অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/26/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জ ান্স বিম্বে (JONES BEACH) অিসম্বর সবিবলত িেিহাম্বরর ভ্রমণ পথ সমম্বের
আম্বগই সম্পূণন হওোর জ াষণা জের্

র্তু র্ 4.5-মাইল েী ন পথটি জ ান্স বিম্বের ছবির মম্বতা সুন্দর েৃেোিবল জেখার সুম্ব াগ জেে এিং
লং আইলোন্ড ম্বু ে বিেেমার্ পথগুম্বলার সাম্বথ সংম্ব াগ ততবর কম্বর
পথটি ভবিষেৎ জ ান্স বিে এর্াব ন এন্ড জর্োর জসন্টার (Jones Beach Energy and Nature
Center) এিং ওম্বেস্ট এম্বন্ডর সংরক্ষণ এলাকার (West End Preservation Area) সাম্বথ র্তু র্
সংম্ব াগ সৃবি কম্বর
প্রকল্পটি িাম্ব ম্বের মম্বযে এিং বর্যন াবরত সমম্বের আম্বগই জেষ হম্বেম্বছ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জজান্স বিমে সবিবিত িযিহামরর ভ্রমণ পথ সম্পূণন হওয়ার জ াষণা
জের্, যা 4.5-মাইি েী ন একটি ভ্রমণ পথ জযটি জহেঁ মে েিা, জেে করা, জে েঁড়ামর্া এিং সাইমকি
োবিময় যাওয়া জিাকমেরমক বর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম সিনাবিক বিখ্যাত ও র্ান্দবর্ক জেে পামকন র েৃশ্য
উপমভামগর সুমযাগ কমর বেমি। র্তু র্ পথটি বর্িনাবরত সমময়র ছয় মাস আমগই সম্পূণন হময়মছ,
এছাড়াও এটি িং আইিযামে বিেযমার্ ভ্রমণ পথগুমিার সামথ সংমযাগ ততবর কমর যার ফমি
িযিহারকারীমের জর্য শ্ত শ্ত মাইি িাড়বত পথ উপিব্ধ হয় এিং অ্বিকন্তু এই অ্ঞ্চমি বির্
ট্রান্সমপামেনশ্র্ িা সিুমজ রূপান্তর (green transportation) কাজমক বিকবশ্ত কমর।
"জযমহতু উষ্ণতর আিহাওয়া জিময় আসমছ, এখ্র্ িং আইিযামের অ্বিিাসী এিং জসইসামথ পযনেকগণ
বর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম প্রােু যনময় আউেম ার স্থার্গুমিা ুমর জেখ্ার জর্য এমকিামর র্তু র্ একটি পথ
পামির্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের পাকন এিং পবরিহর্ অ্িকাঠামমামত আমরা ঐবতহাবসক
বিবর্ময়াগ করবছ এিং এই পথটি বর্উ ইয়কন িাসীমের িযায়াম করার র্তু র্ একটি জায়গা এিং জজান্স
বিমের অ্র্ুপম েৃশ্য উপমভামগর সুমযাগ কমর বেমি।"
"জেেজুমড় আমামের কবমউবর্টিসমূমহ পাকন অ্তীি গুরুত্বপূণন এিং জজান্স বিে বর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম
সিনাবিক বিখ্যাত জেে পাকন ", জলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ জহােু ল িম্বলর্, ব বর্ আ ম্বকর জ াষণা
কম্বরম্বছর্। "সবিবিত িযিহামরর পথটি জহেঁ মে েিা, জেে করা, জে েঁড়ামর্া এিং সাইমকি োবিময়
যাওয়া জিাকমের জর্য অ্বতবরক্ত 4.5-মাইি েী ন পথ প্রোর্ করমছ জযখ্ামর্ আেিাবিক মহাসাগমরর
ছবির মমতা বর্খ্ুেঁত েৃশ্য জোমখ্ পড়মি। প্রকল্পটি জকামর্া িাড়বত খ্রে ছাড়াই বর্িনাবরত সমময়র আমগ

