
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/9/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হেফারসর্ কাউবির হেটর্ গ্রাম্বে রূপান্তরেূলক ডাউর্টাউর্ পুর্ি নাসর্ 

প্রকম্বের সোবি হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

9.3 বেবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ ভ্রেণ স ে কম্বর এিং হেট রুট 970L িরাির েবির 

েম্ব া র্দী স  গ্রাম্বে বিব িাপক া উন্ন  কম্বর  

  

উন্নব গুবল বিশ্বোম্বর্র পর্ নটর্ গন্তিে ব সাম্বি িাউোন্ড আইলোন্ডস অঞ্চম্বলর বিব ম্বক 

েক্তিোলী কম্বর  

  

েবি পাওয়া র্াম্বি এখানে  

  

গভে নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্নরনেে হে এক্টি রূপান্তরমূলক্, 9.3 থমথলয়ে ডলানরর 

প্রক্নের ক্াজ সম্পন্ন  নয়নে ো হজফারসে ক্াউথির হেিনের মনোরম গ্রানমর মনযয থিনয় 

োওয়া অংনে মূল োতায়ানতর রুি হেি রুি 970L হক্ পুেগ নঠে এবং আযুথেক্ীক্রণ ক্নরনে, 

বাথসন্দা এবং িে নোিী, উভনয়র জেয থেরাপত্তা বৃদ্ধি ক্নর এবং ভ্রমণ স জ ক্নর। প্রক্েটি 

গুরুতর আব াওয়ার  িোগুথলর থবরুনি থিথতিাপক্তা উন্নত ক্নরনে এবং এক্টি আনরা হবথে 

 া াঁিার হোগয এবং িৃটিেন্দে আক্ষ নণীয় ডাউেিাউে ঐথত াথসক্ হজলা ততথর ক্নরনে ো 

িাউজান্ড আইলযান্ডস অঞ্চনলর হক্ন্দ্রিনল এই জেথপ্রয় গন্তনবয পে নিনের বৃদ্ধিনক্ আরও 

সা ােয ক্রনব৷ হসি লনরন্স েিীর তীনর অবথিত, হেিে এক্টি েিী সংলঘ্ন গ্রানমর উৎকৃ্ি 

উিা রণ এবং এখানে অসংখয হিাক্াে, হরনতারা াঁ এবং আিন গযালারী রনয়নে। এখানে এক্টি 

অনপরা  াউস এবং থবখযাত অযাথিক্ হবাি থমউদ্ধজয়াম স  থতেটি জািু র রনয়নে।  

  

"েখে আমানির আঞ্চথলক্ অি নেীথতগুথল ম ামারী হিনক্ পুেরুিার ক্নর চনলনে, এটি 

অপথর াে ন হে আমানির এক্টি পথরব ে হেিওয়াক্ন িানক্ ো বৃদ্ধির হেনে স ায়তা ক্নর এবং 

মােুষ এবং পণযগুথলনক্ হেখানে তানির হেনত  নব হসখানে হপ ৌঁোনো স জ ক্নর হতানল।" 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "হেিনের সুন্দর গ্রানমর এই উন্নথতগুথল বাথসন্দা এবং িে নোিী, 

উভয়নক্ই, এই অঞ্চনলর ো থক্েু উপলব্ধ তার অথভজ্ঞতা হপনত সা ােয ক্রনব এবং থেদ্ধিত 

ক্রনব হে িাউজান্ড আইলযান্ডস অঞ্চলটি এক্টি থবশ্বমানের পে নিে গন্তবয থ সানব তার সমৃদ্ধি 

অবযা ত রাখনব।"  

  

হেি রুি 970L  ল হেিনের ডাউেিাউে ঐথত াথসক্ হজলার মযয থিনয় োওয়া এক্টি 

গুরুত্বপূণ ন োতায়ানতর লুপ এবং এনত হজমস থিি, থরভারসাইড ড্রাইভ এবং ওনয়ব থিি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FClayton_Downtown_Project_Completion.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4c72a1bc84ba49d0222b08d9a3c1b0b5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720874697607591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5BIc6%2Fgc4L6poF31iYaPdnYukzDrocyhEN0n8MSOdww%3D&reserved=0


