
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জলিাযু সপ্তাহ চলাকালীর্, গভর্নর কুওম্বমা জজান্স বিচ জেট পাম্বকন  েবি ও প্রকৃবি বেক্ষা জকন্দ্র 
জ ালার জ াষণা কম্বরম্বের্  

  
LIPA, NYSERDA এিং NYPA-র সাম্বে অংেীদাবরম্বের মাধ্েম্বম লং আইলোম্বের সিনাবধ্ক 

পবরদবেনি জেট পাম্বকন র জর্ে আধ্ুবর্ক বেক্ষার সুবিধ্া তিবর কম্বরম্বে  
  

মার্ি কমন, েবির িেিহার, এিং পবরম্বিে সংরক্ষণ মম্বধ্ে পারস্পবরক বিযার উপলবি অগ্রসর 
কম্বর এই জেবসবলটি  

  
প্রকল্পটি ঐবিহাবসক জজান্স বিচ জেট পাম্বকন র িোপক পরু্রুজ্জীির্ অিোহি রাম্ব   

  
এ াম্বর্ েবি রম্বযম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জজান্স বিচ এর্াবজন  অ্যান্ড জর্চার জেন্টার (Jones Beach Energy 
& Nature Center)। এই জেন্দ্রটি জলিায ুেপ্তামে (Climate Week) খলুমি এিং বেভামি শবি 
বর্উ ইযমেন র প্রােৃবিে িযিস্থার অ্িযি প্রদার্ েমর এিং বেভামি এই এেই শবিমে বর্উ ইযমেন র 
জলিাযু পবরিিন র্ জমাোমিলার পবরেল্পর্ামে অ্গ্রের েরার জর্য িযিোর েরা যায িা েম্পমেন  
জর্গণমে বশবিি এিং অ্িবেি েরমি। লং আইলযান্ড পাওযার অ্থবরটি (Long Island Power 
Authority, LIPA), বর্উ ইযেন  জেট এর্াবজন  বরোচন  অ্যান্ড জেমভলপমমন্ট অ্থবরটি (New York 
State Energy Research and Development Authority), এিং বর্উ ইযেন  পাওযার অ্থবরটির 
(New York Power Authority) োমথ জযৌথভামি, পােন , বিমর্াদর্ এিং ঐবিোবেে েংরিণ দপ্তর 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) এর প্রবিষ্ঠা েমরমে যা েি িযমের 
পযনটেমদর পবরমিশ এিং স্মাটন  জ্বালার্ীর গ্রােেমদর পবরমিমশর ভাল িত্ত্বািধাযে েমি োোযয েরমি।  
  
"জজান্স বিচ এর্াবজন  অ্যান্ড জর্চার জেন্টার পবরমিশ রিা এিং পুর্র্নিীেরণমযাগয শবি উন্নযমর্ বর্উ 
ইযেন  জেমটর জর্িৃমের প্রবিমূবিন ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "লং আইলযান্ডাররা জলিায ুপবরিিন র্ 
এিং চরম আিোওযার ধ্বংোত্মে প্রভাি বেভামি আমামদর জীির্মে প্রবিবদর্ প্রভাবিি েরমে িার 
ভুিমভাগী এিং এই জেন্দ্র জলিাযু পবরিিন মর্র বিরুমে লডাইময জযাগ বদমি এিং আগামী প্রজমের 
জর্য আমামদর পবরমিশ রিা েরমি দশনর্াথীমদর জ্ঞার্ প্রদার্ েরমি।"  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a132a82-d4a37580-8a11d3b7-ac1f6b44fec6-9026b79421d63a57&q=1&e=f1a2bfd2-9e20-4b01-8f10-8924f7ff3992&u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmQQuZFK


 

 

বর্উ ইযেন  জেট পােন ে (New York State Parks) বেমেমমর মমধয প্রথমিামরর মি, এই অ্র্র্য 
পবরমিশ বশিা জেন্দ্র বিমশষভামি প্রােৃবিে ভূবচত্র গঠমর্ মার্ি শবির িযিোমরর ভূবমো িুমল 
ধমরমে। অ্র্-োইট র্িাযর্মযাগয শবি উৎে এিং পবরমিশগিভামি প্রবিবিযাশীল স্থাপিয উপাদামর্র 
েমে, জেন্দ্র জর্ট-বজমরা শবির িযিোর এিং অ্বভমযাবজি, বস্থবিশীল র্েশা মমেল েমর। উবর্শটি 
অ্ভযন্তরীণ এিং 13টি িাবেযে প্রদশনর্ী েি জচময োম্প্রবিে বিজ্ঞাবর্ে জ্ঞার্মে গবিশীল এিং 
প্রমিশমযাগয গ্রাবিক্স, বভবেও, এিং পারস্পবরে আলাপচাবরিার জখলার োমথ এেবত্রি েমর জদখামি 
জয দশনেরা বেভামি িামদর বর্মজর জীিমর্ শবি েংরিণ েরমি এিং পবরমিশ রিা েরমি পদমিপ 
বর্মি পামর।  
  
