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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অন্টাবরও হ্রম্বের উপর সাউথউইক বিচ এিং ওম্বেস্টকট বিচ স্টস্টট পাম্বকন
উন্নেম্বর্র সমাবি স্ট াষণা কম্বরর্

সাউথউইক বিম্বচর আপম্বেডগুবলর মম্বযে র্তু র্ িাথহাউস ও কর্ম্বসের্, ঝড় প্রবতম্বরাম্বযর জর্ে
পুর্রুদ্ধার টিলাগুবল, পবরম্বিে-সংম্বিের্েীল পাবকনং লট অন্তভুন ক্ত রম্বেম্বে
ওম্বেস্টকট উন্নেম্বর্ পূণন রান্না র এিং িাথরুম সহ আটটি র্তু র্ প্রম্বিেম্ব াগে কম্বটজ অন্তভুন ক্ত
রম্বেম্বে
এখাম্বর্ েবি রম্বেম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ অ্ন্টাররও লেমের পূর্ন উপকূমে সাউথউইে রর্চ লেট পােন এর্ং
ওমেেমোট রর্চ লেট পামেন উন্নের্ প্রেমের োজ সমারির ল াষণা েমরমের্। প্রেেটি গত 50
র্েমর জর্রপ্রে এই সসেতমুখী পােন টির প্রথম র্ড় ধরমর্র উন্নের্মূেে োজ এর্ং এমত থােমর্
র্তু র্ এেটি র্াথহাউজ এর্ং ের্মসশর্ ভর্র্, পুর্রুদ্ধার েরার ডু র্স এর্ং র্তু র্ "সর্ুজ" পারেন ং
েট যা পােন টিমত পারর্র গুণমামর্র রিরতিাপেতা এর্ং সুরক্ষা লজারদার েরমর্। ওমেেেট রর্মচ,
সম্পূণন সরিত রান্না র এর্ং পূণন র্াথরুম সহ আটটি র্তু র্ প্রমর্শমযাগয েমটজ, লেেটির েমারডং
দৃশয সহ এেটি ব্লামের উপর রর্রমনত হমেরেে।
"উন্মুক্ত িার্ রর্উ ইেেন র্াসীমদর স্বািয এর্ং সুিতার জর্য অ্পররহাযন, রর্মশষ েমর এই সঙ্কটপূণন
সমমে, এর্ং আমরা তামদর দশনর্াথীমদর সুরক্ষার জর্য COVID সুরক্ষা রর্মদন রশো প্রমোগ েরার
সমে আমামদর রর্শ্ব-মামর্র লেট পােন গুরে র্জাে রাখমত এর্ং উন্নত েরমত েম ারভামর্ োজ
েমর থারে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্ন্টাররও লেমের েরমউরর্টিগুরে গত র্েমরর লরেডন েরা
র্র্যা লথমে এখর্ও ররেভার হমে এর্ং িার্ীে পযনটর্ রশেমে প্রমোজর্ীে-উৎসাহ প্রদার্ েরার
সামথ সামথ এই আপমেডগুরে পররদশনর্ এর্ং রিরতশীেতা র্ৃরদ্ধ েরমত সহােতা েরমর্।"
লজোরসর্ োউরন্টমত অ্র্রিত সাউথউইে রর্চ লেট পামেন র এেটি 112-সাইমটর েযাম্পোউড
রমেমে এর্ং এটি হাজার হাজার দ্বীপ অ্ঞ্চমের র্যস্ততম রদমর্-র্যর্হারমযাগয লেট পােন , গত দশমে
1.1 রমরেেমর্রও লর্রশ দশনর্াথীমে আেষনণ েমর। সম্প্ররত সম্পন্ন েরা উন্নেমর্র মমধয রমেমে:

•
•
•
•
•
•
•

র্তু র্ ের্মসশর্ রান্না র ও েযাম্প লদাোর্;
আউটমডার োোরমেস, পযাটিও, ওোেওমে এর্ং রতর্টি ভাড়া লর্ওোর মমতা
পযারভরেের্সহ জর্ সমাগমমর িার্ (Public Gathering Space);
