অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2020 স্টেট অি দ্ে স্টেট-এর 29তম প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্: 300 বমবলয়র্
মাবকনর্ ডলার পবরকল্পর্ায় আইকবর্ক ইবর কোর্াল পুর্ঃপবরকল্পর্া করা হম্বয়ম্বে

এই কোম্বর্ম্বলর পুর্ঃসংস্কার বহম্বসম্বি আঞ্চবলক পর্ন টর্ িৃবি, কোর্াল সংলগ্ন কবমউবর্টিগুম্বলাম্বত
ির্ো হ্রাস, আপম্বেট কৃষকম্বদ্র জর্ে স্টসচ সুবিধার উন্নবত, মাে ধরার সুম্বর্াগ সম্প্রসারণ এিং
জলাভূ বম পুর্রুিার করা অন্তভুন ক্ত
165 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার িেম্বয় প্রথম স্টেজ এই িের শুরু করার একটি পবরকল্পর্া আম্বে
বরইমাবজর্ দ্ে কোম্বর্ল টাস্ক স্টোম্বসন র সুপাবরে
স্টরন্ডাবরং পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট-এর 29তম প্রস্তাবর্াটি উমমাচর্
কমরমের্: একটি 300 মাা্র্কন র্ র্মর্িয়র্ ডিার পর্রকল্পর্া স্টেখামর্ ইর্র কযার্ািমক পুর্ঃপর্রকল্পর্ার
মাধ্যমম পেনটর্ বাড়ামত কযামর্মির উপর র্বমর্াদ্র্মূিক কােনক্রম প্রর্তষ্ঠা কমর, বর্যা প্রশমর্ কমর,
স্টেচ ও র্বমর্াদ্র্মূিক পর্রমবশ বৃর্ি, মাে ধ্রা এবং জিাভূ র্ম পুর্রুিার করার মমতা কােনক্রম
েম্প্রোরণ করা োমব। গভর্নর র্র্উ ইয়কন পাওয়ার অ্থর্রটি স্টবাডন (New York Power Authority
Board)-স্টক জার্ুয়ার্রর ববঠমক আগামী পাাঁচ বেমরর মমধ্য 300 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিার র্বর্র্ময়াগ
অ্র্ুমমাদ্র্ করমত েুপার্রশ করমের্, এই স্টবাডন এখর্ কযামর্ি কমপনামরশর্মক েহমোগী র্হমেমব
তত্ত্বাবধ্ার্ কমর।
"19 শতমক েখর্ ইর্র কযার্াি খর্র্ করা হয় তখর্ তা স্টেট ও জার্তমক েমৃর্ির পমথ র্র্ময় োয়
আর এই বের আমরা আমামদ্র স্টেমটর 21 শতমকর প্রময়াজর্ স্টমটামর্ার জর্য কযার্ািটি পুর্ঃেংস্কার
করব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঐর্তহার্েক জিপথ রূপায়মণর এই োহেী এবং দ্ূরদ্শী
পর্রকল্পর্া এম্পায়ার স্টেট ট্রায়ামির েফিতা, আপমেট র্র্উ ইয়কন জুমড় পেনটর্ েুর্বধ্া বৃর্ি,
বতন মামর্র কযার্াি েংিগ্ন কর্মউর্র্টির র্ির্তিাপকতা উন্নত এবং জিপমথর অ্থননর্র্তক িার্য়ত্বগুর্ি
র্র্র্িত কমর ভামিা একটা ভর্বষ্যৎ গমড় তু িমব।"

"একজর্ আপমেট র্র্উ ইয়কন বােী র্হমেমব োরা ইর্র কযার্ামির কামে বাে কমর এবং কযার্াি েংিগ্ন
কর্মউর্র্টিমত র্র্য়র্মত র্ভর্জট কমর তামদ্র স্টেমে আর্ম জার্র্ কযার্াি পুর্ঃেংস্কার করার এই পর্রকল্পর্া
কীভামব এই অ্ঞ্চিমক একটি প্রধ্ার্ পেনটর্ হাব বতর্র করার আরও েম্ভাবর্া উদ্ঘাটিত করমত
পামর," স্টলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচু ল িম্বলর্। "র্র্উ ইয়মকন র ইর্তহাে ও প্রবৃর্িমত এই কযার্াি গুরুত্বপূণন
ভূ র্মকা পাির্ কমরমে এবং এই র্তু র্ র্বস্ময়কর প্রকল্পগুমিা বাস্তবায়মর্র মাধ্যমম এই কযামর্িটি গুরুত্বপূণন শর্ি
র্হমেমব গমড় উঠমব এবং এখামর্ স্টে 225 কর্মউর্র্টি আমে তামদ্র এই প্রকল্প অ্ঞ্চি জুমড় ভ্রমমণর মাধ্যমম
অ্থননর্র্তকভামব ভামিা থাকা ও জীবর্োোর মামর্র স্টেমে ইর্তবাচক অ্বদ্ার্ রাখমব।"

