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গভর্নর কুওম্বমা বিয়ার 76 ট্রান্সফম্বমনের্ এর ফফজ 1 শুরু করার ফ াষণা ফের্ 
  

সাম্বিক NYPD ফ া িাউন্ড সাইম্ব  মোর্হা ম্বর্র িবিম তীম্বরর জর্ে অন্তিনতীকালীর্ আউ ম্ব ার 
বিম্বর্াের্ স্থার্ 

  
বিেেমার্ হা সর্ বরভার িাকন  সুবিধায় র্তুর্ উনু্মক্ত স্থার্ ফ াগ কম্বর 

  
রূিান্তবরত বিয়ার 76 এর ফরন্ডাবরিংগুবল এখাম্বর্ ফেখুর্ 

  
বিয়ার 76 এর এবরয়াল ফরার্ ফুম্ব জ এখাম্বর্ ফেখুর্ 

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিয়ার 76 নিমর্াদর্মূলক 
জায়গায় ট্রান্সফমমনশর্ এর ঘফজ 1 শুরু কমরমে ো 1 জমুর্র মমযয জর্সাযারমণর জর্য উন্মুক্ত 
করার জর্য প্রস্তুত থাকমি। নর্উ ইয়কন  নসটি িুনলশ নিভাগ (New York City Police 
Department, NYPD) এর প্রাক্তর্ মযার্হাটমর্র িনিমাঞ্চলীয় তীমর িানকন িংময়র সুনিযাটি িনরকল্পর্ার 
সামথ দ্রুত সিংস্কার করা হমি এিিং হাডসর্ নরভার িামকন  অ্ন্তভুন নক্তর জর্য নিয়ার 76 প্রস্তুত করা 
হমি। 
  
"COVID নর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য িাইমরর নিমর্াদর্মূলক স্থামর্র গুরুত্ব তুমল যমরমে এিিং এটা 
অ্তযন্ত গুরুত্বিূণন ঘে আমরা উন্মুক্ত স্থার্ সম্প্রসারণ করনে ঘেমহতু আমরা আমরা ভামলাভামি গমে 
তুলমত থানক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "20 িেমররও ঘিনশ নর্নিয়তার ির, নিয়ার 76 এর 
রূিান্তরটি মযার্হাটমর্র িনিম উিকূমল এক ঘভমে ঘফলা অ্িংমশ হাডসর্ নরভার িামকন র গুরুত্বিূণন 
স্থামর্ রূিান্তনরত করমি এিিং একটি নপ্রয় শহুমর নিমর্াদর্মূলক স্থার্ ততনর করমি ো আগামী 
প্রজমন্মর জর্য সিাই উিমভাগ করমি।" 
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট সম্প্রনত নর্উ ইয়কন  নসটি ঘথমক ওময়ে 38তম নিট ও 12তম এনভনর্উমত 
অ্িনস্থত নিয়ার 76 দখল কমর নর্ময়মে ো িুনলশ নিভামগর িামজয়াপ্ত লট সুনিযামথন 5.6 একর 
সাইট ও কাঠামমা িযিহার কমরনেল। িাকন , নিমর্াদর্ ও ঐনতহানসক সিংরক্ষণ দপ্তর (State Office 
of Parks, Recreation and Historic)-এর িাদমদমশ 245,000 িগন ফুট িামজয়াপ্ত জায়গা 
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আিংনশক ধ্বিংস শুরু কমরমে এিিং একটি হাাঁটার এলাকা এিিং িাইমরর র্মর্ীয় জায়গা অ্ন্তভুন ক্ত 
করার জর্য অ্ন্তিনতীকালীর্ িািনলক নিমর্াদর্ স্থার্ ততনর করমি, ঘসই সামথ জর্গণমক নিশ্রাম ও 
ওয়াটারফ্রন্ট দশৃয উিমভাগ করার জর্য ঘিঞ্চ ততনর করা হমি। দখলকৃত জায়গা ইস্পামতর ততনর 
কাঠামমা একটি অ্র্র্য ঘসটিিং ও আিংনশক োউনর্ ততনর করমত সামনয়কভামি অ্ক্ষত রাখা হমি। 20 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর নর্মনাণ প্রকল্প, োর মমযয িনরমিশগত দষূণ হ্রাস, িরু্রায় িাকা করা, 
ঘরনলিং ও আমলাকসজ্জা স্থাির্ও অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে, ো 1 জমুর্র মমযয সম্পন্ন হমি িমল আশা করা 
হমে। 
  