সম্পূণন হয় এিং িং আইিযামের বিেযমার্ পথগুমিার সামথ সংমযাগ সৃবি কমর, এমত মার্ুষ শ্ত শ্ত
মাইি পথ িযিহামরর সুমযাগ পামে যার ফমি পযনের্ িাড়মছ এিং অ্থনর্ীবত সমৃদ্ধ হমে।"
র্তু র্ পথটি জজান্স বিমের 6 র্ম্বর বফল্ড জথমক শুরু হয়, তারপর ছবির মমতা সুন্দর জজান্স বিে
ব্র ওয়াক (Jones Beach Boardwalk) িমর ওময়ে এে 2 পযনন্ত বগময়মছ, জযখ্ামর্ র্তু র্ জজান্স
বিে এর্াবজন এে জর্োর জসিার বর্বমনত হমি। পথটি আেিাবিক মহাসাগমরর বর্সমগনর পাশ্াপাবশ্
বিমের ির্ভূ বমর েৃশ্যও উপমভামগর সুমযাগ কমর জেয়। িযিহারকারী এিং অ্বতক্রমকারী জমাের
সাইমকি আমরাহীমের বর্রাপত্তার জর্য ট্রাবফক বর্য়ন্ত্রণ সংমকত িসামর্া হময়মছ।
এছাড়াও পথটি বিেযমার্ সবিবিত িযিহামরর পথ - সমুমের পামশ্ ওশ্ার্ পাকন ওময় জকাোি বির্ওময়
(Ocean Parkway Coastal Greenway) সবিবিত িযিহামরর পথ এিং এমির্মফমরে জমমমাবরয়াি
িাইকওময় (Ellen Ferrant Memorial Bikeway) এিং ওশ্ার্ পাকন ওময় (Ocean Parkway) এিং
ওয়ার্োহ জেে পাকন ওময়গুমিার (Wantagh State Parkway) সামথ সংমযাগ সৃবি কমর যার ফমি
িযিহারকারীমের জর্য িং আইিযােজুমড় শ্ত শ্ত মাইি িাইসাইমকি রুে উপিভয হয়।
2017 সামির র্মভম্বমর গভর্নর কুওমমা কতৃন ক জ াবষত 3.5 বমবিয়র্ মাবকন র্ িামরর প্রকল্পটি মূিত
2018 সামির িীমের সময় িন্ধ থাকমি িমি আশ্া করা হময়বছি যামত বিমের কমনকামের সামথ দ্বন্দ্ব
সৃবি র্া হয়। তমি, বর্উ ইয়কন জেে ব পােনমমি অ্ি ট্রান্সমপামেনশ্র্ (New York State
Department of Transportation, NYSDOT), জেে অ্বফস অ্ি পাকন স, বরবক্রময়শ্র্ এে
বহমোবরক বপ্রজারমভশ্র্ (State Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation) এর
সামথ সমবিতভামি কাজ কমর পামকন গমর্কারীমের র্ূযর্তম অ্সুবিিা বেময় সারা িীমে কাজ োবিময়
বর্মত সক্ষম হয়। কাজ োবিময় যাওয়ার ফমি প্রকল্পটি বর্িনাবরত সমময়র আমগই তবড়ৎ গবতর জর্য
জকামর্া িাড়বত খ্রে ছাড়াই জশ্ষ হয়।
র্তু র্ পথটি সাম্প্রবতক িছরগুমিামত িং আইিযামের সবিবিত পমথর শ্বক্তশ্ািী জর্েওয়ামকন
NYSDOT-জত ইমতামমিয জযাগ করা 20 মাইমির অ্বিক পমথর সামথ জযাগ হময়মছ। এিং 2019
সামির জশ্ষ র্াগাে আমরকটি পথ সম্পূণন হওয়ার মািযমম র্াসাউ কাউবির জহম্পমে শ্হমরর
র্াসাউ এক্সমপ্রসওময় (জেে রুে 878) এর সামথ আমরকটি রুে যুক্ত হমি।
উপরন্তু, এই িছর পরিতীমত ওশ্ার্ পাকন ওময় জকাোি বির্ওময় সবিবিত িযিহামরর পমথর
অ্বতবরক্ত 10 মাইমির বর্মনাণকাজ শুরু হমি যা পরিতীমত অ্ময়োর জি শ্হমরর জোমি বিে
(Tobay Beach) জথমক শুরু হময় িযাবিির্ শ্হর অ্বতক্রম কমর আইসবিপ শ্হমর কযাপবট্র জেে