জেমন্দ্রর দশনর্াথীরা এগুবল অ্মেষণ েরমি পারমির্:  

• িাবেযে ইর্েমলশর্, যা উপকূলীয প্রােৃবিে ভূবচত্র েবিয েমর। এর মমধয রমযমে এেটি 
িাবেযে ক্লােরুম, ইবন্দ্রয উদ্দীপে জখলার মাঠ, পরাগমরণু বিিরমণর িাগার্, এিং "ির্া 
িুটবপ্রন্টে" পথ যা বেেিমে িাবড িমল অ্বভবেি েমর এমর্ বিসৃ্তি প্রজবির প্রাণীমদর 
োইলাইট েমর।  

• লবি এিং োউথ গযালাবর, যা আঞ্চবলে শবির পবরোঠামমা এিং েমমযর োমথ োমথ লং 
আইলযান্ড এিং জজান্স বেেমির শারীবরে উন্নযমর্ দশনেমদর বর্মবিি েমর।  

• ইে গযালাবর, যা পবরমিশগি িযিস্থায "প্রেৃবির শবি" এিং বস্থবিশীল উপকূলীয প্রােৃবিে 
ভূবচত্র েমথনমর্ েংরিণ প্রমচষ্টার ভূবমো বর্ময িদন্ত েমর। এই গযালাবর জজান্স বিচ এিং 
পার্শ্নিিী েমুমের িাস্তুিন্ত্র েম্পমেন  প্রদশনর্ী অ্ন্তভুন ি েমর, এিং িার োমথ িিন মার্ 
পুর্রুোমরর প্রমচষ্টা জযমর্ প্লাবেে পবরষ্কার এিং েৃবত্রম প্রিাল প্রাচীর বর্মনাণও অ্ন্তভুন ি।  

• ওমযে গযালাবর, যা "শবির প্রেৃবি" এিং প্রােৃবিে শবির উৎে মার্ুমষর িযিোমরর জর্য 
রূপান্তমরর উপর মমর্ামযাগ প্রদার্ েমর। িািামের গবি এিং অ্র্যার্য উপাদার্ বেভামি 
িাযুর টািনাইর্ দ্বারা শবির উৎপাদর্মে প্রভাবিি েমর িা িুমল ধমর িার এেটি এেটি 
উদােরণ বেেমপ্লমি প্রদশনর্ েরা েয। জেমন্দ্রর এেটি অ্র্র্য বদে েমে রামজযর প্রথম 
অ্িমশার িাযু শবি প্রেল্প, এম্পাযার উইন্ড প্রেমল্পর োমথ িার বর্েটয, যা জজান্স বিচ 
উপকূল জথমে আর্ুমাবর্ে 18 মাইল দমূর অ্িবস্থি। এর িমল জর্োধারণমে এই প্রেল্প এিং 
োধারণভামি অ্িমশার িাযু শবি েম্পমেন  বশিা প্রদামর্র েুবিধা প্রদার্ েমর এই প্রেমল্পর েি 
েটি পযনায েম্পমেন  দশনর্োথীমদর অ্িগি জরমখ। এেটি শবি-দি গৃে এেবজবিট প্রদশনর্ 
েমর বেভামি জভািারা িামদর বর্মজমদর িাবডমি শবির িযিোর পবরচালর্া েরমি পামরর্, 
অ্র্যবদমে অ্র্যার্য এেবজবিটগুবল জটেেই শবির প্রযুবি এিং বিদযুৎ িযিস্থার উপর চরম 
আিোওযার প্রভাি িুমল ধমর।  