এই বের একটি প্রথম পেনাময়র অ্থনায়র্ শুরু হমব োর দ্ুইটি অ্ংশ থাকমব: একটি 100 র্মর্িয়র্
মার্কন র্ ডিামরর অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ তহর্বি ো কযার্ামির কাোকার্ে কর্মউর্র্টির জর্য র্বর্র্ময়াগ
করা হমব এবং অ্র্য 65 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামরর র্বর্র্ময়াগ ো বরফ জযাম এবং এই েম্পর্কন ত
বর্যা প্রর্তমরামধ্ র্শমর্কমটর্ড এিাকামক োহােয করমব।
পর্রকল্পর্ার তহর্বমির অ্বর্শষ্ট 135 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিার পরবতীকামি র্রইমার্জর্ টাস্ক স্টফামেন এর
(Reimagine Task Force) েুপার্রশকৃ ত গমবষ্ণার জর্য বরাদ্দ করা হমব, স্টেইোমথ বর্যা প্রশমর্,
আক্রমণাত্মক স্টপাকামাকড় স্টথমক প্রর্তমরাধ্ এবং বাস্তুতন্ত্র পুর্রুিার েম্পর্কন ত েমাধ্ার্গুর্ি েম্পন্ন
করা হমব।

কোর্াল সংলগ্ন কবমউবর্টির জর্ে র্তু র্ অথন নর্বতক উন্নয়র্ তহবিল
স্টপ্রাগ্রামমর প্রথম পেনাময়, একটি 100 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামরর অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ তহর্বি জি
েংক্রান্ত র্বমর্াদ্র্ বাড়ামত কযার্ামির অ্বকাঠামমা পুর্ঃবযবহার কমর এমর্ প্রকল্প গ্রহণ করমব ো
কযার্ামির র্তু র্ র্বমর্াদ্র্মূিক উন্নর্ত গভর্নমরর এম্পায়ার স্টেট ট্রায়ামির গর্তপথ পর্রবতন র্ কমর,
ঐর্তহার্েক কযার্ামির কাঠামমা উদ্োপর্ কমর এবং কযার্ািোইমড অ্র্র্য আকষ্নণ এবং কােনক্রম
গমড় তু মি। এর মমধ্য স্টমাটামুটি 25 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামরর প্রাথর্মক প্রকমল্পর একটি তহর্বি
অ্র্বিমে বরাদ্দ করা হমব:
•

সংর্ুক্ত কবমউবর্টি: মর্মরার কাউর্ির "স্টরাকমপাটন িুপ" প্রকল্পটি স্টরাকমপামটন স্টেট

•

ইউর্র্ভার্েনটি অ্ব র্র্উ ইয়কন (SUNY) কমিজমক এম্পায়ার স্টেট স্টট্রইিযামের োমথ
েংেুি করমব ো স্টরাকমপামটনর একটি গ্রাম আর এটি করা হমব এই এিাকায় একটি
কযার্াি গাডন-স্টগট র্দ্ময় একটি পথচারী স্টেতু এবং ওভারিুক র্র্মনাণ কমর োর জর্য
রািফ উইিের্ ফাউমেশর্ (Ralph Wilson Foundation)-এর কাে স্টথমক 2
র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিার অ্র্ুদ্ার্ েহায়তা গ্রহণ করা হমব।
"আইকবর্ক অিকাঠাম্বমা" উদ্র্াপর্: ইিারঅ্যাকটিভ,ক্যানাল "অস্থাবর বাাঁধ"-এর
হাইমরা-চার্িত আমিাকেজ্জা - প্রাথর্মকভামব আমোরডাম ও কযার্মজাহামরই স্টমাহাক
র্রভার উপতযকা - এই কযার্ামি ঐর্তহয এবং তার ইর্তহােমক ইর্ির্র্য়ার্রং উৎকষ্ন
র্হমেমব উদ্োপর্ করমব।
জলীয় বিম্বর্াদ্ম্বর্র সম্প্রসারণ: স্টেমর্কা জিপ্রপামতর কামে োয়ুগা স্টিমকর উত্তর
প্রামন্তএকটি র্তু র্ স্টহায়াইটওয়াটার স্টডর্েমর্শর্, এই অ্ঞ্চমি প্রাকৃ র্তক-পেনটর্ এবং