পামকন র (Captree State Park) িযাবরয়ার আইিযামের জশ্ষ প্রামন্ত বগময় জশ্ষ হমি।
ওম্বেস্ট এম্বন্ডর সংরক্ষণ এলাকা এিং জ ান্স বিে এর্াব ন এন্ড জর্োর জসন্টার
এছাড়াও জজান্স বিমের সবিবিত িযিহামরর পথটি পামকন র বিখ্যাত জিা ন ওয়াক (Boardwalk) জথমক
এর পুরমর্া ওময়ে এে পযনন্ত একটি র্তু র্ সংমযাগ সৃবি করমি, জযখ্ামর্ জজান্স বিমের অ্র্র্য
উপকূিীয় পবরমিশ্ উেযাপর্ করার উমেযাগ েিমার্ রময়মছ। ভারপ্রাপ্ত জেে পাকন স কবমশ্র্ার এবরক
কুমিমসই আজ জজান্স বিে জেে পামকন র ওময়ে এমের 218.5 একর জায়গা জেমে বিরি িা েুিনভ

এমর্ উবিে ও প্রাণী বিেযমার্ থাকাসহ পামকন র জয অ্সামার্য িাস্তুসংস্থার্ সংক্রান্ত মূিয তার
স্বীকৃ বতস্বরূপ আর্ুষ্ঠাবর্কভামি পাকন বপ্রজারমভশ্র্ এবরয়া (Park Preservation Area) বহমসমি জ াষণা
জের্। পাকন বপ্রজারমভশ্র্ এবরয়া বহমসমি স্বীকৃ বত পাওয়ার ফমি সকি অ্র্র্য, বিরি, হুমবকর মুমখ্
থাকা অ্থিা বিিুপ্তপ্রায় প্রজাবতর উবিে ও প্রাণীসমূমহর িযিস্থাপর্া করা; হাইবকং, বফবশ্ং ও িাব ন ং
এর মমতা যথাযথ পমরাক্ষ বিমর্ােমর্র সুমযাগ সীবমত রাখ্া; এিং তিজ্ঞাবর্ক গমিষণা, বশ্ক্ষা ও
জর্সািারমণর পবরমিশ্ সংক্রান্ত বশ্ক্ষায় উৎসাবহত করার মািযমম বপ্রজারমভশ্র্ এবরয়ার িাস্তুসংস্থার্
সংক্রান্ত অ্খ্েতা িজায় রাখ্ার উচ্চ স্তমরর োবয়ত্ব পাির্ করমত হমি।
এছাড়াও এই মামস একটি র্তু র্ জজান্স বিে এর্াবজন এে জর্োর জসিার বর্মনামণর কাজ শুরু হমি
ওময়ে এে 2 জত। র্তু র্, পবরমিশ্িান্ধি র্কশ্ায় ততবর জসিারটিমত বিবভন্ন রকমমর হামত কিমম
প্রেশ্নর্ী ও জপ্রািামমর আময়াজর্ থাকমি জযগুমিা েশ্নর্াথীমের িং আইিযামের তিবেত্র্যময় িাস্তুতমন্ত্রর
মমন উপিবব্ধ করমত এিং বকভামি শ্বক্তর সদ্বযিহার, পাবর্ সংরক্ষণ এিং একটি অ্বিকতর প্রাণিন্ত ও
জেকসই ভবিষযৎ বর্মনাণ করমত হমি তা বশ্খ্মত সাহাযয করমি। আময়াবজত প্রেশ্নর্ীসমূহ বকভামি
বিেুযৎ উৎপাের্ ও িণ্টর্ হয়; বকভামি র্িায়র্মযাগয শ্বক্তর উৎসসমূহ বি ও িাবড়মত সংযুক্ত হয়;
এিং বকভামি জভাক্তাগণ আমামের কািনর্ ফু েবপ্রি কবমময় আর্মত অ্বিক েক্ষতার সামথ শ্বক্ত
িযিস্থাপর্া করমত পামরর্ জস বিষময় আমিাকপাত করা হমি।
এর্াবজন এে জর্োর এ ু মকশ্র্ জসিার (Energy and Nature Education Center), পািবিক
সাবভন স এিারপ্রাইজ গ্রুপ িং আইিযাে (Public Service Enterprise Group Long Island, PSEG
Long Island) এর সামথ পািবিক-প্রাইমভে পােনর্ারবশ্প, িং আইিযাে পাওয়ার অ্থবরটি (Long
Island Power Authority, LIPA), বর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্থবরটি (New York Power Authority)
এিং জিসরকাবর োতাগণ পামকন র পবরমিশ্ সংক্রান্ত বশ্ক্ষা প্রকল্পসমূহ সম্প্রসাবরত ও সমৃদ্ধ করার জর্য
