অিবলে� �কােশর উে�েশয্: 6/20/2019

গভনর্ র অয্া�ু এম. কুওেমা

গভনর্ র কুওেমা েপােকপিসর (POUGHKEEPSIE) ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসন ে�ট িহে�ািরক
পােকর্ (WALKWAY OVER THE HUDSON STATE HISTORIC PARK) 3 িমিলয়ন মািকর্ন
ডলার বয্েয় নতু ন ওেয়লকাম েস�ার চালুর েঘাষণা িদেয়েছন

সং�ারকৃ ত এিলেভটরিট এখ ন উপের যাওয়ার 212-ফু ট রাইেডর জ নয্ খ ুে ল েদয়া হেয়েছ
পরবত� উ�য়নসম েূ হর ম েধয্ থ াকেব একিট নতু ন ে� �স পয্ািভিলয়ন (Friends Pavilion)
নতু ন ওেয়লকাম েস�ােরর ছ িব এবং ভিবষয্ৎ পয্ািভিলয়েনর ের�ািরং েদখ ুন এখ ােন

গভনর্র অয্া�ু এম. কুওেমা আজ ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসন ে�ট িহে�ািরক পােকর্ র পূবর্ পােশর
�েবশপেথ 3 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার বয্েয় ডােচস ওেয়লকাম েস�ার (Dutchess Welcome
Center) চালুর েঘাষণা িদেয়েছন। এই বহমুখী ফয্ািসিলিটিট হাডসন ভয্ািলর পযর্টন�েলর 10ম
বািষর্কী উপলে�য্ একিট নতু ন �াগত জানােনার েগটওেয় ৈতির কেরেছ। গভনর্র কুওেমা েঘাষণা
িদেয়েছন েয পরবত� ধােপর উ�য়ন কােজর মেধয্ থাকেব একিট নতু ন পয্ািভিলয়ন এবং
েপােকপিসর �েবশপেথ স�সািরত জমােয়ত�ল।
"এই পাকর্ িট গত দশেক হাজার হাজার মানুষেক এর না�িনক দৃশয্ েদখা এবং হাডসেনর উভয়
পােশর েদাকানপাট, ের�ু ের� ও আেশপােশর অ�েলর অিভ�তা লােভর জনয্ আকৃ �
কেরেছ," গভনর্ র কুওেমা বেলন। "এই উ�য়নসমূেহর ফেল অিভ�তা আেরা সমৃ� হেব। আপিন
যিদ এখেনা না এেস থােকন, এবছরই েসটা করার সময়।"
"েপােকপিসর নতু ন ওেয়লকাম েস�ারিট তেথয্র এক িবশাল স�দ িহেসেব ভূ িমকা রাখেব এবং
বছরবয্াপী েপােকপিসেত �মণকারী দশর্নাথ�েদর কােছ �ানীয় পণয্ �দশর্ন করেব," েলফেটনয্া�
গভনর্ র কয্ািথ েহাচু ল বেলন। "ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসন ে�ট িহে�ািরক পাকর্ বতর্ মােনও
িবদয্মান ে�ইল ও সাইটগেলার সুিবধা উপেভােগর জনয্ িবিভ� অ�েলর বয্ি� ও পিরবারবগর্েক
আকৃ � কের থােক। এই ওেয়লকাম েস�ারিট পযর্টন�ল িহেসেব হাডসন ভয্ািলর অব�ানেক আেরা
সমৃ� করেব এবং অ�েলর অথর্নীিতেক শি�শালী করেব।"
ওয়ািশংটন ি�ট ও েপােকপিসর অকর্ াডর্ ে�স উভয়�েল �েবশপথ থাকা নতু ন 1,800 বগর্ফুেটর এই
ওেয়লকাম েস�ারিটেত বাথরম, বাইক রয্াক, দশর্নাথ�েদর জনয্ তথয্, বসার বয্ব�াসহ আউটেডার
পয্ািশও এবং কুকুর-বা�ব একিট পািনর ঝণর্া রেয়েছ।

