
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ধবরত্রী বিিম্বে, গভর্নর কুওম্বমা এিং বিধার্েভার নর্তৃিৃন্দ 2020 আবথনক িছম্বরর প্রণীত িাম্বেম্বে 
বর্উ ইয়কন  নেম্বের পাকন গুবলর পরু্রুজ্জীিম্বর্ 110 বমবলয়র্ ডলার অন্তভুন ক্ত করার কথা ন াষণা 

কম্বরম্বছর্  
  

েমগ্র বর্উ ইউম্বকন র নেম্বের 47টি পাম্বকন  এিং ঐবতহাবেক স্থার্গুবলম্বত বর্মনাণ প্রকল্প এিং  
পদ্ধবত-বর্ভন র উন্নয়র্গুবল আরম্ভ করা হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যামন্ড্র সু্টয়াটন -কারির্ এবং অ্যামেমব্লী 
স্পীকার কার্ন সেরস্ট আি সস্টমটর র্ামকরা পাকন গুরর্মক র্বরূপ দার্ করমত এবং গুরুত্বপূর্ন 
পররকাঠামমা প্রকল্পগুরর্মক েোয়তা করার ির্য রর্উ ইয়কন  পাকন ে 2020 উমদযাগটি অ্রবরত রাখ্মত 
2020 আরথনক বছমরর প্রর্ীত বামিমট, মূর্ধর্ী তেরবমর্ 110 রমরর্য়র্ ডর্ার অ্ন্তভুন ক্ত করার কথা 
স াষর্া কমরমছর্। এই প্রকল্পটির অ্ংশ রেোমব, সস্টট, ব্রুকরর্মর্, শামর্ন রিেমোম সস্টট পাকন  
(Shirley Chisholm State Park) র্ামম, রর্উ ইয়কন  রেটির বৃেত্তম পাকন , ততরর করমত 20 
রমরর্য়র্ ডর্ার রবরর্ময়াগ করমব।  
  
"সস্টমটর পাকন গুরর্ রর্উ ইয়মকন র দী নস্থায়ী পর্নটর্ রশমল্পর সকন্দ্ররবন্দ ুএবং প্রমতযক বছর র্ক্ষারধক 
রর্উ ইয়কন বােী, আর্ন্দ করমত, শরীরিিন ার ির্য এবং করমউরর্টির অ্র্ুষ্ঠার্গুরর্মত সর্াগদার্ করমত 
এই রবশ্বমামর্র প্রাকৃরতক েংস্থার্গুরর্মত আমের্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই তাৎপর্নযপূর্ন 
রবরর্ময়াগ,  মরর বাইমর স্বাস্থযকর রবমর্াদমর্র উন্নয়র্, আমামদর পররমবশ েংরক্ষর্ এবং স্থার্ীয় 
অ্থনর্ীরতর উন্নয়মর্র োমথ োমথ আমামদর অ্ভীষ্ট সস্টট পাকন গুরর্র উন্নয়র্ ও আধুরর্কীকরমর্ 
েোয়তা করমব।"  
  
বেম্বর্ে েংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা অোবন্ড্রয়া েুয়ােন -কাবেন্স িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন  পাকন গুরর্ আমামদর 
সস্টমটর েম্পদ র্া অ্রধবােীমদর িীবর্র্াত্রার মার্ উন্নত কমর এবং অ্ভাবর্ীয় পররমষবা এবং 
অ্রভজ্ঞতার েুমর্াগ সদয়। িূড়ান্ত বামিমট আমামদর সস্টট পাকন গুরর্র ির্য অ্রতররক্ত তেরবর্ রর্রিত 
করমত সপমর সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ গরবনত। উপরন্তু, শামর্ন রিেমোম এর অ্োমার্য অ্র্র্য কীরতন মক 
স্বীকৃরত রদময়, এই পাকন টি ততরর কমর তার উমেমশয শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্ করা েমব।"  
  
