অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 27তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: পুর্ঃিেিহাম্বরর
জর্ে হাডসর্ বরভার পাম্বকন বপযার 76 স্টটা পাউন্ড স্থার্ান্তর করা

প্রায 250,000-িগন ফুট জল সবিবহত সম্পবি এক িছম্বরর মম্বযে খাবল কম্বর এিং হাডসর্ বরভার
পাকন ট্রাম্বে (Hudson River Park Trust, HRPT) স্থার্ান্তর করা উবিত
হাডসর্ বরভার পাকন ট্রাম্বের একটি পুর্ঃিেিহাম্বরর পবরকল্পর্া বিকাে করা উবিত সিুজ স্থার্,
বিম্বর্াদ্র্, সম্প্রদ্াম্বযর অোম্বেস এিং িাজার সম্ভাির্া িৃবি করার জর্ে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট কমনসচ
ূ ীর 27তম প্রস্তাবর্াটি
স্ট াষণা কমরমের্, যার ফমে দ্ী নকাে স্থগগত গিয়ার 76 এর স্থার্ান্তর কাযনকর করমব NYPD-র
জর্য একটি স্টটা িাউন্ড গিমসমব বযবিার করা স্টেমক িাডসর্ গরভার িাকন ট্রামের গর্য়ন্ত্রমণ তা অ্িনর্
করমব িাকন কমমেমের সামে একগিকরমণর জর্য। প্রায় 250,000 বগন ফু ট স্টটা িাউন্ড মযার্িাটামর্র
জে সগিগিত অ্ঞ্চমে অ্বগস্থত, র্তু র্ জাগভটস স্টসন্টার, িাডসর্ ইয়াডনস, এবং িাই োইর্ জুমে।
20 বের আমগ গর্উ ইয়কন িুগেশ গবভাগ (NYPD)-র বযবিামর স্থার্ান্তর িওয়ার কো োকমেও
স্টসই স্থার্ান্তর কখমর্াই সম্পূণন করা িয়গর্। িগিম গদ্মকর জে সগিগিত এোকার প্রমবশাগিকামরর
জর্য এই গিয়ার গেে স্টশষ উমেখমযাগয সুমযাগ। গভর্নমরর প্রস্তামবর অ্ংশ গিমসমব চেগত বেমরর
স্টশমষ গিয়ার 76 খাগে করা িমব এবং িাডসর্ গরভার িাকন ট্রাে, গর্উ ইয়কন শিমরর সমে, সংগিষ্ট
কগমউগর্টি স্টবাডন ও প্রগতগর্গি, স্থার্ীয় গর্বনাগচত কমনকতন া ও অ্যামসম্বগে ও গসমর্ট সদ্সয, এবং
অ্র্যার্য স্টেকমিাল্ডারমদ্র সামে িরামশন কমর, একটি িুর্ঃবযবিামরর িগরকল্পর্া গমে তু েমব।
রাজয এই শিরমক গবকল্প সাইট সর্াক্ত করমত সািাযয করমব, যগদ্ তা সিায়ক িয়, স্টটা িাউন্ডটি
দ্রুত িুর্ঃস্থািমর্র জর্য সিায়তা কমর।
"কগমউগর্টি বযবিামরর জর্য অ্বগশষ্ট সবুজ স্থার্ খুব অ্ল্পই আমে, এবং আমামদ্র গর্গিত করমত
িমব স্টয আমরা গিয়ার 40 এবং গিয়ার 76-এ এটি সংরক্ষণ এবং সুরগক্ষত করগে এবং সবুজ স্থার্
সুরক্ষার সমে িামকন র আগেনক চাগিদ্ার সযমে ভারসাময রক্ষা করগে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই
মূেযবার্ ভূ গমর িুর্ঃগবকাশ সবুজ ও গবমর্াদ্র্মূেক স্থার্ সবনাগিক করমব এবং গবির্মর্র সম্ভাবর্া

সবনাগিক করমব, জাগভটস এবং িাই োইমর্র মমতা আঞ্চগেক েযান্ডমাকন গুগে সংযুক্ত করার সম্ভাবর্ার
সামে।"
1998 সামে, িাডসর্ গরভার িাকন অ্যাক্ট (Hudson River Park Act) বযক্ত কমর স্টয গর্উ ইয়কন
গসটি "76 গিয়ামর স্টটা িাউন্ড সগরময় স্টর্বার জর্য সমবনাত্তম প্রমচষ্টা বযবিার করমব।" 20 বেমররও
স্টবগশ সময় িমর স্থগগত োকা িগরকল্পর্ার ির অ্বমশমষ এই প্রস্তাবTi স্টসই স্বপ্নমক বাস্তমব িগরণত
করমব। িাডসর্ গরভার িাকন মক গিয়ার 40-র উিগতসািমর্র িগরকল্পর্াও গমে তু েমত িমব। গিয়ার
40 এবং গিয়ার 76 জর্য িগরকল্পর্া গমে স্টতাোর সামে, িাডসর্ গরভার িাকন ট্রামের উগচৎ একটি
গবস্তৃ ত িাকন -বযািী আগেনক এবং বযবিার সংক্রান্ত স্টকৌশে গবকাশ করা এবং যগদ্ িাডসর্ গরভার
িাকন ট্রাে (HRPT) গবশ্বাস কমর স্টয একটি িগরকল্পর্ার জর্য অ্গতগরক্ত আইগর্ অ্র্ুমমাদ্র্
প্রময়াজর্, তািমে তামদ্র এই িরমর্র অ্র্ুমরাি স্টিশ করা উগচত 1 স্টমর মমিয যামত তা গবিার্সভার
অ্গিমবশর্ স্টশষ িওয়ার আমগ গবমবচর্া করা যায়।
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