
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেম্বোবরয়াল হে উইকএম্বের জর্ে 3.2 বেবলয়র্ েলাম্বরর কক্সস্োবক হেট হিাট লঞ্চ ও 

বরভারস্াইে পাকন স্ংস্কাম্বরর কাজ যিাস্েম্বয় স্ম্পন্ন  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর 

হ াষণা  

  

পুর্রুজ্জীবিত ওয়াটারফ্রন্ট পাকনটট বির্ কাউবন্ট বভম্বলম্বজর চলোর্ র্িায়র্ কাম্বজর 

পবরপূরক ব ম্বস্ম্বি ভূবেকা রাখম্বি  

  

র্তুর্ র্কোকৃত  ােস্র্ ইগলস্ বরক্রিম্বয়ের্ এবরয়া জলপম্বির অোম্বক্সস্ ও অবভজ্ঞতা 

উন্নত করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থির্ ক্াউথির  াডসর্ র্দীতে 3.2 থিথলয়র্ ডলাতরর ক্ক্সসযাথক্ 

হেট হ াট লঞ্চ (Coxsackie State Boat Launch) ও থরভারসাইড পাক্ন সংস্কার প্রক্তের 

থর্ি নাণক্াজ সম্পন্ন  তয়তে  তল হ াষণা ক্তরতের্। হিতিাথরয়াল হড উইক্এতের জর্য যিাসিতয় 

খুতল যাওয়া হেট হ াট লঞ্চ  াডসর্ ইগলস থরক্রিতয়শর্ এথরয়া (Hudson Eagles Recreation 

Area) র্ািক্ উতদযাতগর আওোয় প্রিি র্ ায়র্ প্রক্ে, হযটট আল াথর্ ও থক্ংসটতর্র িধ্য েী 

অংতশর  াডসর্ র্দীর  র্য অংতশ জর্সাধ্ারতণর অযাতক্সস ও থিথেশীলো উন্নে ক্রা এ ং এই 

অঞ্চতলর জলাভূথির ক্াোক্াথে িাক্া ক্থিউথর্টটগুতলার সতে সংতযাগ  ৃক্রি ক্রার এক্টট 

উতদযাগ।  

  

"হিতিাথরয়াল হড উইক্এতের জর্য যিাসিতয় র্েুর্ সংস্কার  ওয়া ক্ক্সসযাথক্ হেট হ াট লঞ্চ ও 

থরভারসাইড পাক্ন থর্উ ইয়ক্ন াসীতদর জর্য  তরর  াইতরর চিৎক্ার পথরত তশ িীতের হিৌসুি 

শুরু ক্রার থর্খুুঁে সুতযাগ ক্তর থদতয়তে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আিাতদর হেট পাক্ন, 

হেইল ও হ াট লঞ্চগুতলা থর্উ ইয়তক্নর অথভজ্ঞোর অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন অংশ, এ ং আিার 

প্রশাসর্ আিাতদর পাক্ন থসতেিতক্ গতে হোলা অসংখয চিৎক্ার রতের জর্য থ থর্তয়াগ ক্রা 

অ যা ে রাখত ।"  

  

সাইতটর উন্নয়র্ ক্াতজর িতধ্য রতয়তে:  

• সাপ্তাথ ক্ কৃ্ষক্তদর  াজার এ ং অর্যার্য থ তশষ অরু্ষ্ঠার্ আতয়াজতর্র জর্য 

র্েুর্ উনু্মক্ত পযাথভথলয়র্।  

• সাইটজতুে র্েুর্ গােপালা, লযােতস্কপ িাপর্ ও  সার  য িা।  



• জলাভূথি অঞ্চল ও ডাউর্টাউতর্র িতধ্য  াইতক্ ও পাতয় হ ুঁতট চলাচতলর উন্নে 

সংতযাগ  য িা, এ ং হসইসাতি সাইটজতুে পিচারী চলাচল উন্নে ক্রতে র্েুর্ 

সাইডওয়াক্।  

• হর্ৌক্া থদতয় চলাচলক্ারীতদর জর্য জলাশতয়র থদতক্ িুখ ক্রা সাইট 

শর্াক্তক্রতণর সাইর্ স  স্বাগে জার্াতর্া, পি খুুঁতজ হর্ওয়ার, এ ং থদক্ 

থর্তদনশক্ারী র্েুর্ সাইতর্র পাশাপাথশ  যাখযািূলক্ সাইর্ এ ং িার্ীয় ইথে াস 

েুতল ধ্রার জর্য সাইতটর অর্যার্য উপাদার্ এ ং  াডসর্ র্দীর পথরত শ 

পুর্রুিার।  

•  াতস্কট ল হক্াটন সংস্কার  

  

