
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সাউিপম্বেন্ট পাম্বকন 11 বিবলের্ ডলাম্বরর পুর্রুদ্ধারকৃত ওোটারফ্রন্ট হপ্রাম্বিম্বর্ড চাল ু

 ম্বেম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

প্রকল্পটট নর্সবগ নক দৃেে, উপকূল েক্তিোলীকরণ এিং ির্েপ্রাণীম্বদর আিাসস্থল সুরবিত 

রাখাম্বক অগ্রাবিকার বদম্বেম্বে  

  

সম্পন্ন  ওো পাম্বকনর েবি পাওো যাম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ রুজভভল্ট আইলযান্ড সাউিপভেন্ট পাভক্নর অভযন্তভর র্তুর্ভাভে 

সম্প্রসারণ ও উন্নের্কৃ্ত দু’টি ওোিারফ্রন্ট হরাভেভর্ড চাল ু ওোর হ াষণা থদভেভের্। 11 

থেথলের্ ডলাভরর এই পরু্রুজ্জীথেতক্রণ রক্ল্প চলাচভলর পি এেং অঞ্চলটির স্থার্ীে গােপালা 

হরাপণ ক্রার োধ্যভে দ্বীপটির লুক্আউি পভেন্টগুভলা সম্প্রসারণ ক্ভরভে এেং ভথেষযভত 

ঝভের ক্ারভণ  ওো ক্ষেক্ষথত হোক্াভেলার জর্য উপকূ্লভক্ শক্তিশালী ক্ভরভে।  

  

"োস্তেতা  ভলা আেরা জলোে ুপথরেতনভর্র ক্ারভণ চরে থেরূপ আে াওোর আভরা হেথশ  ির্া 

আোভদর ক্থেউথর্টিগুভলাভক্ থেধ্বস্ত ক্ভর থদভত হদখথে, এেং এই হুেথক্র থেরুভে 

আোভদরভক্ রথতভরাধ্ গভে তুলভত  ভে," েভলভের্ গভর্ নর হ াক্ল। "সাউিপভেন্ট পাভক্নর 

র্তুর্ হরাভেভর্ডগুভলা শুধ্ ুদুদনান্ত নর্সথগ নক্ দৃশয হদখা এেং রুজভভল্ট আইলযাভন্ডর সেেৃ 

ইথত াস অযাভেস ক্রার সুভ াগ রদার্ ক্রভে তাই র্ে, েরং উপকূ্ভল সম্পন্ন  ওো উন্নের্গুভলা 

সােভর্র েেরগুভলাভত দ্বীপটি  াভত চরে থেরূপ আে াওোর রভাে হিভক্ সুরথক্ষত িাভক্ তা 

থর্ক্তিত ক্রভত সা া য ক্রভে।"  

  

সাত এক্র জােগা থর্ভে অেথস্থত সাউিপভেন্ট পাক্ন 2011 সাভলর আগস্ট োস হিভক্ 

জর্সাধ্ারভণর জর্য উন্মিু ক্রা  ে। এক্ েের পভর, সুপারস্টে ন সযাক্তন্ড থর্উ ইেভক্ন আ াত  াভর্ 

এেং হস্টভির উপকূ্লীে অঞ্চলগুভলাভক্ ক্ষথতগ্রস্ত ক্ভর,  া এধ্রভর্র ঝভের রথত দ্বীপটির 

অরথক্ষত অেস্থা আভরা স্পষ্ট ক্ভর হতাভল। এই রক্ভল্প 1,600 ফুি দী ন উপকূ্লভক্ সযাক্তন্ডর েভতা 

 ির্া হিভক্ সুরথক্ষত রাখার পদভক্ষপ গ্র ণ ক্রা  ভেভে এেং রাে 34,000 েগ নফুি র্তুর্ 

স জাত লযান্ডভেথপং অন্তভুনি ক্রা  ভেভে  া ের্যরাণী ও হপাক্াোক্ভের আোসস্থল েজাে 

রাখভে ও উন্নত ক্রভে, এেং এক্ই সাভি পাভক্নর অভযন্তভর ও আভশপাভশ সেেৃ নর্সথগ নক্ দৃশয 

