
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেবর্ ফ্োম্বরল বরভারিোঙ্ক হেট পাম্বকনর 26 বিবলয়র্ েলাম্বরর সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা 

সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর সিম্বেম্বয় হিবে ভ্রিণ  ওয়া পাকনটটম্বে ট্র্োক ও বফ্ল্ড, আটনস হসন্টার 

এিং লকার রুি উন্নয়ম্বর্র পবরকল্পর্া রম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ  ারলললের হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পালক্ন 26 থেথলয়র্ েলার 

থব্থর্লয়াগ ক্রার ক্িা হ াষণা ক্লরলের্। এই থব্থর্লয়ালগর েলযয 30 ব্েলরর পুলরালর্া লক্ার রুে 

ফ্যাথিথলটটর িংস্কারক্াজ, আউটলোর ট্র্যাক্ ও থফ্ল্ড এব্ং পারফ্থে নং আটনি হিন্টালরর 

উন্নয়র্ক্াজ অন্তভভ নক্ত রলয়লে।  

  

" ারললে ক্থেউথর্টট িব্ুজ স্থার্, হিরা োলর্র হপাটনি ফ্যাথিথলটট, এব্ং থিত্তথব্লর্াদলর্র িুল াগ-

িুথব্যার অযালেি পাওয়ার অথযক্ার রালে এব্ং আজ আেরা এই থিটটর িব্লিলয় হব্থি পথরদি নর্ 

 ওয়া হেট পাক্ন, হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পালক্ন টিক্ হিটাই হপ ৌঁলে থদচ্ছি," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "26 থেথলয়র্ েলালরর এই থব্থর্লয়ালগর োযযলে, আেরা হেট পাক্ন থিলেলের 

এক্টট অর্যতে িব্ নাথযক্ অর্র্য স্থার্লক্ উন্নত ও আযুথর্ক্াথয়ত ক্লর তভ ললব্া এব্ং পাক্নটটলক্ 

ক্রীড়া, থিত্তথব্লর্াদর্ এব্ং পথরলব্ি িংক্রান্ত থিক্ষার এক্টট হক্ন্দ্র থ লিলব্ পুর্রুদ্ধালরর জর্য 

অথত প্রলয়াজর্ীয় ক্াজ শুরু ক্রলব্া।"  

  

পুলরালর্া  লয়  াওয়া এব্ং প্রথত ব্ের ক্লয়ক্ থেথলয়র্ দি নর্ািীর দ্বারা ব্যাপক্ভালব্ ব্যব্ ার  ওয়ার 

ক্ারলণ, এই পালক্নর িেথিত িংস্কারক্াজ িম্পন্ন ক্রার প্রলয়াজর্ রলয়লে। এই পালক্নর েূলযর্ী 

উন্নয়র্ প্রক্ল্পগুললার েলযয রলয়লে:  

  

• অযািললটটক্ ও অযাকু্য়াটটক্ উভয় হিন্টালর 30 ব্েলরর পুলরালর্া লক্ার রুে ফ্যাথিথলটট 

িংস্কার ক্রা। 2023 িাললর জার্ুয়াথর োলি অযািললটটক্ লক্ার রুলের িংস্কারক্াজ শুরু 

 ওয়ার েযয থদলয় 19 থেথলয়র্ েলালরর এই প্রক্লল্পর ক্াজ িাল ু লব্ এব্ং 2023 িাললর 

ব্িলন্ত এই থর্ে নাণক্াজ িম্পন্ন  লব্   2023 িাললর ব্িলন্ত অযাকু্য়াটটক্ লক্ার রুলের 

িংস্কারক্াজ শুরু  লব্ এব্ং 2024 িাললর ব্িলন্ত এটটর থর্ে নাণক্াজ িম্পন্ন  লব্।  

• আউটলোর ট্র্যালক্ র্তভ র্ আস্তরণ ব্িালর্া এব্ং টাফ্ন থফ্ল্ড প্রথতস্থাপর্ ক্রা - 5 থেথলয়র্ 

েলালরর এক্টট প্রক্ল্প হ টট 2023 িাললর হফ্ব্রুয়াথর োলি শুরু  লব্ এব্ং 2023 িাললর 

জরু্ োলির েলযয িম্পন্ন  লব্।  



• পাক্নটটর িারা ব্েরব্যাপী িচ্ছক্রয় পারফ্থে নং আটনি হিন্টালরর জর্য এক্টট র্তভ র্ থ টটং, 

