
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সেন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন  এম্পায়ার সেট সেইল বর্মনাম্বের গুরুত্বপেূন মাইলফলক স াষো 
কম্বরম্বের্  

  
অর্র্ডাগা কাউবিম্বে পথচারী সেেু এিং র্েুর্ সেইল েংম্ব াম্বগর েমাবি সেটিোপী পাথম্বও 

তেবরর জর্ে দরূদবৃিেম্পন্ন পবরকল্পর্া েম্পম্বন্নর কাোকাবে বর্ম্বয় এম্বেম্বেয়  
  

প্রকম্বল্পর েম্পরূক "CNY রাইবজং" -  া হম্বলা কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং 
অথনর্ীবেম্বক িাবিম্বয় েুলম্বে অঞ্চলটির েমবিে সকৌেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এম্পায়ার স্টেট স্টেইল (Empire State Trail) নর্মনামে একটি 
গুরুত্বপূেন মাইলফলক স্ট াষো কমরমের্, স্টেমটর ঐনিহানিক উম্যাগ যা নর্উ ইয়কন  নিটি স্টেমক 
কার্াডা এবং অ্যালবানর্ স্টেমক বামফমলা পযনন্ত 750 মাইল পে তিনর করমব। প্রধার্ নর্মনাে 
ইন্টারমেট 481-এর উপর একটি র্িুর্ পেচারী স্টিিুমি এবং নিটি অ্ব নিরানকউি ও অ্র্র্ডাগা 
কাউনন্টর নডউইট শহমরর মূল অ্ংমশ িম্পন্ন করা হময়মে, যা এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর অ্বনশষ্ট োকা 
নকেু বযবধার্ িংযুক্ত করমি িাহাযয করমে এবং এটি 2020 িামল িম্পন্ন হমব বমল আশা করা 
হমে।  
  
"এই উমেখমযাগয মাইলফলমকর মাধযমম, আমরা আমরা আউটমডার নবমর্া্র্মূলক িুমযাগ প্র্ামর্র 
জর্য আমরকটি প্মেপ নর্নে যা নর্উ ইয়কন বািীরা বানিমি োকার পর ভাইরামির ্নুিন্তা কাটিময় 
উঠমি উপমভাগ করমি পারমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আউটমডার পযনটর্ আপমেট অ্েনর্ীনির 
চানবকাঠি এবং এম্পায়ার স্টেট স্টেইমল আমরা স্টয উন্ননি করনে িা বানিন্দা এবং পযনটকম্র 
উপকৃি করমব এবং স্থার্ীয় বযবিায়ীম্র একটি উৎিাহ প্র্ার্ করমব।"   
  
"নিরানকউি এবং নডউইট শহমর পেচারী স্টিিু ও স্টেইল িংমযামগর িমানি স্টেট জমুি এম্পায়ার 
স্টেট স্টেইল িম্পন্ন করমি আমাম্র প্রমচষ্টার উপর গমি উমঠমে," সলফম্বটর্োি গভর্নর কোবথ 
সহাচুল িম্বলর্। "যখর্ অ্মর্ক মার্ুষ COVID-19 িংকমটর িময় িাম্র নর্মজম্র িীমার্ায় নকেু 
করার জর্য িুমযাগ খুুঁজমে িখর্ এই প্রকল্প অ্র্র্ডাগা কাউনন্টর বানিন্দা এবং পযনটকম্র জর্য 
র্িুর্ নবমর্া্র্মূলক এবং পনরবহর্ িুমযাগ িৃনষ্ট করমব। এম্পায়ার স্টেট স্টেইমল এই নবনর্ময়াগ 
এলাকার পযনটর্ নশমল্প উন্নয়র্  টামব এবং জীবমর্র মার্ উন্নি করমব স্টযমহিু আমরা মহামারী 
পরবিী ভনবষযমির জর্য নবনভন্ন স্থাপর্াগুমলা আমরা ভামলাভামব গমি িুলনে।"  



 

 