র্তু র্ শাওোর, োপড় র্দোমর্ার জােগা, এর্ং ADA ও পররর্ার উপমযাগী
রর্শ্রামমর িার্;
রক্ষণামর্ক্ষমণ রর্যুক্ত র্যরক্তর জর্য োপড় লধাোর র্যর্িা;
লগমস আমেন ড;
গারড় চাোমর্ার র্তু র্ প্রমর্শপথ এর্ং েযাম্পসাইমটর সামথ যুক্ত সাইডওোে/সাইমেে
চাোমর্ার রাস্তা; এর্ং
োইেগাডন ও প্রাথরমে রচরেৎসার লেশর্।

এোড়াও প্রেমে পামেন র প্রােৃ রতে সম্পদ রক্ষামথন লর্শ রেেু সর্রশষ্ট্যও অ্ন্তভুন ক্ত রেে: র্তু র্
পারেন ংমের জােগাগুরেমত ঝমের পারর্র র্যর্িা, র্ামো ররমটর্শর্ পুকুর, েযাডাডন অ্যাসেল্ট েু টপাথ
ও ঝাাঁজরা েু টপামথর সমন্বে, ররইর্মোসনড োস লপভার পারেন ং (reinforced grass paver
parking) এর্ং ওভারমলা োস পারেন ংমের সমন্বে রমেমে, এগুরে সর্ই ঝমড়র পারর্ রেল্টার েরমত
সহােতা েমর এর্ং অ্ন্টাররও লেমের পারর্র গুণমার্ রক্ষা েমর। পুর্রুদ্ধারেৃ ত এর্ং র্রধনত
টিোগুরে উচ্চ পারর্র ইমভন্টগুরে লথমে ক্ষ হ্রাস েরমর্, পাশাপারশ র্র্যপ্রাণীর উপকূেীে র্াসিার্
উন্নত েরমর্। টিোগুরের মমধয এেটি র্তু র্ োম র লর্াডনওোে এর্ং োো গাে সহ এেটি রদমর্র্যর্হামরর অ্ঞ্চে অ্ন্তভুন ক্ত। প্রেেটির তহরর্ে এমসমে গভর্নমরর রর্উ ইেেন পােন স 2020 (NY
Parks 2020) উমদযাগ লথমে এর্ং এর্ভােরর্মমন্টাে েযারসরেটিজ েমপনারশর্ (Environmental
Facilities Corporation) লথমে 1 রমরেের্ মারেন র্ ডোর অ্র্ুদার্।
লজোরসর্ োউরন্টমত লহডারসর্ উপসাগমর অ্র্রিত ওমেেমোট রর্মচ এেটি র্ােুোমে সসেত,
168টি েযাম্পসাইট, এেটি লমররর্া এর্ং রতর্ মাইমেরও লর্রশ হাইরেং লেইে রমেমে। পামেন র র্তু র্
েমটজ েমোরর্ প্ররত র্ের লম মামসর লশমষর রদমে েেম্বাস রদর্মসর মাধযমম লখাো হমর্। প্ররতটি
েমটমজ এেটি কুইর্ আোমরর রর্োর্া সহ রর্চতো এেটি মাোর লর্ডরুম, এেটি অ্রতররক্ত
লর্ডরুম সহ দুই লজাড়া রর্োর্া এর্ং রতর্টি লজাড়া রর্োর্া সমরন্বত এেটি উাঁচু অ্ঞ্চে
রমেমে। আর্ারসে এোোে র্সন্ত ও শরৎোমে গরম েরার জর্য এেটি লসাো, লচোর এর্ং
লপ্রামপর্ োোরমেস রমেমে। অ্ন্টাররও লেমের দৃশযগুরে হ্রমদর মুমখামুরখ রান্না র / থাোর র
লথমে এর্ং এেটি সম্পূণন োমচর প্রাচীমরর মাধযমম উাঁচু অ্ঞ্চে লথমে লদখা যামর্। র্রহিঃি সুরর্ধার
মমধয লরমে চারটি অ্যারডরর্ডাে লচোর, এেটি অ্যামেসমযাগয রপেরর্ে লটরর্ে, োোর ররং এর্ং
রান্নার জর্য এেটি রেে।ে 3.94 রমরেের্ মারেন র্ ডোমরর প্রেেটিমত NY পােন স 2020 উমদযামগর
মাধযমম অ্থনাের্ েরা হমেরেে।
আশা েরা হমে 1 আগে লথমে ররজাভন আমমররোর (Reserve America) মাধযমম েমটজ