  
ভবিষযৎ পবরমিশ জর্িৃমের জর্য এেটি ইর্বেউমিটর বেমেমি বিবর, জেন্দ্রটি স্থাপিয বর্মনাণ জথমে 
এেবজবিট বেজাইর্ পযনন্ত প্রমিশমযাগযিা এিং অ্ন্তভুন বির েমিনাচ্চ মার্ বর্ময প্রস্তুি েরা েমযমে। 
গযালাবরমি স্পযাবর্শ এিং জেইল জটক্সট অ্র্িুাদ উপলভয, জেই োমথ স্পশন েংিান্ত উপাদার্ যা 
বিবভন্ন িযে এিং িমিার দশনেমদর আেৃষ্ট েমর। লং আইলযান্ড েবমউবর্টি িাউমন্ডশমর্র (Long 
Island Community Foundation) উদার েোযিায, ইংমরবজ, স্পযাবর্শ, চীর্া এিং আমমবরোর্ 



 

 

োইর্ লযােমুযমজর বির্ামূমলযর অ্ন্তভুন বিমূলে অ্বেও গাইেগুবলর এেটি েযুট উপলব্ধ রমযমে জেন্টামর 
ওমযি অ্যাবপ্লমেশমর্র মাধযমম।  
  
জেট পাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "জজান্স বিচ বশিা এিং প্রেৃবির শবি েম্পমেন  
অ্র্ুধািমর্র জর্য এেটি আদশন োইট। েযূন, িািাে, এিং িরমের শবি, জথমে শুরু েমর শবির 
পবরোঠামমা, উপকূলমরখা প্রমেৌশল এিং পবরমিশ েংরিণ, জজান্স বিচ এেটি অ্বির্শ্ােয জেণীেি যা 
উপকূলীয প্রােৃবিে দশৃয এিং পবরমিশমে রুপদার্োরী শবিগুবলমে োইলাইট েরমি পামর। বর্উ 
ইযমেন র অ্র্যিম রাষ্ট্রীয উদযামর্ এেটি িহুল প্রমযাজর্ীয আধুবর্ে বশিামূলে েুবিধা আর্মি োোযয 
েরার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা, লং আইলযান্ড পাওযার েিৃপি এিং আমামদর েেল 
অ্ংশীদারমদর োমে অ্িযন্ত েৃিজ্ঞ।”  
  
লং আইলোে পাওযার কিৃপক্ষ (LIPA)-র বর্িনাহী কমনকিন া টম েোলম্বকার্ িম্বলর্, "জজান্স বিচ 
এর্াবজন  এন্ড জর্চার জেন্টার (Jones Beach Energy and Nature Center) জজান্স বিচ জেট 
পামেন র (Jones Beach State Park) আরও এেটি চমৎোর েংমযাজর্ এিং এেটি বশিামলূে 
েম্পদ, পবরিার, িযিোযী, োত্র এিং গ্রােেমদর জর্য বেভামি বিদযুৎ উৎপাদর্ েরা েয এিং িারা 
িামদর বিদযুবিে বিলগুবল েীভামি হ্রাে েরমি এিং পবরমিশমে োোযয েরমি পামরর্ িা েম্পমেন । 
LIPA এই েুবিধাটির অ্ংশ েমি জপমর গবিনি যা আগামী েমযে দশে ধমর দশনর্াথীরা উপমভাগ 
েরমির্। আবম গভর্নর কুওমমার জর্িৃমের জর্য এিং লং আইলযান্ড এিং জজান্স বিমচ অ্িযােি 
বিবর্মযামগর জর্য িামে োধুিাদ জার্াই।”  
  
32.8 বমবলযর্ মাবেন র্ েলামরর এই প্রেল্পটি েম্ভি েমযমে LIPA, NYSERDA, NYPA, রাউচ 
িাউমন্ডশর্, লং আইলযান্ড েবমউবর্টি িাউমন্ডশর্, ওমপর্ জস্পে ইর্বেটিউট এিং SUEZ র্থন 
আমমবরো (SUEZ North America) এিং িযবিগি িযবিমদর েোযিায। েিস্ট্রা বির্শ্বিদযালয 
(Hofstra University), ব্রুেেযামভর্ র্যাশর্াল লযািমরটবর (Brookhaven National Laboratory), 
োউথ জশার এেচুযার বরজাভন  (South Shore Estuary Reserve), বেটাে এর্ভাযরর্মমন্টাল 
অ্যামোবেমযশর্ (Seatuck Environmental Association), দযা জর্চার ের্জারমভবন্স (The Nature 
Conservancy), বশমর্েে জর্শর্ (Shinnecock Nation) এিং অ্র্যার্য েংস্থার অ্ংশীদারমদর োমথ 
পরামশন েমর এেবজবিটগুবল বিবর েরা েমযমে। এই অ্ংশীদাবরমের অ্মর্েগুমলা পািবলে জপ্রাগ্রাম 
এিং অ্র্ুষ্ঠামর্র মাধযমম অ্িযােি থােমি, এিং এেটি ইন্টার্নবশপ জপ্রাগ্রাম েিস্ট্রা বির্শ্বিদযালমযর 
োত্রমদর গণ পবরমিশ বশিায এে োমি েলমম েমূ্পণন বর্মবিি অ্বভজ্ঞিা প্রদার্ েরমি।  
  
