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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কূম্বমা সেন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন এম্পাইয়ার সেট সেইম্বলর (EMPIRE STATE TRAIL) 14 মাইল
বর্মন াণ করার স াষণা কম্বরম্বের্

রাজ্েিোপী সেইম্বলর ইবর কোর্ালওম্বয় সেকেম্বর্র েি সেম্বয় িড় ফাাঁক িন্ধ করম্বি এই বর্মন াণমার্বেত্র সেখুর্ এখাম্বর্
প্রকল্পটি ডাউর্টাউর্ োইরাবকউজ্ সেম্বক সেট সফয়ার অিবি োইম্বকম্বলর অোম্বেে তৈবর করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এই বের ওমর্ান্ডাগা কাউন্টিমে এম্পাযার
ঘেট ঘেইল প্রকল্পসমূমের 36 ন্টমন্টলযর্ মান্টকনর্ ডলামররও ঘবন্টি ন্টর্মনাণ চলমে। প্রকল্পগুন্টল কযান্টমলাস,
সাইরান্টকউজ এবং ন্টডউইমটর মমযয বেন মার্ 14-মাইমলর ফাাঁকটি ন্টর্মূনল কমর ন্টিময সাইরান্টকউমজর
মমযয ন্টিময একটি এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর সাইন্টলং এবং পথচারীমির রুট সম্পূণন করমব। প্রকল্পটি
এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর ইন্টর কযার্ালওময ন্টবভামগ সব ঘচময বড় ফাাঁকটি বন্ধ করমব, ো 2020
সামল সম্পূণন েমব বমল আিা করা েমে এবং ন্টর্উ ইযকন ন্টসটি ঘথমক কার্াডা এবং অ্যালবান্টর্ ঘথমক
বাফামলা পেনন্ত 750 মাইমলর পথ তেন্টর করমব।
"এই প্রকল্পগুন্টল এম্পাযার ঘেট ঘেইল, ো একটি বন্টেরঙ্গর্ পেনটর্ এবং ন্টবমর্ািমর্র গন্তবয,
বসবাসকারীমির এবং িিনক, উভমযর জর্য, ো সম্পূণন করার ঘেমে আরও একটি উমেখমোগয
পিমেপমক ন্টচন্টিে কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "সমান্টির পমর, এই ঘেইলটি ন্টফঙ্গার ঘলকস,
ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ ইযকন এবং ঘমােক ভযান্টল জুমড় সম্প্রিাযগুন্টলমক সংেুক্ত করমব, ো রামজযর এই
গুরুত্বপূণন অ্ঞ্চমল পেনটর্ ও অ্থনর্ীন্টের গন্টেিীলো বৃন্টি করমব।"
"এম্পাযার ঘেট ঘেইল বাফামলা ঘথমক অ্যালবান্টর্ এবং ন্টর্উইযকন ন্টসটি পেনন্ত ন্টবস্তৃ ে, এবং আমরা
সামন্টিক অ্ন্টভজ্ঞো বৃন্টি করমে এবং ন্টবমর্াির্মূলক সুমোগগুন্টল বাড়ামর্ার জর্য ো প্রসান্টরে কমর
চমলন্টে", সলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে স ােু ল িম্বলর্। "ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ ইযমকন র 14 মাইল অ্ন্টেন্টরক্ত