তুভল ধ্রভে।  
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"জলোে ুপথরেতনর্ ক্তিা োস্তে ও থেধ্বংসী  ভত পাভর তা সুপারস্টে ন সযাক্তন্ড আোভদরভক্ 

হদথখভে থদভেভে," িম্বলম্বের্ রুজম্বভল্ট আইলোন্ড অপাম্বরটটং কম্বপ নাম্বরের্ (Roosevelt 

Island Operating Corporation)-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হেল্টর্ হজ. হ ইম্বর্স। 

"সাউিপভেন্ট পাভক্নর উপকূ্লভক্ সুরথক্ষত রাখা ও শক্তিশালী ক্রার জর্য আোভদর গ ৃীত 

রশের্েূলক্ রভচষ্টাগুভলা অপথর া ন এেং ভথেষতেুখী ভাের্ার অংশ থেল। োেথত থ ভসভে, 

আেরা এক্ই সেভে এক্টি ওোিারফ্রন্ট েরুদযার্ নতথর ক্ভরভে - হ টি থর্ভে আেরা অতযন্ত 

গথে নত এেং আোভদর োথসন্দারা ও দশ নর্ািীরা এটি উপভভাগ ক্রভের্ েভল আোভদর রতযাশা 

রভেভে।"  

  

র্তুর্ সংোরকৃ্ত সাউিপভেন্ট পাভক্ন আগের্ক্ারীরা সম্প্রসারণকৃ্ত ও আপভগ্রডকৃ্ত 

লুক্আউি পভেন্টগুভলা হিভক্ থসটির অসাধ্ারণ দৃশয উপভভাগ ক্রভত পারভের্,  র্ সেুজ 

গােপালা থদভে হ রা চলাচভলর পি থদভে র্ীরভে  া াঁিা া াঁটি ক্রভত পারভের্ এেং অযাভেসভ াগয 

েসার আসভর্ হিভক্ থর্রুভদ্বগ অর্ুভূথত থর্ভে থর্উ ইেভক্নর রাণেন্ত র্দী তীরভক্ পরু্রাে 

আথেষ্কার ক্রার সুভ াগ পাভের্। হসইসাভি, রুজভভল্ট আইলযাভন্ডর ক্থেউথর্টি গ্রুপগুভলা 

স্থার্ীে গােপালার পাশাপাথশ দ্বীভপর ও র্দীর ের্যরাণীভদর সম্পভক্ন থশক্ষােূলক্ সাইর্ নতথর 

ক্রভত ক্াজ ক্রভে,  ার সেগুভলা সাউিপভেন্ট পাভক্নর অভযন্তভর রদথশ নত  ভে।  

  

"আোভদর লক্ষয থেল পাভক্নর থচত্তথেভর্াদর্েূলক্ েযে ার সম্প্রসারণ ক্রা এেং এক্ইসাভি 

ের্যরাণীভদর রাকৃ্থতক্ আোসস্থল ধ্ভর রাখা ও উন্নত ক্রা," েভলভের্ কোবপটাল পবরকল্পর্া 

ও প্রকল্প (Capital Planning and Projects)-এর অোবসস্ট্োন্ট বডম্বরক্টর বপ্রন্স ো । "এই 

অঞ্চভল পাওো  াে এের্ উক্তিদ ও ের্যরাণী সম্পভক্ন থশক্ষােূলক্ সাইর্ নতথর ও স্থাপভর্র জর্য 

আেরা েতনোভর্ স্থাথেত্ব ও সংরক্ষভণর রথত হজার থদভে িাভক্র্ এের্ ক্থেউথর্টি সদসযভদর 

সাভি ক্াজ ক্রথে।"  

  

11 থেথলের্ ডলাভরর পরু্রুোর রক্ল্পটি 2020 সাভলর জলুাই োভস শুরু  ভেথেল এেং 

োভজভির েভধ্য ও থর্ধ্ নাথরত সেভের আভগই সম্পন্ন  ভেভে।  

  

