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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জ ান্স বিচ জেট পাম্বকন জগবমিং এবরয়ার উন্নয়র্ চালু করার জ াষণা বিম্বয়ম্বের্

6.6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর জমাট বিবর্ম্বয়াগটিম্বে অন্তুভুন ক্ত রম্বয়ম্বে একটি র্েু র্ বমবর্-গলফ
জকার্ন , র্িংস্কার এিিং র্েু র্ জকাটন জগম, জিঞ্চ, জটবিল, জিষ্টর্ী এিিং লাইটিিং
2011 র্াল জেম্বক জ ান্স বিচ জেট পাকন পুর্িন ার্র্ করম্বে 100 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর জিবে
প্রকল্প তেবর করা হম্বয়ম্বে
েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্

গভর্নর কুওম ো 6.6 ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোর ব্যময় জ োন্স মব্চ জেট পোকন (Jones Beach State
Park)-এর উন্নয়র্ কোম র স োমি জ োষণো করমের্। পোকন টির ওময়ে জগ স এমরয়োর এই
র্তু র্ত্বকরমণর মযয অন্তুভুন ক্ত রময়মে একটি র্তু র্ ম মর্-গিফ জকোসন, সংস্কোর এব্ং র্তু র্ জকোটন
জগ , র্তু র্ জব্ঞ্চ, জটমব্ি, জব্ষ্টর্ী এব্ং িোইটিং ও সোইমটর অমতমরক্ত উন্নয়র্। এই কো টি গভর্নমরর
এর্ওয়োই পোকন 2020 পমরকল্পর্ো (NY Parks 2020 Plan)-এর অংমের পোেোপোমে জফডোমরমির
ভূ ম এব্ং পোমর্ সংরক্ষণ তহমব্মি 1.9 ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোমরর তহমব্ি অন্তভুন ক্ত রময়মে।
র্তু র্ এব্ং উন্নত জগম ং এমরয়োয় র্তু র্ কর্নমহোি এব্ং মপকমিব্ি জকোমটনর পোেোপোমে েোফিমব্োডন এব্ং
পযোমডি জটমর্মসর র্য জকোমটনর সংস্কোর অন্তভুন ক্ত।
"জ োন্স মব্চ হমিো একটি পোমকন র জেমকও জব্মে মকেু , এটি মর্উ ইয়মকন র একটি ীব্ন্ত মর্দেনর্ এব্ং
র্সোযোরমণর র্য একটি ঐমতহোমসক আকষনণ যো প্র মের পর প্র ে যমর মর্উ ইয়মকন র
পমরব্োরগুমিোমক আর্ন্দ মদময়মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তু র্ এব্ং উন্নত জগম ং এমরয়োগুমি
পমরব্োরগুমিোমক র্ম রমব্হীর্ এই মব্পমদর স ময়ও ভোব্র্োহীর্ এব্ং
ো করোর সুমযোগ জদমব্ এব্ং
জ োন্স মব্চমক প্রমতযক মর্উ ইয়কন ব্োসীর র্য একটি আকষনণীয় স্থোর্ মহমসমব্ গমে তু িমত আ রো
আ োমদর কো চোমিময় যোব্।"
পোকন 2020-এর উমদযোমগর ফমি জসন্ট্রোি ি (The Central Mall)-এর ওময়ে ব্োেহোউ এব্ং
পূব্ন জগ স এমরয়োয় িযোন্ডমস্কপ এব্ং উদযোমর্র উন্নয়র্, র্তু র্ ব্ৃক্ষ জরোপর্, জেোভো য় োস এব্ং
জ ৌসু ী গোেপোিো িোগোমর্ো এব্ং র্তু র্ জসচ এব্ং বব্দুযমতক ব্যব্স্থো প্রমতষ্ঠোর উন্নমত হময়মে।

