
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ললক অন্টাবরও অঞ্চম্বল পর্নটর্ ল ারদার করম্বে র্েুর্ প্রচারাবভর্ার্ চাল ুকরম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
শ্রম বদিম্বের মধ্ে বদম্বে ললক অন্টাবরও, লেন্ট লম্বরন্স র্দী এিং ললাোর র্াোগ্রা র্দীম্বে বির্ামমূ্বলে 
মৎেে বেকার এিং ললক অন্টাবরও ও লেন্ট লম্বরন্স র্দী েীম্বর অঙ্গরাম্ব ের পাকন গুম্বলাম্বে কোবপং-

এর লেম্বে 50% ছাড় এিং বির্ামমূ্বলে র্ার্িাহর্ প্রম্বিে েুবিধ্া প্রদাম্বর্র ল াষণা করম্বলর্  
  

র্েুর্ লটবলবভের্ স্পট ললক অন্টাবরও এিং আম্বেপাম্বের আকষনণীে স্থাম্বর্ ভ্রমম্বণ েহােো করম্বি - 
বিজ্ঞাপর্টি লদখুর্ এখাম্বর্  

  
হোচাবর উন্নের্ এিং বস্থবেস্থাপকো অর্ুদার্ (Resiliency Grant) 121 বমবলের্ ডলাম্বরর েুবিধ্া 

প্রদার্ করম্বি আঞ্চবলক অর্নর্ীবেম্বক ল ারদার করম্বি  
  

স্থার্ীে অর্নর্ীবে েবিোলীকরম্বণর মাধ্েম্বম েীরিেী অঞ্চম্বল আরও বস্থবেস্থাপকো ও েবিোলী 
স্থার্ীে কবমউবর্টি গম্বড় লোলার লম্বেে REDI কবমেম্বর্র বমের্ ল ারদার  

  
  
সাম্প্রতিক বন্যার ফলে উপকূেীয় কতিউতন্টিগুলোলি পর্যটন্ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর গভন্যর অ্যানু্ড্র 
এি. কুওলিা আজ লেক অ্ন্টাতরও অ্ঞ্চলে পর্যটন্ লজারদার করলি ন্িুন্ প্রচারাতভর্ান্ চােুর ল াষণা 
তদলয়লেন্। ন্িুন্ উলদযালগর িলধয রলয়লে শ্রি তদবলসর িধয তদলয় লেক অ্ন্টাতরও, লসন্ট েলরন্স ন্দী 
এবং লোয়ার ন্ায়াগ্রা ন্দীলি তবন্ািূলেয িৎসয তিকার এবং লেক ও ন্দী বরাবর অ্ঙ্গরালজযর 
কযাতপং-এর স্থান্গুলোলি 50% োড় এবং তবন্ািূলেয র্ান্বাহন্ প্রলবি সতুবধা প্রদান্। কলয়কটি 
প্রতিলবিী অ্ঙ্গরালজয প্রচাতরি এক ন্িুন্ লটতেতভিন্ তবজ্ঞাপলন্ অ্ঞ্চেটিলি এই ন্িুন্ প্রচারাতভর্ান্ 
এবং তিয়াকোপ প্রচার করা হলব। গভন্যর আরও ল াষণা কলরন্ লর্, 5 তিতেয়ন্ িাতকয ন্ ডোলরর 
লবতি বযলয় অ্সওলয়লগা কাউতন্ট'র সযািন্ ন্দীলি িালের হযাচাতর আধুতন্কায়ন্ করা হলব।  
  
"লেক অ্ন্টাতরও এবং উজালন্র অ্ঞ্চলে তবদযিান্ আিালদর সপদ িুেন্াহীন্ - এবং পর্যটন্ 
চোকালে িা বযাপক অ্র্যনন্তিক িতি উৎপাদক, এ অ্ঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যার পতরলপ্রতিলি আিালদর 
এখালন্ কী আলে লসটা আিালদর প্রকাি করলি হলব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এ কারলণই আিরা 
লেক অ্ন্টাতরও'র কালে পর্যটলন্ সহায়িার জন্য একটি ন্িুন্ প্রচারাতভর্ান্ শুরু করতে এবং 
আিালদর কর্া খুব সহজ: আপতন্ দদুয ান্ত, সাশ্রয়ী িূলেযর এবং পতরবার বান্ধব অ্বকাি খুুঁজলে - 
লেক অ্ন্টাতরও'র উত্তলর লদখুন্। আিরা আরও উন্নি ও িতিিােী হলয় উঠতে র্ালি আিরা বন্যার 

https://on.ny.gov/freefishing2019
https://on.ny.gov/freefishing2019
https://www.youtube.com/watch?v=AcKzvYvNpes