হভথন্টললির্, এব্ং িীতাতপ থর্য়ন্ত্রণ ব্যব্স্থা স্থাপর্ ক্রা। 500,000 েলালরর এই প্রক্ল্প 

2023 িাললর হফ্ব্রুয়াথর োলি শুরু  লব্ এব্ং 2023 িাললর জরু্ োলির েলযয িম্পন্ন  লব্  

  

এব্েলরর শুরুলত, িান্ধ্যক্ালীর্ চ্ছক্রয়াক্লাপ ও ইলভন্টগুললার জর্য আউটলোর ট্র্যাক্ ও থফ্ল্ড 

আললাথক্ত ক্রার জর্য হেট পাক্নি 1.5 থেথলয়র্ েলালরর এক্টট লাইটটং টাওয়ার স্থাপর্ 

ক্লরলে। হিইিালি, র্তভ র্ ও িম্প্রিারণকৃ্ত উলত্তাথলত গালেনর্ হব্ে, ADA অযালেিল াগযতা ব্চৃ্ছদ্ধ, 

এব্ং উন্নত হেলর্জ ও পাথর্ িরব্রা  অন্তভভ নক্ত ক্রার জর্য ক্থেউথর্টট ব্াগার্টট িংস্কার ক্রা 

 লয়লে।  

  

বর্উ ইয়কন হেট পাকনস কবিের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক 

হেট পাক্ন পচ্ছিে  ারলললের জীব্র্ াত্রার োর্ রক্ষার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথেক্া পালর্ 

ক্রলে। গভর্ নর হ াক্ললর তরফ্ হিলক্ পাওয়া ি ায়তার ক্লযালণ, এিব্ িংস্কারক্াজ অথত 

গুরুত্বপূণ ন জর্িাযারলণর ব্যব্ ালরর জর্য উন্মকু্ত এব্ং থিত্তথব্লর্াদর্েূলক্ ফ্যাথিথলটটগুললা 

পুর্রুজ্জীথব্ত ক্রলত িা া য ক্রলব্  ালত পালক্নর অিংেয দি নর্ািী এটটর অফ্ার ক্রা িব্থক্েভ  

আলরা ভাললাভালব্ উপলভাগ ক্রলত পালরর্।"  

  

হেট বসম্বর্টর রিাটন জোকসর্ িম্বলর্, "হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্নলক্ 

পুর্রুজ্জীথব্ত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল ক্তৃনক্ ব্রাদ্দকৃ্ত থব্থর্লয়ালগর িংব্াদলক্ আেরা 

স্বাগত জার্াই, হ  পাক্নটট েযার্ াটলর্র িব্লিলয় অিাযারণ ওয়াটারফ্রন্ট পাক্নগুললার েলযয 

এক্টট এব্ং হেট থিলর্লট হ টটর প্রথতথর্থযত্ব ক্রলত হপলর আথে গথব্ নত। এই থিদ্ধালন্তর েযয থদলয়, 

হেট পচ্ছিে  ারলললের েলতা এলাক্ায় োর্িম্মত জীব্র্ াপলর্র হক্ষলত্র হেট পাক্নগুললা এব্ং 

উন্মুক্ত স্থার্গুললা হ  অথত গুরুত্বপূণ ন ভূথেক্া পালর্ ক্লর তার িম্মার্ রক্ষা ক্রলে।  িাি ন র্ালের 

এই হেট পালক্নর ইউটটথলটট ও হি ন্দ ন ব্চৃ্ছদ্ধ ক্রলব্ এের্ িংস্কারক্াজ হিলক্ আোর থর্ব্ নাির্ী 

এলাক্ার োর্ুষলক্ উপকৃ্ত  লত হদোর জর্য আথে অযীর আগ্র  থর্লয় অলপক্ষা ক্রথে।"  

  

হেট বসম্বর্টর হ াম্বস হসরাম্বর্া িম্বলর্, "আোলদর হেট পাক্ন িেগ্র থর্উ ইয়ক্ন ব্যাপী 

ক্থেউথর্টটগুললালক্ অিংেয িুথব্যা প্রদার্ ক্রলে। এই ে াোরী িলাক্ালীর্ িেলয়, আোলদর 

পাক্নগুললা িরীরিিনা, থিত্তথব্লর্াদর্, ও উপলভালগর জর্য এক্টট থর্রাপদ স্থার্ প্রদার্ ক্রার 

োযযলে আোলদর আশ্রয়স্থল  লয় উলিথেল। হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পালক্ন এই 

