
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আউটম্ব ার অবভজ্ঞতার জর্ে একটি র্তুর্ উপায় সরিরাহ কম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেট 
পাকন  ও স্টটন্টম্বরর মম্বযে অংেীদাবরম্বের স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
45 র্তুর্, সম্পণূন রূম্বপ সবিত সাইটগুবল স্টেট পাকন গুবলম্বত সহজ, আরামদায়ক কোবম্পং অবভজ্ঞতা 

প্রদার্ কম্বর  
  

 এই গ্রীম্বে হা সর্ ভোবল সাইটগুবলর জর্ে সংরক্ষণ এখর্ উপলভে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ হাডসর্ ভযালির চারটি স্টেট পামকন  45টি র্তুর্ সাইটসহ একটি 
র্তুর্ স্টটন্ট কযালপিং পলরমেবার জর্য একটি সরকালর-স্টবসরকালর অ্িংশীদালরমের স্ট ােণা 
লদম়েমের্। অ্মরঞ্জ ও রকিযান্ড কাউলন্টর হযালরমযার্ স্টেট পামকন র স্টসবামগা ও লসিভার মাইর্ 
এিাকা়ে লরজাভন  করার জর্য স্টটন্টামরর সপূণন সলিত কযাপসাইটগুলি; কিলি়ো কাউলন্টর টামকালর্ক 
স্টেট পাকন  ও স্টিক তাগকালর্ক স্টেট পাকন ; ও ডামচস কাউলন্টর লমিস-র্লর স্টেট পামকন  উপিভয।  
  
পলরমেবাটি তাাঁবু,  ুমমর বাসস্থার্ ও প্রলতটি সাইমট কযালপিংম়ের জর্য প্রম়োজর্ী়ে সরঞ্জামমর একটি 
লমশ্রণ সরবরাহ কমর। সমস্ত আইমটম স্টসট আপ করা হম়েমে এবিং অ্লতলরক্ত সুলবধার জর্য আগমমর্র 
পমর বযবহার করার জর্য প্রস্তুত এবিং সাইটগুলি স্টটন্টর কমীমদর মাধযমম রক্ষণামবক্ষণ করা হ়ে।  
  
"স্টেট পামকন  কযালপিং বনু্ধ ও পলরবামরর সামে অ্সাধারণ আউটমডার অ্মেেণ করার একটি আদশন 
উপা়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্িংশীদালরে লর্উ ই়েমকন র সুপ্রলসদ্ধ আউটমডামর দশনর্ােীমদর 
আকৃষ্ট করমত, আমামদর পর্নটর্ অ্েনর্ীলতমক উন্নত করমত এবিং জর্গণমক স্টেমটর স্টদও়ো সমস্ত 
অ্লভজ্ঞতা়ে সাহার্য করার জর্য ববলচত্র্যম়ে ও স্টরামাঞ্চকর গন্তবয বতলর করার জর্য আমামদর কাজ 
চালিম়ে র্ামে।"  
  
"র্া একটি অ্তযন্ত কঠির্ বের হম়েমে, আমামদর স্টেট পাকন গুলি স্টকার্ প্রলতষ্ঠামর্ কাজ র্া করার 
উপর লভলি কমর সলি়ে োকমত এবিং লর্উ ই়েমকন র প্রাকৃলতক রত্ন উপমভাগ করমত একটি অ্মূিয 
সিংস্থার্ লহমসমব কাজ কমরমে," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি স্টহাচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ কযালপিং 
সাইটগুলি স্বাস্থযকর আউটমডার লবমর্াদর্ প্রচামরর পাশাপালশ স্থার্ী়ে পর্নটর্মক উৎসালহত করার জর্য 
র্তুর্ ও মজাদার উপা়ে বতলর করার জর্য লর্উ ই়েকন  স্টেমটর প্রলতশ্রুলতর প্রলতলর্লধে কমর।"  
 