হ াট লতঞ্চর উন্নয়র্ ক্াজগুতলার িতধ্য রতয়তে লক্রঞ্চং স জ ক্রার জর্য র্েুর্ ভাসিার্ গযাংওতয় 

ও ডক্, ADA-ক্িপ্লাতয়ি এক্টট র্েুর্ ক্ায়াক্ লঞ্চ, এ ং োর্ক্রজতয়ি হ াটারতদর জর্য হ ুঁতধ্ 

রাখার  ােথে জায়গা।  

  

পথরত তশর উন্নয়তর্র িতধ্য রতয়তে জলজ আিাসী প্রজাথের থ স্তার ক্িাতর্ার জর্য এক্টট র্েুর্ 

হ াট ওয়াশ হেশর্,  ৃটির পাথর্ থর্য়ন্ত্রতণর জর্য এক্টট হরইর্ গাতডনর্, থ দুযথেক্ যার্ া তর্র জর্য 

চাক্রজনং হেশর্, এ ং LED লাইটটং হিরািে।  

  

 াডসর্ ইগলস থরক্রিতয়শর্ এথরয়া জলপতির অযাতক্সস ও অথভজ্ঞো উন্নে ক্রার প্রথে হজার 

থদতে। এই উতদযাতগর আওোয় চারটট  ােথে হেট হ াট ফ্যাথসথলটট - স্কডাক্ আইলযাে হেট 

(Schodack Island State Park), হিইতলা হেট থ তোথরক্ সাইট (Crailo State Historic Site), 

অযাতিন্স হেট হ াট লঞ্চ (Athens State Boat Launch), ও  াডসর্ হেট হ াট লঞ্চ (Hudson 

State Boat Launch) - আপতিড ক্তর হর্ৌক্া চালাতর্া, িাে থশক্ার, ও  র্যপ্রাণী পয নত ক্ষতণর 

অযাতক্সস সম্প্রসারণ ক্রা  ত ।  

  

পতক্ট পাক্ন সুতযাগ-সুথ ধ্াগুতলাও হযাগ ক্রা  ত , হযির্ থপক্থর্ক্ এথরয়া, গযাতজত া, পয নাপ্ত 

 সার  য িা, এ ং থর্ক্টি িার্ীয় সুতযাগ-সুথ ধ্া সম্পতক্ন সাইর্ রাখা  ত । সাইটগুতলা 

হশয়ারকৃ্ে ব্র্যাক্রেং, থশক্ষািূলক্ উপক্রণ ও ওতয় সাইতটর সাতি সংযুক্ত িাক্ত । 2022 সাতলর 

র্তভম্বতর হভাটারতদর দ্বারা অরু্তিাথদে  তল, 4.2 থ থলয়র্ ডলাতরর থর্ি নল পাথর্, থর্ি নল  ায়,ু ও 

স ুজ ক্ি নসংিার্ পথরত শ সংিান্ত  ে আইর্ (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs 

Environmental Bond Act) অথধ্ক্ের উন্নয়তর্র জর্য ে থ ল সর রা  ক্রত ।  

  

হেট পাকনস্ কবেের্ার এবরক কুম্বলম্বস্ইে িম্বলর্, "র্েুর্ ও উন্নে ক্ক্সসযাথক্ হ াট লঞ্চ 

 াডসর্ র্দীর সতে ক্থিউথর্টটগুতলার আতরা ভাতলা সংতযাগ তেথরর জর্য এক্টট অসাধ্ারণ 

 ্লুথপ্রি।  াডসর্ ইগলস থরক্রিতয়শর্ এথরয়া  াডসর্ র্দীতে এই অজনর্তক্ আতরা সািতর্ এথগতয় 

থর্তয় যাত । পাক্ন ও হখালা জায়গা উন্নে ক্রা এ ং আিাতদর পথরত শ সুরথক্ষে রাখার জর্য এই 

গুরুত্বপূণ ন ক্াজটট এথগতয় হর্ওয়ায় আথি গভর্ নর হ াক্তলর প্রশংসা ক্থর।"  

   



হেট বস্ম্বর্টর বেম্বেল ব র্বচ িম্বলর্, "থির্ ক্াউথি আপতেট থর্উ ইয়তক্নর স তচতয় সুন্দর 

এলাক্াগুতলার িতধ্য এক্টট, এ ং র্েুর্ ক্তর সংস্কারকৃ্ে ক্ক্সসযাথক্ হ াট লঞ্চ ও থরভারসাইড 