অন্তভুনক্ত রনয়নে। িােীয় সম্প্রিানয়র হেতানির সানি স নোথগতায় ক্াজ ক্নর, রানজযর 

পথরব ণ থবভাগ (State Department of Transportation) হজমস এবং হমথর থিনির 

সংনোগিল হিনক্ থরভারসাইড ড্রাইভ এবং তারপনর হুগুথেে থিনির সংনোগিনল ওনয়ব থিি 

পে নন্ত রুিটি পুেগ নঠে ক্নরনে, এক্টি েতুে অযাফযাল্ট রাতার পৃষ্ঠ এবং পিচারীনির জেয বাম্প 

আউি স  েতুে ফুিপাি প্রিাে ক্নরনে সব যরনের ভ্রমনণর জেয গথতেীলতা উন্নত ক্রনত। 

েতুে রাতার িৃনেযর সুথবযা: োর মনযয আনে ঐথত াথসক্ হজলার োন্দথেক্ হস ন্দে ননক্ উন্নত 

ক্রার জেয প্রক্নের এলাক্ায় হবঞ্চ, আলংক্াথরক্ আনলা, ইনির বা াঁযানোর পাির এবং 

আলংক্াথরক্ গাে হপাতা। হজমস থিি বরাবর রাতায় পাথক্নংও উন্নত ক্রা  নয়নে।  

  

প্রক্নের এক্টি মূল তবথেনিযর মনযয রনয়নে ঐথত াথসক্ হজলার মনযয থিনয় োওয়া মাটির 

উপনরর ইউটিথলটিগুথল ভূগনভন িাোন্তর, ো গুরুতর আব াওয়ার  িোগুথলর সময় থবিুযৎ 

থবভ্রানির  িোনক্ হ্রাস ক্রনব। পাথে ও েিনমার লাইেও আপনগ্রড ক্রা  নয়নে। এম্পায়ার হেি 

হডনভলপনমি (Empire State Development) প্রক্নের এই অংেটিনক্ 1 থমথলয়ে ডলার 

মূলযে অেুিাে থিনয় সা ােয ক্নরথেল, ো গভে ননরর আঞ্চথলক্ অি ননেথতক্ উন্নয়ে ক্াউদ্ধন্সনলর 

উনিযানগর পঞ্চম রাউনন্ডর সময় প্রিাে ক্রা  নয়থেল।  

  

2019 সানলর েরত্ক্ানল চালু ক্রা, এই প্রক্েটি ট্রাথফক্ এবং সম্প্রিানয়র উপর প্রভাব ক্মানোর 

জেয পথরক্েো ক্রা  নয়থেল। েীষ ন গ্রীনের পে নিে হম সুনম ে নরর ে রতলীনত হক্াে বড় 

ক্াজ পথরচাথলত  য়থে।  

  

রাম্বেের পবরি র্ বিভাম্বগর কবেের্ার হেবর হিম্বরস ডবের্গুম্বয়ে িম্বলর্, "হেিে গ্রাম 

 ল সমত থেউ ইয়ক্ন হেনির প্রযাে গন্তবযগুথলর মনযয এক্টি এবং এই প্রক্েটি আগামী বহু 

বের যনর এটিনক্ এভানব িাক্নত সা ােয ক্রনব৷ গভে নর হ াচুনলর হেতৃনত্ব, থেউ ইয়ক্ন হেি 

পথরক্াঠানমানত অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন থবথেনয়াগ চাথলনয় োনে ো জীবেোোর মাে উন্নত ক্নর, 

আমানির অি নেীথতনক্ েদ্ধক্তোলী ক্নর ো আমানির সম্প্রিায়নক্ এক্নে আবি ক্নর হরনখনে।"  

