
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা 750 মাইল এম্পায়ার স্টেট স্টেইম্বলর সমাবি স্ট াষণা কম্বরর্  
  

স্টেম্বের েী নতম িহু-িেিহাম্বরর স্টেট স্টেইল বর্মনাম্বণ স্টেট ও স্থার্ীয় অংেীোর কততন ক 58টি প্রকল্প 
সম্পন্ন  
  

প্রকম্বল্প র্িবর্বমনত অফ-স্টরাড স্টেইলটি 180 মাইম্বলরও স্টিবে রম্বয়ম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এম্পায়ার স্টেট স্টেইল সম্পন্ন করার স্ট াষণা দিময়মের্, যা এখর্ 
স্টিমের িী নতম বহু-বযবহামরর স্টেট পথ, যা 31 দিমসম্বমর পুমরাপুদর চালু হমব। এই স্টেইলটি স্টমাট 
750 মাইল দবসৃ্তত, যার 75 েতাাংে সাইমকল আমরাহী, হাইকাসন, রার্াসন, ক্রস-কাদি দিয়ার ও 
স্টনা-স্টোরমির জর্য আিেন। দর্উ ইয়কন  দসটি স্টথমক হিসর্ এবাং চযামেইর্ ভযাদল হময় কার্ািা এবাং 
অ্যালবাদর্ স্টথমক এদর খাল বরাবর বামেমলা পযনন্ত র্তুর্ দবমর্াির্মূলক পথ দর্উ ইয়কন  স্টেমটর 
দবদচত্র প্রাকৃদতক িেৃয স্টিখার জর্য দর্উ ইয়কন  ও পযনটকমির জর্য একটি দর্রাপি এবাং মমর্ারম পথ 
প্রিার্ করমব। এম্পায়ার স্টেট স্টেইল বাদষনক 8.6 দমদলয়র্ বাদসন্দা ও পযনটক আকষনণ করমব বমল 
আো করা হমে।  
  
"প্রায় চার বের আমগ, আমরা এম্পায়ার স্টেট স্টেইল দর্মনামণর পদরকল্পর্া স্ট াষণা কমরদেলাম এবাং 
এটি সময়মত সম্পন্ন হময়মে এবাং র্ববমষনর আমগর দির্ স্টখালা হমব আদম তা স্ট াষণা করমত স্টপমর 
আর্দন্দত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টিমে এরকম স্টকামর্া পথ স্টর্ই- 750 মাইল বহু-বযবহামরর 
স্টেইল আক্ষদরক অ্মথন মযার্হাটর্ স্টথমক কার্াদিয়ার্ বিন ার, বামেমলা স্টথমক আলবাদর্ পযনন্ত। এটি 
শুধুমাত্র দর্উ ইয়মকন র প্রাকৃদতক স্টসৌন্দযন এবাং ইদতহাস অ্র্ুভব করার সুমযাগ প্রিার্ কমর র্া, একই 
সামথ এটি স্টেমটর প্রদতটি প্রান্ত স্টথমক দর্উ ইয়কন বাসীমির দবমর্ািমর্র জর্য একটি দর্রাপি আউটমলট 
প্রিার্ কমর স্টযমহতু আমরা COVID-19 মহামাদরর সামথ লড়াই চাদলময় যাদে। যখর্ আমরা েুটির 
দিমর্ আসদে, এখর্ আপর্ার মাি পমর দর্মজর জর্য অ্দভজ্ঞতা লাভ করার স্টচময় ভামলা সময় আর 
দকেু হমত পামর র্া।"  
  
"এই র্দজরদবহীর্ বেমরর সময়কামল, এম্পায়ার স্টেট স্টেইল অ্মর্মকর কামে একটি লাইেলাইমর্ 
পদরণত হময়দেল, কারণ স্থার্ীয় বাদসন্দারা দবশ্ববযাপী স্বাস্থয সাংক্রান্ত মহামাদর চলাকালীর্ সমময় 
দর্রাপি থাকা অ্বস্থায় তামির বাদড়র উম ামর্ দবমর্াির্মূলক সুমযাগ আদবষ্কার কমরদেমলর্," 
স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি স্টহাচুল িম্বলর্। "750 মাইল স্টেট পমথর সমাদি স্টকবল স্টেমটর দবদভন্ন 