 

 

এই ন্িুন্ স্বাভাতবক পতরতস্থতি িাতন্লয় তন্লি পাতর, এবং এটাই তস্থতিস্থাপকিা এবং অ্র্যনন্তিক 
উন্নয়লন্র উলদযাগ।"  
  
অোটবর্ন ল র্াম্বরল ললটিবেো ল মে িম্বলর্, "অ্িযাশ্চর্য তভস্তা লর্লক শুরু কলর প্রাচীন্ সসকি, 
িহাকাতবযক পাহাড় আলরাহন্, িহুলর অ্তভর্ান্ পর্যন্ত আিালদর তন্উইয়লকয  সতিযই সবতকেু রলয়লে। 
লেক অ্ন্টাতরও হে আিালদর সবলচলয় িতহিাতিি িেূযবান্ প্রাকৃতিক তবস্মলয়র একটি। এই অ্ঞ্চে 
সম্প্রতি তকেু কঠিন্ সিলয়র িুলখািতুখ হলেও তন্উইয়কয বাসী দঢ়ৃলচিা। এবং এ অ্ঞ্চে ভ্রিলণ 
জন্গণলক উৎসাতহি করলি এবং এটিলক অ্বকািকােীন্ ও অ্তভর্াত্রীলদর জন্য জন্তপ্রয় গন্তবয 
তহসালব ধলর রাখার লিলত্র অ্ঙ্গরালজযর অ্তিতরি সপদ সংস্থালন্র অ্ঙ্গীকার করায় আিরা গভন্যর 
কুওলিা'র কালে কৃিজ্ঞ।"  
  
"লসৌতখন্ িৎসয তিকারীলদর প্রধান্ গন্তবয তহসালব লেক অ্ন্টাতরও এবং লসন্ট েলরন্স ন্দী'র স্বীকৃতি 
অ্বযাহি র্াকায় তন্উইয়লকয  আিরা গতবযি, র্া বাতসন্দা ও ভ্রিণকারীলদর প্রচুর তবলন্াদন্িূেক 
কিযকালের উৎস", ললফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ লহাচুল িম্বলর্। "এই ন্িুন্ প্রচারাতভর্ান্ এ অ্ঞ্চলে 
তবন্ািূলেয িৎসয তিকার এবং কযাতপং-এর লিলত্র োড় প্রদান্ করলব, র্া আরও লবতি লোকলক 
আকষযণ এবং পর্যটন্ তিল্পলক লজারদার করলব। এই প্রলচষ্টা আরও তস্থতিস্থাপক এবং িতিিােী অ্ঞ্চে 
সিতরর েলিয আিালদর কিযকালের তভতত্তলি গলড় উঠলব, র্া সুরতিি অ্বস্থা এবং বিয িান্ ও 
ভতবষযি তবকালির সুলর্াগ তন্তশ্চি করলব।"  
  
গভন্যর কুওলিা সম্প্রতি লেক অ্ন্টাতরও হ্রদ ও লসন্ট েলরন্স ন্দী িীরবিী অ্বকাঠালিা িজবিু ও 
তস্থতিিীেিা বৃতি এবং এ অ্ঞ্চলের স্থান্ীয় অ্র্যন্ীতি িতিিােী করার পতরকল্পন্া প্রণয়লন্র জন্য 
বহু-সংস্থা তভতত্তক টাস্ক লফাসয, REDI কতিিন্ চাে ুকলরলেন্। লেক অ্ন্টাতরও'র বন্যায় িতিগ্রস্থ 
এোকাগুলোর জন্য 300 তিতেয়ন্ িাতকয ন্ ডোর পর্যন্ত অ্র্যায়ন্ REDI কতিিলন্র কালজর িলধয 
রলয়লে। এই প্রচারাতভর্ান্ তন্উইয়কয  অ্ঙ্গরালজয ভ্রিলণর তবষয়টি তবলবচন্াকারী পর্যটকলদর এটা স্মরণ 
কতরলয় লদলব লর্, লেক অ্ন্টাতরও এবং লসন্ট েলরন্স ন্দী অ্ঞ্চে বযবসালয়র জন্য উন্মিু এবং 
সপ্তাহালন্তর ভ্রিণ বা বতধযি অ্বকালির বযাপক সুতবধায় পতরপণূয।  
  