  

প্রক্েটি এর অংে থ সানব বতনমানে চলমাে আনরক্টি প্রক্ে থিথতিাপক্তা এবং অি ননেথতক্ 

উন্নয়ে উনিযানগর (Resiliency and Economic Development InitiativeREDI) পথরপূরক্, হলক্ 

অিাথরও এবং হসি লনরন্স েিীর তীরবতী সম্প্রিায়গুথলনত হিক্সই পুেথে নম নাণ এবং 

অি ননেথতক্ উন্নয়নে স ায়তা ক্রার জেয। হেিে গ্রানম ওনয়েওয়ািার ক্ানলক্েে অযান্ড 

টট্রিনমি প্ল্যানি এক্টি 2.4 থমথলয়ে ডলানরর থিথতিাপক্তা প্রক্ে চলমাে রনয়নে, ো উচ্চ 

পাথের  িোগুথলর সময় িায়ী েথতর সমাযাে ক্রনব এবং হসি লনরন্স েিীনত উপনচ পরা 

থেমূ নল ক্রনব, ো ফলস্বরূপ সম্ভাবয স্বানিযর ঝুাঁ থক্গুথল প্রথতনরায ক্রনত স ায়তা ক্রনব৷ 2019 

সানল হসি লনরন্স েিীর বেযা হেিে গ্রানমর ওনয়েওয়ািার ক্ানলক্েে থসনেম এবং টট্রিনমি 

প্ল্যানির পাোপাথে থরভারসাইড ড্রাইভ এবং ইে ইউথেয়ে থিি পাম্প হেেেগুথলনক্ 

হেথতবাচক্ভানব প্রভাথবত ক্নরথেল, োর ফনল পথরক্াঠানমার থক্েু অংে পাথের েীনচ চনল 

হগথেল, ো পাম্প ক্রার েমতা সীথমত ক্নর এবং জীবাণুমুক্তক্রণ প্রদ্ধিয়ায় বা াঁযা সৃটি ক্নর।  

  

এই প্রক্নের জেয প্রেমে বযবিার মনযয আনে থবিযমাে হোথরে ক্িযাক্ট এক্টি মযযবতী বজনয 

উনত্তালে হেেনে রূপান্তথরত ক্রা এবং পুনরা ক্ারখাোর প্রবা  টট্রি জেয বৃ ত্তর থফল্টার এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4c72a1bc84ba49d0222b08d9a3c1b0b5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720874697617570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZzMfax5yhXdEX9dLgnI2qcTVBHMYyOKnlEjWBt3ZUU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4c72a1bc84ba49d0222b08d9a3c1b0b5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720874697617570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZzMfax5yhXdEX9dLgnI2qcTVBHMYyOKnlEjWBt3ZUU%3D&reserved=0


UV জীবাণুমুক্তক্রণ বযবিা িাপে ক্নর পথরস্রাবণ/জীবাণুমুক্তক্রণ ভবেটি প্রসাথরত ক্রা। 

থরভারসাইড ড্রাইভ পাম্প হেেে ওনয়ি ওনয়ল প্রসাথরত ক্রা  নব এবং বথয নত যারণেমতা স  

ড্রাই থপি সাবমারথসবল পাম্প িাপে ক্রা  নব শুক্নো কূ্নপ। প্রক্েটি 2022 সানল হেষ  নব 

বনল আো ক্রা  নে। হেি রুি 970L প্রক্ে এবং গ্রানমর বজনয জল সংগ্র  বযবিা এবং 

টট্রিনমি প্ল্যাি প্রক্েগুথল ক্াোক্াথে িাক্ার ক্ারনণ, DOT প্রক্েগুথলর সারাজীবে যনর 

চলমাে বহু-তনরর সরক্াথর সমন্বয় থেল, REDI দ্বারা অি নায়ে ক্রা প্রক্নের এক্েীক্রনণর সানি 