কংম্বগ্রসিোর্ কোম্বরাবলর্ বি. িোম্বলাবর্ িম্বলর্, "আথে দী নথদর্ ধ্ভরই থর্উ ইেক্ন থসটিেযাপী 

উন্মুি স্থাভর্র পভক্ষ ক্িা েভল আসথে, এেং রুজভভল্ট আইলযাভন্ডর এেং অযাস্টথরো 

ওোিারফ্রন্ট ও ইস্ট থরভার এসপ্লাভর্ড এর ক্ংভগ্রস সদসয থ ভসভে, উপকূ্ল শক্তিশালীক্রভণর 

গুরুত্ব এেং ইস্ট থরভার সংলগ্ন অঞ্চভলর পথরভেশ সংক্রান্ত সেসযাগুভলা সম্পভক্ন আথে 

রতযক্ষভাভে অেগত আথে। চলাচভলর পি এেং স্থার্ীে গােপালা হরাপভণর োধ্যভে লুক্আউি 

পভেন্টগুভলা সম্প্রসারভণর েধ্য থদভে সাউিপভেন্ট পাভক্নর ওোিারফ্রন্ট হরাভেভর্ডগুভলাভক্ 

অগ্রাথধ্ক্ার হদোর জর্য আথে গভর্ নর হ াক্ল এেং রুজভভল্ট আইলযান্ড অপাভরশর্ 

ক্ভপ নাভরশভর্র রশংসা ক্থর। রুজভভল্ট আইলযাভন্ডর অথধ্োসীরা শুধ্ ুএই র্তুর্ উন্মিু স্থার্ 

উপভভাগ ক্রভতই সক্ষে  ভের্ র্া, েরং হসইসাভি এটি ভথেষযভতর ঝভের ক্ারভণ  ওো 

ক্ষেক্ষথতর থেরুভে উপকূ্লভক্ শক্তিশালী ক্রভে।"  

  

বসম্বর্টর হজাম্বস হসরাম্বর্া িম্বলর্, "আেভদর জলোে ুপথরেতনভর্র োস্তেতার েুভখােুখী  ওোর 

এই সেভে, আথে আর্ক্তন্দত হ  আেরা সাউিপভেন্ট পাভক্নর উপকূ্ল শক্তিশালী ক্রা, এেং 



এক্ইসাভি ের্যরাণীভদর আোসস্থল েজাে রাখা থর্ক্তিত ক্রভত রভোজর্ীে সতক্নতােূলক্ 

পদভক্ষপসেূ  গ্র ণ ক্রথে। এসে উন্নের্ রুজভভল্ট আইলযান্ডভক্ শুধ্ ুচরে থেরূপ আে াওো 

হিভক্ই রক্ষা ক্রভে র্া, েরং হসইসাভি সােভর্র েেরগুভলাভত অথধ্োসী ও দশ নর্ািীভদর জর্য 

অযাভেসভ াগযতা ও থচত্তথেভর্াদভর্র সুভ াগ েকৃ্তে ক্রভে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হরম্বিকা বসরাইট িম্বলর্, "শক্তিশালীক্রণ এেং ওোিারফ্রন্ট হরাভেভর্ভডর 

জর্য 11 থেথলের্ ডলার েরাদ্দ থদভে সাউিপভেন্ট পাক্নভক্ অগ্রাথধ্ক্ার রদার্ ক্রাে আথে 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এেং রুজভভল্ট আইলযান্ড অপাভরটিং ক্ভপ নাভরশভর্র CEO হশল্টর্ 

হ ইভর্সভক্ ধ্র্যোদ জার্াই। এই অথত গুরুত্বপূণ ন রক্ল্পটি সম্পন্ন  ওোর েধ্য থদভে, অথধ্োসী 

ও দশ নর্ািীরা থর্রাপদ িাক্ভত পারভের্ এেং শুধ্ ুরুজভভল্ট আইলযান্ড হিভক্ হদখা  াে এের্ 

থক্েু অর্র্য থসটিভেপ দৃশয উপভভাগ ক্রভত পারভের্।"  

  