তন্উইয়লকয র লগ্রট লেকস তবলের লসরা তবলন্াদন্িূেক িৎসয তিকালরর সুলর্াগ প্রদান্ কলর এবং লেক 
অ্ন্টাতরও, লসন্ট েলরন্স ন্দী ও হাজালরা দ্বীপাঞ্চে তবলন্াদন্িূেক িৎসয তিকার লর্লক আন্ুিাতন্ক 
121 তিতেয়ন্ ডোলরর আঞ্চতেক অ্র্যনন্তিক সুতবধা প্রদান্ কলর। তবগি কলয়ক বেলর তন্উইয়লকয র 
অ্পরূপ উত্তলরর প্রাকৃতিক উপকূেলরখা বরাবর লবি কলয়কটি জন্তপ্রয় প্রজাতির লিলত্র লরকডয  
ভঙ্গকারী িৎসয তিকার করা সম্ভব হলয়লে এবং 2019 লিৌসুি আবারও এলিলত্র দদুয ান্ত সুলর্াগ সৃতষ্ট 
কলরলে। লেক অ্ন্টাতরও হ্রদ ট্রতফ ট্রাউট এবং সযািন্ তিকালরর স্বগয তহসালব পতরতচি। 2019 
সালের রয্াতকং-এ এবং প্রর্িবালরর িলিা, বযাসিাস্টার িযাগাতজন্ (Bassmaster Magazine) লসন্ট 
েলরন্স ন্দীলক লদলির িীষয গভীর পাতন্র িৎসয তিকালরর গন্তবয তহসালব অ্তভতহি কলর। হ্রলদর স্তর 
গলড়র উপলর র্াকলব বলে ধারণার লপ্রতিলি সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রিাণ কলরলে লর্, িীর লর্লক বা 
লন্ৌকায় কলর সিস্ত দিিার স্তলরর জন্য এই পাতন্লি িৎসয তিকার অ্গ্রগণয ও উপর্ুি র্াকলব। 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-hosts-first-lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative


 

 

গাইলডর সহায়িায় ভ্রিণ করলি আগ্রহীলদর জন্য ভাড়া করার উপলর্াগী বহু তফতিং চাটয ার 
লকাপাতন্ রলয়লে।  
  
ললক অন্টাবরও, লেন্ট লম্বরন্স র্দী এিং ললাোর র্াোগ্রা র্দীম্বে বির্ামূম্বলে মৎেে বেকার  
গভন্যর কুওলিা আজ ল াষণা কলরন্ লর্, প্রর্িবালরর িলিা তন্উইয়কয  অ্ঙ্গরালজযর পতরলবি সংরিণ 
তবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) লেক অ্ন্টাতরও, লসন্ট েলরন্স 
ন্দী এবং লোয়ার ন্ায়াগ্রা ন্দী িীলর িৎসয তিকালরর োইলসন্স এবং োইলসন্স তফ িওকুফ করলে, 
র্া শুিবার, 2 আগস্ট, 2019 িাতরলখর শ্রি তদবলসর িধয তদলয় শুরু হলয় 2 লসলেম্বর, 2019 
পূবযাঞ্চেীয় িান্ সিয় (EST) অ্ন্ুর্ায়ী তবলকে 5 টা পর্যন্ত চেলব। িলব এ সিলয়ও লিৌসুি, 
তিকালরর হার, এবং আকার সীিা তবষয়ক অ্ঙ্গরালজযর সিস্ত তবতধ প্রলর্াজয। লেক অ্ন্টাতরও ও 
লসন্ট েলরন্স ন্দীলি তবন্ািূলেয িৎসয তিকার গভন্যর কুওলিা'র িৎসয তিকালরর জন্য উন্মিু 
তন্উইয়কয  (NY Open for Fishing and Hunting) উলদযালগর সহায়ক এবং লেক অ্ন্টাতরও ও 
লসন্ট েলরন্স ন্দীলি িৎসয তিকালরর এই ন্িুন্ সিয় 2019 সালের তবন্ািূলেয িৎসয তিকালরর 
অ্ন্যান্য তদন্ 28 লসলেম্বর, জািীয় িৎসয তিকার তদবস এবং 11 ন্লভম্বর, অ্বসরপ্রাপ্ত সসতন্ক-
তদবলসর (Veterans Day) অ্তিতরি। আরও িলর্যর জন্য লদখুন্ 
https://on.ny.gov/freefishing2019।  
  
