
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা জ ান্স বিচ 90তম িাবষনকী গ্রীম্বের (JONES BEACH 90TH ANNIVERSARY 

SUMMER) শুরু হওয়ার জ াষণা কম্বরর্ জমাট 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াম্বগর সাম্বে 
জ ান্স বিম্বচ  

  
জ ান্স বিচ ওম্বেম্বন্স গ্রীম্বের ওয়াইল্ডম্বে সমুদ্রতট িরাির রমাঞ্চকর র্তুর্ অবভজ্ঞতার সুম্ব াগ 

প্রদার্ কম্বর  
  

েমু্বরা গ্রীে  মু্বে 90তম িাবষনকীর ইম্বভন্টস েবরকবিত, আগম্বের 4 তাবরম্বের  র্ে একটি িে 
 ন্মবদর্ উদ ােম্বর্র েবরকির্ার সাম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 100 মমমিয়র্ ডিামরর বেমি বমাট মেমর্ময়ামগর কথা ব াষণা 
কমরমের্ বজার্স মেমে 90তম গ্রীমের বমৌিম োমষনকী উদযাপমর্র জর্য। এই বমৌসুমম বজান্স মেে 
বেট পামকন  ওয়াইল্ডমে উমবাধর্ এই ঐমতহামসক সমদু্রতমটর পাকন  উপমভাগ করার জর্য একটি 
উমেজর্াপূণন র্তুর্ উপায় তুমি ধমর। এই র্তুর্ েমহরঙ্গমর্র অ্মভযার্ সংক্রান্ত মক্রড়ার স্থামর্ মজপ 
িাইর্, োয়েীয় অ্মভযামর্র বকাসন, এেং একটি 40-ফুমটর ড্রপ জাম্প রময়মে। বজান্স মেে বেট 
পাকন  তার 90তম গ্রীে উদযাপর্ করমে মকেু ইমভমের গুমের সাহামযয যার মমধয থাকমে বফাথন 
অ্ফ জিুাই এর আতিোমজ বপাড়ামর্ার প্রদিনর্ এেং 4ঠা আগমে োড় বদওয়া পামকন ং মফ। পাকন টি 
র্তুর্ বমমডাব্রুক পাকন ওময় বগটওময় 3 ব ািার সামথ সামথ পরেতী েের জমুড় আমরা মেমর্াদর্মূিক, 
র্ান্দমর্ক এেং পমরকাঠামমা সংক্রান্ত উন্নমত আমরা বদ মত পামো।  
  
"বজান্স মেে শুধু একটি পাকন  র্য়, এটি জর্সাধারমণর জর্য একটি স্মৃমতমসৌধ যা মার্ুমষর জীের্মক 
পমরেতন র্ করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বজান্স মেে বেট পামকন র উমে মযাগয মেমর্ময়াগ রাজয 
জমুড় োমসন্দামদর এেং দিনক উভময়র জর্য  ুে ভাি মেমর্াদর্ এেং পযনটর্ সুমযাগ প্রদার্ করার 
জর্য মর্উ ইয়মকন র অ্ঙ্গীকারেদ্ধতার প্রমতমর্মধত্ব কমর। আমম প্রমতযকমক এই গ্রীমে বজান্স মেে 
পমরদিনর্ করমত এেং মর্মজ রামজযর অ্র্যতম উৎকৃষ্ট গন্তেযগুমির মমধয একটির অ্মভজ্ঞতা িাভ 
করমত উত্সামহত কমর।"  
  
"আমামদর রামজযর পাকন গুমি মর্উ ইয়মকন র অ্মভজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূণন অ্ংি, যা প্রমতটি অ্ঞ্চমি 
অ্মেশ্বাসয মেমর্াদর্মূিক সমুযাগ প্রদার্ কমর", জলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে জহাচুল িম্বলর্। "বজান্স 
মেমের 90 গ্রীেকািীর্ ঋতু য র্ আমরা মেমিত কমর, আমরা আমামদর পাকন  মসমেমমর রত্নগুমির 
মমধয একটিমত আর্ন্দ এেং উমেজর্া োমড়ময় তুিমত বয সমস্ত উন্নমত করা হময়মে তা প্রদিনর্ করমত 
আমরা উন্ম ু।"  