পমথর ন্টর্মনাণ রাজযবযাপী ঘেইমলর মমযয একটি বড় ফাাঁক বন্ধ করমব এবং সাইরান্টকউজ িেরেন্টল
ঘথমক ঘেট ঘফযামরর সংমোগ প্রিার্ কমর উন্নে অ্যামেস প্রিার্ করমব। এই ন্টর্মনাণ প্রকল্পগুন্টল
সাইমকল ও োাঁটার রুটগুন্টল প্রসান্টরে করার জর্য আমামির প্রমচষ্টার উপর গঠর্ কমর, োর ফমল
পেনটর্ বৃন্টি পায এবং অ্থনর্ীন্টে িন্টক্তিালী েয।"
ন্টর্উ ইযকন ঘেট এবং স্থার্ীয অ্ংিীিারমির দ্বারা এক গুে ঘেইমলর প্রকল্প সাইরান্টকউমজর ঘকন্দ্রমক
রমচোমরর পন্টিম এবং উটিকার পূবন ন্টিমকর ন্টবিযমার্ ঘেইমলর সামথ সংমোগ করমে ঘচষ্টা করমব।

2020 সামলর মমযয 750 মাইমলর এম্পাযার ঘেট ঘেইল তেন্টরর জর্য গভর্নর কুওমমার 2017
সামলর ঘেট অ্ফ িয ঘেট উমিযাগগুন্টলর একটি পূরণ করার উমেমিয এই প্রকল্পগুন্টল একটি বড়
পিমেপ। প্রকল্পগুন্টলর অ্ন্তভুন ক্ত:
•

•

•

ন্টর্উ ইযকন ঘেট ন্টডপাটনমমি অ্ফ োন্সমপামটনির্ (New York State Department of
Transportation) ন্টবিযমার্ সাইমকল ঘলর্ এবং পথচারী ঘেইলগুন্টল প্রসান্টরে ও বন্টযনে কমর
ন্টডউইট এবং সাইরান্টকউমজর মমযয ইন্টর বুমলভাডন কন্টরমডারমক সংেুক্ত করমব। এই 27
ন্টমন্টলযর্ মান্টকনর্ ডলামরর প্রকমল্প ইন্টর বুমলভাডনমক অ্ফ-ঘরাড সাইমকল এবং পথচারীর ঘেইল
তেন্টরর জর্য বীচ এবং ন্টিজ ন্টিটমসর রাস্তাগুন্টলর মমযয প্রন্টেটি ন্টিমক একটি কমর ঘলর্ হ্রাস
করা এই প্রকমল্পর অ্ন্তভুন ক্ত:।
ওর্ন্ডাগা কাউন্টি 9 ন্টমন্টলযর্ মান্টকনর্ ডলার ন্টবন্টর্মযাগ করমব, লুপ িয ঘলক ঘেইলটি (Loop
the Lake Trail) ওর্ন্ডাগা ঘলমকর চারপামি প্রসান্টরে করার জর্য োর মমযয রমযমে
সাইমকল / পথচারীমির জর্য ঘসেু ন্টর্মনাণ করা CSX ঘরলপথ েযামকর উপর ন্টিময হ্রমির
িন্টেণ প্রামন্ত, ো সাইরান্টকউমজর িেরেন্টলর সামথ একটি গুরুত্বপূণন সংমোগ তেন্টর কমর।
োন্টর্ওমযল কমপনামরির্ (Honeywell Corporation) ওর্ন্ডাগা ঘলমকর িন্টেণ-পন্টিম ন্টিমক লুপ
ঘলক ঘেইমলর ন্টর্মনামণর কাজ সম্পূণন করমব ওর্ন্ডাগা হ্রমির িন্টেণ-পন্টিমম এবং হ্রমির
পন্টিমম কযান্টমলাস পেনন্ত একটি র্েু র্ 3.5 মাইমলর অ্ফ-ঘরাড ঘেইল ন্টর্মনাণ করমব। র্েু র্
ঘেইলটি প্রাকৃ ন্টেক সম্পি প্রিমর্ প্রকল্পগুন্টলর মমযয একটি ো োন্টর্ওমযল োমির ওর্ন্ডাগা হ্রি
পন্টরষ্কার প্রমচষ্টার অ্ংি ন্টেসামব সম্পূণন করমে।
•

ন্টর্উ ইযকন ঘেট ঘফযার (New York State Fair) সাইমকল চালক এবং ঘেইমলর