গ্রানমর অেুনরায এবং উনদ্বগগুথলর হমাক্াথবলা ক্রার হেনেও।  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বেম্বির বচফ অপাম্বরটটং অবফসার এিং এক্তিবকউটটভ 

হডপুটট কবেের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলম্বের্, "এই জাতীয় প্রক্েগুথল আক্ষ নক্ সম্প্রিায় 

ততথর ক্রনত সা ােয ক্নর ো িে নক্ এবং েতুে বাথসন্দানির স্বাগত জাোয় এবং হিক্সই 

অি ননেথতক্ প্রবৃদ্ধি ততথর ক্রনত েতুে থবথেনয়াগনক্ উত্সাথ ত ক্নর৷ আমানির ত থবল, ো 

আঞ্চথলক্ ক্াউদ্ধন্সনলর উনিযানগর মাযযনম প্রিাে ক্রা  নয়নে, েতুে ভূগভনি ইউটিথলটি 

পথরক্াঠানমানক্ সমি নে ক্নরনে ো ে রতথলর ঐথত াথসক্ হজলার থেরাপত্তা এবং বযবসগুথলর 

সুথবযা উন্নত ক্নর।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department Of Environmental Conservation, DEC) 

কবেের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "থেউ ইয়নক্নর থিথতিাপক্তা এবং অি ননেথতক্ উন্নয়ে 

উনিযানগর মাযযনম, রাজয পথরক্াঠানমা েদ্ধক্তোলী ক্রনত এবং বেযা এবং উচ্চ পাথের ঝুাঁ থক্নত 

িাক্া সম্প্রিায়গুথলর সম্পিগুথলনক্ রো ক্রনত গুরুত্বপূণ ন এবং হক্ েলগত থবথেনয়াগ ক্রনে৷ 

হেিে গ্রানম আজনক্র হ াষণা এই অঞ্চল-বযাপী প্রনচিানক্ েদ্ধক্তোলী ক্নর এবং আমানির 

সম্প্রিায় এবং পথরনবেনক্ সুরথেত ক্রার জেয চলমাে ক্াজনক্ সমি নে ক্নর, তার সানি 

িাউজান্ড আইলযান্ডস িে নক্নির জেয এক্টি গন্তবয থ সানব ক্াজ ক্রনত িানক্, তা থেদ্ধিত 

ক্নর, আগামী প্রজন্মগুথলর জেয িােীয় অি নেীথতনক্ টিথক্নয় রাখনত স ায়তা ক্নর।"  

  

রােে বসম্বর্টর পোটট বরবচ িম্বলম্বের্, "হেিে িাউজান্ড আইলযান্ডনসর এক্টি রত্ন ো 

সাম্প্রথতক্ বেরগুথলনত অসাযারণভানব হবনড়নে, ো ক্াোক্াথে এবং িনূরর, উভয় মােুষনির, 

হিখনত আসার জেয েতুে ক্ারণ থিনয়নে৷ আথম এই িী ন প্রতীথেত প্রক্নের সমাথি হিনখ 

আেদ্ধন্দত, ো হেিনের ঐথত াথসক্ হজলানক্ রূপান্তথরত ক্নরনে এবং এই থবনেষ সম্প্রিানয়র 

মনযয গথত অবযা ত রাখনত সা ােয ক্রনব।"  

  

বিধার্সভার সদসে োকন ওয়ালকক্তেক িম্বলম্বের্, "হেিে গ্রাম আনমথরক্ার সমূ্পণ ন ফ্রি 

ইয়ানডনর এক্টি সম্পি। হসি লনরন্স বরাবর পে নিে হক্ন্দ্র থ সানব, এটি বৃ ত্তর হজফারসে 

