
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

ইথাকাম্বে 8 একর ওয়াটারফ্রন্ট সম্পবির জর্ে গণ বর্লাম্বমর ঘ াষণা করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

মঙ্গলিার, 15 ঘসম্বেের বর্লাম অর্ুবিে হম্বি  
  

ইথাকা টম্পবকন্স আন্তজন াবেক বিমার্িন্দর রূপান্তম্বরর অংে বহম্বসম্বি গভর্নর কুওম্বমা প্রথম DOT 
সুবিধা স্থার্ান্তম্বরর ঘ াষণা কম্বরম্বের্।  

  
এসি বিবর্ম্বয়াগ "সাউদার্ন টিয়ার উন্নয়র্" এর সম্পরূক - যা কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিে এিং 

অথনর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে এ অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে ঘকৌেল  
  

ইথাকা, টম্পককন্স কাউকিতে কায়ুগা লেক ইনতেতট 683 Third Street-এ অবকিে লেতটর 
মাকেকানাধীন জকম, লেটি শীঘ্রই পকরবহন দপ্তর (Department of Transportation, DOT) খাকে 
কতর লদতব, লেটির জনয 15 লেতেম্বর একটি গণ কনোম হতব বতে আজ ল াষণা করতেন গভননর 
অযানু্ড্র এম. কুওতমা। মূেে ল াষণা কতরন গভননর 2018 োতের লম মাতে, ওয়াটারফ্রি লথতক 
ইথাকা টম্পককন্স আন্তজন াকেক কবমানবন্দর েংেগ্ন 15 একর জকমতে DOT রক্ষণাতবক্ষণ েুকবধার 
িানান্তর লকবেমাত্র এতজকন্সর কােনকোতপর উন্নকে করাই নয়, োর পাশাপাকশ ইথাকায় একটি 
প্রথমোকরর ওয়াটারফ্রি েম্পকি গতে লোোর েম্ভাবনা তেকর করতব।  
  
 এছাো েম্পকির কবক্রয়টি েম্প্রকে েম্পন্ন হওয়া 34.8 কমকেয়ন মাককন ন ডোর অথন বযতয় ইথাকা 
টম্পককন্স আন্তজন াকেক কবমানবন্দতরর বকধনেকরণ এবং আধুকনকীকরতণর পকরপূরক হতয় উতেতছ, োতে 
রতয়তছ নেুন পযাতেঞ্জার টাকমননাে লগট এবং লবাকডন ং কিজ ও উন্নেের কনরাপিা বযবিােহ একটি 
বৃহির টাকমননাে, োোয়াতের েুকবধাতথন এবং োউদানন টায়াতরর অথনননকেক উন্নয়তনর েহায়ক কহতেতব 
এগুকে প্রস্তুে করা হতয়তছ।  
  
"আমরা কনউ ইয়কন  জতুে নেুন কবমানবন্দর েম্প্রোরণ, আধুকনকীকরণ এবং এমনকক নেুন 
কবমানবন্দর কনমনাতণ লকৌশেগে কবকনতয়াগ কতরকছ এবং ইথাকা টম্পককন্স আন্তজন াকেক কবমানবন্দরতক 
একটি আধুকনক েুকবধায় রূপান্তকরে কতর োউদানন টায়াতরর জনয একটি 21 শেতকর লগটওতয় তেকর 
কতরতছ, ো টম্পককন্স কাউকি এবং েমগ্র অঞ্চতের জনয অথনননকেক উন্নকেতে েহায়ো করতব," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমাতদর পুনরুজ্জীবন প্রতেষ্টায় এই পরবেী পদতক্ষপ প্রথমোকরর 
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ওয়াটারফ্রি করতয়ে এতেতটর উন্নয়নতক েক্ষম কতর েুেতব, অনযকদতক কবমানবন্দতরর কনকতট পকরবহন 
দপ্তরতক আরও একটি বাস্তবেম্মে বাকে প্রদান করতব।"  
  