অ্ন্টেন্টথমির ঘমলার মামঠ স্বাগে জার্ামর্ার জর্য একটি এম্পাযার ঘেট ঘেইল ঘগটওময
(Empire State Trail Gateway) তেন্টর করার জর্য 500,000 মান্টকনর্ ডলার
ন্টবন্টর্মযাগ করমব।

গে বের, ন্টর্উ ইযকন ঘেট পাকন স (New York State Parks) ন্টির্ ঘলে ঘেট পাকন ঘথমক
কযার্ামোটা পেনন্ত ওল্ড ইন্টর কার্াল ঘেট ন্টেমোন্টরক পামকন র (Old Erie Canal State Historic
Park) 12-মাইল অ্ংিমক উন্নে করার জর্য 2 ন্টমন্টলযর্ মান্টকনর্ ডলামরর একটি প্রকল্প সম্পূণন
কমরমে। প্রকল্পটি ন্টচমের্ামঙ্গামে পন্টিমম ঘলকমপাটন ঘরাড ঘথমক কযার্ামসরাগা ঘরাড অ্বন্টয 1.6 মাইমলর
একটি অ্ংিমক অ্যাস্ফল্ট ন্টিময বাাঁযামর্ার সামথ পমথর ঘবন্টির ভাগ অ্ংমি র্েু র্ ঘোর্ ডাে সামফন ন্টসং
স্থাপর্ কমর।
অোবি বিয়ারে, এম্পায়ার সেট সেইম্বলর পবরোলক িম্বলর্, "এই প্রকল্পগুন্টল িহুমর ন্টসরান্টকউজএলাকার বান্টসন্দামির জর্য এম্পাযার ঘেট ঘেইল, ইন্টর কযার্ালওময ঘেইল এবং লুপ িয ঘলক ঘেইল
অ্যামেস করার জর্য একটি ন্টর্রাপি সাইমকল চালর্া এবং োাঁটার রুট প্রিার্ করমব, ো বন্টেরঙ্গমর্র
ন্টবমর্াির্ এবং সুস্থ জীবর্যারামক উন্নে করমব। 2020 সামল এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর সমান্টি একটি
অ্েু লর্ীয রাজযবযাপী ন্টবমর্াির্মূলক সম্পি তেন্টর করমব ো ন্টর্উ ইযমকন র প্রাকৃ ন্টেক ঘসৌন্দেন এবং
অ্সাযারণ ইন্টেোসমক আমরা প্রিিনর্ করমব।"

সেম্বটর পাকনগুবলর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলম্বের্, গভর্নর কুওমমার বৃেত্তম বহুবযবোন্টরক ঘেইল ঘর্টওযাকন ন্টর্মনাণ করার ভন্টবসযিিী প্রকল্প এন্টগময ন্টর্ময ঘেমে "ন্টর্উ ইযকন ঘেট
োমির ন্টবিাল অ্িগন্টে অ্বযােে ঘরমখমে। এই এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর উন্নন্টে ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ
ইযকন বাসীমির এমক অ্পমরর সামথ সংমোগ স্থাপর্ করমে উৎসান্টেে করমব, সুস্থ, সন্টিয জীবর্যারা
উপমভাগ করমে ঘিমব এবং ন্টর্উ ইযমকন র ঐন্টেোন্টসক পথগুন্টল অ্র্ুসন্ধার্ করমে উৎসান্টেে করমব।"
বরোডন এ. িল, কৃবষ কবমের্ার িম্বলর্, "এই পথটি আমামির মোর্ রাজযমক একন্টেে কমর এবং
গভর্নর কুওমমার একটি প্রামণােল, িমবযনমার্ ন্টর্উ ইযমকন র কল্পিৃন্টষ্টমক উপলন্টি করমে সোযো