  
এই প্রকমল্পর একটি গুরুত্বপূেন অ্ংশ নেল নডউইট শহমর I-481-এর উপর একটি র্িুর্ বাইিাইমকল 
এবং পেচারী স্টিিু নর্মনাে, যা নকর্ স্টরামডর ঠিক উত্তমর বাটারর্াট ড্রাইভ এবং স্টটাপাে স্টরামডর 
মমধয িংমযাগ প্র্ার্ কমর। স্টেট নডপাটন মমন্ট অ্ব োন্সমপামটন শর্ (State Department of 
Transportation) স্টটাপাে স্টরামডর পুমরা অ্ংশ বরাবর একটি র্িুর্ স্টেইল স্টিকশর্ নর্মনাে কমর যা 
নডউইমটর এনর কযার্ালওময় স্টেইলমক নিজ নিমটর িামে িংযুক্ত কমর। স্টিনল ড্রাইভ স্টেমক 
ওয়াইডওয়াটািন পাকন ওময়, স্টটাপাে স্টরাড একটি একমখুী রাস্তায় রূপান্তনরি হময়মে, স্টযখামর্ ্নেে 
ন্মক নর্নমনি স্টেইল; এবং ওয়াইডওয়াটািন পাকন ওময় স্টেমক নকমর্ স্টরাড স্টমামির ঠিক উত্তমর, স্টটাপাে 
স্টরাড একটি নিমুখী িিক োকমব, স্টযখামর্ স্টেইলটি ্নেে ন্মক অ্বনস্থি।  
  
উন্নয়র্গুমলা িাউে ফ্রাঙ্কনলর্ নিট স্টেমক বীচ নিট পযনন্ত ওয়াটার নিট বরাবর নিরানকউি নিটির 
নব্যমার্ িাইমকল স্টেইমল িম্পন্ন করা হময়মে, যার মমধয রময়মে নিনপং, র্িুর্ কাবন যনাম্প, ফুটপাে 
স্টমরামি, িাইর্মবাডন  এবং বাইিাইমকল পযাটামর্ন িামার্য নকেু পনরবিন র্। এই প্রকল্পটি একটি নবসৃ্তি, 
চলমার্ প্রমচষ্টার অ্ংশ যা এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর এনর কযার্ালওময় নবভামগর বি ধরমর্র বযবধার্ 
্রূ করমব, স্টযটি কযানমলাি, নিরানকউি এবং নডউইটজমুি 14 মাইল নবসৃ্তি। স্টেইমলর এনর 
বুমলভামডন র পবূন অ্ংশ িহ নিরানকউি এবং নডউইট অ্ংমশর অ্নিনরক্ত নর্মনাে কাজ চলমে এবং এটি 
2020 িামলর স্টশমষর ন্মক িম্পন্ন হওয়ার কো।  
  
2020 িামলর মমধয 750 মাইমলর এম্পায়ার স্টেট স্টেইল তিনরর জর্য গভর্নর কুওমমার 2017 
িামলর স্টেট অ্ব ্য স্টেট উম্যাগগুনলর একটি পূরে করার উমেমশযই হমলা এই প্রকল্পগুনল একটি 
বি প্মেপ। িাম্প্রনিক এক গমবষোয় স্ট্খা স্টগমে স্টয 8.6 নমনলয়র্ বানিন্দা এবং পযনটক 
বানষনকভামব পুমরা 750 মাইল স্টেইল পনর্শনর্ করমবর্।  
  
বর্উ ইয়কন  বডপাটন ম্বমি অি োন্সম্বপাম্বটন েম্বর্র কবমের্ার মোবর সথম্বরে সডাবমংম্বয়জ িম্বলর্, "নর্উ 
ইয়কন  স্টেট জমুি এই ঐনিহানিক স্টেইলটি তিনর করমি গভর্নর কুওমমার ্রূ্নৃষ্টিম্পন্ন প্রমচষ্টায় 
নডপাটন মমন্ট অ্ব োন্সমপামটন শর্ এই ধরমর্র অ্ব্ার্ রাখমি স্টপমর গনবনি। এই স্টেইলটি বািাইমকল 
এবং পেচারীম্র চলাচমল, মার্ুষমক িাম্র গানি স্টেমক স্টবর হময় হাটমি উৎিানহি করমি িাহাযয 
করমব এবং এই িুন্দর স্টেইমল আউটমডার পযনটর্ ও নবমর্া্র্মূলক কাযনক্রম উপমভাগ করমি িাহাযয 
করমব। স্টিন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র স্টেইমলর িামে র্িুর্ িংমযাগ আমাম্র এই বেমরর স্টশমষ পুমরা 750 
মাইল স্টেইল িম্পন্ন করার আমরা এক ধাপ এনগময় নর্ময় যামব।"  
  
