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গভর্নর কুওম্বমা বর্র্নাবরত সমম্ব়ের বতর্ মাস আম্বগ ওম্বের্ পাকন ওম্ব়ে ককাস্টাল গ্রীর্ওম্ব়ের চূডান্ত 
বিভাগ সম্পরূ্ন হও়োর কথা ক াষর্া কম্বরম্বের্ 

 
সাইম্বকল আম্বরাহী এিং পথচারীম্বের জর্ে পথ আজ খুলম্বে  

  
কজান্স বিচ িোবর়োর দ্বীম্বপর সমগ্র দে নে িরাির ভ্রমর্ সক্ষম কম্বর কে়োর কম্বর িেিহাম্বরর পাথ 

সমম্ব়ের আম্বগ সম্পরূ্ন করা হম্ব়েম্বে  
  

েবিগুম্বলা এখাম্বর্ উপলব্ধ 
 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওমের্ পার্ন ওম়ে কর্াস্টাল গ্রীর্ওম়ের তৃতী়ে এবং চূডান্ত ববভাগ 
সমূ্পর্ন হও়োর র্থা ক াষর্া র্মরমের্, যা এখর্ সাইবিস্ট, রার্ার, কেটার এবং ও়োর্ারমের 
েবৃির্ন্দর্ পাবর্র পামডর এলার্াগুবল উপমভাগ র্রার সুমযাগ র্মর বেমে। পমথর চূডান্ত অ্ংমের 
বর্মনার্, যা অ্মটাবর 2019 সামল গভর্নর দ্বারা প্রথম ক াষর্া র্রা হ়ে, তা প্রা়ে েে মাইল েী ন, 
ওম়েস্টার কব েহমরর কটামব ববচ এবং র্যাপবি কস্টট পামর্ন র মমযয অ্ববিত, কবববলর্ এবং আইবিপ 
েহমর, এবং বর্যনাবরত সমম়ের বতর্ মাস আমগ কেষ হম়েবেল 2020 সামলর শুরুমত হালর্া, শুষ্ক 
েীমতর র্ারমর্। পথটি আজ সাইমর্ল আমরাহী এবং পথচারীমের জর্য কখালা হমব।  
  
"লং আইলযামের বাবসন্দামের জীবর্ সমৃদ্ধ র্রমত আমরা আমামের পযনটর্ বেল্প এবং রাষ্ট্রী়ে 
পবরর্াঠামমামত করর্র্ন  বববর্ম়োগ র্রবে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বর্যনাবরত সমম়ের বতর্ মাস 
আমগ এই প্রর্মল্পর সমাবি লং আইলযামের প্রারৃ্বতর্ কসৌন্দযন এবং সমৃদ্ধ সসর্মতর ইবতহাস তুমল 
যরার সামথ লং আইলযামে বর্রাপে এবং স্মাটন  পবরবহর্ ববর্ল্প আর্ার অ্ঙ্গীর্ারবদ্ধতার এর্টি 
প্রমার্।"  
  
ওমের্ পার্ন ওম়ে কর্াস্টাল গ্রীর্ওম়ের তৃতী়ে এবং চূডান্ত পযনা়ে কজান্স ববচ বযাবর়োর আইলযাে 
বরাবর কে়োর র্মর বযবহামরর পমথর আট বেমরর র্াজ কেষ র্মর। গ্রীর্ওম়ের প্রথম পযনা়ে 2013 
সামল সমূ্পর্ন হ়ে এবং এমলর্ ফ্যারান্ট কমমমাবর়োল বাইর্ওম়ে কথমর্ ও়োন্টা  কস্টট পার্ন ওম়ে বরাবর 
কজান্স ববচ কবার্ন ও়োর্ পযনন্ত যা়ে। বদ্বতী়ে পযনা়ে, যা কজান্স ববচ কথমর্ কটামব ববচ পযনন্ত কগমে, 
তা 2014 সামল সমূ্পর্ন হ়ে। কিইলটি এোডাও বযাবর়োর আইলযামের পবিম প্রামন্ত কজান্স সসর্মতর 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ocean_Parkway_Coastal_Greenway_Path_Extension.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-162-million-extension-ocean-parkway-coastal-greenway-shared-use-path


 

 

কে়োর র্রা বযবহামরর অ্বসর পমথর সামথ সংযুক্ত হ়ে, যা 2019 সামল বর্যনাবরত সমম়ের আমগই 
সমূ্পর্ন হ়ে।  
  
এই পথ বরাবর ভ্রমর্র্ারীরা কগ্রট সাউথ কব এবং উেী়েমার্ বর্উ ই়ের্ন  বসটির োইলাইর্ এবং 
েত েত লং আইলযামের-কেেজ উবিে, ববমচর  াস, বচরসবুজ গাে, কবমববর উবিে, ববচ প্লাম, 
এবং অ্র্যার্য কেেজ  াস এবং বর্য ফু্ল সহ চমৎর্ার েমৃেযর র্ান্দবর্র্ কসৌন্দযন উপমভাগ র্রমত 
পামরর্। উপরন্তু, ভ্রমর্র্ারীরা বেক্ষা পযামর্মলর মাযযমম লং আইলযামের ইবতহাস এবং প্রারৃ্বতর্ 
উপাোর্ সম্পমর্ন  জার্ার সুমযাগ পামবর্ যা কবমে কবমে পথ বরাবর িাপর্ র্রা হম়েমে।  
  