বর্উ ইযকন  রাজে েবি গম্বিষণা ও উন্নযর্ কিৃন পক্ষ (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত জপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া 
জডাম্বরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "এই যুগান্তোরী এর্াবজন  অ্যান্ড জর্চার জেন্টামরর (Energy and 
Nature Center) উমদ্বাধর্ লং আইলযান্ডিােীমদর এিং পযনটেমদর জর্য র্িাযর্মযাগয শবি, জযমর্ 
অ্িমশার িািাে, বর্উ ইযেন  রামজয এিং আমামদর পবরমিমশ জয েবুিধা বর্ময আেমি পামর িা 
েম্পমেন  জার্ার েমার্ভামি েুমযাগ প্রদার্ েমর। জলিাযু পবরিিন র্ জমাোমিলায গভর্নর কুওমমার 



 

 

পবরেল্পর্ার অ্ংশ বেমেমি এই প্রেল্পমে িাস্তিাবযি েরমি আমামদর বেোর এমজবন্সগুবলর োমথ 
অ্ংশীদার েমি জপমর বর্উ ইযেন  রাজয শবি গমিষণা ও উন্নযর্ েিৃন পি (NYSERDA) গবিনি।"  
  
বগল বকবর্ওম্বর্স, (New York Power Authority, NYPA) এর জপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলর্, "র্িুর্ 
জর্চার জেন্টারটি দশনেমদর িুবেমত্তার োমথ শবি িযিোর েম্পমেন  এিং পবরমিশ রিা েম্পমেন  
বশবিি েরমি বর্মিবদি যামি বর্উ ইযেন  এেটি পবরেন্ন শবির অ্থনর্ীবি গমড িুলমি অ্গ্রের েয। 
বর্উ ইযেন  পাওযার েিৃন পি NYPA এই গুরুেপূণন প্রেমল্পর জর্য 3 বমবলযর্ মাবেন র্ েলামরর 
িেবিল প্রদার্ েমর গবিনি এিং এটা বিস্মযের জয আমরা এখর্ জলিাযু েপ্তাে চলাোলীর্ এই 
র্িুর্ জেন্দ্রটি উদযাপর্ েরমি পাবর।"  
  
ওম্বপর্ জস্পস ইর্বেটিউম্বটর (Open Space Institute) জপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া বকম 
এবলমোর্ িম্বলর্, "র্িুর্ জজান্স বিচ বভবজটর জেন্টামর (Jones Beach Visitor Center) 
বশিামূলে প্রস্তাি এিং িযাখযামূলে প্রদশনর্ীগুবল পবরিার এিং িযবিমদর প্রেৃবি এিং পবরমিশ েম্পমেন  
জার্ার জর্য গুরুেপূণন েুমযাগ প্রদার্ েরমি যা আজমের বদমর্ বিমশষভামি গুরুেপূণন, োরণ জলিায ু
পবরিিন মর্র প্রভামি আমামদর েিমচময পেমের জাযগাগুবলমে ধ্বংে েমি জদখা যামে। জলিায ু
পবরিিন মর্র বিরুমে লডাইময বশিা এেটি গুরুেপূণন োবিযার এিং বিমশষ িদন্তোরী অ্বিে 
(Office of Special Investigation) এই মূলযিার্ প্রেল্পমে েমথনর্ েরমি জপমর গবিনি যা িরুণ 
মর্মে বশবিি েরমি োোযয েরমি এিং আমামদর েিাইমে এই গ্রমে আমামদর প্রভাি েমামি 
েজাগ থাোর েথা স্মরণ েবরময জদমি।"  
  
