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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বকিংস্টর্-রাইর্বিফ বিম্বে এম্পায়ার স্টস্টট স্টেইম্বলর (EMPIRE STATE TRAIL)বর্মন াম্বের কথা
স্ট াষো কম্বরম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা

স্টেইল স্টেকের্টি এই েরম্বে স্টেষ হম্বি এিিং এই িেম্বরর পম্বরর বিম্বক এম্পায়ার স্টেইম্বলর োম্বথ যুক্ত
হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ককিংস্টর্-রাইর্কিফ কিমজর উপর কিম়ে র্তু র্
পথচারীমির পমথর কর্মনাণ কাজ চলমে। এই একক পথটি, ো শরমতর শুরুমত ঘশষ হবার কথা,
তামক এম্পা়োর ঘস্টট ঘেইমলর ঘর্মটা়োমকন র সামথ েুক্ত করা হমব এই বেমরর পমরর কিমক, োর
ফমল হাডসর্ র্িী এবিং কযাটকিল মাউমের্ ঘরমের অ্র্র্য িৃশয ঘিখমত পাও়ো োমব।
"এম্পা়োর ঘস্টট ঘেইল আমামির রামজযর সবমচম়ে উমেজর্াপূণন বকহরঙ্গর্ আকষনমণর একটি, ো কর্উ
ই়েকন বাসী এবিং অ্কতকথমির একই সমঙ্গ সমগ্র রাজয জুম়ে ভ্রমণ করার সুমোগ প্রিার্ কমর এবিং তার
প্রাকৃ কতক ঘসৌন্দেন কাে ঘথমক ঘিখার সুমোগ প্রিার্ কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তু র্
ককিংস্টর্-রাইর্কিফ কিজ এই ঘেইমল হাইককিং করার সম়ে শুধু হাডসর্ র্িী পার হও়ো পথচারীমির
জর্য সহজ করমব র্া, এটি এই সুন্দর অ্ঞ্চলমক এক্সমলার করার জর্য আরও ঘবশী িশনকমির আকৃ ষ্ট
করমত সাহােয করমব এবিং কযাটকিল ও আমামির সমগ্র রাজযমক আরও ঘবকশ কমর বকহরঙ্গমর্র
কবমর্ািমর্র জর্য একটি জাকতর-ঘর্তৃ স্থার্ী়ে গন্তবয কহমসমব প্রকতষ্ঠা করমব।"
"এম্পা়োর ঘস্টট ঘেইল বাফামলা ঘথমক অ্যালমবকর্ এবিং কর্উ ই়েকন শহর অ্বকধ বযাপ্ত, ো একটি
আশ্চেনজর্ক কবমর্াির্মূলক অ্কভজ্ঞতা প্রিার্ কমর অ্কধবাসী এবিং িশনর্াথীমির", স্টলফম্বটর্োন্ট
গভর্ন র কোবথ স্টহাচু ল িম্বলর্। "ককিংস্টর্-রাইর্কিফ কিমজর উপর একটি র্তু র্ পথচারীমির পথ
কর্মনাণ আমামির ঘোগামোগ বৃকি করার এবিং আমামির ঘেইল ঘর্টও়োকন প্রসাকরত করার প্রমচষ্টা
অ্বযাহত ঘরমখমে, বকধনত প্রমবশাকধকার এবিং র্তু র্ অ্থননর্কতক সুমোগ প্রিার্ কমর।"
কিমজর পকশ্চম কিমকর রুট 32 এর অ্র্-র্
যাম্প ঘথমক পূবন কিমকর রুট 199 এবিং করভার ঘরামডর
ঘমা়ে, অ্বকধ কাজ চলমে। কিজ ঘডমকর উপর পমথর কামজর মমধয থাকমব প্রধার্ত ঘলর্ করকিকপিং
এবিং ঘসই সামথ রাম্বল কিপ এবিং জাকসন বযাকর়োর ইর্স্টল করা।
বর্উ ইয়কন স্টস্টট বিে অথবরটির (New York State Bridge Authority) স্টিাম্বডনর স্টচয়ারমোর্
বরচাডন এ. স্টগরটাইর্ িম্বলর্, "এই র্তু র্ পথচারীমির ক্রকসিং কর্উ ই়েমকন র সবমচম়ে ব়ে প্রাকৃ কতক