অোম্বেেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "সস্টট িমুড় আমার বাৎেররক ভ্রমমর্র রপ্রয় অ্ংশ ের্ রর্উ 
ইয়কন  সস্টমটর পাকন গুরর্  ুমর সদখ্ার েুমর্াগ – ঐরতোরেক স্থার্গুরর্ সথমক প্রাকৃরতক রবস্ময়। এই 
বছমরর বামিমট অ্ন্তভুন ক্ত অ্থনবরাে, ব্রুকরর্মর্ অ্তযন্ত প্রময়াির্ীয় েবুি প্রান্তর, করমউরর্টি উদযার্ 
এবং রবমর্াদর্ সকন্দ্র রর্ময় এমে শামর্ন রিেমোম সস্টট পাকন  ততরর করমব, এবং রর্উ ইয়মকন র প্ররতটি 



 

 

স্থামর্র সস্টট পাকন গুরর্র রক্ষর্ামবক্ষর্ এবং উন্নয়র্ প্রকল্পগুরর্মত রবরর্ময়াগ করমব। অ্যামেমব্লী 
েংখ্যাগররষ্ঠ েদেযরা আমামদর সস্টমটর প্রাকৃরতক এবং ঐরতোরেক েম্পদগুরর্ রক্ষা করমত কাি 
করা অ্বযােত রাখ্মব র্ামত ভরবষযৎ প্রিন্ম সেগুরর্ উপমভাগ করমত পামর।"  
  
"রর্উ ইয়কন বােী রেোমব আমরা সকমর্ তা প্রমার্ করমত আমামদর সস্টমটর পাকন গুরর্ এবং তামদর 
অ্র্র্য েুন্দর প্রাকৃরতক েম্পদগুরর্ একটি গুরুত্বপূর্ন অ্ংশ," নলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ নহাচুল 
িম্বলম্বছর্। "স্থার্ীয় করমউরর্টিগুরর্মক উজ্জীরবত কমর, পর্নটর্ রশমল্প রবরর্ময়াগ কমর, এবং 
িীবর্র্াত্রার মার্ উন্নয়র্ কমর, সস্টমটর প্ররতটি অ্ঞ্চমর্ পাকন গুরর্মক আপমেড করমত এই বছমরর 
বামিট আমামদর সরকডন  রবরর্ময়াগ অ্বযােত সরমখ্মছ।"  
  
এই বছর েমে রর্উ ইয়কন  সস্টট িমুড় 47টি পাকন  এবং ঐরতোরেক স্থামর্ পুর্রুজ্জীবর্ এবং 
পুর্বনাের্ প্ররিয়াগুরর্ েম্পাদর্ করা েমব। এটি, শামর্ন রিেমোম, ব্রুকরর্মর্ িন্মামর্া একির্ প্রবতন ক 
রর্রর্ প্রথম আরিকার্ আমমররকা কংমেেওমযার্ েময়রছমর্র্ এবং প্রথম মরের্া ও আরিকার্ 
আমমররকার্ রেমেমব রাষ্ট্রপরত পদপ্রাথী েময়রছমর্র্, তার েম্মামর্ তার র্ামম 407-একমরর একটি 
র্তুর্ পামকন র ির্য অ্থন বরােমক অ্ন্তভুন ক্ত করমব। শামর্ন রিেমোম সস্টট পামকন  20 রমরর্য়র্ ডর্ামরর 
রবরর্ময়াগটি োইরকং এবং বাইরকং এর িায়গা, কায়ারকং এর ির্য ির্াশময় অ্যামেে, একটি 
সশডরু্ক্ত সিটি, রপকরর্মকর িায়গা, ছাড়, আরামমর বমন্দাবস্ত, স্বাগত িার্ামর্ার এবং পথ রর্মদনশক 
রিহ্ন এবং একটি পাকন  অ্রিে প্রদার্ করমব।  
  
এই অ্থন বরােটি, র্া 2011 োর্ সথমক গভর্নর কুওমমার সর্তৃমত্ব পাকন  এবং ঐরতোরেক স্থার্গুরর্র 
উন্নয়মর্ প্রায় 1 রবরর্য়র্ ডর্ার অ্থন োোর্য সপময়ছ্ তা পাকন  বযবস্থায় একটি বৃেৎ রূপান্তর 
অ্বযােত রাখ্মব।  
  