থব্থর্লয়াগ এব্ং প্রলয়াজর্ীয় উন্নয়র্ক্াজ আেরা  ালত আলরা হব্থি িংেযক্ োর্ুষলক্ আোলদর 

থপ্রয় পাক্নটটর িলে িং ুক্ত ক্রলত পাথর হি থব্ষয়টট থর্চ্ছিত ক্রলব্। এিব্ গুরুত্বপূণ ন 

িংস্কারক্াজ িম্ভব্ ক্লর হতালার জর্য আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

পাক্নিলক্ আন্তথরক্ভালব্ যর্যব্াদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আল টাইলর িম্বলর্, "প্রায় থতর্ দিক্ যলর, হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট 

পাক্ন  ারললে এব্ং ওয়াথিংটর্  াইটলি িুস্থতা, থিল্পক্লা, এব্ং ক্থেউথর্টটর এক্িলে িাক্ার 

এক্টট প্রদীপ থ লিলব্ ক্াজ ক্রলে এব্ং আথে হরাোচ্ছিত হ  এটট জর্িাযারণলক্ থব্শ্বোলর্র 

িব্ুজস্থার্, ফ্যাথিথলটট, এব্ং থিক্ষাগত িংস্থার্িেূ  প্রদার্ ক্রার জর্য এটটর প্রলয়াজর্ীয় ত থব্ল 

পালি। আোলদর পূব্ নিূরীলদর র্ালের িম্মার্ রক্ষা ক্রায় এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেটর িব্লিলয় হব্থি 



পথরদি নর্  ওয়া হেট পালক্ন থব্থর্লয়াগ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ললক্ যর্যব্াদ। এিব্ 

আযুথর্ক্ায়র্ ও থব্থর্লয়ালগর েযয থদলয় হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্ন আগােী ব্হু ব্ের 

যলর আোলদর ক্থেউথর্টটলত এক্টট থিত্তথব্লর্াদর্েূলক্ ও িাংসৃ্কথতক্  াব্  লয় িাক্লব্।"  

  

অোম্বসেবল সদসে েোবর্ ও'েম্বর্ল িম্বলর্, "হেলাযুলা, জর্িোগে, থপক্থর্ক্, অিব্া েথব্র 

েলতা দৃিয, হ টটর জলর্যই হ াক্ র্া হক্র্, হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্ন থর্উ ইয়লক্নর ব্হু 

অথযব্ািীর জর্য িব্লিলয় জর্থপ্রয় পাক্নগুললার েলযয এক্টট থ লিলব্ রলয় হগলে - এব্ং এটটর 

 লিষ্ট ভাললা ক্ারণও রলয়লে! থক্ন্তু জর্থপ্রয়  ওয়ার অি ন  লি পালক্নর অলর্ক্গুললা ফ্যাথিথলটট 

ব্যাপক্ভালব্ ব্যব্হৃত  লয়লে এব্ং এটট িুপষ্ট হ  থক্েভ  িংস্কার ও উন্নয়র্ক্াজ িম্পন্ন  ওয়ার 

িেয়  লয়লে। আথে এই থব্থর্লয়ালগর ব্যাপালর হরাোচ্ছিত - হ টট ক্লয়ক্ থেথলয়র্ অথযব্ািীলক্ 

িা া য ক্রলব্ - এব্ং জর্িোগলের স্থার্গুললা  ালত িব্ার জর্য অযালেিল াগয িালক্ হি 

থব্ষয়টট থর্চ্ছিত ক্রার জর্য আোলদর েূলযব্ার্ হেট পাক্নগুললালক্ িেদৃ্ধ ও উন্নত ক্লর হতালার 

জর্য তালদর অংিীদাথরলত্বর জর্য গভর্ নর হ াক্ল এব্ং ক্থেির্ার কু্লললিইেলক্ যর্যব্াদ 

জার্াই।"  

  

িোর্ াটর্ িম্বরার হপ্রবসম্বেন্ট িাকন হলবভর্ িম্বলর্, "আথে হরাোচ্ছিত হ  হেথর্ ফ্যালরল 

থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্ন এযরলর্র এক্টট রূপান্তরেূলক্ থব্থর্লয়াগ লাভ ক্রলে,  া ক্রীড়া অর্ুষ্ঠার্, 

আটনি পারফ্ে নযান্স, এব্ং ওয়াটারফ্রলন্ট উলদ্বগেুক্ত  ওয়ার জর্য আিা ক্লয়ক্ থেথলয়র্ 