এম্পায়ার সেট সেইম্বলর পবরচালক অোবি বিয়ারে িম্বলর্, "এই প্রকমল্পর িমানি নর্উ ইয়কন  
স্টেমটর কামজর একটি গুরুত্বপূেন মাইলফলক নহমিমব নচনিি করা হময়মে, যা পূবন নিরানকউি স্টেমক 
নডউইমটর িামে িংযকু্ত বাইিাইমকল আমরাহী এবং পেচারীম্র জর্য একটি নর্রাপ্ স্টেইল প্র্ার্ 
করমব। নর্মনাোধীর্ অ্নিনরক্ত প্রকল্পগুমলা যখর্ নডমিম্বমর িম্পন্ন হমব িখর্ নডউইট স্টেমক 
ডাউর্টাউর্ নিরানকউি হময় স্টেট স্টফয়ারগ্রাউন্ড এবং কযানমলাি পযনন্ত একটি নর্রবনেন্ন 14 মাইল 
এম্পায়ার স্টেট স্টেইল রুট িুনবধা প্র্ার্ করমব।"  
  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/EST_TrailUserProjections_20180720.pdf


 

 

সেম্বর্টর রে্াম্বচল সম িম্বলম্বের্, "আনম নিটি অ্ব নিরানকউি এবং টাউর্ অ্ব নডউইমটর মমধয 
এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর িমানি উ্যাপর্ করমি স্টপমর আর্নন্দি। একজর্ িাইনিে নহমিমব, আনম 
নর্উ ইয়কন  স্টেট এবং গভর্নমরর প্রশংিা করনে আমাম্র স্টেইল নিমেমম িাম্র নবনর্ময়ামগর জর্য। 
এই প্রকল্পটি এখর্াকার বানিন্দা এবং পযনটকম্র একটি র্িুর্ প্রনক্রয়ায় এবং নর্নবিভামব আমাম্র 
নিটি, শহর এবং প্রাকৃনিক স্টিৌন্দযনমক উপমভাগ করার িুমযাগ স্ট্য়। এই অ্র্ুষ্ঠামর্র স্মরমে CNY-এ 
আমাম্র িামে স্টযাগ স্ট্ওয়ার জর্য আনম স্টলফমটর্যান্ট গভর্নরমক ধর্যবা্ জার্াই।"  
  
অোম্বেেবলওম্বমর্ পাম্বমলা সজ. হািার িম্বলর্, "এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর জর্য স্থার্ীয় প্রকমল্পর 
িমানি এর স্টচময় ভামলা িমময় আিমি পারি র্া। প্রায় িব মার্ুষই আউটমডার নবমর্া্মর্র জর্য 
কাোকানে নবকল্প খুুঁজমে, স্টেইলগুমলার িমানি বযায়াম বা অ্র্যার্য নবমর্া্র্মূলক এলাকায় যাওয়ার 
জর্য আমরা স্টবনশ িুমযাগ প্র্ার্ কমর। আনম স্টেটবযাপী স্টেইলটি িম্পন্ন করার অ্মপোয় আনে।"  
  
সডউইট েহম্বরর েুপারভাইজার এড বমম্বচম্বলর্ম্বকা িম্বলর্, "স্থার্ীয় পযনাময় আমরা আমাম্র নর্জস্ব 
টাউর্ স্টেইল নিমেমমর মাধযমম নডউইট এলাকামক এনর কযার্ালওময় স্টেইল এবং রাইডার পামকন র 
িামে িংযকু্ত করমি স্টপমর আর্নন্দি। এই পেচারী স্টিিুটি পনরবার, চলাচলকারী, স্ট্ৌিনব্ এবং 
িাইনিেম্র জর্য একটি স্বাগিপেূ িুনবধা। বৃহত্তর পযনাময়, আমরা ্ঢৃ়ভামব গভর্নমরর উম্যামগর 
নপেমর্ই আনে এবং এম্পায়ার স্টেট স্টেইল প্রকমল্পর অ্ংশ হমি স্টপমর গনবনি, স্টিই িামে এনলমভটিং 
এনর যা নিরানকউি নিটির মাধযমম পনিম শহরিনলমক িংযুক্ত করমে এবং নডউইমটর িামে যুক্ত 
হমে। আমরা স্টেইল এবং িবুজ স্থামর্র বি িমেনক কারে আমরা জানর্ এগুমলা জীবর্যাত্রার উন্নি 
মার্ প্র্ার্ কমর এবং আমাম্র বানি ও বযবিার মূলয বনৃি কমর।"  
  
