অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/2/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জ ান্স বিচ জেট পাম্বকন এই সপ্তাহাম্বে 90 তম িাবষন কী উদযাপর্ পার্টনর জ াষণা
জদর্

রবিিার 4 আগে, 2019 তাবরম্বে 10 মাবকনর্ ডলাম্বরর পাবকনিং বি হ্রাস জপম্বে হে আসল 1929
সাম্বলর সপ্তাহাম্বের হার 50 জসন্ট
পাকন উন্নবতম্বত 100 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর জিবে জদোে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘজান্স বিচ ঘেট পাকন তার 90 তম জন্মবির্টি
জন্মবিমর্র ঘকক আর কাপমকক, একটি ধারািাবিক পারফরমযান্স এিং ঐবতিাবিক স্মৃবত-উৎিমির
মাধযমম এই িাপ্তাবিক েু টির বিমর্ উিযাপর্ করমি। রবিিার, আগে 4, 2019 তাবরখ, গভর্নর
ফ্রাঙ্কবির্ বি. রুজমভমে পামকন র 90 তম িাবষনকীর আর্ুষ্ঠাবর্ক বর্মিিমর্ প্রবত গাবির পাবকন ং বফ
িতন মার্ বফ 10 মাবকন র্ িিার ঘেমক কবমমে 50 ঘিন্ট করমির্।
"ঘজান্স বিচ ঘেট পাকন ভবিষযমতর জর্য প্রস্তুত এিং আমগর ঘচমে ভাি
িম্বলর্। "এটি ঘকিি একটি পাকন র্ে - এটি একটি িিনজর্ীর্ স্মৃবতস্তম্ভ
পবরিবতন ত করমি এিং আবম বর্উ ইেকন িািী এিং পযনটকমির উৎিাবিত
বকেু টা ঘরামাঞ্চকর কাযনক্রম এিং ইমভন্টগুবিমত অ্ংশ বর্মে এই িপ্তািামে
িিােতা কমর।"

ঘিখামে", গভর্ন র কুওম্বমা
যা মার্ুমষর জীির্মক
কবর ঘযর্ পবরকবিত
তার জন্মবির্ উিযাপমর্

"আমামির ঘেমটর পাকন গুবি বর্উ ইেমকন র অ্বভজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ, যা প্রবতটি অ্ঞ্চমি
অ্বিশ্বািয বিমর্াির্মূিক িুমযাগ প্রিার্ কমর", জলিম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি জহাচু ল িম্বলর্। "ঘজান্স
বিমচ 90 তম গ্রীষ্মকািীর্ ঋতু যখর্ আমরা উিযাপর্ কবর, আমরা আমামির পাকন বিমেমমর
রত্নগুবির মমধয একটিমত আর্ন্দ এিং উমেজর্া িাবিমে তু িমত ঘয িমস্ত উন্নবত করা িমেমে তা
প্রিশনর্ করমত আমরা উন্মুখ িমে োবক।"
জেট পাকনস (State Parks) কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "আমামির পাকন বিমেমমর এই
মুকুট 90 এ বিবিবমবি আমিা েিামে। িক্ষ িক্ষ বর্উ ইেকন িািী এই িমুদ্রতীমরর পাকন টি উপমভাগ
কমরমে, এটি 1929 িামির একিম এই িপ্তািামে ঘখািা িমেবেি এিং গভর্নর কুওমমামক এটির
র্িােমর্র প্রবতশ্রুবতর জর্য ধর্যিাি, আমরা অ্মর্ক িক্ষ মার্ুষ আগামী িশকগুমিামত এটি উপমভাগ
কমর যামি।"