বতর্ মােন নকশায় থাকা পরবত� ধােপর উ�য়ন কােজর মেধয্ রেয়েছ েপােকপিসেত একিট ওয়ািশংটন
ি�ট অয্ারাইভাল �াজা যার মেধয্ রেয়েছ হাডসন ে��স (Hudson Friends) �েপর জনয্ তথয্,
সুয্েভিনর িবি� ও েভি�ং েমিশেনর জনয্ বয্বহৃত একিট পয্ািভিলয়ন এবং েসই সােথ েব�,
পুনিনর্িমর্ত িসিড় এবং এর নতু ন েরাপণকৃ ত গােছ পািন েদয়ার জনয্ েরইনওয়াটার িস�ানর্।
পূবর্পােশর উ�য়নসমূহ অথর্ায়ন করা হে� ে�ট পাকর্ িসে�ম পুনর�ীিবত করার উে�েশয্ গভনর্র
কুওেমার িনউ ইয়কর্ পাকর্ স 2020 �কে�র মাধয্েম এবং অংশীদার িহেসেব রেয়েছ অলাভজনক
ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসন ে��স (Walkway over the Hudson Friends) দল েযিট পাকর্ িটর
সহায়তার জনয্ অনুদান সং�েহর কাজ কের থােক।
"গভনর্র কুওেমার সহায়তা ও পােকর্ র জনয্ তার সামি�ক িভশেনর কলয্ােণ ওয়াকওেয়র এই
উ�য়নগেলা এখন আেরা েবিশ মানুষেক এই চমৎকার �ানিট �মেণ উৎসািহত করেব, েসইসােথ
অিভ�তা উপেভাগ, �ানিটর ইিতহাস উপলি� করা এবং এখােন আসার পর িনেজেদর পথ খুঁেজ
েপেত সাহাযয্ করেব," বেলেছন িনউ ইয়কর্ ে�ট পাকর্স, িরি�েয়শন এ� িহে�ািরক
ি�জারেভশেনর (New York State Parks, Recreation and Historic Preservation) কিমশনার
এিরক কুেলেসইড।
এ�ায়ার ে�ট েডেভলপেম�-এর ে�িসেড�, �ধান িনবর্ াহী কমর্ কতর্া ও কিমশনার হাওয়াডর্
েজমি� বেলন, "ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসেন নতু ন ডােচস ওেয়লকাম েস�ার একিট িবখয্াত
হাডসন ভয্ািল আকষর্েণর সােথ এক দারণ সংেযাজন যা অ�লিট �মেণ আেরা দশর্নাথ�েদর আকৃ �
করেব এবং �ানীয় বয্বসাগেলার সহায়তা করেব।"
"ে��স অব দয্ ওয়াকওেয় (Friends of the Walkway) গভনর্র কুওেমা ও িনউ ইয়কর্ ে�ট
অিফস অব পাকর্ স, িরি�েয়শন এ� িহে�ািরক ি�জারেভশন (New York State Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation) এর সােথ ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসেনর এই
নতু ন সুিবধাসমূহ উদযাপেনর জনয্ িমিলত হেয়েছ," বেলেছন ওয়াকওেয় ওভার দয্ হাডসেনর
িনবর্ াহী পিরচালক এিলজােবথ ওয়া�ে�ইন। "গত এক দশেক আমােদর ফল�সূ অংশীদাির� দুিট
ওেয়লকাম েস�ার, পয্ািভিলয়ন, কিমউিনিট ে�স, ই�ারি�িটভ সাইেনজ এবং আেরা অেনক িকছু
অজর্ন এবং েসই সােথ েদেশর অনয্তম সবর্ািধক সহজগময্ পাকর্ হেয় উঠেত ভূ িমকা েরেখেছ।"
েসেনটর সু েসিরেনা বেলন, "ওয়াকওেয়িট হাডসন ভয্ািলর একিট �কৃ ত স�দ যা �িত বছর
হাজােরা �ানীয় বািস�া ও দশর্নাথ�েদর আকৃ � কের থােক যারা আবার সরাসির আমােদর �ানীয়
অথর্নীিতেত অবদান রাখেছন। এই উ�য়নসমূহ পােকর্ র সহজগময্তা বৃি�র ে�ে� আেরা সুদর
ূ �সারী
ভূ িমকা রাখেব এবং আমােদর কিমউিনিটর অনয্তম সেবর্া� সু�র আকষর্েণ আসা দশর্নাথ�েদর
তােদর সমেয়র সেবর্া� বয্বহার করেত সাহাযয্ করেব। আমােদর �ানীয় এলাকায় িনউ ইয়েকর্ র
সবর্ািধক িচত্তাকষর্ক িকছু পােকর্ র অব�ান এবং আমরা আমােদর কিমউিনিটর এমন গর�পূণর্ একিট
অংেশ অবয্াহত িবিনেয়ােগর গর� অনুধাবন করায় গভনর্র ও কিমশনার কুেলেসইডেক ধনয্বাদ
জানাই।"