•

ক্রীড়া দ্শনর্াথীমদ্র বৃর্ির জর্য মমিজুমা জাতীয় বর্যপ্রাণী আশ্রয় েংিগ্ন একটি
ের্ক্রয় ওয়াটার স্টপাটনে স্টকােন র্র্মনামণর জর্য র্বদ্যমার্ জি র্র্য়ন্ত্রণ অ্বকাঠামমার
উপর র্র্ভন র করমব।
•

র্তু র্ িেিহাম্বরর জর্ে বেল্প বিষয়ক সম্পবি খাপ খাওয়াম্বর্া: র্রইমার্জর্ কযার্ািে

•

প্রর্তমোর্গতার র্বজয়ী, একটি কযার্ািোইড পমকট এিাকা, স্টেন্ট্রাি র্র্উ ইয়মকন র
মযার্ডের্ কাউর্ির দ্বারা বতর্র করা হমব, ওল্ড ইর্র কযার্াি বরাবর কযার্মোটার
একটি োমবক র্শল্প েম্পর্ত্তমত - 21 শতাব্দীর কযার্ািোইড র্ির্ভং-এর জর্য র্তু র্
মমডি প্রদ্শনর্ কমর।
গন্তিে এলাকার আিাসর্গুম্বলার উন্নয়র্: আমোরডামমর স্টমাহক র্রভামরর উপর
ঐর্তহার্েক গাই পাকন স্টমর্র (Guy Park Manor), একটি আপযায়র্ এিাকা র্হমেমব
পুর্জনম হমব এবং ইর্তমতামধ্য র্বদ্যমার্ কযার্াি িক জুমড় র্র্র্মনত একটি পথচারী
স্টেতু র্দ্ীর র্বপরীত র্দ্মক এম্পায়ার স্টেট ট্রায়াি বরাবর রামতর জর্য অ্র্তর্রি
বােিার্ অ্যামেে প্রদ্ার্ করমব।

স্টরবসবলম্বয়বির উন্নবতকরণ কোর্াল সংলগ্ন কবমউবর্টিম্বক েবক্তোলী কম্বর
স্টমাহাক র্রভার উপতযকায় দ্ীঘন িায়ী গ্রীষ্ম এবং শীতকািীর্ বর্যা প্রশর্মত করমত োহােয করার
জর্য, প্রায় 65 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামরর একটি বরাদ্দ বরফপাত এবং আোরমটর্কং স্টরর্জং এবং
বরফ জযাম প্রর্তমরামধ্ স্টমাহমকর র্র্র্দ্ন ষ্ট অ্ংমশ ভরাট করার জর্য বযবহার করা হমব, এর পাশাপার্শ
স্টেমকামর্া বরফ জযাম পেনমবেণ এবং েম্ভাবয বর্যার র্বষ্ময় কর্মউর্র্টিমক েুষ্ঠুভামব েতকন করার
জর্য আগাম েতকন তা বযবিা গমড় স্টতািা এবং ঐর্তহার্েক েককাড র্ডর্িক্টেহ র্শমর্কমটর্ডর ও
স্টস্কাইটা এিাকা র্ঘমর গ্রীষ্মকািীর্ বর্যা ও বরফ জযাম প্রশর্মত করমত োহােয করার জর্য
র্র্েকায়ার্ার র্র্উ ইয়কন পাওয়ার অ্থর্রটির র্ভচার স্টফর্র পাওয়ার বাাঁধ্টি পুর্ঃর্র্মনাণ করমব। টাস্ক
স্টফামেনর েুপার্রমশ আরও গমবষ্ণার জর্য বাড়র্ত পন্থা র্র্ধ্নারণ করা হমব, োমত স্টমাহামকর বর্যা
জর্র্ত দ্ুমেনাগ কমামর্া োয় এবং খাি জুমড় জিজ ইর্মভর্েভ প্রজার্তর উত্থার্ স্টমাকামবিা করা
োয়।

