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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ফেয়ার হ্োম্বভর্ বিচ ফেট পাম্বকন বিবিেীলিা প্রকম্বের প্রথম পর্ন ায় সম্পন্ন করার
ফ াষণা বিম্বয়ম্বের্

ফলক অন্টাবরও এর ির্োর পাবর্ দ্বারা সৃষ্ট পাবকনিং এলাকার ক্ষবি ফমরামি করম্বি গভর্ন র
কুওম্বমার REDI ফপ্রাগ্রাম্বমর অধীম্বর্ প্রকে অথন ায়র্ করা হ্ম্বয়ম্বে
বদ্বিীয় পর্ন ায় িালুর স্তুপ পুর্িন হ্াল, িোখ্োমূলক বসগম্বর্জ এিিং র্িু র্ ফিার্নওয়াক অন্তভুন ক্ত করম্বি
সম্পন্ন প্রকম্বের েবিগুবল এখ্াম্বর্ পাওয়া র্াম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ অ্ন্টাররও হ্রমের ফেয়ার হ্যামভর্ রিচ ফেট পামকন একটি র্তু র্
রিরতশীলতা প্রকমের সমারি ফ াষণা কমরমের্। ফলক অ্ন্টাররও এিং ফসন্ট লমরন্স র্েী িরাির ির্যার
ফপ্রক্ষাপমট গভর্নমরর ফর্তৃ মে পররচারলত রিরতশীলতা ও অ্র্ননর্রতক উন্নয়র্ উমেযামগর সহ্ায়তায় এই
প্রকেটি গত রতর্ িেমর েুইিার উচ্চ পারর্ এিং ির্যায় ক্ষরতগ্রস্ত পারকন ং ক্ষমতা পুর্রুদ্ধার
কমরমে। রিরতশীলতা এিং উন্নয়র্ প্রকমের পর্নায় II শীঘ্রই শুরু হ্মি এিং িালুর স্তুপগুরল পুর্রুদ্ধার
করমি এিং একটি র্তু র্ ফিার্নওয়াক রর্মনাণ করমি র্া রশক্ষামূলক এিং িযাখ্যামূলক রসগমর্জ
অ্ন্তভুন ক্ত করমি।
"আমরা শুধু পুর্রর্নমনামণর জর্য REDI ফপ্রাগ্রাম চালু করররর্, িরং 'অ্ন্টাররও হ্রে িরাির রতর্
িেমরর মমধয েুটি 100 িেমরর ির্যায় 'রিধ্বস্ত হ্ওয়ার পর আমরা আরও ভামলা এিং শরক্তশালী
গমে তু লমত শুরু কমররে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি একটি প্রময়াজর্ীয় ফেট রিরর্ময়াগ র্া
রর্উ ইয়কন িাসীমের'িারে এিং িযিসা রক্ষায় সাহ্ার্য করমি, ফর্মহ্তু আমামের কাজ অ্তীমতর ক্ষরত
ফমরামত করমে এিং ভরিষযমতর অ্রর্িার্ন ির্যা এিং চরম আিহ্াওয়ার টর্ার রিরুমদ্ধ আমামের
রিরতশীলতা উন্নত করমে।"
পামকন র ওময়ে রিচ লমটর ফমরামত র্া 2017 এিং 2019 সামলর ির্যায় ক্ষরতগ্রস্ত হ্ময়মে। 2.5
রমরলয়র্ মারকন র্ র্লামরর পর্নায় I প্রকে:
•

পারকন ং লট প্রায় েুই েু ট দ্বারা উন্নীত কমর ভরিষযমত উচ্চ পারর্ আমরা রিরতশীল করমত
এিং সংলগ্ন প্রাকৃ রতক িালুর স্তুপ সৃরি এিং িাসিার্ গঠমর্র জর্য িৃরদ্ধ প্রোর্;

•
•
•

একটি উন্নত পারর্ রর্গনমর্ িযিিা িাপর্ করা হ্ময়মে এিং পারকন ং এলাকা পুর্রায় পাকা
করা হ্ময়মে;
রর্মনামণর সময় একটি রিেযমার্ পারর্ ফসিা প্ররতিাপর্ করা হ্ময়মে; এিং
পূিন সসকত পারকন ং এলাকা প্রসাররত হ্ময়মে, েমল পামকন পারকন ং িৃরদ্ধ ফপময়মে, র্া কায়ুগা
কাউরন্টর একটি গুরুেপূণন ফলক ফশার গন্তিয।