 

 

স্থামর্র মমধয োরীদরক সাংমযাগ ততদর কমর র্া, একই সামথ এটি দর্মনাণ কমর স্টয আমরা দকভামব 
দর্উ ইয়কন  স্টেমটর দবমর্াির্, অ্থননর্দতক উন্নয়র্ ও পযনটমর্র উৎস দহমসমব আমামির প্রাকৃদতক 
দবস্ময় ও ঐদতহাদসক কদরমিারমক পুর্রায় কল্পর্া করদে।"  
  
গভর্নমরর 2017 সামলর স্টেট অ্ব স্টেমটর ভাষমণ প্রবদতন ত, এম্পায়ার স্টেট স্টেইল েীত সহ সারা 
বের স্টখালা থাকমব। এটি একটি স্টেটবযাপী দর্রবদেন্ন সমেতযকু্ত রুট ততদর করমত 20টি আঞ্চদলক 
স্টেইল সাংযুক্ত কমর। সময়মত স্টেইল সম্পন্ন করার জর্য 58টি স্বতন্ত্র প্রকমল্পর অ্াংে দহমসমব, 180 
মাইমলরও স্টবদে র্তুর্ অ্ে-স্টরাি স্টেইল ততদর করা হময়মে এবাং 400 মাইল আমগ দবদেন্ন, 
অ্ে-স্টরাি স্টেইল োাঁক িরূ করা এবাং উচ্চ োদেক এলাকায় স্টরলপথ ও পাদর্ ক্রদসাং এর মত 
প্রমকৌেল চযামলঞ্জ সহজ করার জর্য সাংযুক্ত করা হময়মে।  
  
দর্উ ইয়কন  স্টেট দিপাটন মমন্ট অ্ব োন্সমপামটন ের্ (New York State Department of 
Transportation) 170 মাইল অ্র্-স্টরাি সাইমকমলর রুট দবভাগগুদলর উন্নত কমরমে এবাং যখর্ 
সম্ভব হয় তখর্ কম গদতর গ্রামীণ স্টরািওময় এবাং েহমরর রাস্তায় যাতায়াত বাড়ায়। দর্উ ইয়কন  
স্টেট পযনটকমির স্বাগত জার্ামর্ার জর্য রুট বরাবর 45টি স্টগটওময় ও স্টেইলমহি স্থাপর্ কমরমে 
এবাং দসগমর্জ, বযাখযামূলক পযামর্ল, বাইক স্টরক এবাং স্টবঞ্চগুদল দিময় স্টেইল ব্র্যাদডাং কমরমে।  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টেইল ওময়বসাইটটি স্টসগমমন্ট বণনর্া, অ্যামেস পময়ন্ট, স্টেইল িরূত্ব, পাদকন াং এলাকা, 
দবশ্রামাগার এবাং দর্কটবতী সুদবধা এবাং আকষনণ সহ স্টেইল তথয দ্রুত এবাং সহজ অ্যামেস প্রিার্ 
কমর। ওময়বসাইমটর প্রদতদক্রয়ােীল এবাং বযবহারকারী-বান্ধব র্কো বযবহারকারীমির স্টমাবাইল 
দিভাইস স্টথমক দমথদিয় মার্দচত্র অ্যামেস, আগ্রমহর দর্দিনষ্ট অ্বস্থামর্ জমু করমত, এবাং স্টেইল 
স্টসগমমমন্টর িাউর্মলাি/মদু্রণ করমত মার্দচত্র অ্যামেস করমত অ্র্ুমদত স্টিয়। সাইদিেরা একটি 
দর্বনাদচত স্টেইল স্টসগমমন্ট অ্র্ুসরণ করার জর্য অ্তযন্ত দবস্তাদরত দর্মিনের্াসহ "দকউ েীট (cue 
sheet)" মুদ্রণ করমত পামর। সাইটটিমত কযাম্পগ্রাউড, পাকন , ঐদতহাদসক স্থার্ এবাং স্থার্ীয় 
কদমউদর্টির মমধয জর্দপ্রয় েমপর মমতা স্টেইমলর বা তার কাোকাদে দবদভন্ন কাযনক্রম এবাং গন্তবয 
সম্পমকন  তথয রময়মে।য়  
  