ররজামভন শর্ পাওো যামর্, যা অ্র্োইমর্ এখামর্ https://www.reserveamerica.com/ অ্থর্া
(800) 456-2267 র্ম্বমর েে েমর পাওো যামর্। র্ুরেং 7 আগে লথমে শুরু হমর্ র্মে আশা
েরা হমে।

বর্উ ইেকন স্টস্টট পাকনস এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "শীষনিার্ীে পামেন র সুরর্ধা
রর্রিত েরার জর্য গভর্নর কুওমমার প্ররতশ্রুরতর জর্য ধর্যর্াদ, সাউথউইে রর্চ এর্ং ওমেেমোট
রর্চ রর্চ-যাত্রীমদর অ্র্য প্রজন্মমে স্বাগত জার্ামত প্রস্তুত যারা এই সুন্দর জােগাগুরেমত তামদর
রর্জস্ব স্মৃরত সতরর েরমত সক্ষম হমর্। COVID-19 মহামারর লদরখমেমে লয রর্উ ইেেন র্াসীরা আশ্রে
এর্ং আরামমর িার্ রহমসমর্ তামদর পামেন র উপর েতটা রর্ভন র েমর।"
বর্উ ইেকন স্টস্টট এর্ভােরর্ম্বমন্ট ফ্োবসবলটিজ স্টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা মউবরর্
স্টকালমোর্ িম্বলর্, "এর্ভােরর্মমন্ট েযারসরেটিজ েমপনামরশর্ (Environmental Facilities
Corporation, EFC) অ্ন্টাররও হ্রদ র্রার্র এই গুরুত্বপূণন সসেতমুখী প্রেমে র্যর্হৃত সর্ুজ
অ্র্ুশীেমর্র জর্য সমথনর্ প্রদার্ েরমত লপমর গরর্নত। এই প্রেেটি রর্উ ইেেন লেমটর মূেযর্ার্
প্রােৃ রতে সম্পদ রক্ষা এর্ং উন্নেমর্ গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীোমরর আমরেটি উদাহরণ।"
বসম্বর্টর পোটি বরবচ িম্বলর্, "অ্মর্ে পররর্ার এর্ং র্যরক্তর জর্য েীষ্ম মামর্ রর্উ ইেন লেট পামেন
সমে োটামর্া। ওমেেেট রর্চ এর্ং সাউথউইে রর্চ লেট পামেন র উমেখমযাগয উন্নরত শুধুমাত্র
পযনটেমদর জর্য অ্রভজ্ঞতা উন্নত েরমর্ র্া, লসই সামথ পররমর্শ রক্ষা েরমত সহােতা েরমর্।
আরম এই আপমেডগুরের এেটি অ্ংশমে সম্ভর্ েমর তু েমত তহরর্ে সুরক্ষাে ভূ রমো রাখমত লপমর
গরর্নত এর্ং জারর্ লয এগুরের মাধযমম অ্গরণত মার্ুষ আগামী েমেে র্ের ধমর আমামদর অ্ঞ্চমের
প্রােৃ রতে সম্পদ উপমভাগ েরমত সক্ষম হমর্।"
অোম্বসেবলমোর্ উইল িাকনম্বল িম্বলর্, "সাউথউইে রর্চ লেট পােন এর্ং ওমেম েেট রর্চ লেট
পামেন র র্তু র্ আপমেডগুরে স্বাগত উন্নরত যা পযনটেমদর আরও ভামো অ্রভজ্ঞতা প্রদার্ েরমর্। এই
েযারসরেটিগুমোমত 9.1 রমরের্ মারেন র্ ডোর রর্রর্মোগ েরমে পামেন র সুরর্ধা এর্ং পররমর্শ র্ৃরদ্ধ
পামর্ এর্ং অ্ন্টাররও লেমের প্রােৃ রতে লসৌন্দযন উপমভাগ েরমত আেহী আমরা পযনটে এর্ং
র্রহরাগত উৎসাহীমদর আেৃ ষ্ট্ েরমত সহােতা েরমর্। দশমের পর দশে ধমর এই ধরমর্র প্রেে
এখামর্ সম্পন্ন হমেমে, এর্ং যারা এই উন্নের্মে র্াস্তমর্ পররণত েমরমে তামদর সর্াইমে আরম