আিুবর্ক স্থার্ প্রোর্ করমির্ যার মমিয জভাক্তামের পমরাক্ষ ও র্িায়র্মযাগয শ্বক্ত জক শ্ি সম্পমকন
বর্মেন শ্র্া জেয়ার জর্য জেণীকমক্ষর স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত থাকমি। প্রেশ্নর্ী ও জপ্রািামগুমিা েশ্নর্াথীমের পাকন
বপ্রজারমভশ্র্ এবরয়া কী এিং বকভামি স্বীকৃ বতর ফমি পাকন এিং এর উবিে ও প্রাণীকূি উপকৃ ত হমি
তা জশ্খ্ামি। র্তু র্ এর্াবজন এে জর্োর এ ু মকশ্র্ জসিামরর প্রকল্প উপস্থাপর্া এখ্ামর্ পাওয়া যামি।
ফযাবসবিটিটি 2020 সামির জশ্ষভামগ োিু হমি িমি আশ্া করা হমে।
বমম্ব াব্রুক পাকনওম্বে জগেওম্বের (Meadowbrook Parkway Gateway) উন্নের্
জজান্স বিমে একটি অ্বিকতর অ্ভযথনর্ামূিক পবরমিশ্ ততবরমত 3.9 বমবিয়র্ মাবকন র্ িামরর প্রকমল্পর
কাজ েিমার্। প্রকল্পটি বমম াব্রুক পাকন ওময়মত একটি পবরতযক্ত জোি প্লাজা উমেে করমি এিং জজান্স
বিে জেে পামকন েশ্নর্াথীমের অ্ভযথনর্া জার্ামত একটি স্মারক জগেওময় সাইর্ বর্মনাণ করমি।
1953 সামি বর্বমনত আে জিমর্র জোি প্লাজা এিং বব্রক অ্বফসটির কাযনক্রম 2017 সামি িন্ধ হময়
যায়। প্রকল্পটি পাকন জগেওময়র পবরতযক্ত স্থাপর্াটি সবরময় জেমি এিং ট্রাবফক প্রিাহ উন্নয়মর্ সাহাযয
করমি। অ্স্থায়ী জির্ বর্মনাণ করা হমি জযর্ জুমর্র শুরুমত কাজ েিাকািীর্ ট্রাবফক প্লাজার অ্র্যবেক
বেময় ুমর জযমত পামর। এছাড়াও প্রকল্পটিমত র্তু র্ ট্রাবফক জপভমমি মাবকন ং, সংমকত, ঝমড়র পাবর্
বর্ষ্কাশ্র্ িযিস্থার উন্নয়র্, সাইে পুর্রুদ্ধার এিং িুপ পাকন ওময়মত একটি র্তু র্ভামি সবিত প্রমিশ্দ্বার
অ্ন্তভুন ক্ত আমছ। প্রকল্পটি 2019 সামির জসমেম্বমর জশ্ষ হমি িমি আশ্া করা হমে।

অ্বিকন্তু, জেে পাকন জজান্স বিমে একটি তৃ তীয় জগেওময় সাইর্ বর্মনাণ করমছ, ওয়ার্োহ এিং ওশ্ার্
পাকন ওময়মত (Wantagh and Ocean Parkways) জযমর্ বর্বমনত হময়মছ জসগুমিার মমতা। "জগেওময়
েু জজান্স বিে" সংমকতগুমিা বিেুযৎ সােয়ী LED িাইে বেময় আমিাবকত করা হময়মছ এিং পামকন র
তিবশ্িযময় আেন জ মকা োইমির সামথ বমমশ্ যাওয়ার উমেমশ্য র্কশ্া করা হময়মছ। সযােমোর্ এিং
িারবিমযার্ বব্রক পামকন র স্বপ্নেিা রিােন জমামজস কতৃন ক আইকবর্ক ওয়াোর োওয়ার (Iconic Water
Tower), পূিন ও পবিমমর িাথহাউজ এিং পাকন জুমড় অ্র্যার্য ভিমর্র জর্য বর্িনাবেত উপাোমর্র
সামথ বমমি যায় এিং িমণনর বির্যাস পামকন র ঐবতহাবসক সাইর্গুমিার সামথ বমমি যায়।
ভারপ্রাপ্ত জস্টে পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসই িম্বলর্, "জজান্স বিমে সবিবিত িযিহামরর পথটি
সাইবিে, রার্ার, হাইকার এিং অ্র্যার্যমের জর্য িং আইিযামের এই তর্সবগনক এিাকা ুমর জেখ্া