সম্প্রদত সমাি প্রকল্পগুমলার মমধয রময়মে:  
  
হাডসর্ ভোবল (Hudson Valley)  

• অোলিাবর্-হাডসর্ ইম্বলকবেক স্টেইল (Albany-Hudson Electric Trail): হািসর্ দরভার 
ভযাদল গ্রীর্ওময় (Hudson River Valley Greenway) স্টরর্মসলার েহর স্টথমক স্টরর্মসলার 
এবাং কলাদম্বয়া কাউদন্টর হািসর্ েহর পযনন্ত 36 মাইল অ্ে-স্টরাি এবাং রাস্তায় দর্মনাণ। 45 
দমদলয়র্ মাদকন র্ িলামরর স্টেইল একটি তবিযুদতক েদলর ঐদতহাদসক রুট অ্র্ুসরণ কমর যা 
1900 স্টথমক 1929 পযনন্ত পদরচাদলত হময়দেল। কদরমিারটি র্যাের্াল দগ্রমি (National 
Grid) এর মাদলকার্াধীর্, যা দর্উ ইয়কন  স্টেটমক রুমটর একটি স্টেইল দর্মনামণর অ্র্ুমদত 
স্টিয়।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-20th-proposal-2017-state-state-complete-empire-state-trail-2020
http://empiretrail.ny.gov/


 

 

• স্টমব্রুক স্টেইলওম্বয় (Maybrook Trailway): স্টমমো-র্থন স্টরইলমরাি (Metro-North Railroad) 
িযামচস কাউদন্টর স্টহাপওময়ল জাংের্ স্টথমক দর্দিয় "স্টবকর্ লাইর্" কদরমিারটিমত একটি 
র্তুর্ 23 মাইল স্টরলপথ ততদর কমরমে যা পটুর্াম কাউদন্টর দব্র্উোমর পাউদলাং, সাউথইে, 
দপটারসর্, দবকমযার্ ও ইে দেেদকল েহমরর মধয দিময় যামে। রুট বরাবর, স্টেইল বাতাস 
গ্রামীণ প্রাকৃদতক িেৃয ও বর্ এলাকার মমধয স্টমৌসুমী জলপ্রপাত এবাং আপ্পালাদচয়ার্ স্টেইলটি 
অ্দতক্রম কমর। 42 দমদলয়র্ মাদকন র্ িলামরর দবকর্ লাইর্ দেল দর্উ ইয়কন  েহমরর উত্তমর 
হািসর্ র্িী জমুড় প্রথম অ্ল-স্টরল মালবাহী সাংমযাগ। এটি মূলত 1892 সামল একটি স্টরল 
লাইর্ দহমসমব স্টখালা হময়মে এবাং দর্উ ইয়কন  এবাং িদক্ষণ দর্উ ইাংলযামডর মমধয একটি 
গুরুত্বপূণন পদরবহর্ সাংমযাগ দহমসমব পদরমষবা প্রিার্ কমর, স্টপাগদকপদস হিসর্ র্িীর উপমরর 
স্টসতুর মধয দিময় িাদবন জাংের্ (Derby Junction) ও স্টমব্রুমকর মমধয স্টের্ বহর্ কমর যা 
এখর্ হািসমর্র ওভার ওয়াকওময়।  

