অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/30/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জ ার্স বিচ (JONES BEACH) পর্ন ন্ত বর্রিবিন্ন উইকএন্ড িাস সাবভনস বর্বিত
করার উম্বেম্বেে জেট ফাম্বন্ডর 120,000 মাবকনর্ ডলার িেম্বের জ াষণা প্রদার্ কম্বরম্বের্

এর আম্বগ উইকএন্ড সাবভনস জমম্বমাবরোল জড (Memorial Day) এর পর িন্ধ হওো এিং
পুর্রাে চালু হওো বর্র্ন াবরত বেল

ম্বু র্র জেম্বষ

তাোড়া ফাবন্ডং সাবভনসটি শ্রবমক বদিস (Labor Day) এর পর পর্ন ন্ত িবর্ন ত কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ র্াসাউ ইন্টার-কাউন্টন্ট এক্সমেস (Nassau Inter-County
Express, NICE) যের্ যজার্স ন্টিচ পেনন্ত জুর্ মাসিযাপী এিং শ্রন্টমক ন্টিিস যেমক যসমেম্বমরর
মাঝামান্টঝ পেনন্ত ন্টর্রিন্টিন্ন উইকএন্ড িাস সান্টভনস েিার্ করমে পামর ো ন্টর্ন্টিে করার উমেমযয
যেট ফান্ড যেমক 120,000 মান্টকনর্ ডলার িরাে যিওয়ার কো য াষণা কমরমের্। NICE িাস
েিত্ত উইকএন্ড সান্টভনস োেন্টমকভামি যমমমান্টরয়াল যড এর পর িন্ধ হওয়ার এিং জুমর্র 22 োন্টরখ
সান্টভনস পুর্রায় চালু হময় শ্রন্টমক ন্টিিস পেনন্ত েন্টেন্টির্ চলার ন্টিষয় ন্টর্র্নান্টরে ন্টেল। গভর্নর কুওমমার
ন্টর্মিন যর্ায় অ্ন্টফস অ্ি পাকন স, ন্টরন্টিময়যর্ এন্ড ন্টহমোন্টরক ন্টেজারমভযর্ (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation), পন্টরিহণ ন্টিভাগ (Department of Transportation),
এম্পায়ার যেট যডমভলপমমন্ট (Empire State Development) এিং র্াসাউ কাউন্টন্ট উইকএন্ড
সান্টভনমস োমে যকামর্া ন্টিরন্টে র্া োমক ো ন্টর্ন্টিে করার উমেমযয এক সমার্ামর্ যপ ৌঁমেমে এিং যসই
সামে উইকএন্ড সান্টভনস শ্রন্টমক ন্টিিমসর পর যেমক যসমেম্বমরর 15 োন্টরখ পেনন্ত িন্টর্নে কমরমে।
"যজার্স ন্টিচ যেট পাকন (Jones Beach State Park) যেমটর মমর্য আমামির অ্র্যেম জর্ন্টেয়
ও সমৃদ্ধ গন্তিয", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েন্টি পাকন যখালা োমক োহমল িযনর্ােীরা যসখামর্
োওয়ার জর্য োর উপর ন্টর্ভন র কমর োমকর্ যসই োর্িাহর্মক যকামর্া ন্টিঘ্ন োডাই যসখামর্ োওয়া
উন্টচে। যজার্স ন্টিমচ উইকএন্ড িাস সান্টভনস িযনর্ােীমির জর্য যেমর্ জরুন্টর যেমন্টর্ স্থার্ীয় লং
আইলযান্ড অ্েনর্ীন্টের জর্যও জরুন্টর ো িযাপকভামি পেনটমর্র উপর ন্টর্ভন রযীল।"
NICE িাস সান্টভনস 25 যম, যন্টর্িার যেমক 15 যসমেম্বর, রন্টিিার পেনন্ত উইকএন্ড সান্টভনস েিার্
করমি। যসামিার যেমক শুিিার পেনন্ত চলা সান্টভনসটি এক ণ্টা অ্ন্তর অ্ন্তর হমি যেটি যসামিার,
24 জুর্ যেমক শুরু হময় শুিিার, 30 আগে পেনন্ত চলমি ো যকামর্া ণ্টার 30 ন্টমন্টর্ট পমর
ন্টিমপাটন যেমক যেমড উক্ত ণ্টার 55 ন্টমন্টর্ট পমর ন্টিচ যেমক োডমি। যন্টর্িার ও রন্টিিামরর সান্টভনস
হমি আর্ ণ্টা অ্ন্তর অ্ন্তর, েময়াজমর্ অ্ন্টেন্টরক্ত যসিা েিার্ করমি ো েন্টে আর্া ণ্টা পর পর
ন্টিমপাটন যেমক োডমি এিং যকামর্া ণ্টার েন্টে 25 ও 55 ন্টমন্টর্ট পর পর ন্টিচ যেমক োডমি।