পর্নায় II একটি িারলর স্তুপ পুর্রুদ্ধার এিং একটি ফিার্নওয়াক অ্ন্তভুন ক্ত হ্মি। ওময়ে রিচ পারকন ং
এর উত্তর প্রান্ত িরাির িালুর স্তুপ সতরর করমত িার্ীয় সসকমত াস ফরাপণ করা হ্মি। সমুদ্র
সসকত িালুর স্তুপগুরল সতরর করমত এিং রির রাখ্মত িায়ুিারহ্ত িারল রর্য়ন্ত্রণ করমি। এোোও
একটি 275 েু ট ফিার্নওয়াক রর্মনাণ করা হ্মি র্া পারকন ংময়র পূিন প্রান্ত ফর্মক পুর্রুদ্ধারকুত িালূর
স্তুমপর মধয রেময় র্ামি এিং ওময়ে রিচ িার্ হ্াউমসর কামে িন্ধ হ্ময় র্ামি। ফিার্নওয়াক িরাির
িযাখ্যামূলক রসগমর্জ িসামর্া হ্মি র্া অ্ন্টাররও উপকূমলর িাস্তুরিেযা সম্পমকন পর্নটকমের িযাখ্যা এিং
রশরক্ষত কমর ফতামল। উন্নয়র্গুরল ফেট পামকন র মূলধর্ তহ্রিমলর সামর্ REDI োন্ডগুরলমত 1.2
রমরলয়র্ মারকন র্ র্লার সহ্ায়তা কমররেল।
ফেম্বটর পাকনস-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার এই রিরর্ময়াগ
গ্রীষ্মকালীর্ পর্নটর্ রশমে সমৃদ্ধ ফলক অ্ন্টাররও সম্প্রোময়র প্ররত তার েৃঢ় অ্ঙ্গীকামরর প্ররতেলর্।
পামকন র প্রাকৃ রতক আিাসমক িারেময় তু লমত, আরম ফজর্ামরল সারভন মসস অ্রেস এিং িার্ীয় ফর্তামের
সামর্ অ্ংশীোররমের জর্য কৃ তজ্ঞ র্া অ্ন্টাররও হ্রমের এই রপ্রয় গন্তিযমক ভরিষযমত উচ্চ পারর্র পমিনর
জর্য আমরা রিরতশীল কমর তু মলমে।"
সাধারণ পবরম্বষিা কার্ন ালম্বয়র (Office of General Services, OGS) কবমের্ার ফরাঅোর্
ফর্সটিম্বটা িম্বলর্, "ফেয়ার হ্যামভর্ রিচ ফেট পামকন এই প্রকে গভর্নর কুময়ামমার REDI ফপ্রাগ্রাম
পুমরা অ্ঞ্চল জুমে রক অ্জনর্ করমে তার একটি িে উোহ্রণ। আমরা অ্তীমতর ির্যার কারমণ সৃি
ক্ষয়ক্ষরত ফমরামত কররে এিং ভরিষযমত উচ্চ পারর্র স্তর ফর্মক ফলক অ্ন্টাররও এিং ফসন্ট লমরন্স
র্েী সম্প্রোময়র উপকূলমরখ্া রক্ষা কররে। এই চমৎকার ফলকফ্রন্ট সাইমট OGS এিং ফেট পাকন র্া
অ্জনর্ কমরমে তামত আরম গরিনত।"
বসম্বর্টর পাম ফহ্লবমিং িম্বলম্বের্, "কায়ুগা কাউরন্ট এিং আমামের সমগ্র অ্ঞ্চমলর ভরিষযমতর জর্য
এটি একটি গুরুেপূণন প্রকে। ফেয়ার হ্যামভর্ এমর্ একটি ফেজার র্া আমরা সিাই উপমভাগ করর।
আমামের ফেট ও ফেশ জুমে প্ররত িের হ্াজার হ্াজার েশনক আমামের িার্ীয় অ্র্নর্ীরতর উন্নয়র্,
আমামের ক্ষু দ্র িযিসামক সমর্নর্ এিং কমনসংিার্ িজায় রাখ্মত সহ্ায়তা কমর। এই প্রকেটি আমামের
ভরিষযমতর জর্য একটি রিরমর্াগ এিং আগামী কময়ক িেমরর জর্য পামকন র সােলয রর্রিত করমি।য়
আরম গভর্নর কুওমমা এিং আমার অ্ংশীোরমের সামর্ গুরুেপূণন অ্িকাঠামমার জর্য তহ্রিল রর্রিত
করমতগভর্নমরর প্ররতটি পর্নাময় কাজ চারলময় ফর্মত উেগ্রীি হ্ময় আরে, র্া আমামের অ্ঞ্চলমক এরগময়
রর্ময় র্ামি।"