কৃষকম্বদ্র জর্ে উন্নত স্টসচ
এই পর্রকল্পর্ার মমধ্য রময়মে ওময়োর্ন র্র্উ ইয়মকন খরার স্টরর্ের্িময়র্ি বাড়ামত একটি স্টেচ র্ডর্িক্ট
প্রর্তষ্ঠা করা োমত ঐ েব কাউর্িগুর্ির কৃ ষ্কগণ গ্রীমষ্মর স্টমৌেুমম প্রময়াজর্ীয় মুহুমতন পার্র্র
র্র্ভন রমোগয েুমোগ পায়। উচ্চ মূমিযর ফি ও েবর্জর উৎপাদ্র্ েম্প্রোরমণর জর্য পার্র্র র্র্র্িত
প্রমবশার্ধ্কার প্রময়াজর্, র্বমশষ্ কমর স্টেেব এিাকায় আজ কযার্ামির পার্র্ প্রমবশ করমত পামর
র্া। কম বৃর্ষ্টপামতর েময় পার্র্ পাওয়া র্র্র্িত করমত, "স্মাটন ওয়াটার মযামর্জমমি র্েমেম"-এর
অ্ংশ র্হমেমব কযার্াি বর্হগনমর্ অ্বকাঠামমা আধ্ুর্র্ক করা হমব ো আবহাওয়া পর্রবতন মর্র জর্য
ভামিা োড়া র্দ্মত পামর। র্র্উ ইয়কন স্টেট র্ডপাটনমমি অ্ব এর্গ্রকািচার অ্যাে মামকন ট (New York
State Department of Agriculture and Markets) দ্বারা পর্রচার্িত একটি র্তু র্ গ্রাি স্টপ্রাগ্রাম
স্টেচ পর্রকাঠামমায় অ্র্তর্রি স্টবেরকার্র র্বর্র্ময়াগ করমব।

বিশ্বমাম্বর্র মাে বেকার ও জলাভূ বম পুর্রুিার জলাভূ বম
ওময়োর্ন র্র্উ ইয়মকন র্বশ্বমামর্র মাে র্শকার বযবিা উন্নত করমত, র্তু র্ পর্রকল্পর্ায় মামের
বােিার্ বাড়ামত কযার্াি স্টথমক জি অ্পোরণ, মাে র্শকামরর েুমোগ উন্নত করা, স্টিক অ্িার্রও
উপর্দ্ী স্টথমক শরমত মাে ধ্রার স্টমৌেুম বাড়ামর্ার েুপার্রশ করা হময়মে। এর মমধ্য রময়মে
অ্রর্িি, মর্মরা এবং র্ায়াগ্রা কাউর্িগুমিার মমধ্য মূি স্টরামতর োমথ জর্োধ্ারমণর মাে ধ্রার
েুর্বধ্া প্রোর্রত করার জর্য অ্থনায়র্। উপরন্তু, এটি একটি এমর্ স্টপ্রাগ্রামমক ের্াি কমর ো স্টেন্ট্রাি
র্র্উ ইয়মকন র জিাভূ র্ম পুর্ঃিাপমর্র জর্য কযার্ামির জি র্ফর্রময় র্দ্মব ো এক শতাব্দী আমগ
কযার্ামির র্র্মনাণ দ্বারা আমপাে করা হয়। এর ফমি মমিজুমা জাতীয় বর্যপ্রাণী আশ্রময়র কাোকার্ে
এিাকায় প্রর্ত বের 1 র্মর্িয়মর্র স্টবর্শ পার্খর জর্য একটি অ্িায়ী আবামের বযবিা করা োমব
োর ফমি এই অ্ঞ্চিটি, প্রকৃ র্ত স্টপ্রমী, িার্ীয় বযর্ি এবং োরা অ্ঞ্চি এবং এর বাইমর স্টথমক আো
দ্শনর্াথীমদ্র আরও আকৃ ষ্ট করমত উমেখমোগযভামব উন্নত হমব।

বরইমাবজর্ দ্ে কোম্বর্ল টাস্ক স্টোসন বরম্বপাম্বটন সুপাবরেগুম্বলা স্টেয়ার কম্বরম্বে
এই পর্রকল্পর্ার ধ্ারণাগুর্ি র্রইমার্জর্ দ্য কযামর্ি টাস্ক স্টফামেনর প্রস্তাবর্া স্টথমক উদ্ভূ ত। 2019
োমির স্টম মামে গভর্নর কুওমমা কতৃন ক চািু করা এই র্রইমার্জর্ দ্য কযামর্ি টাস্ক স্টফােন স্টফােন 21
শতক ধ্মর 195 বেমরর ইর্র খাি কীভামব পুর্ঃপর্রকর্ল্পত হমত পামর তার একটি বযাপক তদ্ন্ত
করার জর্য আজ একটি েরকার্র র্রমপামটন গভর্নরমক পূণন ফিাফি প্রদ্ার্ কমরমে। টাস্ক স্টফােনমক স্টেট
করা হময়মে:
•
•
•
•