নেম্বের পাকন গুবলর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলম্বছর্, "গভর্নর কুওমমা সদমশর 
েবমথমক পুরামর্া সস্টট পাকন  বযবস্থামক আঁকমড় ধরার ির্য দশনর্াথীমদর অ্র্ুপ্রারর্ত করমত পথ 
প্রদশনর্ করমছর্। েমস্ত রর্উ ইয়কন বােী এবং অ্রতরথরা র্ামত পাকন গুরর্মত োদর অ্ভযথনর্া পার্ এবং 
রর্মির বারড়র মমতা সবাধ কমরর্ তা রর্রিত করমত আমামদর সস্টট পাকন গুরর্র র্বরূপ দার্ করার 
ির্য দ্রুত অ্েগরতর রিন্তাধারার ির্য আমরা োেমে অ্মপক্ষা করব। রর্উ ইয়কন  সস্টট পাকন গুরর্ 
সদমশর বারক পাকন গুরর্র ির্য আদশনস্বরূপ, এবং এই উন্নয়র্গুরর্ একটি আধুরর্ক, দী নস্থায়ী এবং 
অ্ভযথনর্ামূর্ক 21 শতমকর পাকন  বযবস্থা গমড় সতার্া অ্বযােত রাখ্মব।"  
  
নেম্বর্ের নোম্বে এম. নেরাম্বর্া, েংসৃ্কবত, পর্নের্, পাকন  এিং বিম্বর্াির্ বিষয়ক নেম্বর্ে কবমটির 
(Senate Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation) েভাপবত িম্বলর্, 
"সর্মেতু সস্টট পাকন গুরর্মত দশনর্াথীমদর েংখ্যা প্ররত বছর সবমড় িমর্মছ, তাই এই প্রমারর্ত 
অ্থননর্রতক উন্নয়মন্নর মাধযমগুরর্র োির্য অ্বযােত রাখ্মত উমেখ্মর্াগয রবরর্ময়াগ গুরুত্বপূর্ন। 
েংসৃ্করত, পর্নটর্, পাকন  এবং রবমর্াদর্ রবষয়ক সেমর্ট করমটির েভাপরত রেোমব, ভরবষযৎ প্রিন্ম 
র্ামত উপমভাগ করমত পামর সেইির্য রর্উ ইয়মকন র অ্র্র্য প্রাকৃরতক েম্পদগুরর্ উন্নত, সশারভত 
এবং রক্ষর্ামবক্ষর্ করা রর্রিত কমর সস্টট পাকন গুরর্র ির্য এই বামিমট আরও 110 রমরর্য়র্ অ্থন 



 

 

বরাে েময়মছ বমর্ আরম সরামারঞ্চত। আমামদর পাকন  এবং েবিু প্রান্তরগুরর্র প্ররত অ্ঙ্গীকারবদ্ধতার 
ির্য গভর্নর কুওমমা এবং ভারপ্রাপ্ত করমশর্ার কুমর্মেইডমক অ্মর্ক ধর্যবাদ।"  
  
অোম্বেমব্লী েিেে ডোবর্ম্বয়ল ও’নডাম্বর্ল, পাকন  এিং পর্নের্ কবমটির েভাপবত, িম্বলম্বছর্, 
"আমামদর পাকন গুরর্মত বছমর র্ক্ষ র্ক্ষ দশনর্াথী আমের্, এবং সেগুরর্মক র্বরূপ দার্ করমত রর্উ 
ইয়ররক সস্টমটর 110 রমরর্য়র্ রবরর্ময়াগ রর্রিত কমর সর্ আমরা এরকম করা অ্বযােত রাখ্মত 
পারব। রর্উ ইয়কন  সস্টমট সর্ েুন্দর প্রকৃরত আমছ সেই েম্পমকন  রর্উ ইয়কন বােী এবং দশনর্াথী 
উভময়র অ্রভজ্ঞতা আরও উন্নত করার ির্য রর্উ ইয়কন  সস্টট পাকন ে একটি এমিরি রেোমব সর্ 
কমঠার পররশ্রম কমরমছ আরম তার প্রশংো করর।"  
  