অোম্বসেবল সিসে ব্রায়ার্ মোঙ্কম্বটম্বলা িম্বলর্, "প্রর্ম পর্নাময়র সমারি, পারকন ং লমটর উন্নরত, র্তু র্
রর্ষ্কাশর্ িযিিা এিং পুরাতর্ পারর্ ফসিা প্ররতিাপর্ অ্িশযই ফেট পাকন মক আমরা িযিহ্ার-িান্ধি
কমর তু লমি। এটি েুই েু ট পারকন ং লট উমত্তালর্ কমর ভরিষযৎ সমসযা প্ররতমরাধ করমত সহ্ায়তা
করমি; এমত ির্যার সম্ভাির্া কম র্াকমি। পরিতী পর্নাময়, িারলয়ারে রক্ষণামিক্ষণ এিং একটি
ফিার্নওয়াক রর্মনাণ, আমরা ক্ষয় প্ররতমরামধর মাধযমম অ্ঞ্চলটিমক পররমিশগতভামি স্বািযকর রাখ্মি।"
ফেয়ার হ্োম্বভর্ গ্রাম্বমর ফময়র বজম িাবসল িম্বলর্, "ফেয়ার হ্যামভর্ গ্রামটি ফররসরলময়রন্স অ্যান্ড
ইমকার্রমক ফর্মভলপমমন্ট ইরর্রশময়টিভ (Resiliency and Economic Development Initiative,
REDI) প্রকমের অ্ধীমর্ ফেয়ার হ্যামভর্ ফেট পামকন র আপমগ্রমর্র সােমলয অ্ংশীোররে করমে।
আমামের িার্ীয় িারসন্দা এিং গ্রামমর িযিসায়ীরা স্বীকার কমর এিং িুঝমত পামর ফর্ ফেট পাকন
এিং ফেয়ার হ্যামভর্ গ্রামমর মমধয একসামর্ একটি করমউরর্টি রহ্মসমি কাজ করার সম্পকন গমে উমঠ
র্া উভময়র সােমলয অ্িোর্ রামখ্।"
কায়ুগা কাউবন্ট আইর্সভার ফচয়ারমোর্ আইম্বলর্ মোকর্াি-ফকালমোর্ িম্বলর্, "ফেয়ার হ্যামভর্
রিচ ফেট পাকন কায়ুগা কাউরন্টর িারসন্দামের প্রজমের জর্য অ্তযন্ত গুরুেপূণন র্ারা এই সুন্দর
জায়গাটি উপমভাগ কমরমের্। গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাে, REDI-এর কাজ সম্পন্ন ফহ্মে এিং চলমার্
কাজ আগামী িেমরর জর্য এই পাকন মক সুররক্ষত রাখ্মিয়।"
কায়ুগা কাউবন্ট প্ল্োবর্িং অোন্ড ইম্বকার্বমক ফর্ম্বভলপম্বমম্বন্টর পবরচালক বেভ বলঞ্চ িম্বলর্, "ফেয়ার
হ্যামভর্ ফেট পামকন র রাষ্ট্রীয় িারসন্দামের, িার্ীয় এিং আঞ্চরলক পর্নটর্ অ্র্নর্ীরতমত উমেখ্মর্াগয
অ্িোর্ রাখ্া েম্পরতমের জীির্র্াত্রার মামর্র উপর িায়ী প্রভাি অ্তু লর্ীয়। গভর্নর কুওমমার ফলক
অ্ন্টাররও ফররসরলময়রন্স অ্যান্ড ইমকার্রমক ফর্মভলপমমন্ট ইরর্রশময়টিভ এর মাধযমম আজ ফর্ পাকন
উন্নয়মর্র কর্া ফ াষণা করা হ্ময়মে তা আগামী প্রজমের জর্য ফলকমশার অ্যামেস এিং গ্রীষ্মকালীর্
স্মৃরতর প্ররতশ্রুরত রর্রিত করমে।"
অ্ন্টাররও ফলক এিং ফসন্ট লমরন্স র্েীর তীমর ির্যার িরধনত র্মুর্ার প্ররতরিয়ায় গভর্নর কুওমমা
উপকূলীয় করমউরর্টির রিরতশীলতা িৃরদ্ধ এিং অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্রতক উন্নয়র্ ফজারোর করার জর্য
ফররসরলময়রন্স অ্যান্ড ইমকার্রমক ফর্মভলপমমন্ট ইরর্রশময়টিভ (REDI) গঠর্ কমরর্।
আটটি প্রমেশ (র্ায়াগ্রা এিং অ্ররলন্স, মর্মরা, ওময়ইর্, কায়ুগা এিং ওসওময়মগা, এিং ফজোরসর্
এিং ফসন্ট লমরন্স) রর্ময় গঠিত পাাঁচটি REDI অ্ঞ্চল িার্ীয় অ্গ্রারধকার, ঝুাঁ রকপূণন অ্িকাঠামমা এিং
অ্র্যার্য সম্পে এিং জর্রর্রাপত্তা সংিান্ত উমদ্বগ রচরিত করার জর্য প্ররতরিত হ্ময়রেল।
REDI করমশর্ িার র মারলকমের সহ্ায়তার জর্য 20 রমরলয়র্ মারকন র্ র্লার, িযিসাময়র
ফররসরলময়রন্সর জর্য 30 রমরলয়র্ মারকন র্ র্লার এিং আঞ্চরলক ফেরজংময়র জর্য 15 রমরলয়র্ মারকন র্
র্লার িরাদ্দ কমরমে র্া REDI এর আটটি কাউরন্টর প্রমতযকটির উপকার করমি।ে অ্িরশি 235
রমরলয়র্ মারকন র্ র্লার, িার্ীয় এিং আঞ্চরলক প্রকেগুরলর জর্য িরাদ্দ করা হ্ময়মে র্া REDI
রমশমর্র েৃিান্ত এিং এটিমক অ্গ্রসর কমর।