• হাডসর্ বরভার বিকইয়াডন  স্টেইল (Hudson River Brickyard Trail): দকাংের্ েহর হািসর্ 
র্িী তীরমরখা বরাবর একটি র্তুর্ 1.5 মাইল এম্পায়ার স্টেট স্টেইল দবভাগ দর্মনাণ কমরমে। 
1.4 দমদলয়র্ মাদকন র্ িলামরর প্রকল্পটি দসটি অ্ব দকাংের্ ও টাউর্ অ্ে আলোর োমডর 
সামথ দর্দমনত হময়দেল স্টেট অ্ে দিপাটন মমন্ট এবাং হিসর্ দরভার ভযাদল দগ্রর্ওময়র স্টেমটর 
দমদলত অ্র্ুিামর্র সামথ।  

• িোটাবর পাকন  বসটি স্টগটওম্বয় (Battery Park City Gateway): 450,000 মাদকন র্ িলামরর 
স্টগটওময়টি স্টলায়ার মযার্হাটর্ স্টেইমলর িদক্ষণ টাদমনর্াস দচদিত কমর।  

এবর কোর্ালওম্বয় স্টেইল (Erie Canalway Trail)  

• েে রালফ বস. উইলসর্ জবুর্য়র স্টগটওম্বয়স (The Ralph C. Wilson Jr. Gateways): পদিম 
দর্উ ইয়মকন র এই চারটি স্টগটওময় স্টেইল দভদজটরমির জর্য একটি স্বাগত সাংমযাগ প্রিার্ কমর: 
বামেমলার বামেমলা হারবার স্টেট পাকন  (Buffalo Harbor State Park); স্টটার্াওয়াডায় 
এদর খামলর পদিম প্রমবেদ্বামর; লকমপামটন র োইভ লক পাকন  (Five Locks Park) এ এবাং 
স্টরামচোমরর স্টজমর্দস ভযাদল পাকন  (Genesee Valley Park) এ। স্টগটওময়র মমধয রময়মে 
স্থার্ীয় ও স্টেট বযাপী স্টেইল তথয, বাই সাইমকল স্টরক এবাং স্টেিযকু্ত গ্রার্াইট ব্লক আসর্ 
দবদেষ্ট দকয়িস তবদেষ্টয। প্রদতটি স্টগটওময়মত বামেমলা দবমলর প্রয়াত মাদলকমক সম্মার্ জার্ামত 
একটি "রালে দস. উইলসর্, জদুর্য়র" স্মৃদত েলক রময়মে। িয রালে দস. উইলসর্, 
জদুর্য়র োউমডের্ (The Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) স্টগটওময়র জর্য 2.6 
দমদলয়র্ মাদকন র্ িলার প্রিার্ কমর।  

• মোম্বসডর্ বিজ (Macedon Bridge): দর্উ ইয়কন  স্টেট দিপাটন মমন্ট অ্ব োন্সমপামটন ের্ (New 
York State Department of Transportation, NYSDOT) এদর খামলর উপর যার্বাহর্ 
চলাচমলর একটি বন্ধ স্টসতু পুর্রুদ্ধার কমরমে। 4.2 দমদলয়র্ মাদকন র্ িলামরর দবদর্ময়াগ 
একটি বাই সাইমকল এবাং হাাঁটার পথ ততদর এবাং একটি স্থার্ীয় পাকন  ততদর কমর।  

• এবর ব্লভড-বসরাবকউস (Erie Blvd-Syracuse): NYSDOT পূবন দসরাদকউস স্টথমক দিউইট 
(DeWitt) পযনন্ত এদর বুমলভামিন র মাঝামাদঝ একটি 3 মাইল পথ দর্মনাণ কমর। প্রকমল্পর 
স্টমাট বযয় 23 দমদলয়র্ মাদকন র্ িলার।  



 

 

• লুপ েে স্টলক স্টেইল-বসরাবকউস (Loop the Lake Trail-Syracuse): ওর্র্িাগা কাউদন্ট 
ওর্র্িাগা হ্রমির িদক্ষণ তীমর একটি র্তুর্ 1.5 মাইল পথ দর্মনাণ কমরমে, যার মমধয 
CSX-এর স্টরল লাইমর্র উপর একটি র্তুর্ বাইসাইমকল/পথচারী স্টসতু রময়মে। প্রকল্পটি 
কাউদন্ট ও স্টেিামরল তহদবলসমূমহর সমে অ্থনায়র্ করা হময়দেল।  