  
জ ার্স বিচ জেট োম্বকন র ওয়াইল্ডম্বে  
বজার্স মেে বেট পাকন  আকষনমণর মমধয রময়মে ওয়াইল্ডমে যা বজান্স মেে উপকূমি উপমর একটি 
েযাটফমন বথমক োরটি পািাপামি মজপিাইর্ প্রদিনর্ করমে যামত মার্ুষ তামদর পমরোরমদর মর্ময় 
েড়মত পারমের্ একটি 700-ফুট র্ান্দমর্ক যাত্রার জর্য। অ্যাডমভঞ্চার বকামসনর জর্য ভারসাময, িমি 
এেং সমন্বয় পরীক্ষা করার জর্য োধা একটি মসমরজ মদময় অ্ংিগ্রহণকারীমদর বর্মভমগট করমত হমে। 
দিনকরা বেমে মর্মত পামরর্ ক্লামসক বকাসন, এক্সমিম বকাসন, সমেনাচ্চ োধা সহ, এেং 50-ফুট উচ্চতার 
মজপিাইর্, এেং োচ্চামদর বকামসনর মমধয বথমক। 'ভময়র মক আমে' র্ামক একটি িাফ আমে যামত 
অ্ন্তভুন ি একটি দমড়র মই বেময় একটি কামঠর েযাটফমমন ওঠা, ভামিাভামে একটি জাম্প িাইমর্র 
সামথ আটকামর্ার পমর, এেং তারপর একটি 40-ফুট িাফ বদওয়া। মূিয সংক্রান্ত তথয এেং স্থার্ 
সংরক্ষণ করার জর্য এ ামর্ যার্: https://wildplay.com/jones-beach/  
  
90তম িাবষনকী গ্রীেকালিোেী উদ াের্  
তামদর 90তম োমষনকী উদযাপর্ করমত মকেু অ্র্ুষ্ঠামর্র উপস্থাপর্া করা হমে, বজান্স মেে বেট 
পাকন  োমিনং র্যাির্াি েযাংক 4ঠা জিুাই এর আতিোজীর বিা বহাে করমে যা বদিাত্মমোধক 
গামর্র সামথ বপি করা হমে। প্রদিনর্ শুরু হম ে সন্ধ্যা 9:30বত, রমেোর, আগে 4, 2019-এ, 
বজান্স মেে উদযাপর্ করমে তামদর উমবাধমর্র 90তম োমষনকী, য র্ গভর্নর ফ্রযাংকমির্ মড 
রুজমভল্ট এই পাকন টি উতসগন কমরর্। পামকন ং মফ েতন মার্ 10 মামকন র্ ডিার বথমক হ্রাস কমর 50 
বসে করা হমে গাড়ী মপেু - যা মেি 1929 সামি বজান্স মেে ব ািার সময়কার মফ। পাকন টি 
একটি েড় জন্মমদর্ বকক প্রদার্ করমে, 9,990টি কাপমকক মেতরণ করমে, এেং একগুে 
পারফরমযান্স এেং ঐমতহামসক স্মৃমতোরণ বপি করমে। তমথযর জর্য, এ ামর্ যার্: 
https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?pk=10।  
  
র্তুর্ বমম্বডাব্রুক োকন ওম্বয় জগটওম্বয়  
কাজ এ র্ সমূ্পণন হময়মে 3.9 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর বজান্স মেমে একটি আমরা স্বাগত জার্ামর্ার 
পন্থা সম্পকীয় প্রকল্প মর্ময়। বমমডাব্রুক পাকন ওময়মত পমরতযি বটাি োজামক ধ্বংস করা হময়মে এেং 
বজান্স মেে বেট পামকন র দিনকমদর স্বাগত জার্ামর্ার জর্য একটি র্তুর্ স্মারক বগটওময় সাইর্ ততমর 
করা হময়মে। প্রকল্পটি পামকন র বগটওময়মত পমরতযি কাঠামমাগুমি মর্মূনি করমে এেং িামফক প্রোহ 
উন্নত করমত সাহাযয কমর। প্রকল্পটিমত র্তুর্ িযামফক বপভমমে মামকন ং, সাইমর্জ, ঝমড়র জি 
মর্ষ্কাির্ েযেস্থা, সাইট পরু্মর্নমনাণ এেং িুপ পাকন ওময়মত একটি পুর্মর্নমমনত প্রমেিবার রময়মে।  
  