সম্পমির িুটির র্ান্দকর্ক িৃশয প্রিার্ করমব: হাডসর্ র্িী এবিং কযাটকিল পবনতমালা। এটি একটি

গুরুত্বপূণন ঘেইল কলিংক কহসামবও কাজ করমব, পাকন , ঐকতহাকসক সাইট, এবিং শুধু হাডসর্
উপতযকা়ে র়্ে, সাম্রাজ্ঞী রাজয জুম়ে সমাজগুকলমক, বাকসন্দামির এবিং িশনর্াথীমির সামথ সিংেুক্ত
কমর।"
বর্উইয়কন স্টস্টট বিে কেতন পম্বের ভারপ্রাপ্ত বর্িন াহী পবরচালক োরা েুবলভার্ িম্বলর্, "গভর্নর
কুওমমার এক রাজযবযাপী ঘেইল ঘর্টও়োমকন র কল্পর্া আমরা এক ধাপ অ্গ্রসর হল ককিংস্টর্-রাইর্কিফ
কিমজ পথচারীমির অ্যামক্সস ঘোগ হবারসামথ। ওই ঘসতু র সুপারিাকচার ঘরাড ঘডমকর র্ীমচ হও়ো়ে
িশনর্াথীরা হাডসর্ র্িী ও কযাটকিল পবনতমালার পকরষ্কার নর্সকগনক িৃমশযর ঘিখমত পামবর্।"
একটি চার ফু ট উঁচু পথচারীমির ও়োকওম়ে নতকর করা হমে কিমজর িকিণ কিমক, ো একটি কতর্
ফু ট উঁচু জাকসন বযাকর়োর দ্বারা পৃথক করা। ও়োকওম়েটি ADA অ্র্ুবতী হমব, প্রকত 200 ফু ট
অ্ন্তর পাকসিং ঘজার্ টার্নারাউন্ড সহ। সাইমকল চালকমির এখর্ও প্রম়োজর্ হমব রাস্তার কাঁধ বযবহার
করার। রুট 199 ও করভার ঘরামডর ঘমাম়ে একটি পথচারীমির ক্রসও়োকও বসামর্া হমব। প্রকল্পটি
ঘশষ হও়োর পর ঘসতু মত কিড কলকমট 40 ঘথমক ককমম়ে 35 মাইল প্রকত ো করা হমব।
ঘসতু র িুই পামশ ঘেল বযবহারকারীমির জর্য পাককন িং এর সুকবধা প্রিার্ করা হমব। ঘসতু অ্কফস
ঘফকসকলটির পকশ্চম কিমকর প্রমবশপমথর পকশ্চম কিমক র়্েটি ফাঁকা জা়েগা প্রিার্ করা হমব। পূবন
কিমক, অ্যামপ্রাচ ঘরামডর িকিণ কিক বরাবর 10টি ফাঁকা জা়েগা নতকর করা হমব। কর্কিন ষ্ট সবনজর্ীর্
পাককন িং এলাকা়ে পথচারীমির কর্মিন শ করার জর্য সাইর্ ঘপাস্ট করা হমব।
কামজর সম়ে হমব সকাল ঘথমক সন্ধ্যা পেনন্ত। 2020 সামলর ঘশমষর মমধয এই পথটি এম্পা়োর ঘস্টট
ঘেইমলর অ্িংশ হমব, ো কর্উই়েকন শহর ঘথমক কার্াডার বডনার পেনন্ত এবিং অ্যালমবকর্ ঘথমক
বাফামলা অ্বকধ একটি অ্র্-এবিং-অ্ফ ঘরাড ঘেমলর একটি ঘর্টও়োকন ।
বর্উ ইয়কন স্টস্টট বিে অম্বথাবরটি
কর্উ ই়েকন ঘস্টট কিজ কতৃন পি কব়োর মাউমেইর্, কর্উবাগন-কবকর্, মধয-হাডসর্, ককিংস্টর্রাইর্কিফ এবিং করপ ভযার্ উইঙ্কল ঘসতু গুকল পকরচালর্া কমর। এটি হাডসর্ পথচারী ঘসতু র উপমরর
ও়োকওম়ের কাঠামমাটি রিণামবিণ কমর। অ্মথাকরটিটি মূলত কিমজর ঘটাল ঘথমক অ্মথনর ঘোগার্
পা়ে এবিং ঘস্টট বা েুক্তরাষ্ট্রী়ে কমরর অ্থন ঘথমক কিজ রিণামবিণ এবিং পকরচালর্ার ঘকামর্া অ্থন
পা়ে র্া। আরও কশখুর্ www.nysba.ny.gov-ঘত।
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অ্কতকরক্ত তথয পাও়ো োমব এখামর্ www.governor.ny.gov
কর্উই়েকন ঘস্টট | একক্সককউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্

