টাউর্ অফ লম্বয়ম্বডর সুপারভাইজার হেম্বডবরক বপজুম্বটা িম্বলর্, "ওয়াক্ওকয়র অর্য
পাকশ অর্ুষ্ঠার্ আকয়াজকর্ স কর্াথগতার িাধযকি আিাকদ্র পাথক্পথসর সাকি দ্ারুণ এক্ সম্পক্ন
রকয়কে র্া সিগ্র অঞ্চলকক্ সুথেধা হদ্য় এেিং র্া াডসর্ ভযাথলর হসৌন্দর্ উপকভাকগ
ন
দ্শর্ািীকদ্র
ন
আক্ষণন ক্কর। আিাকদ্র শ কর ওয়াক্ওকয়, াডসর্ ভযাথল হরল হেইকলর সাকি সিংকর্াগ
দ্শর্ািীকদ্র
ন
াইক্, োইক্, হ াড়ায় েড়া, ইর্ লাইর্ হস্কট, ক্রস ক্াউথি থস্ক এেিং হনাশু
উপকভাকগর সুকর্াগ হদ্য়। ইে হগট প্লাজার হর্াগ ওয়ার িাধযকি ওয়াক্ওকয় আরও দ্ারুণ
অথভজ্ঞতায় পথরণত কত হদ্খা খুেই অসাধারণ, র্া থক্র্া াইলযান্ড সম্প্রদ্াকয় এত অসাধারণ
প্রভাে হরকখকে।"
ওম্বপর্ হেস ইন্সটটটটউম্বটর ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট ফর পাকন অোন্ড স্টুয়াডনবেপ বপটার
কাবরস িম্বলর্, "দ্য ওকপর্ হেস ইন্সটটটটউট ওয়াক্ওকয়র িুটথপ্রি েৃদ্ধিকত আিাকদ্র প্রকেষ্টার
ক্ারকণ গথেতন র্া র্তু র্ ইে হগট প্লাজার ততথরর পি ক্কর থদ্কয়কে। আিরা হেট পাক্নস, দ্য
ওয়াক্ওকয় হেন্ডস গ্রুপ এেিং র্ারা পাক্ন এেিং হখালা জায়গাকক্ জর্গকণর জর্য আরও স্বাগতপূণ ন
এেিং স জলভয ক্রার আিাকদ্র লক্ষয ভাগাভাথগ ক্করর্ তাকদ্র সোইকক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই।"
প্রক্কল্পর োড়থত সুথেধার িকধয রকয়কেেঃ
• হসে ক্াকজ েযে ার ক্রার জর্য োদ্ হিকক্ েৃটষ্টর পাথর্ এক্টট সিংগ্র আধাকর জিা রাখা।
• ঝকড়র পাথর্ উপকে র্াওয়া হঠক্াকত থেদ্রর্ুি হপভকিি উপাদ্ার্।

1880 এর দ্শকক্র থিকজর িূল থর্িাকণর
ন
সিয় হিকক্ িাক্া ক্ষয়প্রাপ্ত এক্টট থরকটইথর্িং
ওয়াকলর প্রথতস্থাপর্।
• ঐথত াথসক্ থিকজর খুটেঁ টগুথলকক্ হরথলিং থসকেকি পুর্েঃেযে ার ক্রা।
• শদ্ধি সাশ্রয়েঃ থ টটিং, ক্ুথলিং এেিং লাইটটিং এর জর্য থ ট-পাম্প।
• োইক্ রযাক্
• আরও েসার জায়গা
• হসৌন্দর্েধ
ন র্ন
2 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর প্রক্ল্পটট হেকটর পাক্নস পযাথপতাল িান্ডস, এর্ভায়রর্কিিাল
হপ্রাকটক্শর্ িাকন্ডর (Environmental Protection Fund, EPF) এেিং হেন্ডস অি ওয়াক্ওকয়র
সিিকর্
ন অিাথয়ত
ন
কয়কে।
•

পৃথিেীর দ্ী তি
ন উেঁেু পাকয়েলা থিজ, প্রাির্ এক্টট হরলকরাড থিকজর 1.28-িাইকলর পি াডসর্
ভযাথলর অসাধারণ দ্ৃশয হদ্খার সুকর্াগ হদ্য় এেিং প্রথত েের প্রায় 600,000 দ্শর্ািীকক্
ন
আক্ষণন
ক্কর। েহু েেকরর অেক লার পর 2009 সাকল পাক্ন হখালার পর হিকক্ 6.2 থিথলয়র্ িার্ুষ পাক্নটট
পথরদ্শর্ন ক্করকের্।
থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস অে পাক্নস, থরদ্ধক্রকয়শর্ এন্ড থ েথরক্ থপ্রজারকভশর্ (New York State
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 250টটরও হেথশ পাক্ন, ঐথত াথসক্
স্থার্, থেকর্াদ্র্িূলক্ হেইল, গলি হক্াস, ন হোট লঞ্চ এেিং আকরা অকর্ক্ থক্েুর হদ্খভাকলর
দ্াথয়কত্ব রকয়কে র্া হদ্খার জর্য 2020 সাকল হরক্ডন সিংখযক্ 78 থিথলয়র্ িার্ুকষর আর্াকগার্া
কটথেল। এই থেকর্াদ্র্ এলাক্াগুকলার হর্ হক্াকর্াটট সিংক্রান্ত আকরা তকিযর জর্য ক্ল ক্রুর্
518-474-0456 র্ম্বকর অিো থভদ্ধজট ক্রুর্ www.parks.ny.gov, আিাকদ্র সাকি সিংর্ুি হ ার্
Facebook, অিো আিাকদ্র িকলা ক্রুর্ Instagram, Twitter এ অিো হেট পাক্ন ব্লকগ।
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