
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 5.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের সাউথউইক িীচ স্টেট পাকন  সংস্কার প্রকম্বের 

(SOUTHWICK BEACH STATE PARK RENOVATION PROJECT) বর্মনাণকাজ শুরুর 

স্ট াষণা করম্বলর্  

  

র্তুর্ িাথহাউজ এিং কর্ম্বসের্ ভির্, িাবলয়াবি পরু্ঃস্থাপর্ এিং "সিুজ" পাবকন ং লট 50 িছম্বর 

পাকন টির প্রথম িি ধরম্বর্র উন্নয়ম্বর্র প্রবতবর্বধত্ব করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা ঘেক ওন্টাররওর পূর্ন তীমর সাউথউইক র্ীচ ঘেট পামকন  5.2 রমরেয়র্ 

মারকন র্ ডোর মূমেযর সসকত এোকা সংস্কামরর কাজ শুরু হময়মে। প্রকল্পটি গত 50 র্েমর জর্রপ্রয় এই 
সসকতমুখী পাকন টির প্রথম র্ড় ধরমর্র উন্নয়র্ কাজ এর্ং এমত থাকমর্ র্তুর্ একটি র্াথহাউজ এর্ং কর্মসশর্ 

ভর্র্, পুর্ঃস্থারপত র্ারেয়ারড় এর্ং র্তুর্ "সর্ুজ" পারকন ং েট যা পাকন টিমত পররমর্শ সরুক্ষা ঘজারদার করমর্।  

  

"রর্উ ইয়মকন র জমজমাট পযনটর্ রশমল্পর জর্য ঘেট পাকন সমূহ অ্রত গুরুত্বপূণন এর্ং এগুরে এম্পায়ার ঘেমটর 

(Empire State) প্রাকৃরতক ঘসৌন্দমযনর প্রমর্শদ্বামরর কাজ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "র্তুর্ একটি 

র্াথহাউজ ও কর্মসশর্ ভর্মর্র সংমযাজর্, র্ারেয়ারড় পরু্ঃস্থাপর্ এর্ং অ্র্যার্য পররমর্শ সুররক্ষত রাখার র্যর্স্থা 
সাউথউইক র্ীচ ঘেট পাকন মক পুর্রুজ্জীরর্ত করমত সাহাযয করমর্ এর্ং এটিমক পযনটক ও র্ারসন্দা সর্ার জর্যই 
আমরা স্বাগতপূণন একটি গন্তমর্য পররণত করমর্।"  

  

সাউথউইক র্ীচ ঘেট পাকন  হে থাউজযান্ড আইেযান্ড (Thousand Island) অ্ঞ্চমের র্যস্ততম রদমর্-র্যর্হামরর 

ঘেট পাকন  এর্ং এমত 112-সাইট কযাম্পগ্রাউন্ড রময়মে। র্তন মার্ সুমযাগ সরুর্ধাগুরে এখর্ আর পামকন র প্রময়াজর্ 

ঘমটামত পারমে র্া তাই এগুরে উন্নত করা প্রময়াজর্। উন্নীত সুরর্ধার মমধয থাকমর্ঃ  
  

• র্তুর্ কর্মসশর্ রান্না র ও কযাম্প ঘদাকার্;  

• আউটমডার ফায়ারমেস, পযাটিও, ওয়াকওময় এর্ং রতর্টি ভাড়া ঘর্ওয়ার মমতা পযারভরেয়র্সহ 
জর্ সমাগমমর স্থার্ (Public Gathering Space);  

• র্তুর্ শাওয়ার, কাপড় র্দোমর্ার জায়গা, এর্ং ADA ও পররর্ার উপমযাগী রর্শ্রামমর স্থার্;  

• রক্ষণামর্ক্ষমণ রর্যকু্ত র্যরক্তর জর্য কাপড় ঘধায়ার র্যর্স্থা;  
• ঘগমস আমকন ড;  

• গারড় চাোমর্ার র্তুর্ প্রমর্শপথ এর্ং কযাম্পসাইমটর সামথ যুক্ত সাইডওয়াক/সাইমকে চাোমর্ার 

রাস্তা; এর্ং  
• োইফগাডন  ও প্রাথরমক রচরকৎসার ঘেশর্।  

  



এোড়াও প্রকমল্প পামকন র পররমর্শ রক্ষামথন ঘর্শ রকেু র্যর্স্থা থাকমর্। র্তুর্ পারকন ং েমট ইর্েে করা থাকমর্ 