িোর্ াটর্ িম্বরার হপ্রবসম্বডন্ট হগল এ. ব্রুোর িম্বলর্, "রুজভভল্ট আইলযান্ডভক্ আভরা 

শক্তিশালী ক্রার জর্য হস্টভির থেথর্ভোভগর জর্য আথে গভর্ নর হ াক্লভক্ ধ্র্যোদ জার্াই। এই 

রক্ল্প ের্যরাণীভদর জর্য এক্টি উদযার্ রদার্ ক্রভে এেং আইলযাভন্ডর উপকূ্লভক্ সম্প্রসারণ 

ও পুর্রুজ্জীথেত ক্রভে, এেং হসইসাভি অথধ্োসীভদর ও দশ নর্ািীভদর উপভভাভগর জর্য র্তুর্ 

লুক্আউি পভেন্ট রদার্ ক্রভে।"  

  

কাউক্তন্সল সদসে হির্ কোম্বলাস িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন থসটিভত রুজভভল্ট আইলযাভন্ডর েভতা 

আর হক্াভর্া জােগা হর্ই এেং পুর্রুজ্জীথেত  ওো সাউিপভেন্ট পাক্ন এই আইলযাভন্ডর 

হসৌন্দভ ন র্তুর্ োত্রা হ াগ ক্ভরভে। আথে আর্ক্তন্দত হ  পুর্রুজ্জীথেত হরাভেভর্ডগুভলা 

আইলযাভন্ডর উপকূ্লভক্ ভথেষযভতর রাকৃ্থতক্ দভু নাগ ও জলোেুজথর্ত  ির্ার থেরুভের অথত 

রভোজর্ীে সুরক্ষা রদার্ ক্রভে, এেং হসইসাভি অথধ্োসী ও প নিক্ভদর জর্য পাভক্নর ইথত াস 

ও দৃশয উপভভাগ ক্রার জর্য এক্টি েথধ্ নত জােগা রদার্ ক্রভে। এই রক্ল্পভক্ এথগভে হর্োর 

জর্য RIOC এেং গভর্ নর হ াক্লভক্ ধ্র্যোদ।"  

  

রুজভভল্ট আইলযান্ড অপাভরটিং ক্ভপ নাভরশর্ (RIOC) সম্পভক্ন  

1984 সাভল থর্উ ইেক্ন হস্টি রুজভভল্ট আইলযাভন্ডর পথরক্ল্পর্া, র্ক্শা, উন্নের্, ক্া নপথরচালর্া, 

ও রক্ষণাভেক্ষভণর থেশর্ থর্ভে এক্টি পােথলক্ হেথর্থফি ক্ভপ নাভরশর্ থ ভসভে রুজভভল্ট 

আইলযান্ড অপাভরটিং ক্ভপ নাভরশর্ (RIOC) গঠর্ ক্ভর। উিাের্েূলক্ ও পথরভেশোন্ধে 

সোধ্াভর্র রথত হজার থদভে RIOC আইলযাভন্ডর আোথসক্ ক্থেউথর্টিভক্ সেেৃ ক্রভে এের্ 

পথরভষোগুভলা রদার্ ক্রভত দৃঢ় রথতজ্ঞ। RIOC দুই-োইল দী ন এই আইলযাভন্ডর রাস্তা, পাক্ন, 

ভের্, এক্টি হস্পািনস ফযাথসথলটি, এেং আইক্থর্ক্ রুজভেল্ট আইলযান্ড ট্রােওভে স  

গণপথরে র্ থর্েন্ত্রণ ক্ভর িাভক্। হসইসাভি, RIOC এক্টি জর্ থর্রাপত্তা থেভাগ পথরচালর্া ক্ভর 

 া অথধ্োসী, ক্ে নচারী, েযেসা োথলক্, ও দশ নণািীভদর জর্য এক্টি থর্রাপদ ও সুরথক্ষত পথরভেশ 

েজাে রাখভত সা া য ক্ভর।  

  

###  

  

 



আর ো সংবোদ পোওয়ো যোরব এখোরে www.governor.ny.gov -এ 

নেউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিনর্উটটভ স্টেম্বো  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