অয্ােসম�ী সদসয্ িডিড বয্ােরট বেলেছন, "গত 10 বছরবয্াপী ওয়াকওেয়িট হাডসন ভয্ািলর এক
অনয্তম আকষর্ণ হেয় আেছ যা দশর্নাথ� ও �ানীয়েদর আমােদর অ�েলর িবখয্াত �াকৃ িতক েসৗ�যর্য্
উপেভােগর সুেযাগ কের িদেয়েছ। নতু ন ডােচস ওেয়লকাম েস�ার এই অিভ�তােক আেরা সমৃ�
করেব এবং নতু নভােব দৃশয্ উপেভােগ উৎসািহত করেব - বাইক ভাড়া িনেয় বা ি�য় �াদ�
সংগীেক সােথ িনেয়।"
নতু ন "এনািজর্ েচইন" �যুি� বয্বহার কের একিট কাঁেচ-ঢাকা এিলেভটর পুনিনর্িমর্ত হেয়েছ যা
দশর্নাথ�েদর ওয়াকওেয়র চূ ড়ায় 212-ফু ট, 21-তলা উঁচুেত এক নাটকীয় �মেণ িনেয় যায়, েয
�যুি� ইউিনটিট �থমবার �াপেনর সময় উপল� িছল না।
এই িফচারিট কাযর্কির িনভর্ রেযাগয্তা বৃি� করেব এবং বসে�র সময় এিলেভটরিট আেগ আেগ খুেল
িদেয় শরৎকােলর েশষ পযর্� চালু রাখেত স�ম করেব বেল আশা করা হে�। এিলেভটরিট েমে�া
নথর্ (Metro North) ে�ন ে�শন েথেক অ� সমেয়র হাঁটা দূরে� আপার লয্াি�ং পােকর্ (Upper
Landing Park) েপােকপিসর ওয়াটার�ে� অবি�ত।
2009 সােল বহ দশক ধের অবেহলায় পের থাকা েপােকপিস-হাইলয্া� েরলপেথর জনয্ িনিমর্ত
অবয্বহৃত েরলপথ েসতু ওয়াকওেয় ে�ট পাকর্ িহেসেব চালু করা হয়।
হাডসন ভয্ািল ও েসিট ছািড়েয় যাওয়া না�িনক দৃশয্ উপেভােগর সুেযােগর কারেণ 1.28 মাইল
পিরসেরর �ানিট একিট �ধান পযর্টন�ল হেয় উেঠ, বতর্ মােন যা বািষর্ক �ায় 600,000
পযর্টকেদর আকৃ � কের চেলেছ।
গত বছর ে��স দেলর
�ানীয় অথর্নীিতেক সমৃ�
ের�ু েরে� খাওয়া দাওয়া
সংখয্ক মানুষ এিট �মণ

এক গেবষণা িনি�ত কের েয ওয়াকওেয়র পযর্টন�েল পিরনত হওয়া
করেছ, আগত ও েফরত যাওয়া দশর্নাথ�েদর েকনাকাটা করা ও
করার কারেণ। ওয়াকওেয়িট চালু হওয়ার পর েথেক পাঁচ িমিলয়েনর েবিশ
কেরেছন।

এই �ীে� ওয়াকওেয়র িনেচ আপার লয্াি�ং পাকর্ , 83 নথর্ ওয়াটার ি�ট, েপােকপিসেত িবনামূেলয্
পািরবািরক চলিচ� �দশর্ন করা হেব। চলি��গেলার মেধয্ রেয়েছ ময্াির পিপনস িরটানর্স (জুন
29), �াইডারময্ান: ইনটু দয্ �াইডারভাসর্ (জুলাই 6), হাউ টু ে�ইন ইেয়ার �াগন 3 (জুলাই
20), শয্াযাম! (জুলাই 27) এবং কয্াে�ন মােভর্ ল (আগ� 10)। অনু�ান শর হেব স�য্া 7
টায়, চলি�� শর হেব সুযর্াে�র সময়।
ওয়াকওেয় ইেভ�গেলার স�ূণর্ তািলকার জনয্, এখােন ি�ক করন।
েপােকপিসেত ওয়াকওেয়িট ডােচস েরল ে�ইল (Dutchess Rail Trail), সােবক েহাপওেয়ল জাংশন
ে�ন িডেপা েথেক একিট 13-মাইল দীঘর্ বহমুখী বয্বহােরর ে�ইল, এর সােথও সংেযাগ সৃি�
কেরেছ। এই ে�ইলিট ��ািবত এ�ায়ার ে�ট ে�ইল (Empire State Trail) এর অংশ যােত

ময্ানহাটন েথেক েলক চয্া�েলইেনর উত্তেরর �া� পযর্� এবং আলবািন েথেক বােফেলা পযর্� বহমুখী
বয্বহােরর ে�ইেলর ধারণা েদয়া হেয়েছ।
পাকর্ িটর উ�িতিবধান ে�েটর পাকর্ িসে�েমর পুনর�ীবেনর জনয্ গভনর্র কুওেমার �িত�িতেক
�িতফিলত কের। গভনর্েরর িনউ ইয়কর্ পাকর্ স 2020 কমর্সূিচিট পােকর্ র উ�য়েন িবিনেয়াগ করার
একিট বহ-বািষর্ক অ�ীকারব�তা। অথর্ বছর (Fiscal Year, FY) 2020 এর ে�ট বােজট এই
উেদয্ােগর জনয্ 110 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার বরা� কেরেছ।
ে�ট পাকর্ স �ায় 250 িটর েবিশ পাকর্ , ঐিতহািসক �ান, িবেনাদনমূলক ে�ইল, গলফ েকাসর্, েবাট
লে�র �ান এবং আেরা অেনক িকছু র েদখভাল কের থােক েযগেলা গত বছর েরকডর্সংখয্ক 74
িমিলয়ন মানুষ �মণ কেরেছন। এই িবেনাদন এলাকাগেলার েযেকােনািট সং�া� আেরা তেথয্র জনয্
কল করন 518-474-0456 ন�ের অথবা িভিজট করন www.parks.ny.gov, আমােদর সােথ
সংযু� েহান Facebook, অথবা আমােদর ফেলা করন Instagram এবং Twitter এ।
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