ঝমড়র পারর্র রসমেম, সজর্ ধারণশীে পুকুর, সাধারণ অ্যাসফল্ট ফুটপাথ ও ঝাাঁজরা ফুটপামথর সমন্বয়, 

ররইর্মফাসনড গ্রাস ঘপভার পারকন ং (reinforced grass paver parking) এর্ং গরড়ময় পড়া ঝমড়র পারর্ ঘথমক 

দষূণকারী ঘোঁ মক ঘফমে পারর্র মাণ রক্ষা করার জর্য ওভারমলা  াস। এোড়া প্রকল্পটি উপকূেীয় আর্াসর্ উন্নত 

করমত, ক্ষয় ও র্ারের উড়া র্ন্ধ করমত একটি উন্নত র্ারেয়ারড় র্যর্স্থা রর্মনাণ করমর্, এর্ং এখামর্ কামের 

ঘর্াডন ওয়াক ও গামে-ভরা রদমর্-র্যর্হামরর এোকায় থাকমর্।  

  

প্রকল্পটির তহরর্ে আসমর্ গভর্নমরর রর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 (NY Parks 2020) উমদযাগ ঘথমক এর্ং এর 

সামথ থাকমর্ এর্ভায়রর্মমন্টাে ফযারসরেটিজ কমপনারশমর্র (Environmental Facilities Corporation) 1 

রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর অ্র্ুদার্।  

  

স্টেট পাকন  কবমের্ার স্টরাজ হাম্বভন  িম্বলম্বছর্, "প্রজমের পর প্রজে ধমর সাউথউইক র্ীচ মজার সময় ও 

ঘেক ওন্টাররওমত সুমখর স্মৃরত ভরা একটি স্থার্, এই সসকতমুখী আমূমে পররর্তন র্ ঘয এটি যামত চেমত থামক তা 
রর্রিত করমর্। ঘদমশর ঘসরা পাকন  রসমেমগুরের একটি ঘপময় আমরা ঘসৌভাগযর্ার্। এই মূেযর্ার্ সম্পদমক 

সুরক্ষা, উন্নত এর্ং  জর্গমণর র্যর্হামরর জর্য সম্প্রসাররত করমত রর্রর্ময়াগ করার জর্য গভর্নর কুওমমামক 

ধর্যর্াদ।"  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট ফ্োবসবলটিজ কম্বপনাম্বরেম্বর্র স্টপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও সািবরর্া এম. 

টাই িম্বলর্, "রর্উ ইয়মকন র ঘেট পাকন  তামদর সর্ার জর্য যামদর র্ারড় আমামদর ঘেমট, এর্ং আগামং  
প্রজেগুরের জর্য এমদর প্রাণর্ন্ত ও পররমর্শগতভামর্ রর্রাপদ রাখা রর্রিত করমত আমামদর যা যা সম্ভর্ সর্ 

করমত হমর্। আমামদর জর্য সর্মথমক অ্মূেয প্রাকৃরতক পররমর্শ রক্ষামথন গভর্নর কুওমমার চেমার্ প্রমচষ্টার একটি 

অ্ংশ এর্ভায়রর্মমন্টাে ফযারসরেটিজ কমপনামরশর্ গরর্নত।"  

  

বসম্বর্টর পোটি বরবচ িম্বলর্, "সাউথউইক র্ীচ ঘেট পাকন  আমামদর অ্ঞ্চমের একটি রত্ন, প্ররত র্ের েক্ষ েক্ষ 

মার্ুষ কযারম্পং ঘথমক শুরু কমর সাাঁতার কাটা পযনন্ত সর্রকেুর জর্য এটিমক র্যর্হার কমর। আরম আর্রন্দত ঘয 

দ্রুতই এই উন্নয়র্গুরে করা হমর্ এর্ং আরম ঘদখমত উদগ্রীর্ কীভামর্ এগুরে পাকন কেং উন্নত কমর, আমামদর 

অ্ঞ্চমে আসার জর্য আমরা মার্ুষমক আকৃষ্ট কমর, পররমর্শমক আমরা ভামোভামর্ সুররক্ষত কমর এর্ং আগামী 
অ্মর্ক প্রজে ধমর মার্ুষমক ঘেক ওন্টাররওর ঘসৌন্দযন উপমভাগ করমত আসা মার্ুষমক সাহাযয কমর।"  

  