অ্রভর্ন্দর্ জার্ামত চাই।"
স্টজফ্ারসর্ কাউবন্ট আইর্ পবরষম্বের স্টচোরমোর্ স্কট স্টে িম্বলর্, "পযনটর্ লজোরসর্ োরির
অ্থননর্রতে স্বািয এর্ং আমামদর হ্রদ ও র্দী র্রার্র সুন্দর রর্উ ইেন লেট পােন উত্তর লদমশর
অ্রভজ্ঞতার পররমর্শ উন্নতে েমর। আরম েৃ তজ্ঞ লয গভর্নর কুওমমা এর্ং রর্উ ইেেন লেট পােন
েরমশর্ার এররে কুরেমসদ আমামদর পােন গুরেমে আমামদর র্ারসন্দামদর এর্ং লজোরসর্ োউরন্টর
অ্রতরথমদর জর্য তামদর পূণন সম্ভার্র্া সর্নারধে েরার জর্য রক্ষণামর্ক্ষণ ও আপমেড েরার গুরুত্ব
র্ুঝমত পারমের্।"
1000 দ্বীপপুম্বের আন্তজনাবতক প ন টর্ কাউবিম্বলর প ন টর্ পবরচালক স্টকাবর ফ্রাম িম্বলর্, "রর্উ
ইেেন র্যর্হারোরীমদর জর্য সুমযাগ-সুরর্ধা উন্নত েরার মাধযমম উন্মুক্ত িার্মে স্মাটন েরমত,

লটেসই উন্নেমর্ লর্তৃ ত্ব রদমে, যা ভরর্ষযৎ প্রজন্মমে এই চমৎোর লেে অ্ন্টাররও েযাম্পোউড
উপমভাগ েরার সুমযাগ েমর লদমর্।"
গভর্নমরর NY পােন স 2020 লপ্রাোমটি লেট পােন গুরের জর্য 2020-এ লর্সরোরর ও সরোরর
তহরর্মের 1 রর্রেের্ মারেন র্ ডোমরর র্হু র্েমরর প্ররতশ্রুরত। পাশাপারশ, রশশুমদর পামেন র সামথ
যুক্তেরণ (Connect Kids to Parks) লপ্রাোম চতু থন-লেমডর রশক্ষাথী ও তামদর পররর্ারমদর
রর্র্ামূমেয রদমর্-র্যর্হামরর জর্য পামেন ঢু েমত লদে, এর্ং র্রঞ্চত স্কু ে রশক্ষাথীমদর লেট পােন ও
ঐরতহারসে িার্ লদখমত সহােতা েরার জর্য পররর্হর্ অ্র্ুদার্ প্রদার্ েমর।
পাকন, বিম্বর্াের্ ও ঐবতহাবসক স্থাপর্া সংরক্ষম্বণর বর্উ ইেকন স্টস্টট অবফ্স সম্পম্বকন
রর্উ ইেেন লেমটর পােন , রর্মর্াদর্ ও ঐরতহারসে িাপর্া সংরক্ষণ অ্রেস 250টিরও লর্রশ স্বতন্ত্র
পােন , ঐরতহারসে িার্, গেে লোসন, লর্ৌোর াট ও রর্মর্াদর্মূেে ভ্রমণপমথর তত্ত্বার্ধার্ েমর,
লযগুমো লদখমত 2019 সামে লরেডন পররমাণ 77 রমরেের্ মার্ুষ আমস। ইউরর্ভারসনটির সাম্প্ররতে
এে গমর্ষণাে লদখা লগমে, লেট পােন ও এর দশনর্াথী দ্বারা যা র্যে হে তা 5 রর্রেের্ মারেন র্
ডোর আউটপুট ও রর্ক্রেমে প্রসাররত েমর, 54,000 লর্সরোরর খামতর েমনসংিার্ সৃরষ্ট্ এর্ং
অ্রতররক্ত লেমটর লমাট লদশীে পণয (GDP) 2.8 রর্রেের্ মারেন র্ ডোমরর লর্রশ লযাগ েরমত
পামর। এই রর্মর্াদর্ লেন্দ্রসমূহ সম্পমেন অ্রতররক্ত তথয লপমত চাইমে েে েরুর্ 518-474-0456
র্ম্বমর অ্থর্া রভরজট েরুর্ parks.ny.gov র্া সংযুক্ত হর্ লেসর্ুমে, র্া েমো েরুর্ টু ইটামর।
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