জসম্বর্টর জর্ ই. ব্রুকস িম্বলর্, "পবরমিশগি েমচির্িা, শবির স্মাটন  িযিোর এিং পুর্র্নিীেরণমযাগয 
শবি েম্পমেন  জর্গণমে বশিামূলে েম্পদ প্রদার্ েরার বর্উ ইযেন  রামজযর েেল প্রমচষ্টামে েমথনর্ 
েরমি জপমর আবম গবিনি। এই জেন্টারটি আমামদর পরিিী প্রজমের মমধয পবরমিশগি জর্িৃমের 
গুণািলীমে বশিামূলে এিং আদার্প্রদার্োরী প্রদশনর্ী এিং েমনেূচীর মাধযমম জাবগময জিালার এেটি 
দদুন ান্ত েুমযাগ বেমেমি োজ েরমি। িরািমরর মিই, আমামদর রামজযর দীর্নমমযাদী ভবিষযমির বদমে 
িাোমর্া এিং জলিায ুপবরিিন র্ হ্রাে েরার এিং প্রােৃবিে পবরমিশ পুর্রুোমরর উমদযাগগুবলমে 
েমথনর্ েরা গুরুেপূণন। আবম আমামদর েম্প্রদাযমে এই র্িুর্ গন্তিয এিং আদার্প্রদার্োরী 
পবরমিশগি বশিা উপমভাগ েরমি জদখার অ্মপিায রমযবে।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ জডবভড বজ. মোকম্বডার্াে িম্বলর্, "জজান্স বিচ জেট পােন  এর্াবজন  অ্যান্ড জর্চার 
এেুমেশর্ জেন্টার (Jones Beach State Park Energy and Nature Education Center) 
জখালার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা এিং লং আইলযান্ড পাওযার েিৃন পি (Long Island Power 
Authority, LIPA), NYSERDA, NYPA এিং পােন , বিমর্াদর্ এিং ঐবিোবেে েংরিমণর বর্উ 
ইযেন  রামজযর অ্বিমের (NYS Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
েবিবলি প্রমচষ্টার প্রশংো েরমি চাই। এই জেন্টারটি পামেন  আো োজার োজার পযনটেমদর 
উৎোবেি েরমি জদমশর ভাল িত্ত্বািধাযে েমি এিং শবি িাাঁচামর্ার র্িুর্ উপায আবিষ্কার েরমি। 
আবম এই পবরমিশগিভামি জটেেই পবরিিন র্গুবলর প্রভাি জদখার অ্মপিায থােলাম।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে বেভ এম্বেলব্রাইট িম্বলর্, "র্িুর্ জজান্স বিচ এর্াবজন  অ্যান্ড জর্চার জেন্টার 
গুরুেপূণন পবরমিশ এিং শবি েম্পবেন ি ধারণার োমথ পযনটেমদর পবরচয েবরময জদওযার েুমযাগ 
প্রদার্ েরমি। যখর্ মার্ষু পবরমিমশর োমথ আমামদর েম্পেন  িুঝমি পামর িখর্ িারা প্রােৃবিে 
জগমির ভাল অ্বভভািে এিং রিে েময ওমঠ। আবম বর্উ ইযেন  রামজযর পােন  বিভাগ এিং এর 
েেল অ্ংশীদারমদর অ্বভর্ের্ জার্ামি চাই এই প্রেল্পমে িাস্তিাবযি েরার জর্য।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "র্াোউ োউবন্ট জলিাযু পবরিিন র্ 
জমাোমিলার পমথ এবগময যামে এিং আমরা পবরেন্ন শবি এিং েিুজ প্রেল্পমে গ্রেণ েরমি 
প্রবিশ্রুবিিে যা আমামদর মূলযিার্ পবরমিমশর রিায োোযয েমর। এই িেমরর জলিায ুেপ্তাে 
এমর্ এে েমময আমে যখর্ জলিায ুেমেযা আমামদর মমর্র প্রথম োবরমি রমযমে - পবিমম 
দািার্ল এিং ইবিোমের েিমচময েবিয প্রিল ঝমডর জমৌেুমমর োমথ, এটা পবরষ্কার জয জজান্স বিমচ 
এর্াবজন  এন্ড জর্চার জেন্টারটি চালু েরার এটাই েঠিে েময। আবম এই প্রমচষ্টায বর্উ ইযেন  রাজয 
এিং এর েেল অ্ংশীদারমদর প্রশংো েরবে। আবম জজান্স বিমচর েেল িাবেো এিং পযনটেমদর 
এই জেন্দ্র পবরদশনর্ েরমি এিং আমামদর ঐবিোবেে শবি লিযমাত্রামে এবগময বর্ময জযমি বেভামি 
লং আইলযামন্ডর শবি িযিোর এিং রূপান্তবরি েরা েমি িা জার্মি উৎোবেি েরবে যা আগামী 
প্রজেগুবলর জর্য আমামদর পবরষ্কার িাযু, জলপথ এিং প্রােৃবিে িােস্থার্ েংরিণ েরমি।"  
  