অঙ্গরাম্ব ের পাকন গুম্বলাম্বে কোবপং এিং র্ার্িাহম্বর্র প্রম্বিে বফ'র লেম্বে 50% ছাড়  
তন্উইয়কয  অ্ঙ্গরালজযর পাকয  এবং ঐতিহাতসক স্থান্গুলো  ুলর লদখার লিলত্র পর্যটকলদর উৎসাতহি 
করলি পাকয , তবলন্াদন্ এবং ঐতিহাতসক সংরিণ দপ্তর লেক অ্ন্টাতরও এবং লসন্ট েলরন্স ন্দী 
বরাবর অ্ঙ্গরালজযর 30 টি কযাতপং স্থান্, পাকয  এবং লন্ৌকা ভ্রিলণ লসলেম্বলরর িধয তদলয় ন্িুন্ 
বুতকং এবং র্ান্বাহলন্র প্রলবলির তফ 50 িিাংি োড় তদলে। প্রচারাতভর্ালন্ অ্ন্তভুয ি অ্ঙ্গরালজযর 
পাকয  ও স্থান্গুলো হ'ে:  
  

• লেক অ্ন্টাতরও: তচিতন্ ব্লাফস, লফয়ার হযালভন্; লফাটয  ন্ায়াগ্রা, লফার িাইে তিক; লগালেন্ 
তহে; হযািতেন্ সসকি; লেকসাইড সসকি; লিতিলকা পলয়ন্ট লন্ৌকা ভ্রিণ, ওক অ্চয াডয , 
সযাতি দ্বীলপর সসকি, লসেতককয  উপকূে; সাউর্উইক সসকি; ওলয়স্টকট সসকি, উইেসন্-
িাসকালরারা,  

• লসন্ট েলরন্স ন্ন্ী: বান্যহাি পলয়ন্ট; কযালন্া-তপকতন্ক পলয়ন্ট; তসডার দ্বীপ; তসডার পলয়ন্ট; 
লকােস তিক; লদউল্ফ পলয়ন্ট; গ্রাস পলয়ন্ট; জযাক কারটিলয়র; তকওলয়তদন্; তিং পলয়ন্ট; েং 
পলয়ন্ট; লিতর দ্বীপ; রবাটয  িুসা; রক আইেযাি; ওয়াটারসন্ পলয়ন্ট, ওলয়লেসতে দ্বীপ।  

  
কযাতপং সংরিণ করা র্ালব অ্ন্োইলন্ এখালন্: 
https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/বা 1-800-456-CAMP-এ লটাে িুি কে 
কলর।  
  
আবম বর্উইেকন  (I LOVE NY) প্রচারাবভর্াম্বর্র বিজ্ঞাপর্ পছন্দ কবর  

https://on.ny.gov/freefishing2019
https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/


 

 