• ইউটিকা (Utica): দর্উ ইয়কন  স্টেট কযার্াল কমপনামরের্ 9.3 দমদলয়র্ মাদকন র্ িলার 
দবদর্মময় ইউটিকা স্টথমক পূবন দিমক একটি র্তুর্ 3.5 মাইমলর পথ দর্মনাণ কমরমে  

• হারবকমার কাউবন্ট: দর্উ ইয়কন  স্টেট কযার্াল কমপনামরের্ (New York State Canal 
Corporation) রুট 167 একটি র্তুর্ 2.2 মাইল স্টেইল স্টসকের্ লক E18, একটি র্তুর্ 
1.3 মাইল স্টেইল স্টসকের্ ফ্রােমোটন  স্টথমক ইদলয়র্ পযনন্ত এবাং ইদলয়র্ স্টথমক স্টমাহহাক পযনন্ত 
একটি র্তুর্ 2 মাইল পথ সম্পন্ন কমরমে। এই প্রকল্পগুদল স্টমাট 16.4 দমদলয়র্ মাদকন র্ 
িলামরর।  

চোম্পলাইর্ কোর্ালওম্বয় (Champlain Canalway)  

• স্টফাটন  এডওয়াডন  স্টিম্বক স্টফাটন  অোর্: দর্উ ইয়কন  স্টেট কযার্াল কমপনামরের্ (New York 
State Canal Corporation) সাংলগ্ন িটুি স্টেইল স্টসকের্ দর্মনাণ কমর। 14.3 দমদলয়র্ মাদকন র্ 
িলামরর দবদর্ময়াগ স্টোটন  এিওয়ািন  স্টথমক স্টোটন  অ্যার্ পযনন্ত একটি 12 মাইল পথ ততদর।  

• স্টফাটন  অোর্ স্টিম্বক কমেক: NYSDOT ওয়াদোংটর্ কাউদন্টমত একটি র্তুর্ 0.75 মাইল 
অ্ে-স্টরাি স্টেইল দর্মনাণ কমর এবাং 2 দমদলয়র্ মাদকন র্ িলার খরচ কমর স্থার্ীয় রাস্তায় 7 
মাইল পথ দর্ধনারণ কমর।  