ও উপমভাগ করার এক েমৎকার র্তু র্ উপায়। সবিবিত িযিহামরর পথ, ভবিষযৎ এর্াবজন এে
জর্োর জসিার এিং ওময়ে এে সিগুমিা জজান্স বিে জেে পাকন মক পুর্রুিীবিত করার কামজর
অ্ংশ্, যা েশ্নর্াথীমের জর্য পাকন ুমর জেখ্ার এিং এর প্রাকৃ বতক, ঐবতহাবসক ও র্ান্দবর্ক জস ন্দযন
উেযাপর্ করার র্তু র্ পথ সৃবি কমর।"
জসম্বর্ের র্ ব্রুকস িম্বলর্, "িাইক জট্রইিগুমিা অ্মর্মকর জর্য উপমভাগয বিমর্ােমর্র সুমযাগ বেময়
থামক। এখ্ামর্ িং আইিযামে আমামের অ্মর্ক সুন্দর পাকন ও বিে রময়মছ। িাইমক েমড় িা জকিি
জট্রইি িমর জহেঁ মে উপিব্ধ হওয়া প্রাকৃ বতক জস ন্দযন ও আমামের জেে পাকন বসমেম উপমভাগ করার
জর্য আকৃ ি করমি।"
অোম্বসেবল জমোর জ বভ মোকম্ব ার্াহ িম্বলর্, "র্তু র্ জজান্স বিে জেে পাকন সবিবিত িযিহামরর
পথ যা িাইসাইবিে, জগার, জসই সামথ জেোরমের জর্য প্রাকৃ বতক সিুজ পমথ পামকন র জস ন্দযন
উপমভাগ এিং পবরমিশ্মক সমৃদ্ধ করার উমেমশ্য বর্বমনত হময়মছ, উমদ্বাির্ অ্র্ুষ্ঠামর্ উপবস্থত থাকমত
পারা একটি বিমশ্ষ সিার্। জজান্স বিে জেে পাকন সিসময়ই বর্উ ইয়কন জেে পাকন স ব পােনমমমির
(NYS Parks Department) মুকুমের মবণ হময় আমছ, এই সংমযাজর্ জকিি পাকন ভ্রমমণর
অ্বভজ্ঞতামক সমৃদ্ধ করমি।"
র্াসাউ কাউবন্ট এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "র্তু র্ সবিবিত িযিহামরর পথটি জজান্স বিেমক
অ্বিকতর বর্রাপে, পবরষ্কার এিং সাইবিে ও পথোরীমের জর্য অ্বিকতর উপিব্ধ এিং
পবরিারিমগনর জর্য অ্বিকতর আর্ন্দময় করমি। র্াসাউ কাউবি এই িরমর্র প্রকল্প জযগুমিা
আমামের িাবসন্দামের জর্য অ্বতবরক্ত পবরিহমর্র সুবিিা বেময় থামক জসগুমিার সহায়তায়
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।"
হোম্পস্টো োউর্ সুপারভাই ার লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, "র্তু র্ পথটি বর্িঃসমন্দমহ েবক্ষণ উপকূমির
রত্নস্বরূপ আমামের জখ্ািা বিে ও তেমরখ্া উপমভামগর অ্বিকতর েূষণমুক্ত সুমযাগ প্রোর্ করমি।
আবম জেমে আমামের অ্ংশ্ীোরগণমক গাবড় োিামর্ার এমর্ আর্ন্দোয়ক, বর্রাপে স্বাস্থযকর সুমযাগ
প্রোর্ করার জর্য ির্যিাে জার্াই।"

লং আইলোন্ড পাওোর অথবরটি (LIPA) এর প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা থমাস ফোলম্বকার্
িম্বলর্, "জজান্স বিে সবিবিত িযিহামরর পথ েশ্নর্াথীমের জজান্স বিে এর্াবজন এে জর্োর জসিামরর
সামথ সংযুক্ত করমি যখ্র্ 2020 সামি জসটি োিু হমি। LIPA েশ্নর্াথীমের শ্বক্ত সম্পমকন এিং
বকভামি আমরা আগত প্রজন্মগুমিার জর্য আমামের আইিযােমক স্বাভাবিক অ্িস্থায় রাখ্ার বিষময়
অ্িোর্ রাখ্মত পাবর জস বিষময় বশ্খ্মত সাহাযয করমত জপমর উেীবপত। এই উভয় সংমযাজর্ জজান্স