লেক অ্ন্টাতরও এবং আলিপালি জন্তপ্রয় কিযকাে এবং আকষযণ িুলে ধলর 30-লসলকলির একটি 
ন্িুন্ স্পট তন্উইয়কয  অ্ঙ্গরালজযর দতিণাঞ্চে, িযাসাচুলসটস, লপন্তসেলভতন্য়া এবং কালন্তিকাটসহ 
অ্ভীষ্ট বাজারগুতেলি প্রচার করা হলে। এই তবজ্ঞাপন্ তডতজটাে প্রচালরর জলন্যও তবলিষভালব 
সবতিষ্টযিতিি, র্ালি রলয়লে তবজ্ঞাপন্ এবং সািাতজক লর্াগালর্াগ িাধযলি প্রচার, iloveny.com-এ, 
লেক অ্ন্টাতরও অ্ঞ্চলে একটি তন্খুুঁি সাপ্তাতহক ভ্রিলণর জন্য প্রস্তাতবি গন্তবযগুতেলি 48  ন্টার 
ভ্রিণবৃত্তান্ত এর িলিা ভ্রিণ-তবষয়ক সািগ্রী উপস্থাপন্।  
  
তবজ্ঞাপন্টিলি সাউর্উইক সসকলির লস্টট পাকয , লগালেন্ তহে লস্টট পালকয র র্াটিয  িাইে োইটহাউস 
এবং লসেতককয  উপকূলের লস্টট পালকয  কযাতপং সুতবধার িলিা পতরবার বান্ধব আকষযণ িুলে ধরা 
হলয়লে। এলি অ্সওলয়লগালি এইচ. তে লহায়াইট লিতরটাইি র্াদ ুর (H. Lee White Maritime 
Museum) এবং সুরিয লেক অ্ন্টাতরওলি তবেিালন্র িৎসয তিকালরর িাধযলি লন্ৌ-ঐতিলহযর প্রতি 
শ্রিা প্রদিযলন্র পািাপাতি ইয়ংস্টাউলন্র ওে লফাটয  ন্ায়াগ্রা প্রদিযন্ কলর এ অ্ঞ্চলের ঐতিহাতসক 
িাৎর্য উলপাস্থাপন্ করা হলয়লে।  
  
হোচাবর উন্নের্  
এোড়া গভন্যর কুওলিা লেক অ্ন্টাতরওলি িৎসয তিকালরর অ্তভজ্ঞিা আরও সিৃি করলি অ্সওলয়লগা 
কাউতন্ট'র অ্ল্টিালর সযািন্ ন্দীর িালের হযাচাতরলক আধুতন্কায়লন্র জন্য 5.25 তিতেয়ন্ িাতকয ন্ 
ডোর তবতন্লয়ালগর কর্াও ল াষণা কলরলেন্। এই িহতবে িালের উৎপাদন্ বতৃির েলিয জে 
সংরিণ এবং পুন্বযযবহালরর জন্য সবযাধুতন্ক প্রর্তুির উন্নয়লন্ সহায়িা করলব। িাে বৃতি একটি 
জে-তন্তবড় কাজ এবং হযাচাতর বিয িালন্ প্রতি তিতন্লট 10,000 গযােন্ পাতন্র প্রবাহ বযবহার কলর 
র্ালক। এই উন্নয়ন্ কাজ িজলুির জন্য িালের পতরিাণ আরও বৃতির পািাপাতি অ্র্য সাশ্রলয়র লিলত্র 
সহায়ক হলব।  
  
লগ্রট ললকে অর্ুদার্ প্রদার্  
গভন্যর কুওলিা'র REDI উলদযালগর অ্ংি তহসালব তস্থতিস্থাপকিা ও অ্র্যনন্তিক উন্নয়ন্ সংতিষ্ট প্রকলল্প 
আরও তবতন্লয়ালগর জন্য DEC এবং তন্উইয়কয  তস গ্রান্ট (New York Sea Grant) আজ এ 
অ্ঞ্চলের কতিউতন্টি তভতত্তক প্রকল্পগুলোর জন্য প্রায় 75,000 িাতকয ন্ ডোর প্রদালন্র কর্া ল াষণা 
কলরলে। লগ্রট লেকস অ্ববাতহকা িুদ্র অ্ন্ুদান্ কিযসতূচ'র অ্ন্ুদান্ প্রাপ্তরা লগ্রট লেকস জোিয় জলুড় 
কতিউতন্টি, পতরলবি ও অ্র্যনন্তিক সুরিার লিলত্র উন্নয়ন্ করলব। অ্ঙ্গরালজযর পতরলবি সংরিণ 
িহতবলের (Environmental Protection Fund) িহাসাগর ও লগ্রট লেকস বাস্তুসংস্থান্ সংরিণ 
কিযসূতচ লর্লক এই অ্র্যায়ন্ করা হয় এবং িা অ্-প্রতিস্থাপন্লর্াগয লগ্রট লেকস এর প্রাকৃতিক সপদ 
সংরিণ, সুরিা এবং সিিৃ করলি জটিে পতরলবিগি সিসযার জন্য বাস্তুিন্ত্র-তভতত্তক বযবস্থাপন্ার 
প্রলয়াগলক সহায়িা কলর। লর্সব সংস্থা িা পালব লসগুলো হে:  
  