পাক্ন  তরর  াইতর থচত্তথ তর্াদর্ এ ং পথরত শ সংরক্ষতণর পাশাপাথশ আিাতদর িার্ীয় 

 য সাথয়ক্ ক্থিউথর্টটর সতে িজ ুে  ন্ধর্ রক্ষাক্ারী এক্টট  া  থ তসত  আিাতদর অঞ্চলতক্ 

সিৃি ক্রা অ যা ে রাখত । থির্ ক্াউথি হয পয নাতয়র থ থর্তয়াগ পাওয়ার অথধ্ক্ার রাতখ ো 

থর্ক্রিে ক্রার জর্য আথি স সিয় ক্াজ ক্তর যাত া, এ ং আগািী  েরগুতলাতে আিাতদর 

ক্থিউথর্টটর উপতভাতগর জর্য  হুিুখী  য  ার উপতযাগী এক্টট অসাধ্ারণ স ুজ িার্ প্রদাতর্র 

জর্য এই সংস্কারক্াজ সািতর্ এথগতয় হর্ওয়ার জর্য আথি গভর্ নর হ াক্লতক্ ধ্র্য াদ জার্াই।"  

  

অোম্বস্েবল স্দস্ে ক্রিস্ টাগু িম্বলর্, "ক্ক্সসযাথক্ হ াট লঞ্চ ও থরভারসাইড পাতক্নর 

সংস্কারক্াজ সম্পন্ন  ওয়া িার্ীয়  াথসন্দাতদর জর্য এক্টট চিৎক্ার সং াদ। আথি এই র্েুর্ 

পযাথভথলয়তর্র  যাপাতর থ তশষভাত  উেথসে, হযটট আিাতদর িার্ীয় কৃ্ষক্,  স্তথশেী ও কু্ষদ্র 

 য সা িাথলক্তদর হসরা পণযগুতলা প্রদশ নতর্র জর্য এক্টট কৃ্ষক্তদর  াজার আতয়াজর্ ক্রত । 

হিতিাথরয়াল হড উইক্এতের জর্য যিাসিতয় ক্ায নিি শুরু ক্রতে প্রস্তুে ক্রার জর্য এই 

সংস্কারক্াজতক্  াস্ত  রূপ থদতে সা াযযক্ারী স াইতক্ আথি োতদর ক্ত ার পথরশ্রতির জর্য 

ধ্র্য াদ জার্াতে চাই।"  

  

কক্সস্োবক বভম্বলম্বজর হেয়র োকন ইভান্স িম্বলর্, "এই পাক্ন উন্নয়তর্র ক্াজটট ক্ক্সসযাথক্ ও 

চারপাতশর এলাক্ার িারু্ষতদর ক্তয়ক্ প্রজন্ম ধ্তর প্রভাথ ে ক্রতে িাক্ত ।  াডসর্ র্দীর 

উপতরর অংতশ হসরা ওয়াটারফ্রি গতে হোলার জর্য আিাতদর রূপক্েটট হশয়ার ক্রার জর্য 

আিরা গভর্ নর হ াক্ল ও হেট পাক্নসতক্ ধ্র্য াদ জার্াই।"  

  

বরভারবকপার হপম্বরাল হিাম্বটর কোম্বের্ এিং ভাইস্ হপ্রবস্ম্বেন্ট ফর অোেম্বভাম্বকবস্ 

জর্ বলপস্কে িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল ও ক্থিশর্ার কু্তলতসইডতক্ ধ্র্য াদ।  াডসর্ ইগলস 

থরক্রিতয়শর্ এথরয়া এক্টট অসাধ্ারণ উতদযাগ, হযটট আতরা দথক্ষতণ পযাথলতসডস ইিারতেট পাক্ন 

(Palisades Interstate Park) তেথরর থদতক্ থর্তয় যাওয়া এক্ শোব্দীর হচতয়ও হ থশ পুতরাতর্া  ৃ ৎ 

রূপক্তের সৃ্মথে   র্ ক্রতে।  াডসর্ ইগলস থরক্রিতয়শর্ এথরয়া আিাতদর ভাতলা াসার র্দীর 

জর্য, এ ং এর েীর েী ক্থিউথর্টটগুতলার জর্য এক্টট চিৎক্ার উপ ার। এই পাক্ন  াডসর্ 

র্দীর জর্য এটটর প্রতয়াজর্ীয় ও প্রাপয স্বীকৃ্থে, সুরক্ষা, ে থ ল ও  ণযপ্রাণীর আ াসিল 

পুর্রুিার ক্রতে স ায়ো ক্রত ।"  

  

বস্বর্ক  ােস্র্ (Scenic Hudson)-এর এক্রক্সবকউটটভ বেম্বরক্টর অি পবলবস্, 

অোেম্বভাম্বকবস্ এে স্াম্বয়ন্স বপট হলাম্বপজ িম্বলর্, " াডসর্ ইগলস থরক্রিতয়শর্ এথরয়া 