নিয়ার 76 রূিান্তমরর র্তুর্ িনরকল্পর্া গভর্নর কুও ঘমা তার 2020 সামলর ঘেট অ্ি দয ঘেট 
এমজন্ডার অ্িংশ নহমসমি প্রথম প্রস্তাি কমরর্। জার্ুয়ানর মামস নর্উ ইয়কন  নসটি ঘটা িাউমন্ডর নর্য়ন্ত্রণ 
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর উির হস্তান্তর কমর এিিং একটি ঘেট িামজট চুনক্ত অ্র্ুোয়ী িাযযতামূলক 
নহমসমি সাইটটি খানল কমর ঘদয়, ো এই রূিান্তর শুরু করার িথ প্রশস্ত কমর। 
  
1998-সামলর হাডসর্ নরভার িাকন  আইর্টি র্গরটির দখল স্থার্ান্তর করার জর্য প্রময়াজর্ীয় নেল 
োর অ্ন্তত অ্মযনক নর্নিয় এিিং সনিয় ঘখালা জায়গার জর্য িযিহার করমত হমি, নকন্তু ঘসই 
স্থার্ান্তর কখর্ই সম্পন্ন হয়নর্। 20 িেমররও ঘিনশ সময় যমর স্থনগত িনরকল্পর্ার ির, রূিান্তমরর 
ঘফজ 1 শুরু এই স্বপ্নমক িাস্তমি িনরণত করার প্রথম যাি। নিয়ার 76 এর দী নমময়াদী িযিহামরর 
িনরকল্পর্া হাডসর্ নরভার িাকন  ট্রাে (Hudson River Park Trust) দ্বারা সম্পন্ন হমি, একটি 
ঘেৌথ নসটি-ঘেট অ্িংশীদানরত্ব ো ঘেট িাকন  ঘথমক নিয়ার ইজারা ঘদমি িমল আশা করা হমে। 
ট্রাে নর্উ ইয়কন  নসটি অ্থিা ঘেমটর সামথ দী নমময়াদী সম্পনি ইজারার অ্যীমর্ হাডসর্ নরভার 
িাকন  িনরচালর্া কমর। 
  
ফেম্ব র িাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসই  িম্বলর্, "নিয়ার 76 ঘচলনস, নির্টর্ ও 
নমডটাউর্ সম্প্রদাময়র িানসন্দামদর জর্য একটি চমৎকার সিংস্থার্ হমত োমে, োরা এটি হওয়ার 
জর্য তযেনয যমর অ্মিক্ষা কমর রময়মে। নিয়ার 76 হাডসর্ নরভার িামকন র অ্র্যার্য সুনিযাগুনলমত 
দশনর্ীয় র্গর ও জলমরামতর দনৃিভনে সহ নর্রািদ, সুস্থ ও িনরিার-িান্ধি আউটমডার নিমর্াদমর্র 
গন্তিয নহমসমি ঘোগ দার্ করমি।" 
  
বসম্বর্ র ব্র্ো  ফহালমোর্ িম্বলর্, "র্তুর্ উন্মুক্ত স্থার্ নিমশষ কমর COVID-19 মহামানরর সময় 
হাডসর্ নরভার িামকন র সকল িযিহারকারীমদর জর্য একটি জয়। আনম ঘদমখ আর্নন্দত ঘে NYPD 
অ্িমশমষ দইু দশমকরও ঘিনশ সময় ির নিয়ার 76 ঘথমক সমর ঘগমে এিিং কনমউনর্টি ঘিাডন  4, 
আমার সহকমী, হাডসর্ নরভার িাকন  ট্রাে ও অ্র্যার্য স্থার্ীয় ঘেকমহাল্ডারমদর সামথ নিমর্াদর্মূলক 
ও অ্র্যার্য গুরুত্বিূণন িযিহামরর জর্য এই নিয়ামর দী নমময়াদী ভনিষযৎ সুরনক্ষত করমত কাজ করমত 
উদগ্রীি।" 
  