আি, রর্মনার্ প্রকল্পগুরর্মত 83.9 রমরর্য়র্ ডর্ার অ্থনবরামের স াষর্ার োমথ, বামিটটি রবদযুট 
োশ্রয়, প্ররু্রক্ত, প্রাকৃরতক েম্পদ েংরক্ষমর্র মমতা রবরভন্ন পদ্ধরত-রভরত্তক উন্নয়র্গুরর্র ির্য 26 
রমরর্য়র্ ডর্ার প্রদার্ কমর – এবং ভরবষযত প্রকল্পগুরর্র রডিাইর্, িরুরর পরররস্থরত, ইরিরর্য়াররং 
এবং রর্মনার্ তত্ত্বাবধামর্র ির্য অ্থন বরাে কমর।  
  
পাকন  প্রকল্পগুরর্ রর্ম্নরর্রখ্ত অ্ঞ্চমর্ েম্পারদত েমব:  
  
কোবপোল বরবেয়র্: 7টি পাম্বকন র ের্ে 9.2 বমবলয়র্ ডলার  
Johnson Hall State 
Historic Site  

Historic Roof Rehabilitation  $250,000  

John B Thacher State 
Park  Decommission Sewage Treatment Plant  $650,000  

John B Thacher State 
Park  

Primary Electric Rehabilitation II  $700,000  

Regionwide  Regionwide Paving Improvements  $1,000,000  
Saratoga Spa State 
Park  

Roosevelt II Bathhouse Rehab  $1,700,000  

Saratoga Spa State 
Park  

2019 Spa Campus Buildings & Grounds Rehab  $500,000  

Lake Taghkanic State 
Park  East Water Tower Replacement  $225,000  

Lake Taghkanic State 
Park  

Westside Septic Pump Station & System 
Improvements  

$350,000  

Olana State State 
Historic Site  

Farm Complex Parking Relocation & Kitchen 
Garden  $1,000,000  

Olana State State 
Historic Site  

Water Storage Tank Replacement  $850,000  



 

 

Taconic State Park  North Campground Showerhouse, Comfort 
Station C & Septic  

$1,600,000  

Taconic State Park  Water Treatment & Distribution for Iron Works, 
Maintenance & Residence.  $360,000  

    $9,185,000  
  
নেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন : 1টি পাম্বকন র ের্ে 900,000 ডলার  
Green Lakes State Park  Repair Park Roadways  $800,000  
Green Lakes State Park  Replace Comfort/Shower Buildings Design  $100,000  
    $900,000  
  
বফঙ্গার নলকে: 4টি পাম্বকন র ের্ে 3 বমবলয়র্ ডলার  
Ganondagan State Historic 
Site  

Construct New Bridge at Great Brook  $450,000  

Ganondagan State Historic 
Site  Replace Long House Roof  $20,000  

Hamlin Beach State Park  Continue Construction of Cottages in 
Area 5  

$1,250,000  

Letchworth State Park  
Continue Rehabilitation of Cabin Area A 
& B  $375,000  

Regionwide  Resurface and Repair Roadways  $1,000,000  
    $3,095,000  
  
হাডের্ ভোবল: 7টি পাম্বকন র ের্ে 10 বমবলয়র্ ডলার  

Bear Mountain State Park  Rehabilitate Regional Administration 
Building  

$1,030,000  

Bear Mountain State Park  
Improve Hessian Lake Picnic Area 
Landscaping  $500,000  

Harriman State Park  Repair Lake Statahe, Upper Cohasset & 
Lower Cohasset Dams  

$870,000  

Harriman State Park  
Rehabilitate Top of Pines Camps T6, 8 
& 10 for Camp Junior  $2,000,000  

Harriman State Park  Group Camp Septic System Improvements  $350,000  
Rockland Lake State Park  Improve Golf Course  $75,000  
Rockland Lake State Park  Rehabilitate Park Roads and Paths  $500,000  
Rockland Lake State Park  Replace Water Lines  $3,300,000  
Palisades Region  Improve Trail Signage  $75,000  



 

 

