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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 26তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: স্ট াযাইটম্বফস 
পিনম্বত বমড-স্টেের্ লজ পরু্বর্নমনাণ  

  
আগুম্বর্ ধ্বংস  ওযা কাঠাম্বমা পরু্বর্নমনাম্বণর জর্ে 14 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার িরাে কম্বর এই প্রস্তাি  

  
র্র্ন কাবিম্বত স্টরকডন  পর্নটম্বর্র মাত্রা আম্বরা িাডাম্বর্ার জর্ে র্তুর্ লম্বজ বিবর্ম্বযাগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট অ্যাডমরমসর জর্য 26তম 
প্রস্তাবর্াটি স্ট াষণা কমরমের্ - একটি 14 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোমরর প্রকল্প স্ট ায়াইটমফস মাউমের্ মি 
মরসমটন  (Whiteface Mountain Ski Resort) একটি র্তুর্ মমড-স্টেশর্ েজ মর্মনাণ করার যা 30 
র্মভম্বর, 2019-এ আগুমর্ ধ্বংস  ময় স্টগমেে। এই বসমে র্তুর্ েজ মর্মনাণ শুরু করমব অ্মেমিক 
মরমজওর্াে স্টডমভেপমমে অ্থমরটি (Olympic Regional Development Authority, ORDA)।  
  
"র্থন কামি এবং মর্উইয়কন  স্টেট যখর্ ঐমত ামসক পযনটর্ স্টরকডন  স্থাপর্ করা অ্বযা ত স্টরমখমে, 
স্ট ায়াইটমফস মাউমের্ এবং অ্মেমিক মরমজওর্াে স্টডমভেপমমে অ্থমরটি পথ প্রদ্শনর্ 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আগুমর্ ধ্বংস  ওয়া মমড-স্টেশর্ েজ পরু্মর্নমনাণ কমর মর্মিত 
করমব স্টয মরসটন টি মি মশমল্পর অ্র্যতম সফে গেবয ম মসমব মবশ্বমামর্র অ্মভজ্ঞতা প্রদ্ার্ করা 
অ্বযা ত স্টরমখমে।"  
  
10,000 বগন ফুট েজটি একটি দ্দু্ন াে মরসমটন র অ্মভজ্ঞতা অ্জন র্ করমত আগ্র ী মিয়ারমদ্র এবং 
আমরা ীমদ্র একটি মধ্যপবনত অ্বকামশর স্থার্ প্রদ্ার্ করমব। এটি খাদ্য ও পার্ীয় পমরমষবা প্রদ্ার্ 
করমব, একটি বড় ডাইমর্ং এোকা থাকমব, একামধ্ক বসার জায়গা এবং পূণন স্টগাসে মরর সমুবধ্া 
থাকমব। একটি মবসৃ্তত স্টদ্খার স্টডক থাকমব যা উচ্চ শৃমের মকেু অ্সাধ্ারণ দ্শৃয প্রদ্ার্ করমব, 
2,100 ফুট উচ্চতায়, এবং এটি ভবমর্র চারপাশ পমরবযাপ্ত করমব। পা ামড়র ওপমরর স্টেে স্টথমক 
েমজ প্রমবশ করমত পারমবণ মিয়ারমদ্র মসং ভাগ।  
  
র্তুর্ েমজর স্টবশ মকেু সমুযাগ-সুমবধ্া পমরর মি মসজমর্ বযব ামরর জর্য প্রস্তুত থাকমব 2020-এর 
র্মভম্বমর। মিতীয় পযনাময়র মর্মনাণ কাজ 2021-র অ্মটাবমরর মমধ্য মমড-স্টেশর্ েজ প্রকল্প সিূণন 
করমব।  
  