জসম্বর্টর র্ ব্রুকস িম্বলর্, "ঘজান্স বিচ িিিমেই িং আইিযামের রত্ন। কমেক িশক ধমর িমস্ত
জােগা ঘেমক মার্ুষ মিািাগর উপমভাগ করমত এিং মাইমির পর মাইি ঘিািনওোমকর বিবশষ্ট্যগুবি
উপমভাগ করমত এমিমের্। এই িপ্তািামে গ্রীষ্মকামি মজা আর বশবেিােমর্র জর্য বপ্রবমোর ফযাবমবি
গেিয বিমিমি আমরা শুধু এর 90 িের পূবতন উিযাপর্ করবে র্া, ঘয বিপুি উন্নবত টমে তা
আগামী 90 িের আমরা ঘিবশ ভামিা অ্ি
স্থা বর্বিত করমি।"
অোম্বসেবলমোর্ জডবভড ব . মোকম্বডার্াি িম্বলর্, "ঘজান্স বিচ ঘেট পাকন বতবরর 90 িের পূবতন
উিযাপমর্র জর্য আবম কবমশর্ার এবরক কুমিমিইমির িামে ঘযাগ বিমত ঘপমর আর্বন্দত ঘযটি মূিত
বর্উ ইেকন ঘেমটর িকি িাবিন্দার উপমভাগ িািামর্ার জর্য রিাটন ঘমামজি প্রস্তুত কমরবেমির্।
ঘজান্স বিচ ঘেট পাকন বর্উ ইেকন ঘেট পাকন বিমেমমর মুকুট রত্ন এিং আবম 100 তম িাবষনকী
উিযাপমর্র অ্মপক্ষাে োকিাম।"
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউর্টভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আবম গবিনত ঘয র্ািাউ কাউবন্ট এমর্ এক
বিস্মেকর িমুদ্র বিকমতর ঘকন্দ্র
স্থি ঘযটি অ্গবণত অ্বধিািী এিং পযনটকমির আকৃ ষ্ট্ কমর এিং আবম
এই আইকবর্ক বিকতটিমক আমরা ভাি করার জর্য ভবিষযমতর উন্নবতর বিমক এবগমে ঘযমত চাই।"
আটিাবন্টক মিািাগমরর েে মাইমির ঘিবশ িাবির িমুদ্রসিকত বর্মে একটি অ্েরাে দ্বীমপ অ্িবস্থত
2,413 একর আেতমর্র এই পামকন িষনিরণ িপ্তািামে বিবভন্ন অ্র্ুষ্ঠামর্র আমোজর্ করা িে। রিাটন
ঘমামজমির বিজাইর্ করা এই পাকন টি 2005 িাি ঘেমক ঐবতিাবিক স্থামর্র জাতীে বর্িন্ধটিমত
রমেমে এিং িেমর েে বমবিেমর্র ঘিবশ িশনর্ােীমির আকৃ ষ্ট্ কমর।
অ্র্ুষ্ঠামর্র মমধয রমেমে ওমেে িােিাউমি একটি খািয ট্রাক গ্রাম যা কাবজন্স ঘমইর্ িিোর অ্ি
োর ঘেশাবিটিি (Cousin's Maine Lobster All Star Specialties), ঘর্মপাবিতার্ বপৎজা
এক্সমপ্রি (Neapolitan Pizza Express), বিম্পবি বগ্রক (Simply Greek), ঘিিি িারবিবকউ
(Bells BBQ) এিং অ্র্যার্যগুমিামক তু মি ধমর, যা উভে বির্ িুপুর ঘেমক রাত 8 টা পযনে
পাওো যামি।
উভে বির্ বিমকি 4 টা ঘেমক রাত 8 টা পযনে ওমেে িােিাউি গ্রাি পযামর্মি (West
Bathhouse Grass Panel) বশশুমির জর্য িােুপূণন ইর্ফ্ল্যামটিি পাওো যামি, বপবরেি ঘপাষাক পমর
অ্বভমর্তারা ঘিািনওোক পােচাবর করমি; ওমেে িােিাউমি ির্ ঘগমি অ্র্ুবষ্ঠত িমি; এিং ঘিিবফ
ঘেশর্গুমিা অ্তীমতর বচোক
ষনক ঘজান্স বিচ পাকন োফ ইউবর্ফমমনর েবি কাট-আউট িমবিত করা
িমি।
এোিাও বর্ধনাবরত আমে ওমেে িােিাউমি একটি মযাবজক ঘশা িন্ধযা 6 টা ঘেমক 6:45 টা পযনে
িমি, ি
ন্ধযা 6:30 টা ঘেমক 7:30 টা পযনে ঘিািনওোক-এর উপর একটি পােচাবররত িাবজকর
োকমি এিং বদ্বতীে বিশ্বযুমের ধাাঁমচর গামর্র িি আমমবরকার্ ঘিাম্বমশিি (American

