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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্ায়াগ্রা ফলস স্টেট পাম্বকন ওম্বয়লকাম প্লাজার সমাবি স্ট াষণা কম্বরম্বের্

প্রসম্বপক্ট রাস্তার প্রম্বিে অঞ্চল পাকন লোন্ডম্বেম্বপর িহুিম্বষন র সংোর সম্পন্ন কম্বর
প্লাজা পাকন ও ডাউর্টাউর্ বিজম্বর্স বডবিম্বক্টর মম্বযে স্বাগত সংম্ব াগ ততবর কম্বর
আজম্বকর ইম্বভন্ট স্ট খাম্বর্ স্ট াষণা করা হম্বয়বেল েবি স্টেখুর্ স্টসখার্কার েবি স্টেখুর্ এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্ায়াগ্রা জলপ্রপামের প্রসমপক্ট রাস্তার পামে
র্েু র্ র্ায়াগ্রা ফলস ঘেট পাকন ওময়লকাম প্লাজার কাজ পুমরাপুরর ঘেষ হময়মে। এই প্রকল্পটি ঘেমের
প্রাচীর্েম ঘেট পামকন র লযান্ডমেপ সংোর সম্পন্ন কমর ো 2011 সামল চালু হময়রেল।
"র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে এই ঘেমের সবমচময় রবস্ময়কর গন্তবয এবং রর্উ ইয়মকন র পররমবেগে পররচময়র
একটি গুরুত্বপূণন অ্ংে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সংোর পররকল্পর্ার সমারি এই অ্ঞ্চমলর
পেনটর্ রেল্পমক উন্নে করার পাোপারে এই অ্ঞ্চমলর গুরুত্ব আরও বৃরি কমর এবং আরম সবাইমক
রর্উ ইয়কন ঘেমটর এই রবস্ময়কর পাকন টি রিসকভার করমে উৎসারহে করর।"
"র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে একটি েুগান্তকারী রত্ন ো মারকন র্ েুক্তরামের প্রাচীর্েম ঘেট পাকন রহমসমব একটি
সমৃি অ্ঞ্চল ঘেমক উদ্ভূ ে হয়," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি স্টহাচু ল িম্বলর্। "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে
ঘেট পামকন র রূপান্তর শুধুমাত্র আমামের পেনটর্ রেল্প এবং অ্েননর্রেক কমনকাণ্ডমক েরক্তোলী করমব
র্া, ঘেমহেু আমরা রর্উ ইয়কন ঘেটমক আমরা ভামলাভামব গমে েু মলরে, এটি আমামের রবমের এক
রবস্ময়মক আমরা েু মল ধমর ো পরিম রর্উ ইয়কন অ্ঞ্চমল অ্র্র্য।"
6.2 রমরলয়র্ মারকন র্ িলামরর এই প্রকল্প সম্পন্ন হমল পাকন এবং র্ায়াগ্রা জলপ্রপামের বযবসারয়ক
ঘজলা েহমরর মমধয আমরা রর্রবরিন্ন সংমোগ তেরর হমব, ো পামকন র রভেমর এবং বাইমর উভয়
অ্ফারগুরলর মাধযমম পেনটকমের আরও সহায়ো করমব; পেচারী ও োর্বাহর্ রর্রাপত্তা উন্নে করমব
এবং ঘমাটর ঘকাচ আগমর্ এলাকার পুর্ঃর্কোর মাধযমম োর্জট কমামে সহায়ো করমব এবং
সাধারণ লযান্ডমেরপং আপমগ্রি, পররষ্কারক ওময়ফাইরন্ডং রসগমর্জ, ইউরর্ফমন পাকন আসবাবপত্র, বরধনে
আমলা এবং উন্নে পেচারী সঞ্চালমর্র মাধযমম পৃষ্ঠমপাষক অ্রভজ্ঞো বৃরি করমব।

