
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা হাকন াইমার কাউবিম্বে র্েুর্ এম্পায়ার স্টেট স্টেইম্বলর অংম্বে সম্পরূ্ন হওয়ার কথা 
স্ট াষর্া কম্বরম্বের্  

  
2.4 মাইল সংম্ব াজর্ এম্পায়ার স্টেট স্টেইল বসম্বেম্বমর ফাাঁক িন্ধ করম্বে সাহা ে করম্বি  

  
গভর্নর আনু্ড্র এম. কুওমমো আজ জযোকসর্বোমগনর এরর কযোর্োল লক E-18 এবং রলটল ফলমস স্টেট 
রুট 167 এর মমযয হোকন োইমোর কোউরির এম্পোযোর স্টেট স্টেইমলর (Empire State Trail) একটি 
র্তুর্ 2.4 মোইল অংশ সমূ্পর্ন করোর স্ট োষর্ো কমরমের্। এই র্তুর্ অংশটি স্টেইমলর একটি ফোাঁক 
পূরর্ কমর যোমত বযবহোরকোরীরো স্টফোটন  হোকন োইমোর চোচন  স্টেমক রলটল ফলস পযনন্ত একটি রর্রবরিন্ন 
অফ-স্টরোড পমে ভ্রমর্ করমত পোমরর্।  
  
"রর্উ ইযকন  রসটি স্টেমক পরিম রর্উ ইযকন  এবং র্েন কোরি উভয স্থোর্ পযনন্ত রবসৃ্তত, এম্পোযোর 
স্টেট স্টেইল শুযু বযবহোরকোরীমের রর্উ ইযমকন র প্রোকৃরতক স্টসৌন্দযন অর্ুভব করমত স্টেয, তোই র্য, 
বরং রোমজযর অমর্ক স্বতন্ত্র অঞ্চলগুরলর ইরতহোমসর একটি জোর্োলো প্রেোর্ কমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "রকংবেন্তীসম এরর কযোর্োল বরোবর অবরস্থত, এই র্তুর্ অংশটি রর্উ ইযকন বোসী এবং 
পযনটকমের, উভযমকই, স্টমোহক ভযোরলর সমৃদ্ধ ইরতহোস, ঐরতহয এবং সংসৃ্করত অর্ুভব করোর সুমযোগ 
স্টেমব যখর্ তোরো এই অঞ্চমলর স্টকন্দ্রস্থমলর মমযয রেময ভ্রমর্ করমবর্।"  
  
"এই বের, এরর কযোর্োলওময স্টেইল অমর্মকর জর্য জীবর্েোযী রহমসমব কোজ কমরমে, যখর্ স্থোর্ীয 
বোরসন্দোরো তোমের সরন্নকমট রবমর্োের্মূলক সুমযোগ অমেষর্ কমরর্ একটি ববরিক স্বোস্থয সংক্রোন্ত 
মহোমোরীর সময রর্রোপে েোকোর সোমে," স্টলফম্বটর্োি গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ 
সংমযোজর্ স্টকবল েটুি স্থোমর্র মমযয শোরীররক সংমযোগ বতরর কমর র্ো, একই সোমে রকভোমব আমরো 
মমর্োরঞ্জর্ এবং রবমর্োেমর্র উৎস রহমসমব রোমজযর সব স্টচময ঐরতহোরসক কররমডোরমক পুর্রোয কল্পর্ো 
কররে তোর উপর রভরি কমর গমে স্টতোলো অবযোহত রোমখ।"  
  
এম্পোযোর স্টেট স্টেইল রসমেমমর অংশ রহমসমব, এরর কযোর্োলওময স্টেইল সম্প্রেোযগুরলমক সংযুক্ত কমর, 
পযনটর্মক আকষনর্ কমর, এবং রর্উ ইযমকন র রবখযোত এরর কযোর্োল বরোবর স্থোর্ীয অেনর্ীরতগুরলমক 
উদ্দীরপত কমর। এই 10 ফুট চওেো, 2.4 মোইল েী ন আস্ফোল্ট পে রর্উ ইযকন  স্টেট কযোর্োল 
কমপনোমরশর্ (New York State Canal Corporation), রর্উ ইযকন  স্টেট রডপোটন মমি অফ 
েোন্সমপোমটন শর্ (New York State Department of Transportation), এবং রর্উ ইযকন  স্টেট অরফস 
অফ পোকন , রবমর্োের্, এবং ঐরতহোরসক সংরক্ষর্ অরফস (New York State Office of Parks, 
Recreation, and Historic Preservation) এর মোরলকোর্োযীর্ জরম জমুে রবসৃ্তত। লক E-18 স্টেমক 