জেম্বটর োকন স (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "বজার্স মেে বেট পামকন র 
পােমিক বেসগুমি পুর্রুজ্জীমেত করার জর্য গভর্নর কুযমমার বর্তৃমত্বর জর্য আমম কৃতজ্ঞ। বজান্স 
মেে 90 েেমরর পমরও দারুর্ভামে েিমে, এেং এই র্তুর্ সমুেধা এেং উন্নমতগুমি দিনকমদর 
অ্মভজ্ঞতা আমরা সমৃদ্ধ করমে এেং পামকন টি উপমভাগ এেং এক্সমোর করার জর্য আমামদর সমস্ত 
দিনকমদর র্তুর্ এেং উমেজর্াপূণন উপায় প্রদার্ করমে।"  
  
সইম্বর্টর  র্ ব্রুকস িম্বলর্, "বজান্স মেে সেনদা মর্উইয়মকন র এক উৎকৃষ্ট পামরোমরক গন্তেয বথমকমে 
গ্রীেকািীর্ আর্ন্দ এেং মেমর্াদমর্র জর্য। কময়ক দিক ধমর সমস্ত জায়গা বথমক মার্ুষ মহাসাগর 

https://protect2.fireeye.com/url?k=d01e1905-8c38213b-d01ce030-000babda0031-b58ff3e3c9cc57c5&q=1&u=https%3A%2F%2Fwildplay.com%2Fjones-beach%2F
https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?pk=10


উপমভাগ করমত এেং মাইমির পর মাইি বোডন ওয়ামকর তেমিষ্টযগুমির উপমভাগ করমত এমসমের্। 
90তম েের উদযাপর্ করার এর বেময় আর মক ভামিা পথ হমত পামর আর্ন্দ এেং উমেজর্া 
োড়ামর্ার জর্য ওয়াইল্ডমে পাকন  উমবাধর্ কমর যার তেমিমষ্টযর মমধয রময়মে মজপিাইর্স, োয়েীয় 
োধার বকাসন, এেং 40-ফুমটর ড্রপ জাম্প। গভর্নর কুওমমার প্রমেষ্টা এেং মর্উ ইয়কন  বেমটর একটি 
উমে মযাগয মেমর্ময়াগমক ধর্যোদ, বজান্স মেে এ র্ আর শুধু একটি পামরোমরক গন্তেয র্য়, এ র্ 
এটি একটি পামরোমরক অ্যাডমভঞ্চার।"  
  
সংসদ সদসে জডবভড ব . মোকম্বডার্াফ িম্বলর্, "গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার সামথ বযাগদার্ করার 
জর্য এটি একটি মেমিষ সমুযাগ এেং সম্মার্, য র্ মতমর্ বজান্স মেমের 90তম োমষনকী গ্রীে ব াষণা 
কমরমেমির্, যা 14তম মেধার্সভা বজিার অ্ংি। বজান্স মেে বেট পাকন  আকষনমণর মমধয 
ওয়াইল্ডমের বযাগদার্ যা মর্উ ইয়কন  বেট পাকন স মেভামগর ইমতমমধযই যা একটি রত্ন, তামত একটি 
অ্সামার্য সংমযাজর্। উপরন্তু, র্তুর্ বমমডাব্রুক পাকন ওময় বগটওময় সমূ্পণন হওয়া বজান্স মেমের 
পুর্রুজ্জীেমর্র একটি েড় অ্ংি এেং বজান্স মেে উপমভাগ করার বমাট অ্মভজ্ঞতা েৃমদ্ধ কম র।"  
  
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেভ জিম্বলার্ িম্বলর্, "রোটন  বমামজমজর মদর্ বথমক আমরা িং 
আইিযামের তসকতগুমিমত আগ্রহ, মেমর্ময়াগ এেং মমর্ামযামগর এই স্তরটি বদম মর্। গভর্নর কুওমমা 
শুধু আমামদর বসতু ও মেমার্েন্দর পুর্মর্নমনামণর জর্য অ্মঙ্গকারেদ্ধ রামজযর কাম ে, মতমর্ মর্মিত 
করমের্ বয আমামদর রামজযর পাকন গুমি গ্রীমের বমৌসুমমর সময় মর্উ ইয়কন োসীমদর উপমভাগ করার 
জর্য মেশ্বমামর্র আকষনণ মহমসমে তার স্থার্ েজায় রাম । ওয়াইল্ডমে মর্মনাণ করার জর্য ও এই 
অ্সাধারণভামে এই মেমের 90তম োমষনকী উদযাপর্ করার জর্য আমম তামক ও তার দিমক 
ধর্যোদ জার্ামত োই।"  
  