• লসন্ট েলরন্স কাউতন্ট লচম্বার অ্ব কিাসয - 24,999 িাতকয ন্ ডোর: লেক লসন্ট েলরন্স 
পর্যটন্ গন্তবয িহাপতরকল্পন্া। এই প্রকল্প পতরলবি-পর্যটন্ এবং তবলন্াদন্িেূক সুলর্ালগর জন্য 
অ্র্যায়ন্ বৃতি এবং সুরতিি করলি বেরবযাপী তবলন্াদন্িূেক তিয়াকোলপর জন্য স্থান্ীয় 
জেপর্ এবং স্থে তভতত্তক অ্বস্থান্সিূলহ প্রলবি সুতবধা বৃতি, এবং পর্ ও দিযন্ীয় স্থান্সিূলহ 

https://protect2.fireeye.com/url?k=6c5cc432-30ddf651-6c5e3d07-000babd9069e-b4cc001e97eb748f&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=e0d380a8-bc52b2cb-e0d1799d-000babd9069e-0d1f1890d79797be&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fblog%2Fpost%2F48-hours-along-lake-ontario%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=e0d380a8-bc52b2cb-e0d1799d-000babd9069e-0d1f1890d79797be&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fblog%2Fpost%2F48-hours-along-lake-ontario%2F


 

 

ঐতিহাতসক বযাখযার সুলর্াগ বৃতি কলর পর্যটন্-সংিান্ত আঞ্চতেক অ্র্যনন্তিক প্রবৃতিলক চাতেি 
করার িলিা আন্তঃ-লপৌর পতরকল্পন্া সিতর করলে।  

• তসরাতকউজ তবেতবদযােলয়র পতরলবিগি আতর্যক লকন্দ্র - 24,999 িাতকয ন্ ডোর: পতরকল্পন্া 
লর্লক বাস্তবায়ন্ পর্যন্ত (From Planning to Implementation): সযাতি তিক িহলর 
সিিিা সিতর। এই প্রকল্প স্থান্ীয় সরকারলক তবদযিান্ পতরকল্পন্ার আওিায় বাস্তুিন্ত্র-
তভতত্তক বযবস্থাপন্া বাস্তবায়লন্ এবং ন্র্য ও সাউর্ সযাতি পি'স জোিলয়র জন্য পতরকল্পন্া 
লকৌিে প্রণয়লন্ সহায়িা প্রদান্ করলব।  

• লসাউডাস পলয়ন্ট গ্রাি - 24,999 িাতকয ন্ ডোর: লগ্রট লসাউডাস উপসাগলরর পতরলবি 
পর্যটন্ গন্তবয তহসালব সাউর্ অ্ন্টাতরও তিট তডতঙ্গ ও কায়াক ভ্রিণ চােু। এই প্রকল্প 
প্রতিবন্ধীলদর বযবহারলর্াগয লিাটর তবহীন্ লন্ৌকা চােু এবং লসাউডাস উপসাগলর িা 
চাোলন্ার পলর্ প্রলবি সতুবধা সম্প্রসারণ করলব। এ স্থালন্র কালজর িলধয রলয়লে সবুজ 
অ্বকাঠালিাগি উপাদান্ র্া উপসাগর বরাবর প্রাকৃতিকভালব তবদযিান্ িীর অ্ঞ্চে সংরিণ 
করলব। স্থান্ীয় সহলর্াগীলদর িলধয রলয়লে লন্ইবারহুড অ্যালসাতসলয়িন্ অ্ব লসাউডাস পলয়ন্ট 
(Neighborhood Association of Sodus Point) এবং লসভ আওয়ার লসাউডাস (Save 
Our Sodus)।  

