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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি র্তুর্ মমবর্িার্ স্টের্ িম্বলর সাম্বে 
িাই লাইর্ সংযুক্ত করার প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
পবরকল্পর্াটি র্তুর্ সিনজর্ীর্ স্থার্ মতবর করম্বত এিং ক্রমির্নমার্ মোর্িাটর্ এলাকায় পাম্বয় চলা 

োবফক হ্রাস করম্বত িাই লাইর্ প্রসাবরত করম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মযার্হাটমর্র হাই লাইর্ (High Line) সম্প্রসারমের একটি প্রস্তাব 
ঘ াষো কমরমের্ যামে  2021সামলর ঘেট অ্ফ দ্য ঘেমটর অ্ংশ হহমসমব সম্প্রহে ঘ ালা মমহর্হার্ ঘের্ 
হল ঘেমক পেচারীমদ্র উহিে হাাঁটা পমের হর্রহবহিন্ন প্রমবশাহিকার ঘদ্ওযা যায। একটি সরকাহর-
ঘবসরকাহর অ্ংশীদ্াহরমের অ্ংশ হহমসমব, ব্রুকহফল্ড প্রপাটিন  গ্রুপ (Brookfield Property Group) 
এম্পাযার ঘেট ঘেমভলপমমন্ট (Empire State Development), হর্উ ইযকন  এবং হর্উ জাহসনর 
বন্দর কেতন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey), এবং হাই লাইমর্র বনু্ধমদ্র 
(Friends of the High Line) সামে অ্ংশীদ্াহরে করমব হাই লাইমর্র 10ম এহভহর্উ টাহমনর্াস 
ঘেমক ব্রুকহফমল্ডর মযার্হাটর্ ওমযে পাবহলক ঘেস পযনন্ত একটি এল-আকত হের সংমযাগ হর্মনামের 
জর্য।  
  
"এটা হমব সব ঘচময উচ্চাহভলাষী পুর্ঃউন্নযর্ যা কমযক দ্শক িমর হর্উ ইযকন  হসটি ঘদ্ম মে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "য র্ ঘবসরকাহর  ামের অ্েনর্ীহে হপহেময পমর, ে র্ রাজয সরকার 
পহরকাঠামমা হর্মনাে কমর এবং উন্নযমর্ উৎসাহ প্রদ্ার্ কমর। সুন্দর মমহর্হার্ ঘের্ হলটি ঘ ালা, ঘপর্ 
ঘেশমর্র সংস্কার এবং এই হাই লাইর্ সম্প্রসারে প্রকল্প এই বের শুরু হমব। এই সংমযাগ ওমযে 
সাইমের একটি ঘজলা বযাপী পুর্ঃউন্নযমর্র অ্ংশ যা COVID এর পরবেী হবমে বযহিগে বাজার 
শুরু করমব।"  
  
গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুযাযী, প্রকল্পটি হবদ্যমার্ হাই লাইর্ পূবন হদ্মক 10ম এহভহর্উ এবং 30েম হিট 
প্রসাহরে করমব োযার এহভহর্উ বরাবর 9ম এবং 10ম এহভহর্উমযর মাঝামাহঝ পযনন্ত হবস্ততে করমব, 
ঘয ামর্ এটি উত্তর হদ্মক  ুরমব এবং উহিে পাবহলক ঘেমস সংযুি হমব। এরপর পাবহলক ঘেসটি 
সরাসহর 9ম এহভহর্উমে সমাপ্ত হমব ফারমল হবহল্ডং এবং র্েুর্ মমহর্হার্ ঘের্ হমলর প্রমবশদ্বামরর 
উমটাহদ্মক।  
  
ঘকৌশলগেভামব এই সব স্থামর্ হাই লাইর্ সম্প্রসারে শুিুমাত্র র্েুর্ পাবহলক ঘেস মেহর কমর োই 
র্য বরং ঘপর্ ঘেশর্ এবং হােসর্ ইযােন  এবং পােনবেী এলাকার মমিয পেচারীমদ্র প্রমবশাহিকার 
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সম্পমকন  সম্প্রদ্ামযর উমদ্বমগর কো েুমল িমর। হমেটাউর্ ওমযে মযার্হাটমর্র একটি ক্রমবিনমার্ 
বাহেহজযক এবং আবাহসক এলাকায পহরেে হওযা অ্বযাহে ঘরম মে। হাই লাইর্ হর্উ ইযমকন র 
সবমচময জর্হপ্রয উহিে পাকন , এবং এর সম্প্রসারে এই ক্রমবিনমার্ এলাকায যাত্রী, বাহসন্দা এবং 
পযনটকমদ্র জর্য হর্রাপদ্ পে প্রদ্ার্ করমব।  
  