অোম্বসেবলমোর্ উইল িাকন ম্বল িম্বলর্, "ঘেট পাকন  অ্রফস সাউথউইক র্ীমচ রর্রর্ময়াগ করমে ঘদমখ আরম 

আর্রন্দত। এই সসকত এর্ং কযাম্পগ্রাউন্ড আমামদর অ্ঞ্চমের জর্য একটি গন্তমর্যর মমতা। আমরা সুমযাগসুরর্ধার 

র্যর্স্থা করার মাধযমম এর্ং র্াথরুম, শাওয়ার এর্ং পারকন ং স্থামর্র অ্রত প্রময়াজর্ীয় আধুরর্কায়মর্র মাধযমম 

ঘেক ওন্টাররও উপমভাগ করমত আসা মার্ুমষর জর্য সাউথউইকমক আমরা অ্র্াররত ও সুরর্ধাজর্ক কমর 

তুেমর্।"  

  

স্টজফ্ারসর্ কাউবন্টর আইর্-প্রম্বণতা স্টিাম্বডন র (Board of Legislators) সভাপবত স্কট স্টে িম্বলর্, 

"ঘজফারসর্ কাউরন্টমত ঘেক ও র্দীর সম্মুখভাগ আমামদর প্রাকৃরতক দমৃশযর সম্পদ এর্ং পযনটর্ আমামদর 

অ্থননর্রতক চারেকা শরক্তর একটি। আমরা আমামদর ঘেট পাকন গুরেমক আমামদর পযনটমর্র অ্ংশ রহমসমর্ গণয 
করর এর্ং ঘেক ওন্টাররওর রর্কটর্তী আমামদর এই র্ান্দরর্ক পামকন র উপর রর্রর্ময়াগ হমত ঘদমখ আমরা 
আর্রন্দত।"  



  

540-একমরর সাউথউইক র্ীচ ঘেট পাকন টি প্রশস্ত এর্ং জর্রপ্রয়, এটি দী ন র্ােমুয় সসকমত ঘরাদ ঘপাহামর্া ও 

দারুণ সাাঁতামরর সুমযামগর জর্য পরররচত। র্ারষনক 120,000-এর ঘর্রশ কযাম্পার ও রদমর্-র্যর্হারকারীরা 
রপকরর্ক, হাইরকং এর্ং ঘখোর মমধয ঘখোধুো উপমভাগ কমর থামক।  

  

ঘেট পাকন  র্যর্স্থামক পুর্রুজ্জীরর্ত করা এর্ং  মরর র্াইমর রর্মর্াদর্ র্যর্স্থা সম্প্রসারণ করার জর্য গভর্নর 

কুওমমার ঘয অ্ঙ্গীকার, পামকন র এইসর্ উন্নয়র্ তারই প্ররতফের্। গভর্নমরর রর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 ঘপ্রাগ্রাম 

(NY Parks 2020 program) হে 2020 সাে পযনন্ত ঘেমটর পাকন গুরের জর্য 900 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর 

মূমেযর পাশাপারশ, র্াচ্চামদর পামকন র সামথ যুক্তকরণ (Connect Kids to Parks) ঘপ্রাগ্রাম চতুথন-ঘগ্রমডর 

রশক্ষাথী ও তামদর পররর্ারমদর রর্র্ামূমেয রদমর্-র্যর্হামরর জর্য পামকন  ঢুকমত ঘদয়, এর্ং র্রঞ্চত সু্কমের 

রশক্ষাথীমদর ঘেট পাকন  ও ঐরতহারসক স্থার্ ঘদখমত সাহাযয করার জর্য পররর্হর্ অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমর।  

  

রর্উইয়কন  প্রামদরশক উদযার্, রর্মর্াদর্ ও ঐরতহারসক সংরক্ষণ অ্রফস (New York State Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) প্রায় 250 স্বতন্ত্র প্রামদরশক পাকন , ঐরতহারসক স্থার্, গেফ ঘকাসন, 
ঘর্ৌ াট ও রর্মর্াদর্মূেক ভ্রমণপথ তদাররক কমর, ঘযগুমো ঘদখমত প্ররতর্ের 71 রমরেয়র্ দশনর্াথী আমসর্। এই 
রর্মর্াদর্মকন্দ্রসমূহ সম্পমকন  অ্রতররক্ত তথয ঘপমত চাইমে ঘযাগামযাগ করুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্থর্া 
parks.ny.gov রভরজট করুর্ র্া ঘফসর্কু এ সংযকু্ত হর্, র্া টুইটামর এ ফমো করুর্।  
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