দি নর্ািীলদর ক্ালে এটটর েূলয প্রথতফ্থলত ক্রলে। থরভারব্যাঙ্ক-এর েলতা উন্মুক্ত স্থার্ ও 

পাক্নগুললা স্বাস্থযক্র ক্থেউথর্টট গলড় হতালার অথব্লিদয অংি। অথত প্রলয়াজর্ীয় এিব্ উন্নয়র্ 

পচ্ছিে  ারললে এব্ং ব্ ৃত্তর আপটাউর্ ক্থেউথর্টটলক্ এক্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন িব্ুজ স্থালর্র 

িলে িং ুক্ত রােলত িা া য ক্রলব্।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর কাউন্সিল সদসে ের্ অোব্রু িম্বলর্, "হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্ন 

পচ্ছিে  ারললে ক্থেউথর্টটর এক্টট প্রযার্ বব্থিষ্টয এব্ং এটটর অিাযারণ ওয়াটারফ্রলন্টর দৃিয 

এব্ং েথব্র েলতা লযান্ডলস্কলপর জর্য িেগ্র থিটটজলুড় থর্উ ইয়ক্নব্ািীলদর গভীর ভাললাব্ািার 

স্থার্। গভর্ নর হ াক্ললর তরফ্ হিলক্ এই উদার থব্থর্লয়াগ এই িোদৃত পাক্নটট  ালত স্থার্ীয় 

পথরব্ারগুললার জর্য এক্টট অন্তভভ নচ্ছক্তর অর্ুভূথত এব্ং অথত প্রলয়াজর্ীয় থিত্তথব্লর্াদর্ প্রদার্ ক্রা 

অব্যা ত রােলত পালর হি থব্ষয়টট থর্চ্ছিত ক্রার হক্ষলত্র িুদরূপ্রিারী ভূথেক্া রােলব্।"  

  

হেথর্ ফ্যালরল থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্ন প্রায় 30 ব্ের যলর পচ্ছিে  ারলললের থিত্তথব্লর্াদর্েূলক্ ও 

িাংসৃ্কথতক্  াব্ থ লিলব্ ভূথেক্া পালর্ ক্লর আিলে। এই পাক্ন প্রথত ব্ের থতর্ থেথলয়লর্রও হব্থি 

োর্ুষলক্ স্বাগত জার্ায়,  া এটটলক্ থর্উ ইয়ক্ন হেলটর িব্লিলয় হব্থি ভ্রেণ  ওয়া হেট 

পাক্নগুললার েলযয এক্টটলত পথরণত ক্লরলে। এটট এক্িেয়  ােির্ র্দী হিলক্ থব্চ্ছিন্ন  লয় 

 াওয়া এক্টট এলাক্ার জর্য এক্টট ক্থেউথর্টট িম্পদ থ লিলব্ ভূথেক্া রােলে। ঐথত যগতভালব্ 

িুথব্যাব্চ্ছিত  লয় িাক্া এক্টট ক্থেউথর্টটর জর্য িার হে িুলে ব্যব্ ার উপল াগী 

থিত্তথব্লর্াদর্েূলক্ িংস্থার্ প্রদার্ক্ারী DF থরভারব্যাঙ্ক হেট পাক্ন পচ্ছিে  ারললে ক্থেউথর্টটর 

জর্য এক্টট থভথত্তস্বরূপ।  

  



থর্উ ইয়ক্ন হেট অথফ্ি অফ্ পাক্নি, থরচ্ছক্রলয়ির্ অযান্ড থ লোথরক্ থপ্রজারলভির্ 250 এর হব্থি 

এক্ক্ পাক্ন, ঐথত াথিক্ িাইট, থব্লর্াদর্ হট্র্ইল, এব্ং হর্ ক্া িলািল হদোলিার্া ক্লর,  া 2021 

িালল হরক্েন িংেযক্ 78.4 থেথলয়র্ োর্ুষ হদেলত থগলয়লের্। এিব্ থিত্তথব্লর্াদর্েূলক্ এলাক্ার 

হ লক্ালর্াটট িম্পলক্ন আলরা তলিযর জর্য, হফ্ার্ ক্রুর্ 518-474-0456 র্ম্বলর অিব্া থভচ্ছজট 

ক্রুর্ parks.ny.gov টিক্ার্ায়, হফ্িব্ুক্ (Facebook)-এ িং ুক্ত হ ার্, অিব্া টভইটার (Twitter)-এ 

আোলদরলক্ অর্ুিরণ ক্রুর্।  
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