র্তুর্ েমজর প্রাথমমক স্টরন্ডামরং একটি স্থাপতয শশেী প্রদ্শনর্ কমর যা একটি আমডরন্ডযাক ম ার্-েজ 
মমর্ কমরময় স্টদ্য়, দ্ী ন ঢােু োমদ্র স্টরখা, মবসৃ্তত স্টডক এবং একটি মবশাে অ্ভযের, যার সমে 
থাকমব ভমেড মসমেং। এটি অ্মর্ক প্রাকৃমতক উপাদ্ার্ স্টযমর্ অ্যামডরন্ডযাক কাঠ এবং কােম 
স্টোর্ওয়াকন  িারা প্রিমরত করা  মব । বড় তাপ মবমরাধ্ী জার্ো মরসমটন র র্য়র্ামভরাম দ্শৃয স্টেমমং 
করার সময় সমবনাচ্চ আমোর বযবস্থা করমব। আমগর েজ প্রমত স্টমৌসুমম আর্ুমামর্ক 300,000-
400,000 মভমজমটর পমরমষবা প্রদ্ার্ কমর প্রমত মসজমর্ এবং র্তুর্ মডজাইমর্র সমে রাজস্ব ও 
সাক্ষামতর সংখযাও আমরা বাড়মব বমে আশা করা  য়।  
  
পর্নটম্বর্ ঐবত াবসক বিবর্ম্বযাগ  
দ্াময়ত্ব স্টর্ওয়ার পর স্টথমক গভর্নর কুওমমা স্টর্তৃমত্ব মর্উ ইয়কন  পযনটর্ মশমল্প র্মজরমব ীর্ মবমর্ময়াগ 
কমরমে, যার ফোফে  ময়মে ঐমত ামসক পমরমাণ দ্শনর্াথী এবং রাজয জমুড় তামদ্র করা প্রতযক্ষ 
বযয়। র্থন কামিমত পযনটর্ 21,000 এরও স্টবমশ কাজ সমথনর্ কমর । গত বের 12.6 মমমেয়র্ 
মার্ুষ এই অ্ঞ্চে দ্শনর্ কমরর্, যার ফমে রাজয ও স্থার্ীয় কর বাবদ্ 182 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোমরর 
স্টবমশ উৎপাদ্র্  য় এবং সরাসমর দ্শনর্াথীমদ্র বযয় বাবদ্ প্রায় 1.5 মবমেয়র্ মামকন র্ ডোর 
উৎপাদ্র্  য় - যা দ্শনর্াথীর বযাময়র স্টক্ষমে 30% বৃমি র্থন কামিমত, গভর্নর কুওমমা কমনভার 
গ্র ণ করার পর স্টথমক।  
  
গভর্নর কুওমমা কমনভার গ্র ণ করার পর স্টথমক স্টেমটর অ্মেমিক মরমজওর্াে স্টডমভেপমমে 
অ্থমরটির সিমিগুমের স ায়তায় প্রায় 240 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোমরর অ্থনায়মর্র অ্েীকার 
কমরমের্। এই র্মজরমব ীর্ মবমর্ময়াগগুমে অ্মেমিক মরমজওর্াে স্টডমভেপমমে অ্মথামরটির (ORDA) 
স্টফমসমেটির পমরকাঠামমা উন্নত করমে এটি মর্মিত করমত স্টয স্টসগুমে বড়-স্টিমের শবমশ্বক ইমভে 
আকৃে কমর এবং সমথনর্ কমর বের বযাপী আকষনণ ম মসমব।  
  
গত বের, মর্উ ইয়কন  স্টরকডন  সংখযক 252.7 মমমেয়র্ পযনটকমক অ্ভযথনর্া জামর্ময়মে যারা 71.8 
মবমেয়র্ মামকন র্ ডোর খরচ কমরমে, যা টার্া পঞ্চম বেমরর মত সবনমমাট 100 মবমেয়মর্রও স্টবমশ 
মামকন র্ ডোমরর অ্থননর্মতক প্রভাব স্টফমে। বামষনক 957,800টি চাকমরর স্টযাগার্ স্টদ্য়ার মাধ্যমম 
পযনটর্ এখর্ স্টেমটর তৃতীয় বৃ িম কমনসংস্থার্সমৃেকারী খাত ম মসমব রময়মে।  
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