বর্উইয়কন  স্টেট পাকন স এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "দর্উ ইয়কন  স্টেটমক বাইমরর 
দবমর্ািমর্র জর্য একটি অ্তুলর্ীয় গন্তবয দহমসমব গমড় তুলমত এম্পায়ার স্টেট স্টেইল (Empire State 
Trail) গভর্নর কুওমমার স্বমের একটি প্রমাণ। সবমচময়ম  অ্দভজ্ঞ িরূপাল্লার সাইমকল আমরাহী স্টথমক 
শুরু কমর দেশুমির সামথ পাদরবাদরক গ্রুমপর সকমলই এই পথ উপমভাগ করমব। মার্ুষ দ্রুত সাইমকল 
চালামত পামর অ্থবা বাদড়র কাোকাদে হাাঁটমত পামর, অ্থবা তারা স্টেমটর এক প্রান্ত স্টথমক অ্র্য 
প্রামন্ত দর্ময় যাওয়ার জর্য একটি মাদি-স্টি অ্যািমভঞ্চামরর পদরকল্পর্া করমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র পবরচালক িায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "সিয সমাি 
হওয়া এম্পায়ার স্টেট স্টেইল (Empire State Trail) এর জর্য গভর্নর কুওমমার িদৃষ্টভদে খাল 
উপকূমলর সম্প্রিাময়র বাদসন্দামির জর্য ও দর্উ ইয়কন  জমুড় এবাং এর বাইমরও উভয় িেনকমির জর্য 
বযদতক্রমী বদহরের্ দবমর্ািমর্র সুমযাগ ততদর করমত খাল বযবস্থাটি বরাবর সনু্দর িদৃষ্টভদের সামথ 
অ্থননর্দতক উন্নয়র্মক একদত্রত কমরমে। এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর এদর কযার্ালওময় এবাং চযামেইর্ 
কযার্ালওময় স্টেইল স্টসগমমন্ট গুমলা দর্উ ইয়কন বাসীমির আমামির স্টেমটর স্টিাতলা জলপমথর ঐদতহাদসক 
স্টটাপামথর সামথ র্তুর্ কমর পদরচয় কদরময় স্টিয় এবাং দর্উ ইয়কন  খাল বযবস্থার সমৃদ্ধ ঐদতমহযর 
সামথ র্তুর্ প্রজন্মমক সাংযকু্ত কমর।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  বডপাটন ম্বমন্ট অি োন্সম্বপাম্বটন ের্ (New York Department of Transportation) এর 
কবমের্ার মোবর স্টিম্বরস স্টডাবমংম্বয়জ িম্বলর্, "750 মাইল এম্পায়ার স্টেট স্টেইল সম্পন্ন করা দর্উ 
ইয়কন  স্টেমটর জর্য একটি সদতযকামরর ঐদতহাদসক অ্জন র্ যা পদরবহর্ অ্বকা ামমামত দবদর্ময়াগ এবাং 
আমামির সম্প্রিাময়র প্রাণেদক্তর মমধয গুরুত্বপূণন সাংমযাগ প্রিেনর্ কমর। এই চমৎকার পথ সব সময় 
পদরমবেগত িায়বদ্ধতা, পযনটর্ ও অ্থননর্দতক উন্নয়র্ উন্নীত করার সময় দর্উ ইয়কন বাসী ও 
পযনটকমির অ্সাংখয প্রজন্মমক এম্পায়ার স্টেমটর দবশ্বদবখযাত প্রাকৃদতক দবস্ময় ও স্টসৌন্দযন অ্মেষণ 
করমত এবাং সব বয়স এবাং ক্ষমতার বযবহারকারীমির অ্তুলর্ীয় দবমর্াির্মূলক অ্যামেস প্রিার্ 
করমব। দর্উ ইয়কন  স্টেট দিপাটন মমন্ট অ্ব োন্সমপামটন ের্ গভর্নর কুওমমার স্বে পূরমণ গুরুত্বপূণন 
ভূদমকা পালর্ করমত স্টপমর গদবনত। এমেলদসওর (Excelsior)!"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation) 
কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, "যখর্ তারা স্থার্ীয়ভামব পুর্দর্নমনাণ করমত সক্ষম হয় দর্উ 
ইয়মকন র প্রাকৃদতক িেৃয আউটমিার অ্র্ুসন্ধার্ ও স্টেমটর দবশ্বমামর্র প্রাকৃদতক সম্পমির অ্দভজ্ঞতা 
লামভর অ্সাধারণ সুমযাগ প্রিার্ কমর। এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর জর্য এই স্টরামাঞ্চকর মাইলেলক 
দর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম প্রধার্ দবমর্াির্মূলক সুমযাগ বৃদদ্ধ কমর এবাং আমামির স্টেমটর তবদচত্রযময় 
সম্প্রিায়মক প্রিেনর্, তামির স্থার্ীয় অ্থনর্ীদতমক চাো করা এবাং আমামির পদরমবমের সামথ আমরা 
দর্উ ইয়কন বাসীমির সাংযুক্ত করার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্েীকার প্রিেনর্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বিাবরটি (New York Power Authority) স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং বর্িনাহী প্রধার্ 
কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলম্বের্, "এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর সমাদি খাল উপকূলীয় 
সম্প্রিায়গুদলমত দবদর্ময়ামগর জর্য গভর্নর কুওমমার প্রদতশ্রুদত এবাং খালগুদলর পরু্রায় কল্পর্া করার 
প্রোংসা কমরমে। একসামথ, এই দবদর্ময়াগ অ্থননর্দতক প্রবৃদদ্ধর চালক দহমসমব খামলর ভূদমকা রক্ষা 
কমর। এম্পায়ার স্টেট স্টেইল দর্উ ইয়কন বাসীমির জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করমব এবাং একই সামথ 
খামলর চারপামের প্রাকৃদতক িমৃেয ইমতামমধয দবিযমার্ ঐদতহাদসক স্টসৌন্দযন প্রিেনর্ করমব।"  
  