উতদযাগটট এথগতয় হর্ওয়ার িাধ্যতি ক্ক্সসযাথক্ হেট হ াট লঞ্চ ও থরভারসাইড পাতক্নর 

পুর্রুজ্জীথ েক্রণ পথরত শগে দাথয়ত্বপূণ ন  য িাপর্া, অি ননর্থেক্ থ থর্তয়াগ এ ং ক্ক্সসযাথক্ ও 

থ স্েৃে  াডসর্ ভযাথল অঞ্চতলর িারু্ষতদর জর্য জী র্যাপতর্র িার্ সিৃি ক্রার সুতযাতগর 

এক্টট গথেিয় ও অতিা  প্রভা  থ স্তারক্ারী সক্রিলতর্র প্রথেথর্থধ্ত্ব ক্তর। িার্ীয়  াথসন্দাতদর 

জর্য জলাভূথির  থধ্ নে অযাতক্সতসর প্রসার  টাতর্া, িার্ীয় ক্থিউথর্টটগুতলাতক্ শক্রক্তশালী ক্রা, 

এ ং দশ নর্ািীতদর জর্য  াডসতর্র ঐশ্বয ন এ ং এই অঞ্চতলর স টুকু্র প্রদার্ ক্রা অথভজ্ঞো লাভ 

ক্রার র্েুর্ সুতযাগ তেথরর হক্ষতে োতদর হর্েৃতত্বর জর্য গভর্ নর হ াক্ল ও োর প্রশাসর্ প্রশংসা 



পাওয়ার দাথ দার। এির্থক্ এই অজনর্টট উদযাপর্ ক্রার এই সিতয়ও আিরা স াই আতরা হ থশ 

অ দার্ রাখতে দৃঢ় প্রথেজ্ঞ। এই থভশর্াথর উতদযাতগর অংশ থ তসত  অর্য পাক্নগুতলা উন্নয়তর্র 

দাথয়ত্ব ি ণ ক্রাটা র্তভম্বর িাতস থর্ি নল পাথর্, থর্ি নল  ায়,ু ও স ুজ ক্ি নসংিার্ পথরত শ 

সংিান্ত  ে আইর্ পাশ  ওয়ার উপর থর্ভনর ক্রত ।"  

  

ক্ক্সসযাথক্ হেট হ াট লঞ্চ প্রক্ে থর্উ ইয়ক্ন হেটজতুে  তরর  াইতর থচত্তথ তর্াদতর্র সুতযাগ 

সম্প্রসারণ ও  ৃক্রি ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্তলর প্রতচিার সতে হযাগ  তে। 2023 অি ন েতরর 

জর্য প্রণীে র্েুর্  াতজতট হেট পাক্নস এর জর্য  রাদ্দকৃ্ে িূলধ্র্ী ে থ তলর পথরিাণ 140 

থিথলয়র্ ডলার  ৃক্রি ক্তর হিাট 250 থিথলয়র্ ডলার ক্রা  তয়তে। উতেখতযাগয িাোর এই 

থ থর্তয়াগ থর্উ ইয়তক্নর ফ্ল্যাগথশপ পাক্নগুতলার চলিার্ রূপান্ততর সা াযয ক্রত  এ ং পাতক্নর 

থসতেিজতুে গুরুত্বপূণ ন অ ক্া াতিা প্রক্েগুতলাতক্ স ায়ো ক্রত । 

  

থর্উ ইয়ক্ন হেতটর পাক্ন, থ তর্াদর্ ও ঐথে াথসক্ সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation) 250টটরও হ থশ পাক্ন, ঐথে াথসক্ িার্, থচত্তথ তর্াদর্িূলক্ হেইল, 

গলফ্ হক্াস ন, হ াট লঞ্চ ও আতরা অতর্ক্ থক্েুর হদখাতশার্া ক্তর, হযগুতলাতে  েতর 78 

থিথলয়তর্রও হ থশ দশ নর্ািী থভক্রজট ক্তর িাতক্।  

  

এস  থচত্তথ তর্াদতর্র জায়গার হযতক্াতর্াটট সম্পতক্ন আতরা েতিযর জর্য www.parks.ny.gov 

ওতয় সাইট হদখুর্, থ র্ািূতলয  NY হেট পাক্নস এক্সতপ্লারার (NY State Parks Explorer) হিা াইল 

অযাপ ডাউর্তলাড ক্রুর্ অি া 518.474.0456 র্ম্বতর হফ্ার্ ক্রুর্। 

এোোও, হফ্স ুক্, ইর্োিাি ও টুইটাতর সংযুক্ত হ ার্।   
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