এটি হাই লাইমর্র দ্টুি পহরকহল্পে সম্প্রসারমের প্রেম পযনায যা হমেটাউর্ ওমযমের মিয হদ্ময আমরা 
পেচারীমদ্র জর্য অ্র্ুকূল এবং হর্রাপদ্ সংমযাগ মেহর করমব, র্েুর্ মমহর্হার্ ঘের্ হল ঘেমক 
হােসর্ হরভার পামকন র হপযার 76 পযনন্ত। হদ্বেীয পযনাময হাই লাইমর্র উত্তর-পহিম প্রান্ত প্রসাহরে 
হমব, যা বেন মামর্ 34ম হিট এবং 12ম এহভহর্উমে ঘশষ হয, উত্তরহদ্মক জাহভটস ঘসন্টামরর পাশ 
হদ্ময হগময পহিম হদ্মক  ুমর ওমযে সাইে মহাসড়ক অ্হেক্রম কমর এবং হােসর্ হরভার পামকন র 
পরবেী বড় পাবহলক হপযার হপযার 76 এ ঘশষ হয।  
  
ব্রুকবফল্ড প্রপাটিন  গ্রুম্বপর মোম্বর্বজং পাটন র্ার স্টির্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "ব্রুকহফমল্ডর মযার্হাটর্ ওমযে 
কমমেমের ঘকন্দ্রীয উপাদ্ার্ হমব একটি 2 একমরর প্রাকত হেক দ্তশয যিু পাবহলক োজা যা 
240,000 বগন ফুট হকউমরমটে ঘরেুমরন্ট এবং ঘদ্াকার্ দ্বারা পহরমবহিে হমব এবং সারা বের িমর 
পাবহলক ইমভন্ট, আটন  ইর্েমলশর্ এবং একটি আইস হরঙ্ক দ্বারা উদ্দীহপে রা া হমব, যা 
আংহশকভামব NHL ঘপ্রাগ্রাম করা হমব। হাই লাইর্ এেমটর্শর্, যা র্েুর্ মমহর্হার্ ঘের্ হলমক 
মযার্হাটর্ ওমযে োজা এবং হাই লাইমর্র বাহক অ্ংমশর সামে সংযুি করমব, ো পুমরা এলাকাড় 
জর্য একটি প্রিার্ সংমযাজর্ হমব, যা পেচারীমদ্র জর্য এই এলাকার প্রমবশাহিকার এবং চলামফরামক 
সহজ এবং আমরা উপমভাগয কমর েুলমব।"  
  
িাই লাইম্বর্র বর্িনািী পবরচালক এিং সি-প্রবতষ্ঠাতা রিাটন  িোমন্ড িম্বলর্, "মযার্হাটমর্র পহিম 
পামেন পাবহলক ঘেস, সাংস্কত হেক প্রহেষ্ঠার্, বযবসা এবং গুরুেপূেন পহরবহর্ ঘকমন্দ্র বাহসন্দা, কমী 
এবং দ্শনর্ােীমদ্র আমরা ভামলাভামব সংযুি করার জর্য আমরা গভর্নমরর কাযনালয এবং ব্রুকহফমল্ডর 
সামে কাজ করমে ঘপমর উচ্ছ্বহসে। এই অ্র্র্য গে প্রমবশাহিকামরর প্রকল্পমক এহগময হর্ময যাওযার 
জর্য আমরা আগামী মাসগুমলামে রাজয এবং আমামদ্র প্রহেমবশীমদ্র সামে কাজ করার জর্য 
উদ্গ্রীব।"  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
স্টপ্রবসম্বেে ও মম্বর্ার্ীত প্রর্ার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "ওমযে সাইমের অ্র্যার্য 
স্থামর্ হাই লাইর্ সম্প্রসারে করা, যার মমিয সদ্য ঘ ালা মমহর্হার্ ঘের্ হল, একটি হর্রহবহিন্ন, 
হর্রাপদ্ সংমযাগ মেহর কমর পেচারীমদ্র জর্য একটি অ্েযন্ত জর্বহুল এলাকার মমিয হদ্ময। এই 
সরকাহর-ঘবসরকাহর অ্ংশীদ্াহরে ওমযে সাইমের গহেমবগ অ্বযাহে রাম  এবং এলাকার দ্ী নমমযাদ্ী 
অ্েননর্হেক প্রবতহি এবং উন্নযর্মক েরাহিে কমর।"  
  
  

###  
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