করমব। আমরা এই গুরুত্বপূণন প্রকমল্পর অ্ংি েমে ঘপমর আর্ন্টন্দে এবং ন্টর্উ ইযকন বাসীমির আমামির
এই আিেনজর্ক সম্পি সম্পমকন ন্টিন্টেে করার জর্য সাোেয করমে উন্মুখ।"
বর্উ ইয়কন সেট সফয়াম্বরর পবরোলক েয় ওয়াফর্ার িম্বলর্, "ঘমলাটি ন্টর্উ ইযকন বাসীমির সংেুক্ত
করমে এবং পেনটমর্র মাযযমম অ্থননর্ন্টেক বৃন্টি তেন্টরর বযবসায ন্টলি। এই ঘগটওমযটি ঘোে করা
আমামির জর্য একিম উপেুক্ত এবং ন্টর্উ ইযকন বাসীমির আমামির রামজযর অ্সাযারণ ঘসৌন্দমেনর সামথ
সংেুক্ত করমে সোযো করার জর্য একটি ঘোট ভূ ন্টমকা পালর্ করমে ঘপমর গন্টবনে।"
বেম্বর্টর রিাটন আন্টর্াবে িম্বলর্, "এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর 14 মাইল ন্টর্মনাণ এলাকার বান্টসন্দামির
এবং পেনটকমির সেমজ অ্যামেস প্রিার্ করমব পুমরা কাউন্টি এবং ঘেট জুমড় বাইক চালামে,
ঘিৌমড়ামে, অ্থবা োাঁটমে। র্েু র্ ঘেইলটি স্থার্ীয অ্থনর্ীন্টে গমড় েু লমে সাোেয করমব লে লে
বযন্টক্তর জর্য অ্যামেস তেন্টর কমর োরা এই ঘেইল বযবোর করমবর্ বেমর।"
সেম্বর্টর র্োম্বেল সম িম্বলম্বের্, "একটি উেসােী সাইমকল চালক ন্টেমসমব, আন্টম আর্ন্টন্দে ঘে ন্টর্উ
ইযকন এম্পাযার ঘেট ঘেইমল ন্টবন্টর্মযাগ করমব এবং কযান্টমলাস এবং ডাউর্টাউর্ সাইরান্টকউমজর
মমযয ইন্টর কযার্ালওমযর ফাাঁকটি বন্ধ করমব। এটি ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ ইযমকন র জর্য পন্টরবের্ এবং
ন্টবমর্াির্মূলক সুমোমগর এক ন্টবিাল সম্ভার উন্মুক্ত কমর। সাইমকল এবং পথচারীমির অ্র্ুকূল
পথসমূমের সাোমেয আমামির সম্প্রিাযগুন্টলমক সংেুক্ত করার মাযযমম, আমরা মার্ুষমক ন্টবন্টভন্ন
পন্টরবেণ ন্টবকল্পগুন্টল বযবোর করমে এবং আমরা সন্টিয েমে উৎসান্টেে কন্টর, োরা োর্বােমর্র
মান্টলক র্র্, আমরা োমির অ্যামেস প্রিার্ কন্টর এবং আমরা স্বাস্থয এবং পন্টরমবিগে সুরোগুন্টল
প্রচার কন্টর। আন্টম এই ন্টবষময গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃ মত্বর প্রিংসা কন্টর।"
েংেে েেেে পাম্বমলা ান্টার িম্বলর্, "ঘসন্ট্রাল ন্টর্উইযমকন অ্ন্টেন্টরক্ত ঘেইল তেন্টর কমর এবং
এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর সামথ সংমোগ স্থাপমর্র জর্য এন্টর কার্ালওমযর বৃেত্তম ফাাঁকটি বন্ধ কমর,
আমরা ন্টর্ন্টিে করন্টে ঘে রামজযর আমরা ঘবন্টি অ্ংি সাইন্টলং, োইন্টকং এবং পেনটমর্র জর্য
অ্যামেসমোগয েয। আমরা ঘবন্টি ন্টর্উ ইযকন বাসীরা ঘেট ঘফযার উপমভাগ করমে পারমবর্ এবং