ফেয়ার হ্যামভর্ রিচ
রময়মে, ফর্খ্ামর্ উাঁচু
েু ট সুররক্ষত সাাঁতার
এলাকা পামকন র আমস্ত

ফেট পামকন রর্উ ইয়মকন র উপকূমলর অ্র্যতম ফসরা পািরলক ফলকফ্রমন্টর সিরশিয
উপকূলমরখ্া, িালুকাময় রিচ এিং সংলগ্ন পাহ্ারে ির্ভূ রম রময়মে। পামকন 600
অ্ঞ্চল সহ্ 1,500 েু ট িালুকাময় রিচ রময়মে। কযাম্পগ্রাউন্ড এিং ফকরির্
আমস্ত ূণনায়মার্ ির্ভূ রমর মমধয রময়মে।

রর্উ ইয়কন ফেমটর পাকন , রিমর্াের্ ও ঐরতহ্ারসক িাপর্া সংরক্ষণ অ্রেস 250টিরও ফিরশ স্বতন্ত্র
পাকন , ঐরতহ্ারসক িার্, গলে ফকাসন, ফর্ৌকার াট ও রিমর্াের্মূলক ভ্রমণপমর্র তত্ত্বািধার্ কমর,
ফর্গুমলা ফেখ্মত 2019 সামল ফরকর্ন পররমাণ 77 রমরলয়র্ মার্ুষ আমস। ইউরর্ভারসনটির সাম্প্ররতক
এক গমিষণায় ফেখ্া ফগমে, ফেট পাকন ও এর েশনর্ার্ী দ্বারা র্া িযয় হ্য় তা 5 রিরলয়র্ মারকন র্
র্লার আউটপুট ও রিিয়মক প্রসাররত কমর, 54,000 ফিসরকারর খ্ামতর কমনসংিার্ সৃরি এিং
অ্রতররক্ত ফেমটর ফমাট ফেশীয় পণয (GDP) 2.8 রিরলয়র্ মারকন র্ র্লামরর ফিরশ ফর্াগ করমত
পামর। এই রিমর্াের্ ফকন্দ্রসমূহ্ সম্পমকন অ্রতররক্ত তর্য ফপমত চাইমল কল করুর্ 518-474-0456
র্ম্বমর অ্র্িা রভরজট করুর্ parks.ny.gov িা সংর্ুক্ত হ্র্ ফেসিুমক, িা েমলা করুর্
টু ইটামর। রর্উ ইয়কন ফেট পাকন এেমলারার ফমািাইল অ্যাপটি iOS এিং অ্যান্ড্রময়র্ রর্ভাইমসর জর্য
রির্ামূমলয উপলভয। র্াউর্মলার্ করমত রভরজট করুর্: গুগল ফল ফোর, NY ফেট পাকন এেমলারার
অ্যাপ িা অ্যাপল ফোর, NY ফেট পাকন এেমলারার অ্যাপ।
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