িাস সান্টভনসটি ন্টিমপামটন শুরু হমি সকাল 8:30 টায় এিং যযষ িাসটি ন্টিচ যেমক যেমড আসমি
রাে 8:55 টায়। ন্টিমপাটন LIRR যেযর্ যেমক যজার্স ন্টিচ পেনন্ত এক রাউন্ডন্টিপ NICE টিমকমটর
মূলয 5.50 মান্টকনর্ ডলার। আরও েেয এখামর্ রময়মে।
গ্রীষ্মকালীর্ রাইডার সংখযা 33,000 জর্ িমল অ্র্ুমার্ করা হয় যেখামর্ সপ্তামহর েু টির ন্টিমর্র
রাইডার সংখযা 16,000 জর্ োরা এই পুর্রুদ্ধারকৃ ে সান্টভনসটির সুন্টির্া লাভ করমি।
যমমমান্টরয়াল যড ও শ্রন্টমক ন্টিিমসর মমর্য যজার্স ন্টিমচ আর্ুমান্টর্ক 4 ন্টমন্টলয়র্ িযনর্ােীর কারমণ,
NICE সান্টভনসটি ন্টিচ ও যেট পামকন োওয়ার জর্য একটি কােনকর ও ন্টর্ঝন ঞ্ঝাট উপায় ন্টহমসমি
েমান্টণে হময়মে।
বর্উইেকন জেট পাকনগুবলর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "আমামির যেট
পাকন গুমলা গ্রীষ্মকালীর্ যিডামর্ার গন্তমিয যীষনস্থার্ীয় এিং স্থার্ীয় কন্টমউন্টর্টির জর্য অ্েননর্ন্টেক
চান্টলকাযন্টক্ত। িাস সান্টভনমসর ন্টর্রিন্টিন্নো সম্পমকন উন্টিগ্নো োডাই িযনর্ােীরা যজার্স ন্টিমচ ভ্রমমণর
পন্টরকল্পর্া করমে পারমির্ এটি ন্টর্ন্টিে করার জর্য আন্টম গভর্নমরর সার্ুিাি জার্াই।"
বর্উ ইেকন জেট পবরিহর্ বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাবর জেম্বরস জডাবমম্বে িম্বলর্, "গভর্নর
কুওমমার যর্েৃ ত্বমক র্র্যিাি, ন্টিমের ন্টিখযাে সািা-িান্টলর যজার্স ন্টিচ যেট পামকন গুরুত্বপূণন গণ
পন্টরিহর্ যসিাগুন্টল পুর্রুদ্ধার করা হমি। লং আইলযামন্ডর গণ পন্টরিহর্ সংমোমগর জর্য যেমটর
অ্র্ুপম সহায়ো ন্টর্ন্টিে কমর যে পেনটর্মক সহজের করা এিং কমনসংস্থামর্র সুমোগ িৃন্টদ্ধ করার
মার্যমম এই অ্ঞ্চলটি অ্েননর্ন্টেকভামি েন্টেমোন্টগোপূণন ন্টহমসমি ন্টিিযমার্ আমে।"
র্াসাউ কাউবি-এর এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "যজার্স ন্টিমচ আমামির স্থার্ীয় কন্টমউন্টর্টি
েন্টে গ্রীমষ্ম হাজার হাজার িযনর্ােীমির স্বাগে জার্ায় এিং আমামির জর্য েন্টে ন্টির্ই গণয। িন্টর্নে
মওসুমমর জর্য পামকন দিন্টর্ক িাস সান্টভনস পেনটমর্র উপর ন্টর্ভন রকারী আমামির স্থার্ীয় িযিসাসমূমহর
জর্য একটি উপহারস্বরূপ। এই ন্টিন্টর্ময়ামগর জর্য আন্টম গভর্নরমক র্র্যিাি জার্াই।"
2011 সাল যেমক যেট পাকন 2020 সামলর মমর্য 65 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামরর অ্ন্টর্ক যজার্স ন্টিচ
যেট পামকন র ঐন্টেহান্টসক রাজকীয়ো পুর্রুদ্ধার েকল্প, র্েু র্ িযনর্ােীমির আকৃ ষ্ট করা এিং
িহুিষনিযাপী পুর্রুজ্জীন্টিেকরণ পন্টরকল্পর্ার অ্ংয ন্টহমসমি র্েু র্ ন্টিমর্াির্ ফযান্টসন্টলটি সৃন্টষ্টর জর্য িযয়
কমরমে। েকল্পগুন্টলর অ্ন্তভুন ক্ত:
েবি ও প্রকৃবত বেক্ষা জকন্দ্র (Energy and Nature Education Center)
এই 18 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামরর িেন মামর্ ন্টর্ন্টমনেিয েকৃ ন্টে যকন্দ্র যন্টক্ত সংরক্ষণ ও স্থান্টয়মত্বর েচার
করমি। PSEG লং আইলযামন্ডর (PSEG Long Island) সামে একটি পািন্টলক-োইমভট
অ্ংযীিান্টরমত্ব, লং আইলযান্ড পাওয়ার অ্েন্টরটি (Long Island Power Authority), ন্টর্উ ইয়কন
পাওয়ার অ্েন্টরটি (New York Power Authority) এিং যিসরকান্টর িাোগণ, অ্ন্টফস অ্ি পাকন স,