োকন  ও োিবলক ওয়াকন ম্বসর (Parks & Public Works)  র্ে র্াসাউ কাউবন্টর জডেটুি কাউবন্ট 
একম্ব বকউটিভ, ব্রায়ার্ স্নাইডার িম্বলর্, "আমরা য র্ বজান্স মেমের 90তম গ্রীেকািীর্ োমষনকী 
উদযাপর্ করমে, োমসন্দা এেং দিনকমদর উপমভাগ করার অ্মর্ক মমেু রময়মে - মজপিাইর্স, 
এয়ামরয়াি অ্যাডমভঞ্চার টুযমরজম, র্তুর্ োমেটেি বকাটন , র্তুর্ ভাগ করা-েযেহামরর পথ, োমষনক 
আতিোজীরর প্রদিনর্, এেং আরও অ্মর্ক মকেু। গভর্নর কুওমমা বজান্স মেমের আপমগ্রডগুমিমত 
মেমর্ময়াগ োমিময় যাওয়ার জর্য প্রকৃতই প্রিংসা পাওয়ার বযাগয, যামত আমামদর সেনামধক মূিযোর্ 
পােমিক সম্পদগুমি প্রমত েের িা  িা  মার্ুষমক পমরমষো ও মেমর্াদর্ প্রদার্ কম র।"  
  
ওয়াইল্ডম্বে এবলম্বমন্ট োম্বকন র (WildPlay Element Parks) প্রধার্ কা ন বর্িনাহী টম জির্সর্ িম্বলর্, 
"বজান্স মেমে মজপিাইর্ এেং অ্যাডমভঞ্চার পাকন   ুিমত বপমর আমরা বরামামঞ্চত। এই 
অ্যাডমভঞ্চারগুমি উন্নত মডজাইর্গুমির প্রমতমর্মধত্ব কমর, যা সাইটটিমক পুর্রুজ্জীমেত করার সামথ 
সামথ প্রাকৃমতক প্রভােমক হ্রাস কমর এেং পুর্রায় প্রাকৃমতকীকরণ কমর। মর্উ ইয়কন  বেট পাকন স 
(New York State Parks) একটি েমৎকার অ্ংিীদার; বজান্স মেেমক পুর্রুজ্জীমেত করার জর্য 
তামদর সামথ কাজ করার জর্য আমরা আর্মন্দত এেং সে েয়মসর অ্মতমথর এই সুন্দর এেং 
মেোকষনক ইমভেগুমির অ্মভজ্ঞতা করার জর্য উদগ্রীে।"  
  



বডস্কভার লং আইলোম্বের (Discover Long Island) জপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও বিম্বের্  াবরর্গার্ 
িম্বলর্, "বজান্স মেে িং আইিযামের একটি েহুমূিয ও প্রধার্তম স্থার্ োমষনক 5.9 মেমিয়র্ মামকন র্ 
ডিামরর পযনটর্ মিমল্পর। গভর্নর কুওমমার আমামদর রামজযর েহু উদযার্গুমিমত মেমর্ময়াগ এেং 
অ্মঙ্গকারেদ্ধতা মর্মিত কমর বয, পযনটকমদর এেং োমসন্দামদর, উভময়রই, এই সুন্দর িযােমাকন গুমি 
উপমভাগ করার সুমযাগ থাকমে প্রজমন্মর পর প্রজন্ম।"  
  
এই প্রকল্পগুমি গভর্নর কুওমমা কতৃন ক োিু ঐমতহামসক বজান্স মেে বেট পামকন র পুর্রুজ্জীেমর্র কাজ 
োমিময় যামে। এই গ্রীমের পমরর মদমক, পামকন র ইে বগমস এমরয়ামত োমেটেি বকাটন   ুিমে। 1.3 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর প্রকমল্প একটি পূণন োমেটেি বকাটন  এেং পাাঁেটি অ্ধন োমেটেি বকাটন  আর 
তার সামথ র্তুর্ আমিা, বেড়া, বেঞ্চ এেং পার্ীয় জমির ফাউমের্ ইর্েি কমরমে। এই েেমর, 
আমগ, বজান্স মেে বিয়ারড ইউজ পাথ ব ািা হয়, একটি র্তুর্ 4.5-মাইমির অ্েসরজাতীয় বিইি 
প্রদার্ কমর যা ওয়াকার, বেটার, রার্ার এেং সাইমক্লেমদর মর্উ ইয়মকন র সেমেময় জর্মপ্রয় ও সুন্দর 
বেট পামকন র অ্সাধারণ দিৃয প্রদার্ কমর।  
  