John Jay Homestead State 
Historic Site  

Replace Roofs on Four Outbuildings  $250,000  

Mills-Norrie State Park  Improve Dinsmore Clubhouse & Norrie 
Point Septic System  $660,000  

Staatsburgh State Historic 
Site  Improve Wastewater System  $350,000  

    $9,960,000  
  
লং আইলোন্ড: 7টি পাম্বকন র ের্ে 21.3 বমবলয়র্ ডলার  
Bayard Cutting Arboretum 
State Historic Site  

Improve Visitor Center and Parking 
Lot  

$1,000,000  

Bethpage State Park  Golf Course Improvements  $500,000  
Caumsett State Historic Site  Improve Park Entrance/Parking Lot  $750,000  
Hempstead Lake State Park  Rehabilitate Field 1 Comfort Station  $1,000,000  
Nissequoge River State Park  Continue Park Improvements  $800,000  
Long Island Region  Upgrade Septic Systems  $2,000,000  

Jones Beach State Park  
Comprehensive Jones Beach 
Revitalization Initiative  $15,250,000  

    $21,300,000  
  
নমাহক ভোবল: 2টি পাম্বকন র ের্ে 1.8 বমবলয়র্ ডলার  
Gilbert Lake State Park  Upgrade Sewage Treatment Facility  $1,600,000  
Robert V. Riddell  Continue Park Improvements  $200,000  
    $1,800,000  
  
বর্উ ইয়কন  বেটি: 3টি পাম্বকন র ের্ে 20.5 বমবলয়র্ ডলার  
ররভারবযাঙ্ক সস্টট পাকন   পামকন র উন্নয়র্  300,000 ডর্ার  
ররভারবযাঙ্ক সস্টট পাকন   েুইরমং পুর্ সমরামত  125,000 ডর্ার  
রবামটন া রিমমমে সস্টট পাকন   েমু্মখ্ভাগ প্ররতস্থাপর্ পর্নায় 1  100,000 ডর্ার  
শামর্ন রিেমোম সস্টট পাকন   র্তুর্ পাকন  সিরেরর্টি ততরর  20,000,000 ডর্ার  
    20,525,000 ডলার  
  
র্থন কাবন্ট্র: 5টি পাম্বকন র ের্ে 2.7 বমবলয়র্ ডলার  

Eel Weir State Park  
Build New Comfort Station and Dumping 
Station  $250,000  

Keewaydin State Park  Construct New Park Police Zone 2 
Building  

$150,000  



 

 

Sackets Harbor State 
Historic Site  

Develop Public Use Facilities for Horse 
Island  

$750,000  

Southwick Beach State Park  Add New Campsites off the Electrical Loop  $1,125,000  

Wellesley Island State Park  
Construct Two New Campground Comfort 
Stations  $500,000  

    $2,775,000  
  
োউিার্ন োয়ার: 4টি পাম্বকন র ের্ে 6.5 বমবলয়র্ ডলার  
Chenango Valley State 
Park  

Build New Dump Station  $300,000  

Buttermilk Falls State 
Park  Safety Improvements to Jennings Pond Dam  $2,250,000  

Mark Twain State Park  Develop and Install New Golf Course 
Irrigation System  

$2,000,000  

Stony Brook State Park  New Park Police Zone Office and New Park Office  $2,000,000  

    $6,550,000  
  
পবিম বর্উ ইয়কন : 7টি পাম্বকন র ের্ে 7.9 বমবলয়র্ ডলার  

Allegany State Park  
Upgrade Red House High Voltage Electric 
System  $875,000  

Lake Erie State Park  Upgrade Park Utilities  $75,000  
Midway State Park  Continue Park Improvement Projects  $350,000  
Allegany State Park  Improve Quaker Facility Building  $1,500,000  
Allegany State Park  Renovate Quaker Multi-Use Trail  $200,000  
Buffalo Harbor State 
Park  Construct Permanent Restroom and Office  $800,000  

Devil's Hole State Park  Enhance Devil's Hole Gateway  $900,000  
Golden Hill State Park  Stabilize Golden Hill Shoreline  $1,200,000  
Robert Moses Parkway  Robert Moses Parkway - North Project  $2,000,000  
    $7,900,000  
  
  

###  
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