ন্টরন্টিময়যর্ এন্ড ন্টহমোন্টরক ন্টেজারমভযর্ ভামলা পন্টরমিয রক্ষার িান্টয়ত্ব পালর্কারী এিং আিযন যন্টক্ত
যভাক্তা হওয়ার জর্য সি িয়মসর িযনর্ােীমির উৎসান্টহে করমে একটি পারস্পন্টরকভামি সন্টিয়
ফযান্টসন্টলটি ন্টর্মনাণ করমি। যেট পাকন এর উমেখমোগয সামুন্টিক উপকূলীয় আিাসমর্র সুরক্ষা িৃন্টদ্ধর
জর্য পামকন র ওময়ে এন্ডমক একটি পাকন সংরক্ষণ এলাকা (Park Preservation Area) ন্টহমসমি
ন্টর্িনান্টচে কমরমে।
জিাডনওোক কোম্বফ (Boardwalk Café)
একটি উন্মুক্ত ও িায়ু চলাচলপূণন মামকন ট হল ডাইন্টর্ং কর্মসে (Market Hall dining concept)
এিং স্বেন্ত্র চাপা োি ন্টিন্টযষ্ট এই 20 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামরর 7,700-িগন-ফু মটর কযামফটি 2018
সামলর জুমর্ চালু হয় এিং খািয ও পার্ীয়মক যসন্ট্রাল মমল (Central Mall) ন্টর্ময় আমস ো 2004
সাল পেনন্ত অ্র্ুপন্টস্থে ন্টেল েখর্ কাঠামমাগে িযেনোর কারমণ পূমিনর ভির্টি ধ্বংসোপ্ত হময়
ন্টগময়ন্টেল। ভির্টি হান্টরমকর্ আিমযন ন্টর্মনাণ করা হময়ন্টেল এিং সমুি স্তর যেমক 20 ফু ট
উচু । এোডাও এর 75,000 িগন ফু ট ন্টর্মনাণ করা হময়মে ব্রান্টজলীয় আইপ কাঠ (Brazilian Ipe
wood) ন্টিময়। এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় যন্টক্ত কাঠ খুিই ক্ষয়মরার্ী এিং 100 িের পেনন্ত টিমক োকমে
পামর ো এটিমক যিাডনওয়ামকর জর্য একটি আিযন উপকরমণ পন্টরণে কমরমে। কযামফটি পামকন
আন্টেমেয়ো যসিা েিার্কারী সংস্থা যসন্টারমেট (Centerplate) কেৃন ক পন্টরচান্টলে হয়।
1931 ওম্বেে িােহাউ