  
এপাোর লেট বিকাে (Empire State Development) লপ্রবেম্বডন্ট, প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকেন া এিং 
কবমের্ার হাওোডন  লর্মবি িম্বলর্, "প্রর্ি তদন্ লর্লক লেক অ্ন্টাতরও এবং লসন্ট েলরন্স ন্দী 
অ্ঞ্চলের কতিউতন্টি REDI কতিিলন্র সদসযলদর পতরষ্কারভালব জাতন্লয় তদলয়লে লর্, িালদর অ্ঞ্চলের 
অ্র্যন্ীতি'র জন্য দিযন্ার্ীলদর জান্া গুরুত্বপূণয লর্ িারা অ্বালধ বযবসা করলি পালরন্ - এবং 
আিরা লস বযবস্থা করতে।"  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্মম্বর্টাল কর্ ারম্বভেম্বর্র কবমের্ার লিবেল লেম্বগাে িম্বলর্, "লেক 
অ্ন্টাতরও এবং লসন্ট েলরন্স ন্দীলি আিালদর অ্ঙ্গরালজযর বহু সুন্দরিি, ঐতিহাতসক এবং 
আন্ন্দদায়ক আকষযণ রলয়লে। তবলিষি এ অ্ঞ্চলের তবে-িালন্র িৎসয তিকালরর গন্তলবযর জন্য এটা 
সতিয, লর্খালন্ িৎসয তিকালরর কলয়কজন্ লসরা পুরুষ ও ন্ারী লখলোয়াড়লক লদখা র্ায়। গভন্যর 
কুওলিা কিৃয ক আজ ল াতষি ন্িুন্ পর্যটন্ সহায়িা, সযািন্ ন্দীর হযাচাতরলি তবতন্লয়াগ, 
তস্থতিস্থাপকিায় অ্র্যায়ন্ এবং এই গ্রীলে োইলসন্স তবহীন্ িৎসয তিকার আরও অ্তধক সংখযক 
তন্উইয়কয বাসীলক আিালদর উত্তর উপকূলের সপদ কালজ োগালন্ার লিলত্র এবং আরও ভ্রিণকারীলক 
িালদর জন্য অ্লপিিান্ দারুন্ সব সুলর্াগগুতেলি আকৃষ্ট করলব।"  
  
লেট পাকন ে (State Parks) কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "লেক অ্ন্টাতরও অ্ঞ্চলে এখন্ও 
দারুন্ সব কযাতপং-এর স্থান্ রলয়লে লর্গুলোর অ্লন্কগুতে লেক পালেযর দিৃযপট সিৃি। আতি 
তন্উইয়কয  অ্ঙ্গরালজযর অ্তবোসয সুন্দর অ্ংি লদখার সুলর্ালগর সদ্বযবহার করলি বতহরঙ্গন্ 
অ্তভর্াত্রীী্লদর উৎসাতহি করতে।"  
  
বর্উইেকন  অঙ্গরাম্ব ের পর্নটর্ বিষেক বর্িনাহী পবরচালক রে বড. লরবভ িম্বলর্, "ভ্রিণকারীলদর 
আজীবন্ অ্বকাি প্রদালন্র জন্য লেক অ্ন্টাতরও এবং লসন্ট েলরন্স ন্দীলক ত লর দ্বীলপর দগুয ও তিঠা 



 

 

পাতন্র সসকি লর্লক শুরু কলর লজট লবাট ভ্রিণ এবং তবেিালন্র র্াদ ুর পর্যন্ত অ্সংখয গন্তবয 
প্রস্তুি রলয়লে। এই গ্রীলে এ অ্ঞ্চলে স্মরণীয় পাতরবাতরক ভ্রিণ কলর সংতিষ্টরা লন্ৌকা চাোলন্া এবং 
িাে ধরা বা সাংসৃ্কতিক আকষযণ র্াই লহাক ন্া লকন্, র্া িারা পেন্দ কলর লসটা উপলভাগ করলি 
পালর।"  
  