সিংসে সেসে বরচা ন  গ বি  িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা নর্নিত কমরমের্ ঘে অ্মর্ক িের নিলমের 
ির অ্িমশমষ এই প্রকল্প চালু করা হমে। এই গ্রীমের মমযয জর্গমণর জর্য উন্মুক্ত করার 
িনরকল্পর্ার জর্য আনম ঘেট িাকন মক যর্যিাদ জার্াই। নিয়ার 76 হাডসর্ নরভার িামকন র একটি 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-27th-proposal-2020-state-state-transferring-pier-76-tow-pound-hudson


 

 

গুরুত্বিূণন সিংমোজর্ হমি এিিং এই জায়গাটি সম্প্রদাময়র জর্য নক হমত িামর তার একটি স্থায়ী 
দনৃিভনে গমে ঘতালার জর্য আনম আমার সিংসদ সদসয ও হাডসর্ নরভার িাকন  ট্রামের সামথ কাজ 
করি।" 
  
বর্উ ইয়কন  অঙ্গম্বে  িবরম্বিে সিংরক্ষণ বিভাগ (New York State Department of Environmental 
Conservation, NYSDEC) এর কবমের্ার ও হা সর্ বরভার িাকন  ট্রাম্বের ফচয়ারমোর্ িাবসল 
ফসম্বগাস িম্বলর্, "একটি শহর ঘথমক নিয়ার 76 এর অ্নিশ্বাসয রূিান্তর একটি নিশ্বমামর্র 
নিমর্াদর্মূলক সিংস্থামর্র মমযয একটি ওময়নসস সরিরাহ করমি োরা ঘচলনস, নির্টর্ ও নমডটাউর্ 
ঘহামম কল তামদর জর্য মযার্হাটমর্র িনিম িামশ্বন একটি সমুদ্রসসকত সরিরাহ করমি ঘসই সামথ 
প্রনত িের হাডসর্ নরভার িামকন  লক্ষ লক্ষ দশনক আকৃি কমর। চমৎকার হাডসর্ নরভার িামকন  
নিয়ার 76 এর িহু প্রতীনক্ষত সিংমোজর্ মযার্হাটমর্র িনিম ওয়াটারফ্রন্ট উন্নত করমি এিিং 
অ্গনণত নর্উ ইয়কন িাসীমক মযার্হাটমর্র দশনর্ীয় নরভারফ্রমন্ট প্রায় সীমাহীর্ নিমর্াদর্মূলক সুমোমগর 
সামথ সিংেকু্ত করমি।" 
  
হা সর্ বরভার িাকন  ফিন্ডস-এর বর্িনাহী িবরচালক কবর্ বফেমোর্ িম্বলর্, "িনু্ধরা অ্িমশমষ 
নিয়ার 76 এর িুরমর্া ঘটা িাউন্ড নর্ষ্পনি ঘদমখ ঘরামানঞ্চত হময় িমেমে। নর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য 
আমরা ঘেমকামর্া স্থামর্ র্তুর্ উন্মুক্ত জায়গা ততনর করমত িানর, নিমশষ কমর এখর্ - মহামানরর 
সময় - আমামদর সিার জর্য একটি নিরাট সুনিযা। স্থার্ীয় প্রনতমিশীরা এই র্তুর্ নিমর্াদর্মলূক 
সুমোগ ঘিমত িেন্দ করমি এই মুহূমতন  আমামদর সকল িাকন  ও ঘখালা জায়গার জর্য এত উচ্চ 
চানহদার সুমোগ নর্মত এিিং এই সম্প্রদায় এই  টর্ার জর্য অ্মর্ক নদর্ যমর অ্মিক্ষা করমে।" 
  
নিয়ার 76 এমর্ একটি কনমউনর্টির মমযয উন্মুক্ত স্থার্ প্রদার্ করমি ঘেখামর্ জর্সিংখযা িমাগত 
িােমে। মানকন র্ আদমশুমানর িনরসিংখযার্ অ্র্ুোয়ী, ঘচলনস, নির্টর্ ও সিংলগ্ন নমডটাউর্ নিজমর্স 
নডনিক্ট অ্ন্তভুন ক্ত মযার্হাটর্ কনমউনর্টি নডনিক্ট 4 ও 5 এর জর্সিংখযা 2000 সাল ঘথমক 27 
শতািংশ ঘিমে 167,000 িানসন্দা হময়মে। 
  