 

 

রুট 167 স্টেইল স্টমোহক উপতযকোর চোরটি কযোর্োল কমপনোমরশর্ প্রকমল্পর একটি যো স্টেইল রসমেমমর 
প্রোয 20 মোইমলর একটি বযবযোর্ বন্ধ করমত সোহোযয করমে।  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বথাবরটির (New York Power Authority, NYPA) স্টপ্রবসম্বেি এিং বর্িনাহী 
প্রধার্ কমনকেন া বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলর্, "এম্পোযোর স্টেট স্টেইল সমূ্পর্ন করমত অবেোর্ রোখমত 
স্টপমর আমরো গরবনত। যখর্ রর্উ ইযকন বোসীরো মহোমোরীর সময অেননর্রতক রস্থরতশীলতোর জর্য সুমযোগ 
খুাঁজমে, আমোমের পে রর্উ ইযমকন র স্টসৌন্দযন গ্রহর্ করোর সোমে সোমে স্থোর্ীয বযবসোর সোমে যুক্ত 
হওযোর জর্য একটি সোমোরজক-েরূত্ব-বোন্ধব এবং রর্রোপে স্থোর্ প্রেোর্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New York State Canal Corporation) পবরচালক 
ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "এই অরভর্ব মহোমোরীর সময রর্উ ইযকন বোসীমের জর্য বোইমরর 
জোযগোর প্রমবশোরযকোর পোওযো গুরুত্বপূর্ন এবং আমরো স্টরোমোরঞ্চত স্টয এরর কযোর্োলওময স্টেইল আমোমের 
খোমলর পোমশর সম্প্রেোযগুরলর অমর্মক বযবহোর কমরমে। রর্উ ইযকন বোসীরো এবং পযনটকরো প্ররতরের্ 
কযোর্োল কররমডোমরর অরভজ্ঞতো স্টযভোমব কমরর্, তো আমরো র্তুর্ কমর আরবষ্কোর কররে এবং এই 
স্টেইলটি অমর্ক উমেযোমগর মমযয অর্যতম যো বরহরোগত উৎসোহীমের সরঞ্চত জলপে অমেষমর্র সুমযোগ 
কমর স্টেমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট অবফস অি পাকন স, বরবিম্বয়ের্ এন্ড বহম্বোবরক বপ্রজারম্বভের্ এর কবমের্ার 
এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "মহোমোরীর পুমরো সময জমুে, রর্উ ইযকন বোসীরো মোর্রসক চোপ েরূ করমত 
এবং প্রকৃরতর স্টকোমল রবরোম স্টখোাঁজোর জর্য বোইমরর পররমবশ এবং আমোমের অসোযোরর্ রোমজযর 
পোকন গুরল রেমক তোমের মমর্োমযোগ রেমযমের্। জযোকসর্বোগন এবং রলটল ফলমসর মমযয এই পে প্রসোররত 
করমল স্থোর্ীয বোরসন্দোরো পোরর্ বরোবর র্োন্দরর্ক স্টেইলগুরলর প্রমবশোরযকোর পোমব, যো সোরো রোজয 
জমুে সম্প্রেোযগুরলমক সংযকু্ত করমব।"  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টেইম্বলর পবরচালক অোবন্ড বিয়ারস িম্বলর্, "এম্পোযোর স্টেট স্টেইল রর্উ ইযকন  
স্টেট পযনটমর্র একটি প্রযোর্ উপোেোর্, এবং এই আপমগ্রডগুরলর মোযযমম, এটি আগোমী প্রজমের জর্য 
একটি সংস্থোর্ রহমসমব কোজ করমব। যরেও এই মহোমোরীর সময আমরো সবোই স্টয পরররস্থরতর 
সম্মুখীর্ হরি তো কঠির্, আমরো রর্উ ইযকন  টোফ এবং এখর্ আমোমের বোইমরর রবমর্োেমর্র জর্য 
একটি সম্প্রসোররত রবকল্প আমে।"  
  