"জ োন্স মব্মচর প্রমত গভর্নর কুওম োর অঙ্গীকোর আগো ী ব্েরগুমিোমত পযনটকমদর উপকৃ ত
করমব্," জেট পাকনর্ কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বর্ইড িম্বলর্। "এই পোকন টি একটি রত্ন যো আমগর জচময়
উজ্জ্বি।"
2,413 একমরর জ োন্স মব্চ জেট পোকন টি আটিোমিক হোসোগমর েয় োইমির জব্মে ব্োিুকো য়
বসকমতর সমঙ্গ একটি ব্যোমরয়োর আইিযোমন্ড 1929 সোমি জ োিো হয়। রব্োটন জ োম মসর মড োইর্ করো
এই পোকন টি 2005 সোি জেমক ঐমতহোমসক স্থোমর্র োতীয় মর্ব্ন্ধটিমত রময়মে এব্ং ব্েমর েয়
ম মিয়মর্র জব্মে দেনর্োেীমদর আকৃ ষ্ট কমর।
2011 সোি জেমক জেট পোকন 100 োমকন র্ ডিোমরর অমযক জ োর্স মব্চ জেট পোমকন র ঐমতহোমসক
রো কীয়তো পুর্রুদ্ধোর প্রকল্প শুরু এব্ং সম্পূণন করো, র্তু র্ দেনর্োেীমদর আকৃ ষ্ট করো এব্ং র্তু র্
মব্মর্োদর্ ূিক জফমসমিটি বতমর করমত রচ কমরমে, ব্হুব্ষনব্যোপী পুর্রুজ্জীমব্তকরণ পমরকল্পর্োর অংে
মহমসব্। সম্পূণন হওয়ো প্রকল্পগুমিোর মযয আমে ওময়ে ব্োেহোউস ক মেক্স (West Bathhouse
Complex) এব্ং মফল্ড 6-এর পুর্ব্নোসর্, ঐমতহোমসক জসন্ট্রোি ি জ ো োইক (Central Mall
mosaics) পুর্রুদ্ধোর, ওময়ে জগ স এমরয়ো (West Games Area) এব্ং োক'স জব্ (Zach's
Bay)-জত র্তু র্ জ িোর োঠ, র্তু র্ জগটওময় সংমকত, র্তু র্ জব্োডনওয়োক কযোমফ জরেু মরি
(Boardwalk Café restaurant) এব্ং ম প িোইর্ মব্মেষ্ট একটি র্তু র্ ওয়োইল্ডমে অযোডমভঞ্চোর পোকন
(WildPlay Adventure park) সম্পন্নকরণ অন্তভুন ক্ত। পোকন টির উন্নমতসোযর্ জেমটর পোকন মসমেম র
র্তু র্ত্বকরমণর র্য গভর্নর কুওম োর NY পোমকন র উন্নয়র্ 2020 অমঙ্গকোরব্দ্ধতোমক প্রমতফমিত কমর।
জর্টর র্ ব্রুকর্ িম্বলর্, "এই উমবোযর্ জ োন্স মব্চমক মর্উ ইমকন র জেট পোকন ব্যব্স্থোর রত্নয় এব্ং
আ োমদর হোর্ জেট মু ে পমরব্োরগুমিোর র্য এক র্ম্বর আকষনণীয় স্থোর্ মহমসমব্ ব্ োয় রো োর
অঙ্গীকোমরর আমরকটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ। জ োন্স মব্মচর জযসব্ এিোকোয় ব্য়স, অমতমরক্ত ব্যব্হোর,
এ র্মক সুপোরেম নর মেকোর হময়মে জসগুমিোর পোেোপোমে আগো ী 90 ব্ের প্রমতটি ুহূতন আমগর
মতোই জগৌরব্ য় মর্মিত করমত এই যরমর্র এমরয়োর ফযোমসমিটিগুমির যেোযে উন্নয়মর্ সহোয়তো
প্রদোমর্র র্য আম গভর্নর কুওম োর প্রমচষ্টোর প্রেংসো করমে।"
অোম্বর্েবল জমোর জডবভড মোকম্বডার্া িম্বলর্, "সদয সংস্কোরকৃ ত ওময়ে জগ স এমরয়োটি এব্ং
ওময়ে ব্োেহোউম অসোযোরণ সংমযো র্ মহমসমব্ জযসব্ উন্নয়র্ করো হময়মে তো ইমতো মযয এর্ওয়োইএস
পোকন মডপোটনম ি (NYS Parks Department)-এর রমত্নর ুকুট স্বরুপ যো আম মর্মিত জয
আগো ী ব্েরগুমিোমত অমর্মকই এগুমিো উপমভোগ করমব্।"
গত গ্রীমে, জ োন্স মব্মচর জেয়োর করো ব্যব্হোমরর পে জ োিো হময়মে, যো একটি র্তু র্ 4.5 োইমির
অব্সরকোিীর্ হোাঁটোর পে সরব্রোহ কমর যো পদচোরী, জস্কটোর, জদৌেমব্দ এব্ং সোইমিেমদর অতযোিযন
স ুদ্র পোমবনর দৃেয উপমভোমগর সুমযোগ প্রদোর্ কমর। ইে জগ স এমরয়োয় র্তু র্ ব্োমস্কটব্ি জকোটন জ োিো
হময়মে যোর মযয র্তু র্ আমিো, জব্ষ্টর্ী, জব্ঞ্চ এব্ং পোর্ীর জফোয়োরোর দৃমষ্ট র্ন্দর দৃেয অন্তভুন ক্ত মেি।

বর্উ ইয়কন জেম্বটর পাকন, বিম্বর্াির্ ও ঐবেহাবর্ক স্থাপর্া র্িংরক্ষণ অবফর্ (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) র্ম্পম্বকন
মর্উ ইয়কন জেমটর পোকন , মব্মর্োদর্ ও ঐমতহোমসক স্থোপর্ো সংরক্ষণ অমফস 250টিরও জব্মে স্বতন্ত্র
পোকন , ঐমতহোমসক স্থোর্, গিফ জকোসন, জর্ৌকোর োট ও মব্মর্োদর্ ূিক ভ্র ণপমের তত্ত্বোব্যোর্ কমর,
জযগুমিো জদ মত 2019 সোমি জরকডন পমর োণ 77 ম মিয়র্ োর্ুষ আমস। ইউমর্ভোমসনটির সোম্প্রমতক
এক গমব্ষণোয় জদ ো জগমে, জেট পোকন ও এর দেনর্োেী বোরো যো ব্যয় হয় তো 5 মব্মিয়র্ োমকন র্
ডিোর আউটপুট ও মব্ক্রয়মক প্রসোমরত কমর, 54,000 জব্সরকোমর োমতর ক স
ন ংস্থোর্ সৃমষ্ট এব্ং
অমতমরক্ত জেমটর জ োট জদেীয় পণয (GDP) 2.8 মব্মিয়র্ োমকন র্ ডিোমরর জব্মে জযোগ করমত
পোমর। এই মব্মর্োদর্ জকন্দ্রস ূহ সম্পমকন অমতমরক্ত তেয জপমত চোইমি কি করুর্ 518-474-0456
র্ম্বমর অেব্ো মভম ট করুর্ parks.ny.gov ব্ো সংযুক্ত হর্ জফসব্ুমক, ব্ো ফমিো করুর্ টু ইটোমর।
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