এই েের মকেু ইতমরি উন্নয়মর্র কাজ করা হমে যা 2020 সামির মমধয বিষ করা হমে, যার 
মমধয রময়মে:  

• 4.2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ওময়ে বগমস এমরয়ার সংোর, যামত রময়মে একটি 
র্তুর্ মমমর্-গল্ফ বকাসন, পুর্মর্নমমনত বকাটন  বগমস বযমর্ মপকিেি এেং িামফিমোডন , 
র্তুর্ বেঞ্চ, বটমেি, বেড়া এেং আমিা এেং অ্মতমরি সাইমটর উন্নমতসাধর্।  

• 2.4 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার িযােমেপ এেং হটিন কািোমরর উন্নয়র্ ওময়ে োথহাউস, 
বসন্ট্রাি মি এেং ইে বগমমস, ির্ এিাকা পুর্রর্মেকরর্ এেং িযযা বরাপণ, র্তুর্ 
উমিদ বরাপণ, বিাভাময়  াস এেং বমৌসুমম গােপািা, এেং র্তুর্ বসে এেং 
তেদযুমতক মসমেম ইর্েি করা।  

• 1.2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর বসন্ট্রাি মমির সংোর, যার মমধয রময়মে র্তুর্ কােন, 
ব্লুমোর্ এেং কংমক্রট বপভমমে, পুর্মর্নমমনত প্রমেমির রয্াম্প, এেং র্তুর্ এেং 
পুর্েনামসত ইউটিমিটিসমূহ।  

• 25 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার িমি এেং প্রকৃমতর বকন্দ্র (Energy and Nature 
Center) যা বজান্স মেে এ ব ািা হমে 2020 সামি, পমরমেি এেং স্মাটন  িমি 
গ্রাহকমদর ভামিা েুয়াডন  হমত দিনকমদর উত্সামহত করার জর্য একটি ইোমরমিভ 
সুমেধা সহ।  

  
2011 সাি বথমক বেট পাকন  100 মামকন র্ ডিামরর অ্মধক বজার্স মেে বেট পামকন র ঐমতহামসক 
রাজকীয়তা পুর্রুদ্ধার প্রকল্প শুরু এেং সমূ্পণন করা, র্তুর্ দিনর্াথীমদর আকৃষ্ট করা এেং র্তুর্ 
মেমর্াদর্মূিক বফমসমিটি ততমর করমত  রে কমরমে, েহুেষনেযাপী পরু্রুজ্জীমেতকরণ পমরকল্পর্ার অ্ংি 
মহমসে। সম্পন্ন প্রকল্পগুমির মমধয রময়মে ওময়ে োথহাউস কমমেক্স এেং মফল্ড 6 এর পুর্েনাসর্, 
ঐমতহামসক বসন্ট্রাি মি বমাজাইকগুমির পুর্রুদ্ধার, ওময়ে বগমস এমরয়ায় এেং জযাক্স বেমত র্তুর্ 
ব িার মাঠ, বগটওময় সাইমর্জ এেং র্তুর্ বোডন ওয়াক কযামফ বরমস্তারাাঁটি সম্পন্ন করা। পাকন টির 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach


উন্নমতসাধর্ বেমটর পাকন  মসমেমমর পরু্রুজ্জীেমর্র জর্য গভর্নর কুওমমার NY পামকন র উন্নয়র্স 
2020 অ্মঙ্গকারেদ্ধতামক প্রমতফমিত কমর।  
  

###  
  

  

 
অ্মতমরি তথয বপমত বদ ুর্ www.governor.ny.gov 

মর্উ ইয়কন  বেট | এমক্সমকউটিভ বেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সােস্ক্রাইে করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=156f3ac8-494cdd13-156dc3fd-0cc47aa8c6e0-dc8883e45ea3ae50&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7F4EA1933E8C083D8525842B005EA21400000000000000000000000000000000

