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গভর্নর কুওম্বমাডার্কাকন  বিযার এিং িন্দর (DUNKIRK PIER AND HARBOR) উন্নযর্ প্রকল্প 

সম্পরূ্ন হিার ঘ াষর্া কম্বরম্বের্  
  

িথচারীম্বের জর্ে বিযার ও জল সবন্নবহত ঘেইলগুবলর উন্নত বিবেষ্ট্ে এিং উন্নত বিম্বর্াের্মলূক 
সুম্ব াগ-সুবিধা সহ বিযার আিার খুম্বলম্বে  

  
েবিগুবল ঘেখুর্ এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ডার্কাকন  শহমরর ডার্কাকন  পিয়ামরর উন্নপিসাধমর্র কাজ সমূ্পর্ন 
হবার ঘ াষর্া কমরর্। স্মার্ন  ঘরাথ কপমউপর্টি ফান্ড (Smart Growth Community Fund) দ্বারা 
অ্থনায়র্ প্রাপ্ত প্রকল্পটি ঘেক ইপরমি উন্নি িথচারীর অ্যামেস প্রদার্ করা, ডার্কামকন র সপন্নপহি 
গপিিথ উন্নি করা, বপধনি আসর্পবর্যাস ও সবুজ স্থার্, উন্নি মাছ ধরা এবং িাপর্র পবমর্াদমর্র 
সুম াগ, র্িুর্ আমোকসজ্জা, এবং র্িুর্ ওময়ফাইপন্ডং এবং সাইমর্জ প্রদার্ কমর।  
  
"সুেভ, উচ্ছে ও ঘর্কসই জর্মগাষ্ঠী প্রপিষ্ঠা আমামদর আঞ্চপেক অ্থননর্পিক উন্নয়র্ ঘকৌশমের ঘকন্দ্রীয় 
েক্ষ্য", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উন্নপিগুপে সনু্দর র্িুর্ পরর্মেস এবং পবমর্াদর্ ও ইমভমের 
জর্য আমরা িথচারী অ্র্ুকূে এোকা তিপর করমব, ডার্কামকন  আমরা ি নর্র্ এবং ঘবসরকাপর 
পবপর্ময়াগ আকৃষ্ট কমর।"  
  
"ডার্কাকন  পিয়ার ও বন্দমর ঘ  পবপর্ময়াগ করা হময়মছ িা এোকাটিমক একটি জে সপন্নপহি গন্তবয 
পহমসমব ঘবমে উঠমি মদি ঘদমব", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর 
ঘ াষর্া কম্বরম্বের্। "আমামদর স্মার্ন  ঘরাথ ফান্ড িপিম পর্উ ইয়কন  জমুে িথচারীমদর অ্যামেস এবং 
ক্রমবধনমার্ শহরিেীর গুরুমের স্বীকৃপি। এই উন্নপিগুপে পর্পিি করমব ঘ  স্থার্ীয় অ্পধবাসী এবং 
দশনর্াথীরা একটি পবশ্বমামর্র অ্পভজ্ঞিা োভ করমবর্  খর্ িারা চাউর্াউকুয়া কাউপেমি  ামবর্ 
এবং স্থার্ীয় অ্থনর্ীপিমক শপিশােী কমর িুেমব।"  
  
"আিপর্ ডার্কাকন  শহমরর প্রপি ঘ  র্জর পদময়মছর্ এবং সমথনর্ প্রদার্ কমরমছর্ িার জর্য গভর্নর 
কুওমমা আিপর্ এবং আির্ার কমীমদর ধর্যবাদ। এই উমেজর্ািূর্ন প্রকল্পটি বাস্তবায়মর্ সহায়িা করার 
জর্য আমামদর শহমরর পবভাগগুপের সবাইমক ধর্যবাদ জার্ামি চাই। এর্া সমূ্পর্ন হময়মছ ঘদমখ ভামো 
োগমছ", িম্বলর্ ডার্কাকন  েহম্বরর ঘমযর উইলম্বেড ঘরাজাস। "এই প্রকল্পটি আমামদর র্ব 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Dunkirk_Pier_Improvements.pdf


সমৃদ্ধপিয়ামর আমরা ঘবপশ সংখযক শহমরর বাপসন্দা এবং দশনর্াথীমদর আকষনর্ করমব এবং আমামদর 
ঘজমেমদর মাছ ধরার প্রপিম াপগিা অ্র্ুপষ্ঠি করার জর্য একটি আকষনর্ীয় স্থার্ প্রদার্ করমব।"  
  