•

র্র্উ ইয়কন বােীমদ্র জীবর্োোর মার্ উন্নত করার িমেয এর্র কযামর্মির েম্ভাবর্ােুি
র্তু র্ বযবহার ের্াি করা
কযামর্ি কর্রডর েংিগ্ন অ্ঞ্চমির অ্থননর্র্তক র্বকামশ এর্র কযামর্ি র্কভামব েহায়তা
করমত পামর এবং উন্নয়র্ ত্বরার্িত করমত পামর তা পেনামিাচর্া করা
ইর্র কযার্াি েংিগ্ন অ্ঞ্চমি র্বমর্াদ্র্ এবং পেনটর্ উন্নয়মর্র র্তু র্ েুমোগ স্টখাাঁজা
কযার্াি েংিগ্ন কর্মউর্র্টিগুর্ির খাপ খাওয়ামর্ার েমতা এবং বাস্তুতমন্ত্রর পুর্রুিামরর
উন্নর্ত র্বধ্ার্ করমত ইর্র কযার্াি কীভামব বর্যার প্রমকাপ এবং বরফ জমম োওয়ার
েমেযা েমাধ্ার্ হ্রাে করমত েহায়তা করমত পামর তা পেনামিাচর্া করা এবং
ওময়োর্ন র্র্উ ইয়মকন র কৃ র্ষ্ স্টেেগুর্ির জর্য জি স্টেমচর েম্প্রোরণ করমত ইর্র
কযার্ামির পর্রকাঠামমা বযবহামরর েুমোগগুর্ি ের্াি করা

টাস্ক স্টফামেনর েভাপর্তমত্ব রময়মের্ স্টজার্র্ই মাহর্র্, র্র্উ ইয়কন স্টেট থ্রুওময় অ্থর্রটি স্টচয়ার এবং
োমবক ওয়ার্ডাগা কাউর্ির এর্ের্কউটিভ। মাহর্র্ স্টেন্ট্রাি র্র্উ ইয়মকন টাস্ক স্টফামেনর কাজ তত্ত্বাবধ্ার্
করমের্। প্রাির্ স্টিফমটর্যাি গভর্নর বব ডার্ফ, ওময়োর্ন র্র্উ ইয়মকন আঞ্চর্িক েহ-েভাপর্তর
দ্ার্য়ত্ব পাির্ করমবর্, স্টেখামর্ স্টজামেফ মামটনর্ে, প্রাির্ পর্রমবশ েংরেণ দ্প্তমরর (Department of
Environmental Conservation) কর্মশর্ার, স্টমাহক ভযার্ির েহ-েভাপর্তর দ্ার্য়ত্ব পাির্ করমবর্।

অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ এবং কমন েম্পাদ্র্মোগয প্রস্তাবর্া োড়াও,
কযার্ািে টাস্ক স্টফােন র্রমপামটন ো আজ প্রকাশ করা হয়, এর
স্টরর্ের্িময়র্ি শর্িশািী করার জর্য েমাধ্ার্, কৃ র্ষ্জর্মর জর্য
ইয়মকন মাে ধ্রার েুমোগ েম্প্রোরণ এবং স্টেন্ট্রাি র্র্উ ইয়মকন

এই ফিাফি র্বস্তার্রত র্রইমার্জর্ দ্য
মমধ্য আমে জিপথ বরাবর ঝড়
স্টেমচ বযবিার উন্নর্ত, ওময়োর্ন র্র্উ
জিাভূ র্ম পুর্রুিার।