েখর্ ঘমমট্রািনলটর্ অ্ঞ্চমলর কাোকানে ঘেট িাকন  ও ঘট্রইলগুনলমত ভ্রমণ ঘিমে োওয়ার কারমণ 
COVID-19 মহামানরর সময় শহমরর িানসন্দামদর জর্য উন্মুক্ত স্থার্ সঙ্কটজর্ক হময়মে। 
  
হাডসর্ নরভার িাকন  একটি 550 একর নরভারফ্রন্ট িাকন  ও এেুয়ানট্রর্ অ্ভয়ারণয ো ট্রাইমিকার 
িযাটানর িাকন  নসটির উির সীমার্া ঘথমক, গ্রীর্উইচ নভমলজ, নমটিযানকিং নডনিক্ট, ঘচলনস ও হাডসর্ 
ইয়াডন স ওময়ে 59 ঘসন্ট ঘহলস নকমচর্/নির্টর্ নদময় চমলমে এিিং িানণনজযক নশনিিংময়র জর্য 
িযিহৃত এক ডজমর্রও ঘিনশ নিয়ার অ্ন্তভুন ক্ত। িাকন  িাইসাইমকল ও িথচারী িথ, ঘটনর্স ও ফুটিল 
মাঠ, িযাটিিং ঘকজ, নশশুমদর ঘখলার মাঠ, ডগ রার্ ও আমরা অ্মর্ক তিনশিয অ্ন্তভুন ক্ত কমর। 
  
প্রনত িের আর্ুমানর্ক 17 নমনলয়র্ মার্ষু দ্বারা িনরদশনর্ করা, হাডসর্ নরভার িাকন  ঘসন্ট্রাল িাকন  
সম্পন্ন হওয়ার ির ঘথমক মযার্হাটমর্র িৃহিম উন্মুক্ত স্থার্। প্রায় 45 শতািংশ িনরদশনর্ মযার্হাটমর্র 
িাইমর ঘথমক উৎিন্ন হয়, প্রায় এক তৃতীয়ািংশ র্র্-ঘেট িানসন্দামদর কাে ঘথমক আমস। 



 

 

  
ঘফ্রন্ডস অ্ি হাডসর্ নরভার িামকন র 2020 সামলর একটি গমিষণা অ্র্ুসামর, 2000 ঘথমক 2015 
সামলর মমযয িাকন  নর্মনামণ প্রায় 720 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নিনর্ময়ামগর ফমল নর্উ ইয়কন  নসটির 
অ্থনসর্নতক কমনকামে 1.1 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার ও নর্উ ইয়কন  ঘেমটর জর্য 1.4 নিনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার অ্থনসর্নতক কমনকামের সৃনি হময়মে িাশািানশ 3,000 এরও ঘিনশ িণূন ও খেকালীর্ 
কমনসিংস্থার্ সৃনি কমরমে। 
  
হাডসর্ নরভার িাকন  সম্পনকন ত আরও তথয িাওয়া োমি এখামর্। অ্থনসর্নতক গমিষণাটি এখামর্ 
িাওয়া োমি। 
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নফস অ্ি িাকন স, নিমর্াদর্ ও ঐনতহানসক সিংরক্ষণ 250 টিরও ঘিনশ স্বতন্ত্র 
িামকন র, ঐনতহানসক স্থার্, নিমর্াদর্মূলক ভ্রমণিমথর এিিং ঘর্ৌনিহামরর তত্ত্বািযার্ কমর। এই নিমর্াদর্ 
এলাকা সম্পমকন  আমরা ঘেমকামর্া তমথযর জর্য www.parks.ny.gov ঘদখুর্, নির্ামূমলয NY ঘেট 
িাকন স এক্সমলারার ঘমািাইল অ্যাি (NY State Parks Explorer mobile app) ডাউর্মলাড 
করুর্ অ্থিা 518-474-0456 র্েমর কল করুর্। এোোও, আমামদর 
সামথ ঘফসিুক, ইর্োগ্রাম ও টুইটামর সিংেকু্ত ঘহার্।  
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