পিয়ার উন্নপিসাধর্ প্রকল্পটি (Pier Improvements Project) একটি একদা শুধু বাহর্ দ্বারা 
অ্যামেসম াগয পিয়ারমক একটি িথচারী অ্র্ুকূে গন্তমবয রূিান্তপরি কমরমছ,  ার 50 শিাংশ সবুজ 
স্থামর্র প্রপি পর্মবপদি  া উন্মিু িপরমবমশর পক্রয়াকোি ও পবমর্াদর্মূেক সুম াগ-সুপবধা প্রদার্ 
কমর, বপধনি আসর্পবর্যাস, এবং পিয়ার এবং জে সপন্নপহি ঘেইে পসমেমমর মমধয উন্নি সংম াগ 
প্রদার্ কমর। ঘ খামর্ আমগ উভয় িাশ পবপচ্ছন্ন পছে, এখর্ জে সপন্নপহি এোকায় পিয়ামরর িবূন ও 
িপিমম ঘেইেসমূহ উিপস্থি,  ার ফমে উন্নিির ঘেইে সংম াগ তিপর হময়মছ। এছাোও, এটি ঘজমে 
এবং ঘর্ৌচােকমদর জর্য অ্পিপরি আসর্পবর্যাস, র্িুর্ বাাঁধমর্র ঘরপেং, র্িুর্ আমোকসজ্জা এবং 
র্িুর্ পর্রািোর মইময়র মি বপধনি সুম াগ-সুপবধা প্রদার্ কমর।  
  
এই প্রকল্পটি ডার্কামকন র 2.5 পমপেয়র্ মাপকন র্ ডোর অ্র্ুদামর্র একটি অ্ংশ  া এম্পায়ার ঘের্ 
ঘডমভেিমমমের (Empire State Development) 2017 সামের প্রদার্ করা স্মার্ন  ঘরাথ কপমউপর্টি 
ফামন্ডর অ্ংশ। এই অ্র্ুদার্ দ্বারা সমপথনি শহমরর পির্টি প্রধার্ িুর্রুজ্জীবর্ প্রকমল্পর একটি হে এই 
প্রকল্পটি। পিয়ার 30 এর ঘবসরকাপর উন্নয়র্,  া পিয়ামরর প্রমবশদ্বামর করা হমব, 2019 সামের 
শরমি ঘশষ হমব বমে আশা করা হমচ্ছ, এটি ঘেক ইপরর র্য়র্াপভরাম দশৃয অ্র্ুভব করার সময় 
িার্ীয় এবং স্ন্যাে উিমভাগ করার জর্য একটি সুন্দর স্থার্ প্রদার্ করমব। পিয়ার উন্নয়র্ প্রকল্প ও 
পিয়ার 30 ঘসন্ট্রাে অ্যাপভপর্উময়র িামশ িৃিীয় অ্থনাপয়ি প্রকমল্পর মাধযমম ডার্কামকন র শহরিেীমক 
জে সপন্নপহি অ্ঞ্চমের সামথ আমরা ভামোভামব সং িু করমব। ঘকন্দ্রীয় সংম াগ প্রকমল্পর (Central 
Connection Project) মমধয রময়মছ চারটি প্রধার্ ইোরমসকশমর্র উন্নপি, র্িুর্ ক্রসওয়াক, ঘিপভং, 
বাইমকর ঘের্, পিপিং, বযার্ার ও সাইমর্জ  ামি শহমরর জে সপন্নপহি অ্ঞ্চে, ঘেমডাপর্য়া কমেজ 
এবং ঘেমডাপর্য়া রামমক আমরা ভােভামব সং ুি করা  ায়। এই প্রকল্পটি 75% সমূ্পর্ন এবং 2019 
সামের শরমি ঘশষ হমব।  
  
এম্পাযার ঘেে ঘডম্বভলিম্বমন্ট (Empire State Development)-এর সভািবত, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওযাডন  ঘ মবি িম্বলর্, "এই স্মার্ন  ঘরাথ প্রকমল্প আমামদর ঘকৌশেগি 
পবপর্ময়াগ জে সপন্নপহি এোকা অ্যামেস বৃপদ্ধ কমরমছ, দশনর্াথী ও অ্পধবাসীমদর অ্পিপরি উন্মিু 
স্থার্ এবং পবমর্াদর্মূেক সুম াগ প্রদার্ কমরমছ এবং িপরমশমষ আঞ্চপেক অ্থনর্ীপির উন্নপিসাধর্ 
কমরমছ।"  
  