স্টেম্বটর পাকনস-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে ঘেট পাকন আমামের
ঘেট পাকন রসমেমমর একটি রত্ন। োরা সারা রবে ঘেমক আসমের্ োরা প্রেম ঘেণীর অ্রভজ্ঞোর
োরবোর এবং এই প্রকল্পটি ঘেষ হওয়ার সামে সামে োরা এটি পামবর্। প্রকল্পটি র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে
েহমরর সামে একটি গুরুত্বপূণন সংমোমগ প্ররেদ্বরিো কমর ো পামকন র ঘহাে রহমসমব কাজ কমর। র্েু র্
কযাটারাক্ট কমন্স (Cataract Commons) এবং ওল্ড ফলস রিমটর সামে, েহমরর ঘকন্দ্রস্থল র্ায়াগ্রা
জলপ্রপাে েরক্তোলী পেনটর্ রেমল্পর একটি ঘরামাঞ্চকর অ্ংে হময় উঠমে।
বসম্বর্টর রিাটন ওটন িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা ফলস ঘেট পাকন ওময়লকাম প্লাজায় সম্পন্ন হওয়া সংোরগুরল
রবমের অ্রবোসয রবস্ময়মক বারেময় েু লমে এবং উন্নরে করমে সহায়ো করমব ো আমরা েমেষ্ট
ভাগযবার্ ঘে এটি আমামের উঠামর্ অ্বরস্থে। এই প্রকল্প আমামের ঘেট পাকন এবং এর আমেপামের
বযবসায়ী সম্প্রোময়র মমধয সংমোগ ঘজারোর করমে সহায়ো করমব। আপরর্ শুধুমাত্র একবার প্রেম
ধারণা তেরর করমে পামরর্ এবং পামকন র ওময়লকাম প্লাজায় এই রবরর্ময়াগ সারারবমের অ্রেরেমের
একটি ইরেবাচক অ্রভজ্ঞো প্রোর্ করমব ো আজীবর্ োমের মমধয োকমব।
অোম্বসেবল সেসে এম্বেম্বলা স্টজ. স্টমাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "ওময়লকাম প্লাজার সমারি কােনকরভামব েহমর
একটি পাকন তেরর কমর। েী নরের্ ধমর ঘেট পাকন টি পৃেক পৃেক অ্রস্তত্ব রহমসমব ঘেখা রগময়রেল ো
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে এবং ঘেট পামকন র মমধয েৃেযমার্ বাধা তেরর কমর। র্ায়াগ্রা জলপ্রপামের এই
গুরুত্বপূণন পেনটর্ অ্রভজ্ঞোর রভের্ এবং সমারির জর্য গভর্নর কুওমমা এবং রর্উ ইয়কন ঘেট
(NYS) পাকন রবভাগমক ধর্যবাে।"
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত বসটির স্টময়র রিাটন স্টরোইম্বর্া িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা জলপ্রপামের রসটি েী নরের্ ধমর
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাে ঘেট পাকন মক ঘসৌন্দমেনর ভাণ্ডার কমর ঘরমখমে। গে কময়ক বের ধমর রবরর্ময়ামগর
সামে সামে, আমামের ঘেমটর অ্ংেীোররা সরেযকার অ্মেন েেনর্ােীমের অ্রভজ্ঞো উন্নীে কমরমে।
প্রসমপক্ট পময়মে ওময়লকাম প্লাজার সমারি হমলা এই রবরর্ময়ামগর কযাপমোর্ এবং আমামের
িাউর্টাউর্ পেনটর্ রিরিমক্ট ঘরামাঞ্চকর উন্নয়র্ করমে সহায়ো করমব।"
স্টডবেম্বর্ের্ র্ায়াগ্রা মাবকনর্ ুক্তরাম্বের (Destination Niagara USA) স্টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী
কমন কতনা জর্ পাবসন িম্বলর্, "র্াাগ্রা ফলস ঘেট পামকন ওময়লকাম প্লাজার সম্পূণন রূপান্তমর আরময়
ঘবরে সন্তুষ্ট হমে পারররর্। এটি শুধুমাত্র একটি আমরা উন্মুক্ত এবং আকষনণীয় স্থার্ র্য়, এটি র্ায়াগ্রা
জলপ্রপাে েহমরর সামে একটি েরক্তোলী সংমোগ তেরর কমরমে। পামকন র বাইমর আমরা ো অ্ফার
করব ো এখর্ েেনর্ােীরা স্পষ্টভামব ঘেখমে এবং আরও সহমজই অ্যামেস করমে পারমবর্।"
ওময়লকাম প্লাজা প্রকল্পটি র্ায়াগ্রা ফলস ঘেট পাকন লযান্ডমেমপর প্রায় 70 রমরলয়র্ মারকন র্ িলামরর
সংোমরর চূ োন্ত অ্ংে। 2011 সামল চালু করা, র্ায়াগ্রা ফলস ঘেট পাকন লযান্ডমেপ সংোর
পররকল্পর্াটি এমর্ একটি পাকন ো পুর্র্নবীকরমণর বহু বেমরর প্ররেশ্রুরে রেল োমে প্রাকৃ রেক েৃমেযর
জর্য রবখযাে পাকন রিজাইর্ার ঘেিররক ল ওলমমমের েৃরষ্ট প্ররেফরলে হয়। এই পররকল্পর্ায় পামকন র
প্রধার্ েেনর্ীয় এলাকা, োর মমধয রময়মে লুর্া দ্বীপ, প্রসমপক্ট পময়ে, ঘলায়ার ঘগ্রাভ, রি রসোসন
দ্বীপপুঞ্জ, র্েন ঘোরলাইর্ ঘেইল, লুর্া রিজ, এবং র্েু র্ পেচারী ওয়াকওময় সহ ঘটরারপর্ পময়ে,

বরধনে লযান্ডমেরপং, র্েু র্ ঘবঞ্চ, লাইট ঘপাে ও ঘররলংসমূহ সংোর করা হময়মে। উইন্ডস
পযারভরলয়মর্র ইোমররক্টভ ঘকভ, ো র্ায়াগ্রা জলপ্রপামের প্রাকৃ রেক ও সাংেৃ রেক ইরেহাস েু মল ধমর,
2017 সামল ঘখালা হময়রেল।
র্ায়াগ্রা ফলস ঘেট পাকন একটি ঘেট ও জােীয় সম্পে। 1885 সামল রর্রমনে, এটি ঘেমের
প্রাচীর্েম ঘেট পাকন , ো বারষনক 9 রমরলয়র্ েেনকমক মুগ্ধ কমর।
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