সংস্কার

1930 এর িযমকর এই ঐন্টেহান্টসক ভিমর্র 16 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামরর পুর্ন্টর্নমনামণর ফমল িান্টহযক
ও অ্ভযন্তরীণ উন্নন্টে মটমে, োর মমর্য রময়মে ভিমর্র আসল আটন যডমকা রূমপর সামে ন্টমন্টলময়
জার্ালা স্থাপর্, রাজন্টমন্টির যমরামে, পুল যডমকর েন্টেস্থাপর্ এিং পুল পন্টরস্রািণ ন্টসমেম যমরামে
করা। ন্টিেীয় েলার অ্ভযন্তরটি পুর্ন্টর্নমনাণ করা হময়ন্টেল পুল ও যিাডনওয়ামকর মমর্য উন্মুক্ত, িায়ু
সংমোগ পুর্ন্টর্নমনামণর জর্য ো মূল র্কযাটির অ্ংয। পুল যেমক ন্টিচ পেনন্ত িৃযয ও িায়ুেিাহ
পুর্ঃসংমোগ করমে যসন্ট্রাল যি পুর্রায় যখালা এ কামজর অ্ন্তভুন ক্ত। যখািাইকৃ ে ন্টসন্টলং িীমসহ েৃ েীয়
েলার যমন্টরর্ ডাইন্টর্ং রুম েন্টেন্টিমর্র মর্যাহ্নমভাজ ও ন্টডর্ামরর সুন্টির্া এিং েু টির ন্টিমর্ োেরামযর
সুন্টির্া েিার্ কমর - ন্টিময়র অ্র্ুষ্ঠার্, েমস ও অ্র্যার্য ইমভন্টগুন্টলর জর্য স্থার্ ভাডা েিামর্র জর্য
পুর্ন্টর্নমনাণ করা হময়মে।
অবতবরি অগ্রগবত
যেট পামকন র যমাট 12 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামররও যিন্টয ন্টিন্টর্ময়ামগর ফমল, যজান্স ন্টিচ এর
অ্ন্টেন্টরক্ত উন্নয়র্গুন্টল িযনকমির অ্ন্টভজ্ঞো িান্টডময়মে এিং পামকন র ঐন্টেহান্টসক দিন্টযষ্টযগুন্টল পুর্রুদ্ধার
কমরমে। 2015 সামল যেট পাকন ন্টফল্ড 6 কর্মসযর্ ন্টিন্টল্ডংময়র (Field 6 Concession Building)
খারাপ িােরুম এিং ডাইন্টর্ং এর সংস্কামরর কাজ সম্পন্ন কমর ো 1948 সামল যখালা হময়ন্টেল এিং
পামকন র জর্ন্টেয় ন্টিচ এলাকার মমর্য অ্র্যেম একটিমে কাজ কমর। উপরন্তু, আিহাওয়া ও িয়মসর
কারমণ ন্টকেু যমাজাইক টু করা পৃেক হময় পডা ও িমাগে যভমে পডার পমর পামকন র ঐন্টেহান্টসক
ের্ার্ েমিযিামর যসন্ট্রাল মল যমাজাইকগুন্টল 2015 সামল সংস্কার করা হময়ন্টেল। যমাজাইকগুন্টল

ন্টপেমলর কারুকামজর সমে যেট এিং সািামট কংন্টিট ন্টিময় গঠিে। িৃহত্তমটি যেট পাকন সমন্টিে লং
আইলযামন্ডর 12-িাই-32 ফু মটর একটি মার্ন্টচত্র। 2017 সামল, যসন্ট্রাল মমল ন্টিন্টভন্ন সুন্টির্া সম্বন্টলে
1.7 একর ইে যগমস এন্টরয়া (East Games Area) যখালা হময়ন্টেল োর মমর্য যামফল যিাডন
যকাটন, কংন্টিট যটন্টিল যটন্টর্স ও একটি িন্টচ িমলর যকাটন রময়মে। ইমোমমর্য, ওময়ে যগমস এন্টরয়া
(West Games Area) ও জাক্স যি (Zach's Bay)-যে 2018 সামলর গ্রীষ্মকালীর্ সমময়র জর্য
র্েু র্ যখলার মাঠ সংেুক্ত করা হময়ন্টেল। এোডাও, 2017 সামল ওয়ান্টাগ ও ওযার্ পাকন ওময়মে
(Wantagh and Ocean Parkways) আগমর্কারীমির স্বাগে জার্ামর্ার জর্য র্েু র্ েমিযফলক
স্থাপর্ করা হময়ন্টেল। "যজার্স ন্টিমচ স্বাগেম" ফলকটি পামকন র স্বেন্ত্র আটন যডমকা োইমলর সামে
ন্টমমল যরমখ র্কযা করা হময়মে এিং রামে ন্টিিুযৎ সাশ্রয়ী LED লাইট ন্টিময় আমলান্টকে করা হয়।
ন্টর্র্নান্টরে সময়সূন্টচ যেমক আমগ যযষ হওয়া সিনমযষ েকল্পটি হমলা যজার্স ন্টিচ যযয়ারকৃ ে িযিহার
পে, একটি র্েু র্ 4.5-মাইল পে ো পেচারী, যস্কটার এিং সাইন্টিেমির যে যে মাইমলর পমের
েমিয করমে যিওয়ার জর্য ন্টিিযমার্ পেগুন্টলমক সংেুক্ত কমর ও এই অ্ঞ্চমল সিুজ িা পন্টরমিযিান্ধি
পন্টরিহমর্র েচার কমর।
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