ঘিখমে পামবর্ ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ ইযমকন র এর প্রিার্ করার মে ন্টক আমে।"
অোম্বেেবল েেেে উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "ইন্টর কার্াল আপমেট ন্টর্উ ইযমকন র একটি যর্।
ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ ইযকন মক আমরা সাইন্টলং এবং পথচারী অ্র্ুকূল করার জর্য ইন্টর কার্ামলর পথগুন্টল
বযবোর করা আমামির সংস্থার্গুন্টল বযবোমরর এক চমৎকার উপায।"

েংেে েেেে আল োইপ িম্বলর্, "এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর ফাাঁক বন্ধ কমর আমরা ঘসন্ট্রাল ন্টর্উ
ইযমকন র পন্টরবারগুন্টলর এবং িিনকমির 750 মাইল ঘেইমলর সদ্বযবোর করমে সোযো করমে পান্টর।
আন্টম ঘেট ঘফযারিাউমন্ড প্রস্তান্টবে সাইমকল অ্যামেস ঘগট সম্পমকন ন্টবমিষভামব উৎসােী, ো এই
ঘসন্ট্রাল ন্টর্উইযমকন র িীমের মূল আবাস অ্যামেস করার জর্য আরও একটি পথ প্রিার্ করমব
মার্ুষমক। আন্টম ন্টর্উ ইযকন ঘেমটর পন্টরবার অ্র্ুকূল ন্টবমর্াির্মূলক সুমোগগুন্টল বাড়ামর্ার জর্য
স্থার্ীয ঘর্োমির সামথ কাজ করা চান্টলময োব।"
কাউবন্ট বর্িন া ী সজ্. রায়ার্ মোকমা র্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পগুন্টল সাইমকল চালক, রার্ার, ওযাকার
এবং অ্র্যমির বাইমর ঘবমরামে এবং ন্টর্রাপিভামব অ্মেষণ করমে এবং ওমর্ান্ডাগা কাউন্টি আমরা
উপমভাগ করমে একটি গুরুত্বপূণন সংমোগ প্রিার্ করমব, ো আমামির সমাজমক বান্টসন্দামির এবং
িিনকমির জর্য একই রকমভামব আকষনণীয কমর েু লমব। এই প্রকল্পগুন্টল আমামির সমামজর অ্থননর্ন্টেক
উন্নযমর্ আমরা সোযো করমব এবং আমরা আর্ন্টন্দে ঘে লুপ িয ঘলক ঘেইলটি বৃেত্তর এম্পাযার
ঘেট ঘেইমলর িীষনস্থার্ীয োইলাইটগুন্টলর মমযয একটি েময উঠমব।"
োইরাবকউম্বজ্র সময়র সির্ ওয়ালে িম্বলর্, "এম্পাযার ঘেট ঘেইমলর সমান্টি আমামির সমামজর
বান্টেযক ন্টবমর্ািমর্র সুমোগ বাড়ায এবং বান্টসন্দামির এবং িিনকমির জর্য আমামির িহুমর মূল অ্ংমি
এবং ঘেট ঘফযার, ওর্ান্ডাগা ঘলক এবং প্রন্টেমবিী িেরগুন্টলর মমো গন্তবযগুন্টলমে ভ্রমমণর জর্য
অ্ন্টেন্টরক্ত ন্টর্রাপি রুট প্রিার্ কমর। আন্টম আর্ন্টন্দে ঘে ন্টর্উ ইযকন ঘেট, ওর্ন্ডাগা কাউন্টি, এবং
োন্টর্ওমযল কমপনামরির্ উন্নন্টের জর্য অ্বিার্ রাখমে ো পরবেী িীমের মমযয ঘেইলটি উন্নে করমব