ক্াউথি সম্প্রিানয়র জেয এক্টি অি ননেথতক্ ইদ্ধিে, চাক্থরর উৎস এবং আমানির সক্নলর 

জেয গনব নর উৎস। আথম হরামাদ্ধঞ্চত হে এই পুেরুজ্জীবে প্রক্েটি েুটির মরসুনমর জেয 

সময়মনতা সম্পন্ন  নয়নে এবং সবাইনক্ হেিনে তানির েুটির হক্োক্ািার জেয, এর 

হরনতারা াঁগুথল উপনভাগ ক্রনত এবং েীনতর প্রাকৃ্থতক্ িৃেয উপনভাগ ক্রার জেয স্বাগত 

জাোই।"  

  



হেটম্বর্র গ্রাম্বের হেয়র র্রো ক্তেোর িম্বলম্বের্, "হেিনের গ্রামটি এই প্রক্েটিনক্ 

বাতবাথয়ত ক্রার জেয থেউ ইয়ক্ন হেি, এক্াথযক্ অি নায়েক্ারী সংিা এবং টঠক্ািানরর ক্ানে 

অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ৷ ঐথত াথসক্ হজলার হক্ন্দ্রিনল এক্টি প্রক্নে স নোথগতা, হোগানোগ এবং 

সমনঝাতা অবনেনষ প্রমাণ ক্নর হে আমানির সম্প্রিায় এবং 1000 আইলযান্ডস অঞ্চনলর জেয 

এক্ িী ননময়ািী সুথবযা  নব।"  

  

হেফারসর্ কাউবির আইর্সভার হচয়ারেোর্ স্কট হগ্র িম্বলম্বের্, "পে নিে হজফারসে 

ক্াউথির অি নেীথতর এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপািাে এবং থেউ ইয়ক্ন হেনির হেিনে থবথেনয়াগ 

সমগ্র এলাক্ার সমৃদ্ধিনত পে নিনের গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্ানক্ স্বীকৃ্থত হিয়৷ আমরা সক্নলই 

আমানির অঞ্চল এবং পাথে সংলঘ্ন সম্প্রিায়গুথলনক্ আরও আক্ষ নণীয় ক্নর হতালার হেনে 

অংেীিার এবং ফলস্বরূপ আমরা সক্নলই সমৃি  ই।"  

  

হেফারসর্ কাউবির বিধায়ক িবি কোিওম্বয়ল িম্বলম্বের্, "আথম গভে নর হ াচুল এবং 

সমগ্র থেউইয়ক্ন হেি DOT টিনমর ক্ানে কৃ্তজ্ঞ োরা হেিে গ্রানমর থভতনর এমে এক্টি িুিনান্ত 

প্রক্ে সম্পন্ন ক্নরনে। সুন্দর আপনেি থেউ ইয়নক্ন আমানির সম্প্রিানয়র জেয রাজয হে সমত 

প্রনচিার থেনবিে ক্নরনে তার জেয অনেক্ যেযবাি।"  

  

হমািরচালক্নির ওয়াক্ন হজানে যীর গথতনত এবং িাথয়ত্বেীলভানব গাথড় চালানোর আহ্বাে 

জাোনো  নয়নে। ওয়াক্ন হজানে গথতসীমা অথতিম ক্রার জথরমাো থদ্বগুণ। এক্টি ক্ম ন অঞ্চনল 

িুটি বা তার হবথে গথতনবগ লঙ্ঘনের জেয অথভেুক্ত  ওয়ার ফনল এক্জনের চালনক্র লাইনসন্স 

িথগত ক্নর হিওয়া  নত পানর।  

  

 ালোগািকৃ্ত ভ্রমনণর তনিযর জেয ক্ল ক্রুে 511 েম্বনর, www.511NY.org এ োে অিবা 

থবোমূনলযর 511NY হমাবাইল অযাপ ডাউেনলাড ক্রুে।  

  

িুইিানর থেউ ইয়ক্ন হেি পথরব ে থবভাগনক্ (Department Of Transportation, DOT) ফনলা 

ক্রুে: @NYSDOT এবং @NYSDOTWatertown। হফসবুনক্ আমানির খুাঁনজ পানবে 

facebook.com/NYSDOT এ।  
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