স্টমম্বোপবলটর্ োন্সম্বপাটন  অিবরটি (Metropolitan Transportation Authority) স্টমম্বো-র্িন স্টরলওম্বয়র 
স্টপ্রবসম্বডন্ট কোিবরর্ বরর্াবি িম্বলর্, "আদম গভর্নর কুওমমামক তার স্বমের জর্য এবাং আমামির 
প্রদতভাবার্ এবাং দর্মবদিত স্টমমো-উত্তর প্রকল্প িলমক স্টমমো-উত্তমরর দবকর্ লাইর্ বরাবর এই 
এলাকায় র্তুর্ জীবর্ স্টিওয়ার জর্য ধর্যবাি জার্ামত চাই। এই প্রকল্প দর্দিত কমর স্টয দর্উ 
ইয়কন বাসী এবাং বদহরাগত উৎসাহীরা িেমকর পর িেক ধমর এই স্টরলপথ উপমভাগ করমত পারমব।"  
  
হাডসর্ বরভার ভোবল গ্রীর্ওম্বয় বর্িনাহী পবরচালক স্কট স্টকলার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার এম্পায়ার 
স্টেট স্টেইমলর স্ট াষণাটি দর্উইয়কন  দসটি ও এদর খামলর মমধয গ্রীর্ওময় স্টেইল ততদরর জর্য দর্উ 
ইয়কন  স্টেমটর িদৃষ্টভদেমক সমূ্পণন কমরমে এবাং এটি হিসর্ ভযাদলর উপমর এবাং র্ীমচ সম্প্রিাময়র 
প্রমচষ্টামক আইকদর্ক বহু-বযবহামরর স্টেইমল দবকাে করমত পামর।"  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি ভাচুন য়াল পাসমপাটন  কমনসূদচ চাল ুকরার স্ট াষণা কমরমের্ যা 
দর্উ ইয়কন  স্টেট স্টব্র্য়াসন অ্যামসাদসময়েমর্র (New York State Brewers Association) এর সামথ 



 

 

স্টযৌথভামব এম্পায়ার স্টেট স্টেইলমক দ মর 200টি ক্রােট ব্রুয়াদর প্রিেনর্ করমব। দর্উ ইয়কন  স্টেট 
আইর্জীবী সদমদত (New York State Bar Association, NYSBA) এর দবিযমার্ দর্উইয়কন  
ক্রােট দবয়ার অ্যামপর মাধযমম সরবরাহ করা এম্পায়ার স্টেট স্টেইল ব্রুয়াদর পাসমপাটন  (The 
Empire State Trail Brewery Passport), দর্উ ইয়কন মক এম্পায়ার স্টেট স্টেইমলর 10 মাইমলর 
মমধয ব্রুয়াদরগুদল স্টিখার জর্য উৎসাদহত করমব। স্টেইল বরাবর প্রদতটি ব্রুয়াদরদরমত, িেনর্াথীরা 
অ্যাপটির উভয় পাসমপাটন  স্টপ্রাগ্রাম - দথাংক NY, দরাংক NY পাসমপাটন  এবাং এখর্ এম্পায়ার স্টেট 
স্টেইল ব্রুয়াদর পাসমপামটন  েযাম্প অ্জন র্ কমর অ্যাপটিমত দিদজটালভামব স্টচক-ইর্ করমত পামরর্। 
অ্যাপটি সম্পমকন  অ্দতদরক্ত তথয এখামর্ পামবর্।  
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