বিেমক একটি উেঁেুমামর্র িং আইিযাে বিমর্াের্ গন্তমিয পবরণত কমরমছ। আবম িং আইিযামের
পাকন গুমিামত গভর্নর কুওমমার অ্িযাহত বিবর্ময়ামগর জর্য তার প্রশ্ংসা করবছ।"
PSEG লং আইলোম্বন্ডর জপ্রবসম্ব ন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা োর্ আইম্বকার্ন িম্বলর্, "PSEG িং
আইিযামে আমরা এো জেমখ্ খ্ুবশ্ জয সবিবিত িযিহামরর পথটি সমময়র আমগই সম্পূণন হময়মছ।
আমরা আমামের সরকাবর ও জিসরকাবর অ্ংশ্ীোরগমণর সামথ কাজ কমর েমিবছ একটি র্তু র্ জজান্স
বিে এর্াবজন এে জর্োর জসিার ততবরর জর্য জযটি সিাইমক শ্বক্ত সংরক্ষণ ও প্রকৃ বতর সুরক্ষায়
উৎসাবহত করমি এিং আবম মার্ুষমক এই বশ্খ্র্ অ্বভজ্ঞতার জর্য প্রস্তুত করার জক্ষমত্র্ এই র্তু র্
পথটি িমর র্ান্দবর্ক ওময়ে এমের সংরক্ষণ এিাকার মিয বেময় হােঁোর জেময় ভামিা জকামর্া উপায়
আমছ িমি মমর্ কবর র্া।"
প্রকল্পটি ঐবতহাবসক জজান্স বিে জেে পাকন পুর্রুিীবিত করার কাজ োিু কমরমছ। 2011 সাি জথমক
জেে পাকন 50 বমবিয়র্ মাবকন র্ িামরর অ্বিক জজান্স বিে জেে পামকন র ঐবতহাবসক রাজকীয়তা
পুর্রুদ্ধার প্রকল্প, র্তু র্ েশ্নর্াথীমের আকৃ ি করা এিং িহুিষনিযাপী পুর্রুিীবিতকরণ পবরকল্পর্ার
অ্ংশ্ বহমসমি র্তু র্ বিমর্াের্ ফযাবসবিটি সৃবির জর্য িযয় কমরমছ। সম্পূণন হওয়া প্রকল্পগুমিার মমিয
আমছ ওময়ে িাথহাউজ কমমপ্লক্স (West Bathhouse Complex) এিং বফল্ড 6 এর পুর্িনাসর্,
ঐবতহাবসক জসন্ট্রাি মি জমাজাইক (Central Mall mosaics) পুর্রুদ্ধার, ওময়ে জগমস এবরয়া
(West Games Area) এিং জাক'স জি (Zach's Bay) জত র্তু র্ জখ্িার মাঠ, র্তু র্ জগেওময়
সংমকত এিং র্তু র্ জিা ন ওয়াক কযামফ জরেু মরি (Boardwalk Café restaurant) সম্পূণন হওয়া
অ্ন্তভুন ক্ত। পামকন র উন্নয়র্ গভর্নর কুওমমার জেে পাকন বসমেম পুর্রুিীবিত করার বর্উ ইয়কন পাকন স
2020 (NY Parks 2020) প্রবতশ্রুবতর প্রবতফির্।
কমন অ্ঞ্চিসমূমহ (Work Zone) গবতসীমা অ্বতক্রম করার জবরমার্া বদ্বগুণ এ কথা জাবর্ময় জমাের
োিকমের সতকন করা হময়মছ। 2005 সামির ওয়াকন জজার্ জসফটি অ্যাক্ট (Work Zone Safety
Act) অ্র্ুসামর জকামর্া িযবক্ত যবে কমন অ্ঞ্চমি েুই অ্থিা তার জিবশ্ িার গবতসীমা অ্বতক্রম কমর
তাহমি িযবক্তর ড্রাইবভং িাইমসন্স িাবতি করা হমত পামর।
আরও আপ-েু -জ ে তমথযর জর্য, কি করুর্ 511 র্ম্বমর,
জেখ্ুর্https://protect2.fireeye.com/url?k=65457507-396341b3-65478c32-000babd9fe9fea5eb9916bbf1a5e&u=http://www.511ny.org/অ্থিা জমািাইি সাইমে m.511ny.org।
েু ইোমর বর্উ ইয়কন জেে DOT ফমিা করুর্ @NYSDOT এিং @NYSDOTLI। জফসিুমক আমামের
খ্ুেঁমজ পামির্ facebook.com/NYSDOT।
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