ছকব, আইকন এবং লরফাতরন্স নকথ এবং কনোতমর প্রতয়াজনীয়ো েহ েম্পকির েমূ্পণন কবশদ অনোইতন 
পাওয়া োতবogs.ny.gov/nysstore করতয়ে এতেট কনোম পৃষ্ঠায়।  
  
 সাধারণ ঘসিার ঘেট অবিম্বসর (Office of General Services, OGS) কবমের্ার ঘরাআর্ 
ঘেবেম্বটা (RoAnn Destito) িম্বলর্, "গভননর কুওতমা আঞ্চকেক অথনননকেক উন্নয়তনর একজন 
শকিশােী প্রবিা এবং এই অঞ্চতের অতনক কবকশষ্ট কশক্ষা প্রকেষ্ঠান এবং কবতনাদনমূেক কমনকাতের 
কাছাকাকছ এই ওয়াটারফ্রি েম্পকি কবকক্র, োউদানন টায়ারতক অগ্রের করার প্রকক্রয়া অবযাহে রাখার 
একটি নেুন েুতোগ। এই েম্পকি বাজাতর আনতে DOT-লক োহােয করতে লপতর OGS আনকন্দে, 
এবং আমরা একটি েফে কনোতমর অতপক্ষায় আকছ ো ভকবষযতে এই েম্প্রদায়তক েুকবধা প্রদান 
করতব।"  
  
ঘেট পবরিহর্ কবমের্ার মোবর ঘথম্বরস ঘোবমম্বঙ্গজ (Marie Therese Dominguez) 
িম্বলর্, "পকরবহন কবভাতগর কমশতনর একটি অংশ হতে িানীয় েম্প্রদাতয়র অথনননকেক প্রাণশকি এবং 
দী নতময়াদী উন্নয়তনর োতথ অংশীদার হওয়া এবং েহায়ো প্রদান করা। ইথাকা টম্পককন্স আন্তজন াকেক 
কবমানবন্দরতক একটি আধকুনক পকরবহন গন্ততবয রূপান্ততরর জনয গে বছর আমরা লে প্রকল্প েম্পন্ন 
কতরকছ, এটি োর একটি কনদশনন হতয় উতেতছ। উপরন্তু, কায়ুগা ইনতেট বরাবর আমাতদর োতবক 
রক্ষণাতবক্ষণ েুকবধা, ো এই অঞ্চতের অতনক জনকপ্রয় আকষনণ লথতক মাত্র কতয়ক কমকনট দতূর 
অবকিে, ইথাকা শহতরর ইতোমতধয কবশাে অথনননকেক দক্ষো এবং স্পন্দনশীেো কনমনাতণর একটি 
লরামাঞ্চকর েুতোগ লপশ করতছ। DOT এই েম্পকি প্রদান করতে লপতর গকবনে এই আশায় লে এটি 
আগামী প্রজতের জনয ইথাকার কনরবকেন্ন েমৃকিতে এটি শকি লজাগাতব।"  
  
683 Third Street-এর িণনর্া  
কনউ ইয়তকন র োউদানন টায়ার অঞ্চতে অবকিে, এই 8.162 একর ভূখতের েম্মুখভাতগ কায়ুগা হ্রতদর 
একটি উপনদী কায়ুগা ইনতেতটর কবশাে অংশ রতয়তছ। েম্পকিটি একটি DOT রক্ষণাতবক্ষণ েুকবধা 
কহোতব বযবহার করা হতয়কছে এবং এটির মতধয রতয়তছ একটি 15,220 বগন ফুট অকফে কবকডং, 
একটি 4,000 বগন ফুট লোতরজ কাোতমা, 82 ফুট পকরকধর একটি েবণ লোতরজ গম্বুজ, অযাকতেে 
ড্রাইভওতয়, এবং একটি বাাঁধাতনা পাককন ং এোকা, োতে প্রায় 45টি গাকে রাখা োয়। Third Street 
Extension লথতক প্রতবশ লোগয এই েম্পকিতে আরও রতয়তছ কায়গুা ওয়াটারফ্রি লেতের জনয 
প্রতবশাকধকার েম্পন্ন একটি ভুখন্ড, ো েম্পকির েীমানা কহতেতবও কাজ কতর। ওই ভুখতন্ডর আয়েন 
প্রায় 0.718 একর। োইটটি লপৌরেভার পাকন এবং নদনমা, প্রাকৃকেক গযাে, কবদযুৎ, লকবে এবং 
লটকেতফাতনর োতথ েংেুি। মাতকন ট কডকিক্ট কহোতব কনধনাকরে একটি লজাকনং কডকিতক্টর মতধয এটি 
অবকিে।  
  