2020 িামল এম্পায়ার স্টেইল িম্পন্ন করমি, প্রায় 350 মাইল র্িুর্/উন্নি স্টেইল নর্নমনি হমে। 
হাডির্ গ্রীর্ওময় (Hudson Greenway), নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েনরটি (New York Power 
Authority, NYPA)/(Canal Corporation) কযার্াল কমপনামরশর্, স্টমমোপনলটর্ োন্সমপামটন শর্ 
অ্েনরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA), নডপাটন মমন্ট অ্ব োন্সমপামটন শর্ 
(Department of Transportation, DOT), নর্উ ইয়কন  স্টেট অ্নফি অ্ব পাকন , নবমর্া্র্ (New 
York State Office of Parks, Recreation) এবং স্থার্ীয় িরকারিহ স্টবশ কময়কটি স্টেটীয় 
প্রনিষ্ঠামর্র অ্ধীমর্ এই নর্মনাে প্রকল্পগুমলার কাজ চলমে। স্টেইলটি অ্েননর্নিক প্রবৃনিমক চানলি করমব 
এবং এই রুমটর পাশ্ববিী কনমউনর্টিগুমলামি পযনটর্ নশমল্পর উন্নয়র্  টামব। এনর কযার্ালওময় 
(অ্যালবানর্ স্টেমক বামফমলা) এবং হাডির্ ভযানল গ্রীর্ওময় (নর্উ ইয়কন  নিটি স্টেমক অ্যালবানর্) 
বরাবর এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর 85% অ্ফ-স্টরাড কযার্ালওময় এবং স্টেইল হমব।  
  
সেন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অগ্রগবে ত্বরাবিেকরে  
  
আজমকর স্ট াষো "স্টিন্ট্রাল নর্উইয়মকন র অ্গ্রগনি" এর িমূ্পরক, যা শনক্তশালী অ্েননর্নিক প্রবৃনি ও 
কনমউনর্টি নবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর িমনিি রূপমরখা। 2012 িাল স্টেমক এই রাজয ইনিমমধযই 
6.3 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও স্টবনশ নবনর্ময়াগ কমরমে যা নবশ্ব বাজামরর িুমযাগ কামজ লানগময় 
উম্যাক্তাম্র শনক্তশালী কমর এবং অ্ন্তভুন নক্তমূলক অ্েনর্ীনি তিনর কমর এই পনরকল্পর্ার মূল নভনত্ত 



 

 

স্থাপর্ কমরমে। বিন মামর্, এ অ্ঞ্চল 2015 িামলর নডমিম্বমর গভর্নর কুওমমা স্ট ানষি উত্তরাঞ্চমলর 
পুর্রুজ্জীনবনিকরে উম্যামগর মাধযমম 500 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর নবনর্ময়াগ 
িহমযানগিায় স্টিন্ট্রাল নর্উইয়মকন র অ্গ্রগনি ত্বরানিি করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলামরর নবনর্ময়াগ স্টবিরকানর খামির বযবিায়ীম্র 2.5 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও স্টবনশ নবনর্ময়াগ 
করার জর্য উেীপর্া স্ট্মব - এবং অ্ঞ্চমলর ্ানখলকৃি পনরকল্পর্া অ্র্ুযায়ী আশা করা হমে স্টয 
5,900 এর স্টবনশ র্িুর্ কমনিংস্থার্ িৃনষ্ট হমব। আরও িেয এখামর্ পাওয়া যামব।  
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