এই জিবেবলটিটি িৃেস্পবিিার এিং শবর্িার প্রবিবদর্ েোল 9টা জথমে রাি 8টা পযনন্ত এিং েপ্তামের 
িাবে বদর্গুবল েোল 9টা জথমে বিোল 5টা পযনন্ত জখালা থােমি। জপ্রাগ্রাম এিং ইমভন্ট েম্পমেন  
িমথযর জর্য www.jonesbeachenc.org জদখুর্; জিেিুমে: জজান্স বিচ এর্াবজন  অ্যান্ড জর্চার জেন্টার 
(Jones Beach Energy & Nature Center) এিং ইর্োগ্রামম: @JonesBeachENC।  
  
চলমার্ জোবভে-19 জর্স্বােমস্থযর েংেমটর োরমণ, ভিমর্ প্রমিশ েরা ধারণ িমিার 25% পযনন্ত 
েীমািে থােমি, এিং দশনর্াথীমদর মুমখর আিরণ পরমি েমি এিং োমাবজে দরূে জমমর্ চলমি 
েমি। েযান্ড েযাবর্টাইজার এিং মাস্ক োইমট পাওযা যামি। ইবিমমধয, বিসৃ্তি মাঠ এিং িাবেযে 
প্রদশনর্ী বর্রাপমদ, দরূে িজায জরমখ, িাইমরর পবরমিমশ বশিা এিং বিমর্াদমর্র জর্য এেটি 
অ্পবরোযন েম্পদ।  
  
বর্উ ইযেন  জেমটর পােন , বিমর্াদর্ ও ঐবিোবেে স্থাপর্া েংরিণ অ্বিে 250টিরও জিবশ স্বিন্ত্র 
পােন , ঐবিোবেে স্থার্, গলি জোেন, জর্ৌোর র্াট ও বিমর্াদর্মূলে ভ্রমণপমথর িত্ত্বািধার্ েমর, 
জযগুমলা জদখমি 2019 োমল জরেেন  পবরমাণ 77 বমবলযর্ মার্ুষ আমে। ইউবর্ভাবেনটির োম্প্রবিে 
এে গমিষণায জদখা জগমে, জেট পােন  ও এর দশনর্াথী দ্বারা যা িযয েয িা 5 বিবলযর্ মাবেন র্ 
েলার আউটপুট ও বিিযমে প্রোবরি েমর, 54,000 জিেরোবর খামির েমনেংস্থার্ েবৃষ্ট এিং 
অ্বিবরি জেমটর জমাট জদশীয পণয (GDP) 2.8 বিবলযর্ মাবেন র্ েলামরর জিবশ জযাগ েরমি 
পামর। এই বিমর্াদর্ এলাো েম্পমেন  আরও িমথযর জর্য www.parks.ny.gov বভবজট 
েরুর্, www.parks.ny.gov বির্ামূমলয এর্ওযাই জেট পােন ে এক্সমপ্লারার জমািাইল অ্যাপ োউর্মলাে 
েরুর্ অ্থিা 518.474.0456 র্ম্বমর েল েরুর্। এোডাও, জিেিুে, ইর্োগ্রাম এিং টুইটামর 
আমামদর োমথ েংযুি জোর্।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c1c4ac6-d2ac15c4-8c1eb3f3-ac1f6b44fec6-56aff2e54785b5fa&q=1&e=f1a2bfd2-9e20-4b01-8f10-8924f7ff3992&u=http%3A%2F%2Fwww.jonesbeachenc.org%2F
http://www.parks.ny.gov/
http://www.parks.ny.gov/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d973b2-e6692cb0-b8db8a87-ac1f6b44fec6-367592449b50d127&q=1&e=f1a2bfd2-9e20-4b01-8f10-8924f7ff3992&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks
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