কফঙ্গার লেকে-এর মতধয বৃহিম কায়ুগা লেতকর দকক্ষণ প্রাতন্ত ইথাকা অবকিে। এই অঞ্চেটি 
জেপ্রপাে, বরফ েুতগর কগকরখাে এবং কবতনাদনমূেক েুতোতগর জনয পকরকেে, োর মতধয রতয়তছ 
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লবাটিং, মাছ ধরা, হাইককং, োইতকে োোতনা এবং ওয়াইন স্বাদ গ্রহণ। 683 Third Street অবকিে 
েম্পকি ইথাকা শহতরর লকন্দ্রিে লথতক প্রায় 10 কমকনট এবং কতননে কবশ্বকবদযােয়, ইথাকা কতেজ 
লথতক একটি শটন  ড্রাইতভর দরূতে রতয়তছ, এবং এতে আতছ একটি কমউকনকেপযাে গেফ লকােন। এটা 
কেরাককউে এবং কবংহযামটন উভতয়র লথতক এক  িা ড্রাইতভর দরূতের মতধয রতয়তছ।  
  
সাউদার্ন টিয়ার এর অগ্রগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজতকর ল াষণা "োউদানন টিয়ার এর অগ্রগকে" এর েমূ্পরক, ো শকিশােী অথনননকেক প্রবৃকি ও 
ককমউকনটি কবকাতশর জনয এই অঞ্চতের েমকিে রূপতরখা। প্রকেভাধর শ্রমশকি আকষনণ, ক্রমবধনমান 
বযবো এবং উদ্ভাবন লজারদার করার পকরকল্পনার কভকি িাপন করতে 2012 োে লথতক ইতোমতধয 
এ অঞ্চতে 7.4 কবকেয়ন মাককন ন ডোতরর লবকশ কবকনতয়াগ কতরতছ লেট। বেন মাতন, মহামন্দার পর 
লথতক লবকারতের হার কতম েবনকনম্ন পেনাতয় রতয়তছ; বযকিগে এবং কতপনাতরট আয়কর কতমতছ এবং 
প্রকেষ্ঠানগুতো কবকাশ ও কবকনতয়াতগর জনয কবংহযামটন, জনেন কেটি এবং ককননং এর মতো জায়গা 
কনবনােন করতছ। বেন মাতন, এ অঞ্চে 2015 োতের কডতেম্বতর গভননর কুওতমা ল াকষে উিরাঞ্চতের 
পুনরুজ্জীকবকেকরণ উতদযাতগর মাধযতম 500 কমকেয়ন মাককন ন ডোতরর অঙ্গরাতজযর কবকনতয়াতগর মাধযতম 
োউদানন টিয়াতরর অগ্রগকে েরাকিে করতছ। অঙ্গরাতজযর এই 500 কমকেয়ন মাককন ন ডোতরর 
কবকনতয়াগ লবেরকাকর খাতের বযবোয়ীতদর 2.5 কবকেয়ন মাককন ন ডোতররও লবকশ কবকনতয়াগ করার 
জনয উদ্দীপনা লদতব - এবং অঞ্চতের দাকখেকৃে পকরকল্পনা অনুোয়ী আশা করা হতে লে 10,200 
এর লবকশ নেুন কমনেংিান েৃকষ্ট হতব। আরও েথয পাওয়া োতব এখাতন।  
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