বেম্বর্টর পোটি বরবচ িম্বলর্, "আিালদর লেক পালেযর কতিউতন্টিসিূলহর অ্র্যনন্তিক তবকালির জন্য 
লেক অ্ন্টাতরও একটি তবিাে সপদ। অ্তবোসয িৎসয তিকারসহ লেক অ্ন্টাতরও'র সিস্ত সুতবধায় 
সহায়িা প্রদালন্র জন্য আজ গুরুত্বপূণয পদলিলপর তদন্। আতি গভন্যর কুওলিালক লেক অ্ন্টাতরও'র 
প্রতি িার অ্টে প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জান্াতে এবং আিালদর ভতবষযি অ্র্যন্ীতি আরও 
লজারদার করলি িার সালর্ কাজ করার অ্লপিায় রইোি।"  
  
পবরষদ েদেে উইল িারম্বে িম্বলর্, "পর্যটন্ সম্প্রসারণ এবং লেক অ্ন্টাতরওলি ভ্রিণ সহায়ক 
পদলিপ গ্রহলণর িাধযলি, তন্উইয়কয  তন্তশ্চি করলে লর্, লেক অ্ন্টাতরও কতিউতন্টি বযবসালয়র জন্য 
উন্মিু র্াকলব। আতি এই ন্িুন্ প্রচারাতভর্ান্ চােুর জন্য গভন্যর কুওলিা'র প্রিংসা কতর, র্া 
অ্বিযই আিালদর অ্ঞ্চলের পতরবিয লন্র তন্য়ািক হলয় উঠলব।"  
  
অেওম্বগা'র লমের বিবল িাম্বলনা িম্বলর্, "ওসওলয়লগা'র লিয়র তহসালব আতি আিালদর অ্র্যন্ীতিলি 
লেক অ্ন্টাতরও'র প্রভাব এবং পর্যটন্ লজারদার করলি এর সপদলক সহায়িা প্রদালন্র গুরুত্ব 
সপলকয  সিযক অ্বগি। গভন্যর কুওলিা'র অ্বদালন্ এই ন্িুন্ প্রচারাতভর্ান্ আগািী কলয়ক দিক 
ধলর আিালদর িহর এবং এ অ্ঞ্চলের অ্র্যনন্তিক সিৃতি তন্তশ্চি করলব। আতি লেক অ্ন্টাতরও'র 
উপকূেীয় কতিউতন্টিসিূলহর অ্র্যনন্তিক তবকাি তন্তশ্চি করলি গভন্যর কুওলিার প্রলচষ্টার প্রিংসা 
কতর এবং আিালদর অ্ঞ্চলের সতিযকালরর বনু্ধ ও সহলর্াগী হওয়ায় িালক ধন্যবাদ জান্াই।"  
  
বর্উইেকন  বে গ্রান্ট অোম্বোবেম্বেট এর পবরচালক কোর্বরর্ ই. িাবন্টং-হাওোর্ন িম্বলর্: 
"তন্উইয়লকয র লগ্রট লেকস জোিয় জলুড় কতিউতন্টিসিূহলক িটলরখার তস্থতিস্থাপকিা সিতর এবং 
জেজ আবাস এবং লসইসালর্ িীরবিী পর্যটন্ ও অ্র্যনন্তিক উন্নয়ন্ সম্প্রসারলণ বাস্তুিন্ত্র-তভতত্তক 
চচয া প্রলয়াগ করার বযাপালর সুলর্াগ তচতিি কলর কালজ োগালন্ার লিলত্র সহায়িা প্রদালন্ তন্উইয়কয  
অ্ঙ্গরালজযর পতরলবি সংরিণ তবভালগর সালর্ কাজ করলি লপলর তন্উইয়কয  তস গ্রান্ট আন্তন্দি।"  
  

###  
  

 
অ্তিতরি ির্য এখালন্ উপেব্ধ www.governor.ny.gov 

তন্উইয়কয  লস্টট | এতিতকউটিভ লচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আন্সাবস্ক্রাইব করুন্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=88eace74-d4d26916-88e83741-000babd9f75c-fc36cb06d60732b9&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDA6DC5EC49B401A385258449006B21CD00000000000000000000000000000000