পথ বযবহারর্ারী এবং কমাটরচালর্ উভম়ের জর্য বর্রাপত্তার বযবিা িাপর্ র্রা হ়ে িাবফ্র্ োন্ত 
র্রমত এবং ড্রাইভওম়েমত র্তুর্ পমথর ক্রবসং হাইলাইট র্রার জর্য, যার মমযয আমে পমথর বক্র 
অ্ংে, সবুজ রঙ র্রা ক্রসও়োর্, এবং পথ এবং ওমের্ পার্ন ওম়ের মযযবতী প্রবতফ্লর্েীল কর্বল 
গাইর্মরল। পথটি আমমবরর্ার্স বর্মজবববলটিজ অ্যাট অ্র্ুবতী হও়োর জর্য পবরর্বল্পত এবং বর্বমনত 
হম়েবেল। বগলমগা ববচ, বসর্ার ববচ কমবরর্া, এবং র্যাপবি কস্টট পামর্ন  পথ বযবহারর্ারীমের জর্য 
র্তুর্ সাইমর্ল পাবর্ন ং িার্ এখর্ ববেযমার্। এোডাও বযবহারর্ারীমের জর্য সাইর্মবার্ন  কযাগ র্রা 
হম়েমে তামের জর্য বের্বর্মেনে র্রার জর্য এবং বর্র্টবতী সরর্ারী সুববযাগুবলর েরূত্ব কেখামর্ার 
জর্য।  
  
পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation, DOT) কবমের্ার মাবর কথম্বরস ডবমংম্বগজ 
িম্বলর্, "সমম়ের আমগ এই প্রর্মল্পর সমাবি প্রমার্ র্মর কয বর্উ ই়েমর্ন র জর্গমর্র জর্য সরবরামহর 
প্রবত রামজযর অ্ঙ্গীর্ারবদ্ধতা র্খর্ও বন্ধ হ়েবর্ বা ববপথগাবম হ়েবর্, এমর্বর্ ববশ্ববযাপী মহামারীর 
মুমখও। আমরা সর্ল বযবহারর্ারীমের উপমভামগর জর্য প্রতযাবেত সমম়ের আমগ গ্রীর্ওম়ের চূডান্ত 
ববভাগ খুলমত কপমর উমত্তবজত এবং লং আইলযাে জমুড এটি এবং অ্র্যার্য ববমর্াের্মূলর্ সুমযামগর 
প্রবত তার সমথনমর্র জর্য গভর্নর কুওমমামর্ যর্যবাে।"  
  
কস্টম্বের পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "বর্উ ই়েমর্ন র সব কচম়ে ববস্ম়ে উদ্দীপর্ 
আউটমর্ার অ্বভজ্ঞতাগুবলর মমযয হল লং আইলযামের উপকূলমরখার অ্মেষর্। ওমের্ পার্ন ওম়ে 
কর্াস্টাল গ্রীর্ওম়ে কে়োরর্ ইউজ পামথর সমম়ের আমগ সমাবি, এই প্রারৃ্বতর্ েেৃয উপমভাগ র্রার 
জর্য সাইমর্ল চালর্, কেৌডববে এবং ও়োর্ারমের জর্য এর্টি বর্রাপে এবং মমর্ারম পথ প্রোর্, 
এবং কজান্স ববচ কস্টট পার্ন  পুর্রুজ্জীববত র্রার জর্য বর্উ ই়ের্ন  কস্টমটর র্ামজর উপর গঠর্ 
র্রার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা এবং পবরবহর্ ববভামগর (Department of Transportation) 
র্ামে রৃ্তজ্ঞ।"  
  
বডস্কভার লং আইলোম্বের (Discover Long Island ) কপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও বিম্বের্ জার্নাবগর্ 
িম্বলর্, "লং আইলযামের পযনটর্ এর্টি 6.3 বববল়ের্ মাবর্ন র্ র্লামরর বাবষনর্ বেল্প যা সারা ববশ্ব 
কথমর্ পযনটর্মের আর্ষনর্ র্মর লং আইলযামের ববশ্বমামর্র সমুদ্র সসর্ত এবং ববসৃ্তত প্রারৃ্বতর্ 
উতরৃ্িতার অ্বভজ্ঞতা র্রার জর্য। এই র্তুর্ সমদু্র সসর্মতর বাইমরর আর্ষনর্ যা ওমের্ পার্ন ওম়ে 
জমুড ববসৃ্তত, অ্র্য আমরা কিইমলর সামথ যুক্ত হ়ে এবং মযার্হাটামর্র বেগমন্তর কচাখ যাাঁযামর্া েেৃয 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach


 

 

প্রেেনর্ র্মর এবং কজান্স ববচ আবাবসর্ এবং েেনর্াথী, উভম়ের জর্য এর্ র্তুর্ পেমন্দর জা়েগা 
হম়ে উঠমব তা বর্বিত র্মর।"  
  
কমাটরচালর্মের ও়োর্ন  কজামর্ যীর গবতমত এবং োব়েত্বেীলভামব গাবড চালামর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া 
হম়েমে। ও়োর্ন  কজামর্ গবতসীমা অ্বতক্রম র্রার জবরমার্া বদ্বগুর্। কর্ামর্া বযবক্ত যবে ও়োর্ন  কজামর্ 
েইু অ্থবা তার কববে বার গবতসীমা অ্বতক্রম র্মর তাহমল বযবক্তর ড্রাইবভং লাইমসন্স বাবতল র্রা 
হমত পামর।  
  
হালর্াগােরৃ্ত ভ্রমমর্র তমথযর জর্য র্ল র্রুর্ 511 র্ম্বমর, বভবজট র্রুর্ www.511NY.org 
ওম়েবসাইট, অ্থবা ববর্ামূমলযর 511NY কমাবাইল অ্যাপ র্াউর্মলার্ র্রুর্।  
  
@NYSDOT এবং @NYSDOTLI এ টুইটামর NYSDOTকর্ অ্র্ুসরর্ র্রুর্। কফ্সবুমর্ আমামের 
খুাঁমজ পার্ এখামর্ facebook.com/NYSDOT।  
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