Bombshells) ি
ন্ধযা 7 টা ঘেমক রাত 8:30 টা পযনে ওমেে গ্রাি পযামর্মি ঘশামমািাইমি পারফমন
করমি।
4 আগে, স্বাভাবিক 10 মাবকন র্ িিামরর পাবকন ং চাজন 50 ঘিমন্ট র্াবমমে আর্া িমি, যা মূিত ঘয
িের ঘজান্স বিচ ঘখািা িমেবেি ঘি িেমরর িপ্তািামের বফ বেি। ঘিবির্ ঘিন্ট্রাি মমি িকাি 11 টা
ঘেমক শুরু কমর 400 পাউে ওজমর্র জন্মবিমর্র ঘকক কাটা ও টু কমরা কমর বিতরণ করা িমি।
এরপর পামকন র িিনত্র 9,990 টি কাপমকক বির্ামূমিয বিতরণ করা িমি।
পাটিনটি িমাপ্ত করার জর্য, পামকন র বিবভন্ন ধামপর ইবতিাি তু মি ধমর ঘিািনওোক কযামফর
(Boardwalk Café) িামমর্ ঘিন্ট্রাি মমির মমধয ঘিািনওোক ঘরমি পযামর্িগুবি উমন্মাচর্ করা িমি।
2011 িাি ঘেমক গভর্নমরর বর্উ ইেকন পাকন ি 2020 পবরকির্ার (Governor's NY Parks 2020
Plan) অ্ধীমর্ ঘজান্স বিচ ঘেট পামকন র ঐবতিাবিক রাজকীেতা পুর্রুোর করা, ক্ষবতগ্রস্ত িুপারেমন
িযাবের (Superstorm Sandy) ঘমরামত করা, র্তু র্ িশনর্ােীমির আকৃ ষ্ট্ করা এিং িহুিষনিযাপী
পুর্রুজ্জীবিতকরণ পবরকির্ার অ্ংশ বিমিমি র্তু র্ বিমর্াির্মূিক ঘফবিবিটি বতবর করার জর্য ঘেট
পাকন 100 মাবকন র্ িিামরর অ্বধক মূমিযর বিবভন্ন প্রকি শুরু এিং িমাপ্ত কমরমে।
িম্পূণন িওো প্রকিগুমিার মমধয আমে ওমেে িােিাউি কমমেক্স (West Bathhouse Complex)
এিং বফল্ড 6 এর পুর্িনাির্, ঐবতিাবিক ঘিন্ট্রাি মি ঘমাজাইক (Central Mall mosaics)
পুর্রুোর, ওমেে ঘগমি এবরো (West Games Area) এিং জাক'ি ঘি (Zach's Bay)-ঘত
র্তু র্ ঘখিার মাঠ, র্তু র্ ঘগটওমে িংমকত, র্তু র্ ঘিািনওোক কযামফ ঘরেু মরন্ট (Boardwalk Café
restaurant) এিং বজপ িাইর্ বিবশষ্ট্ একটি র্তু র্ ওোইল্ডমে অ্যািমভঞ্চার পাকন (WildPlay
Adventure park) িম্পন্নকরণ অ্েভুন ক্ত। এ িেমরর শুরুমত ঘজান্স বিমচর ঘশোর করা িযিিামরর
পে ঘখািা িমেমে, যা একটি র্তু র্ 4.5 মাইমির অ্িিমর িাাঁটার পে িরিরাি কমর যা পিচারী,
ঘেটার, ঘিৌিবিি এিং িাইবিেমির অ্তযািযন িমুদ্রপামশ্বনর িৃশয প্রিার্ কমর।
ঘজান্স বিচ-এ আরও উন্নবত আিমে। এই গ্রীমষ্মর ঘশমষ, ইে ঘগমি এিাকাে র্তু র্ িামেটিি ঘকাটন
ঘখািা িমি। 1.3 বমবিের্ মাবকন র্ িিামরর প্রকমি একটি পূণন িামেটিি ঘকাটন এিং পাাঁচটি অ্ধন
িামেটিি ঘকামটনর পাশাপাবশ র্তু র্ আমিা, ঘিিা, ঘিঞ্চ এিং পার্ীে িরর্া স্থাপর্ করা িমি।
এই িের ঘজান্স বিমচ বকেু অ্বতবরক্ত উন্নেমর্র কাজ করা িমি যা 2020 িামির মমধয ঘশষ করা
িমি, যার মমধয রমেমে:
•

•

4.2 বমবিের্ মাবকন র্ িিামরর ওমেে ঘগমি এবরোর িংোর, যামত রমেমে একটি র্তু র্
বমবর্-গল্ফ ঘকািন, পুর্বর্নবমনত ও র্তু র্ ঘকাটন ঘগমি ঘযমর্ বপকিিি এিং শাফিমিািন, র্তু র্
ঘিঞ্চ, ঘটবিি, ঘিিা এিং আমিা এিং িাইমটর অ্বতবরক্ত উন্নবতিাধর্।
2.4 বমবিের্ মাবকন র্ িিার িযােমেপ এিং িটিনকািচামরর উন্নের্ ওমেে িােিাউি, ঘিন্ট্রাি
মি এিং ইে ঘগমমি, ির্ এিাকা এিং চারা ঘরাপণ এিাকার র্িাের্, র্তু র্ উবিি,

•

ঘশাভামে াি এিং ঘমৌিুবম গােপািা ঘরাপণ এিং র্তু র্ ঘিচ এিং বিিুযবতক বিমেম
ইর্েি করা।
1.2 বমবিের্ মাবকন র্ িিামরর ঘিন্ট্রাি মমির িংোর, যার মমধয রমেমে র্তু র্ কািন, ব্লুমোর্
এিং কংবক্রট ঘপভমমন্ট, পুর্বর্নবমনত প্রমিমশর র
যাম্প, এিং র্তু র্ এিং পুর্িনাবিত
ইউটিবিটিিমূি।

ঘেট পাকন ি প্রাে 250 টির ঘিবশ পাকন , ঐবতিাবিক স্থার্, বিমর্াির্মূিক ঘট্রইি, গিফ ঘকািন, ঘিাট
িমঞ্চর স্থার্ এিং আমরা অ্মর্ক বকেু র ঘিখভাি কমর োমক ঘযগুমিামত গত িের ঘরকিনিংখযক 74
বমবিের্ মার্ুষ ভ্রমণ কমরমের্। এই বিমর্াির্ এিাকাগুমিার ঘযমকামর্াটি িংক্রাে আমরা তমেযর জর্য
কি করুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্েিা বভবজট করুর্ www.parks.ny.gov, আমামির িামে
িংযুক্ত ঘিার্ Facebook, অ্েিা আমামির ফমিা করুর্ Instagram এিং Twitter এ।
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