টাস্ক স্টফােন এই জিপথ স্টের্ ভর্বষ্যমত র্বর্র্ময়ামগর জর্য একটি র্তু র্ দ্ৃর্ষ্ট েমথনর্ কমর এমর্
েুমোগ এবং েমাধ্ার্ ের্াি করমত র্মউর্র্র্েপযাি স্টর্তা, স্টেকমহাল্ডার, িার্ীয় বযবোময়র মার্িক,
র্বজ্ঞার্ী এবং অ্র্যার্য র্বমশষ্জ্ঞ ও কর্মউর্র্টি েদ্েযমদ্র োমথ েুি হমের্। গত বের র্র্উ ইয়কন
পাওয়ার অ্মথার্রটি এবং র্র্উ ইয়কন স্টেট কযার্াি কমপনামরশমর্র উমদ্যামগ অ্র্ুর্ষ্ঠত এই র্রইমার্জর্ দ্য
কযার্ািে প্রর্তমোর্গতা স্টথমক টাস্ক স্টফােন স্টে ধ্ারণা স্টপময়মে তার অ্মর্কগুর্িই এই র্রমপামটন
এমেমে। SUNY-এর রকমফিার ইিটিটিউট অ্ব গভার্নমমি, টাস্ক স্টফামেনর পে স্টথমক গ্রীমষ্মর েময়
পাাঁচটি কযার্াি েংিগ্ন কর্মউর্র্টি-িকমপাটন, স্টরাকমপাটন, র্শয়ার্র্র্ের্দ্, ইউটিকা এবং োইরাইউমজ স্টবশ
র্কেু আউটর্রচ স্টেশর্ পর্রচাির্া কমর - ো জর্োধ্ারমণর কাে স্টথমক প্রাপ্ত র্চন্তা ও ধ্ারণা স্টপময়
র্তু র্ কমর র্চন্তা-ভাবর্া করমত শুরু কমর। একটি র্রইমার্জর্ কযামর্ি ওময়বোইমটর ধ্ারণাও স্টেখার্
স্টথমক অ্র্ুমমাদ্র্ করা হময়মে োর ফমি এটি আমরা দ্ূরবতী কযামর্ি বযবহারকারীমদ্র তামদ্র
মতামত টাস্ক স্টফামেনর কামে প্রদ্ামর্র েুমোগ কমর র্দ্মে।
েংস্কামরর উমদ্যাগটি গভর্নর কুওমমার কযামর্ি কর্রডমর র্বর্র্ময়াগ করমত ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্
উমদ্যাগ (Downtown Revitalization Initiative) এবং স্টটে র্র্উ ইয়কন (Taste NY) েহ েফি
উমদ্যাগগুর্ির উপর র্ভর্ত্ত কমর গঠিত, ো কযার্াি েংিগ্ন কর্মউর্র্টিগুর্িমত র্তু র্ র্শল্প, বযবো এবং
আবাের্ গমড় উঠমত উৎোর্হত কমরমে। আরও পেনটর্ এবং র্বমর্াদ্র্মক আকৃ ষ্ট করমত কযামর্মির
পূণন েম্ভাবর্ামক স্টেমি োজামর্া উমদ্যাগটির মূি িেয। গভর্নর কুওমমা এবং স্টেমটর েংিা ও
কতৃন পমের কমনচারীরা এম্পায়ার িাইর্ কর্মউর্র্টির োমথ েহমোর্গতা করমবর্ এবং তারা এর্গময়
োওয়ার মমতা প্রকমল্পর োফিয র্র্র্িত করমত টাস্ক স্টফামেনর েদ্েয ও অ্র্যার্য স্টেকমহাল্ডারমদ্র েমে
পরামশন কমর চিমবর্ ।
ইর্র কযার্ামির র্দ্ীপথ র্দ্ময় বেমর 1.6 র্মর্িয়র্ বার োতায়াত করা হয়, আমগকার র্দ্মর্ কযার্ামি
বজরা স্টটমর্ র্র্ময় োওয়ার জর্য খচ্চর এবং স্টঘাড়া দ্বারা বযবহৃত স্টর্ৌকা টার্ার জর্য র্দ্ীতটি পথ
বযবহৃত হত। র্দ্ীপথটি গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার স্টেট র্দ্ীপথ (Empire State Trail) এর
অ্ংশ, ো 2020 োমির স্টশষ্র্দ্মক েখর্ েম্পূর্ন হময় োমব তখর্ স্টেমটর র্বর্বধ্-বযবহামরর র্দ্ীপথ
স্টর্টওয়ামকন র মমধ্য 750 মাইমির দ্ীঘনতম র্দ্ীপথ হমব। গভর্নর স্টডউইট র্ির্টর্ 1817 োমির 4
জুিাই মূি ইর্র কযার্ামির উপর কাজ শুরু কমরর্।
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