স্টসম্বর্টর স্টজমস এল. বসউয়ােন  িম্বলর্, "এরর কযোর্োল বরোবর রবমর্োেমর্র সুমযোগ সম্প্রসোরর্ 
আমোমের পযনটর্ রশল্পমক বোেোমত সোহোযয কমর এবং পররবোর এবং বোরসন্দোমের সুস্থ রক্রযোকলোমপ রলপ্ত 
হওযোর সুমযোগ প্রেোর্ কমর - রবমশষ কমর এই মহোমোরীর সময যখর্ সোমোরজকভোমব েরূবতী 
বোইমরর রক্রযোকলোপ মোর্ুষ ভীষর্ভোমব স্টখোাঁমজ। এরর কযোর্োলওময স্টেইল উন্নযর্ করো, স্টফোটন  
হোকন োইমোর চোমচন র মত আমোমের সরঞ্চত অতীমতর সোমে সংযুক্ত করোর সোমে, যোরো ইরতমমযযই স্টমোহক 
ভযোরলর স্টসৌন্দযন উপমভোগ কমর তোমের অরভজ্ঞতো আরও সমৃদ্ধ কমর এবং র্তুর্ পযনটকমের জর্য পে 
সুগম কমর।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে ব্রায়ার্ বমলার িম্বলর্, "এমর্ এক সমময যখর্ রর্উ ইযকন বোসীমের বোইমর যোওযো 
এবং তোজো বোতোমস আমোমের রোজযমক  ুমর স্টেখোর প্ররতটি সুমযোগ প্রমযোজর্, আরম আমোমের সম্প্রেোময 
এই প্রকল্প সম্পন্ন করোর কেো স্ট োষর্ো করমত কযোর্োল কমপনোমরশমর্র সোমে স্টযোগ রেমত স্টপমর আরম 
আর্রন্দত। এরর কযোর্োলওময স্টেইল এবং এম্পোযোর স্টেট স্টেইল বোইমরর রক্রযোকলোমপর জর্য অসীম 
সুমযোগ প্রেোর্ কমর, একই সোমে হোকন োইমোর কোউরিমত অমর্ক প্রমযোজর্ীয পযনটর্ এবং অেননর্রতক 
উন্নযর্ আর্মত সোহোযয কমর। আমোমের অংশীেোরমের যর্যবোে, এবং আরম সবোইমক মোস্ক-আপ এবং 
সোমোরজক রবরিন্নতোর স্টপ্রোমটোকল অর্ুসরর্ করমত উৎসোরহত কররে যখর্ তোরো এই র্তুর্, চমৎকোর 
স্টেইমলর অংশটি অর্ুসন্ধোর্ করমব।"  
  
হোকন োইমোর কোউরির টিওগো কর্স্ট্রোকশর্ (Tioga Construction) সম্প্ররত এই র্তুর্ স্টসগমমি রর্মনোর্ 
করো স্টশষ কমরমে, যো 2019 সোমলর গ্রীমে শুরু হমযরেল। 3.3 রমরলযর্ মোরকন র্ ডলোমরর এই 
প্রকমল্পর অেনোযর্ কমরমে এম্পোযোর স্টেট স্টেইল, রর্উ ইযকন  পোওযোর অমেোররটি (New York Power 
Authority, NYPA) এবং কযোর্োল কমপনোমরশর্।  
  
গভর্নর কুওমমো জোর্ুযোরর 2017 সোমল এম্পোযোর স্টেট স্টেইল স্ট োষর্ো কমরর্। যখর্ রডমসম্বর 2020 
সোমল সম্পন্ন হমব, এম্পোযোর স্টেট স্টেইল জোরতর েী নতম বহু-বযবহোমরর রোমজযর স্টেইল পে হমব। 
এম্পোযোর স্টেট স্টেইল রোজয জমুে পযনটর্ এবং সম্প্রেোমযর পুর্রুজ্জীবর্ সমেনর্ করোর সোমে 
বরহরঙ্গমর্র রবমর্োেমর্র জর্য একটি রর্রোপে স্থোর্ প্রেোর্ কমর। স্টেইল সম্পমকন  তেয, রুট, রর্রেনষ্ট 
পোরকন ং এলোকো, এবং রর্কটবতী আকষনর্ সহ, প্রকমল্পর ওমযবসোইমট উপলভয।  
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