এবং সম্পূণন করমব।"
সডউইট ে ম্বরর েুপারভাইজ্ার এড বমোম্বলর্ম্বকা িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি অ্ংিীিান্টরমত্বর েমোর
প্রন্টেন্টর্ন্টযত্ব কমর; র্াগন্টরক, স্থার্ীয এবং রাজয সরকার একন্টেে েবার, শুযু এম্পাযার ঘেট ঘেইল,
ইন্টর কযার্ালওময এবং এন্টলমভটিং এন্টর প্রকল্পগুন্টলর মাযযমম আমামির অ্ঞ্চমলর জীবর্োোর
উন্নন্টেসাযমর্র জর্য র্য ... বাস্তব অ্থননর্ন্টেক উন্নযমর্র সুমোগ এখর্কার এবং ভন্টবষযমের জর্য
প্রন্টেমবিী সমাজ়, পেনটর্, বযবসা, এবং পন্টরমবমির জর্য।"
কোবমলাে েুপারভাইজ্ার সমবর অোর্ কুগার্ িম্বলর্, "কযান্টমলাস, সাইরান্টকউজ এবং ন্টডউইমটর
মমযয বেন মার্ 14-মাইমলর ফাাঁকটি ন্টর্মূনল করা েমল ো এম্পাযার ঘেট ঘেইল ঘগটওমযটি আমামির
সমামজর জর্য একটি চমৎকার সম্পি তেন্টর করমব। ন্টর্উ ইযকন ঘেট পাকন স, োন্টর্ওমযলমক এবং এই
িুিনান্ত প্রকমল্পএ সামথ জন্টড়ে সকলমক যর্যবাি জার্াই।"
ন্টর্উ ইযমকন র অ্থনর্ীন্টেমে সোযো করার উমেমিয ন্টবন্টর্মযামগর জর্য এর্ং পন্টরকাঠামমা ন্টর্মনামণর
অ্ঙ্গীকারবিোর অ্ংি ন্টেমসমব, গভর্নর এম্পাযার ঘেট ঘেইল তেন্টর করমের্, ো 2020 সামল সম্পূণন
েমল 750-মাইমলর বাইক ঘেইল এবং ন্টর্উ ইযকন ন্টসটি ঘথমক কার্াডা এবং অ্যালবান্টর্ ঘথমক
বাফামলা অ্বন্টয একটি ঘেইল তেন্টর করমব। একটি সাম্প্রন্টেক গমবষণায ঘিন্টখমযমে ঘে বেমর 8.6
ন্টমন্টলযর্ বান্টসন্দারা এবং পেনটকরা এই 750-মাইল ঘেইমল োমবর্।

2020 সামলর মমযয এম্পাযার ঘেট ঘেইল সম্পূণন করমে প্রায 350 মাইল র্েু র্/উন্নে পথ ন্টর্ন্টমে
ন
েমব। ন্টর্মনাণ প্রকল্পগুন্টল োডসর্ ন্টির্ওময, ন্টর্উ ইযকন পাওযার অ্থন্টরটি (New York Power
Authority, NYPA)/কযার্াল কমপনামরির্, ঘমমোপন্টলটার্ োন্সমপাটন অ্থন্টরটি (Metropolitan
Transportation Authority, MTA), ন্টিপাটনমমি অ্ফ োন্সমপাটন (Department of Transportation,
DOT), এবং স্থার্ীয সরকারসে ঘবি ন্টকেু রাজয সংস্থার দ্বারা পন্টরচান্টলে েমব। ঘেইলটি োর রুট
জুমড় অ্থননর্ন্টেক বৃন্টি করমব এবং পেনটর্ বৃন্টি করমব। ইন্টর কার্ালওময (অ্যালবযান্টর্ ঘথমক
বাফামলা) এবং োডসর্ ভযান্টল ন্টির্ওময (ন্টর্উ ইযকন ন্টসটি ঘথমক অ্যালবান্টর্) জুমড় এম্পাযার ঘেট
ঘেইল 85% অ্ফ-ঘরাড কযার্ালওময এবং ঘেইল েমব।
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