িবিম বর্উইযকন  আঞ্চবলক অথননর্বতক উন্নযর্ িবরষম্বের (Western New York Regional 
Economic Development Council, WNYREDC) সহ-সভািবত এিং ঘসালম্বিাবির (SolEpoxy) 
সভািবত ঘজফ ঘিল্ট িম্বলর্, "রূিান্তরমূেক ডার্কাকন  পিয়ার প্রমজক্ট ওয়ার্ারেে ঘেইে পসমেম 
এবং শহরিপের মমধয উন্নি সংম াগ স্থাির্ কমরমছ  া পবমর্াদমর্র সুম াগ বাোমব এবং আমরা 
মার্ুষমক পিয়ার ও বন্দমর আকৃষ্ট করমব।"  
  



িপিম পর্উ ইয়মকন  2017 এবং 2018 সামে, রাজযবযািী DRI প্রপিম াপগিার আমবদর্কারীরা  ামদর 
আঞ্চপেক পবজয়ী পহমসমব পর্বনাপচি করা হয়পর্, িারা স্বয়ংপক্রয়ভামব স্মার্ন  ঘরাথ কপমউপর্টি ফামন্ডর 
মাধযমম অ্থনায়র্ িাবার ঘ াগয পছে,  া একটি 20 পমপেয়র্ ডোমরর উমদযাগ ঘিৌরসভার 
প্রকল্পগুপেমক অ্থনায়র্ করার জর্য  া প্রস্তুি, পবমশষ কমর ঘসই সব প্রকমল্প  া ঐপিহযবাহী প্রধার্ 
রাস্তাগুমো িরু্রুজ্জীপবি কমর, ঐপিহাপসক ভবর্সমূহ সংরক্ষ্র্ কমর এবং পমশ্র বযবহামরর ঘবসরকাপর 
পবপর্ময়াগ োের্ কমর, এবং চের্ ক্ষ্মিামক উৎসাপহি কমর এবং ওয়ার্ারেে ও সবুজ িপরসমরর 
প্রমবশাপধকার বপৃদ্ধ কমর। অ্থনায়র্ করা হময়মছ আর্টি ওময়োর্ন পর্উ ইয়কন  কপমউপর্টিমক, প্রমিযমক 
2.5 পমপেয়র্ মাপকন র্ ডোর ি নন্ত ঘিময়মছ। অ্থনায়র্ কামক করা হমব িার সিুাপরশ এবং অ্র্ুমমাদর্ 
কমর িপিম পর্উ ইয়কন  আঞ্চপেক অ্থননর্পিক উন্নয়র্ িপরষদ (WNYREDC)। প্রপিটি সম্প্রদাময়র 
মমধয পর্বনাপচি প্রকল্পগুপে কাজ শুরু করমি প্রস্তুি এবং এক ঘথমক দইু বছমরর মমধয সমূ্পর্ন করা 
 ায়।  
  
অোম্বসেবল সেসে অোবি গুম্বডল িম্বলর্, "র্িুর্ ডার্কাকন  পিয়ারআমরা িথচারী, বাইকআমরাহী, 
ঘর্ৌচােক ও ঘজমেমদর জে সপন্নপহি অ্ঞ্চমে পর্ময় আসমব। এই প্রকল্পমক সমথনর্ করমি ঘিমর আপম 
আর্পন্দি, ঘ  ডার্কাকন  শহমর অ্থননর্পিক উন্নয়মর্র পচমের একটি গুরুেিূর্ন অ্ংশ। আমরা ভপবষযমি 
ঘেক ইপরর িীমর আমরা উন্নপি ঘদখার জর্য উন্মখু।"  
  
কাউবন্ট এবিবকউটিভ জজন  ঘিাম্বরম্বলা িম্বলর্, "ডার্কাকন  পিয়ার এই শহর এবং িাশ্বনবিী এোকার 
জর্য একটি গুরুেিূর্ন পবমর্াদর্মূেক সম্পদ এবং অ্থননর্পিক চােক। এই বহুে প্রময়াজর্ীয় উন্নপিগুপে 
আমামদর ঘেক ইপর সপন্নপহি অ্ঞ্চমের জর্সমাগম ও আর্ন্দ বৃপদ্ধ করমব এবং ঘকন্দ্রীয় বযবসাপয়ক 
ঘজোয় আসার জর্য মার্ুষমক উৎসাপহি কমর িুেমব। এই প্রকল্পমক এপগময় পর্ময়  াওয়ার জর্য আপম 
গভর্নর কুওমমা এবং িপিম পর্উ ইয়কন  আঞ্চপেক অ্থননর্পিক উন্নয়র্ িপরষদ (WNYREDC)-ঘক 
ধর্যবাদ জার্াই।"  
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