সমস্ত অ্বস্থামর্র মমধয রম়েমে একটি উাঁচু প্ল্যাটফমমনর উপমর 10 ফুট বাই 12 ফুট, কযার্ভাস-
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প্রাচীরর্ুক্ত তাাঁবু। প্রলতটি সাইমট একটি সাধারণ আকামরর স্টচম়ে বড় আকামরর লবোর্া ও স্টমমলর 
স্টফাম গলদ, একটি স্টপ্রামপর্ লহটিিং স্টসাসন, একটি স্টসৌরশলক্ত চালিত "সার্" শাও়োর, একটি কযাপ 
ট়েমিট, জমির পাত্র্, অ্যালডমরান্ডাক স্টচ়োর, একটি ফা়োর লপট, লিি ও স্টোমরজ এবিং স্টবঞ্চ সহ 
একটি লপকলর্ক স্টটলবি সলিত রম়েমে।  
অ্লতলেমদর লসমেি, ডাবি ও লিপি সাইমটর অ্পশর্ রম়েমে। লসমেিরা ে়ে জর্ পর্নন্ত  ুমামত পামর 
(প্রধার্ তাাঁবুমত দজুর্ অ্লধবাসী এবিং একটি প্রদি পপ-আপ তাাঁবুমত চারজর্ অ্লধবাসী)। ডাবি 
সাইট - বা বনু্ধ সাইটগুলিমত - 12 জর্ পর্নন্ত  মুামত পামরর্ (দটুি প্রধার্ তাাঁবুর প্রলতটিমত দজুর্ 
অ্লধবাসী এবিং দটুি সরবরাহ করা পপ-আপ তাাঁবুর প্রলতটিমত চারজর্ অ্লধবাসী) এবিং লিপিগুলি 
গ্রুপ কযালপিং স্টক সামঞ্জসয করমত পামর।  
  
"স্টটন্টামরর সামে অ্িংশীদালরে হি র্তুর্ দশনর্ােীমদর কামে স্টপৌাঁোমর্ার এবিং আরও লর্উ ই়েকন বাসীমক 
বাইমর স্টর্মত এবিং সলি়ে হমত উৎসালহত করার একটি সুমর্াগ।" স্টেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার 
এবরক কুম্বলম্বসই  িম্বলর্। "আমরা এই িীমে শুরু করার জর্য এবিং হাডসর্ উপতযকার অ্মর্ক 
আউটমডার অ্ফামরর সামে মার্ুেমক সিংর্ুক্ত করার অ্মপক্ষা়ে রম়েলে। প্রমতযমকরই স্টেট পামকন  
কযালপিং উপমভাগ করার সরঞ্জাম বা জ্ঞার্ স্টর্ই এবিং এই অ্িংশীদালরে আরও লর্উ ই়েকন বাসীমদর 
কামে এই ক্লালসক আউটমডার অ্লভজ্ঞতা প্রবতন মর্র একটি চমৎকার উপা়ে।"  
  
"একটি লর্উ ই়েকন  লসটি-লভলিক স্টকাপালর্ লহমসমব, এই অ্ঞ্চি জমুড় তার অ্লবশ্বাসয পাকন  লসমেম 
সমেনর্ কারী আমামদর লর্জ স্টেমটর সামে অ্িংশীদালরে করা হমে গুরুেপূণন," স্টটন্টাম্বর বিপণম্বর্র 
ভাইস স্টপ্রবসম্ব ন্ট ট  বকং িম্বলর্। "স্টটন্টামরর মাধযমম, আমরা আশা কলর লর্উ ই়েকন বাসী ও 
স্টেমটর বাইমর রম়ে র্াও়ো দশনর্ােীরা একইভামব অ্লবশ্বাসয প্রাকৃলতক সিংস্থার্ ও স্টেমটর স্টর্ 
পাকন গুলির অ্ফার করমব তা অ্মেেণ করমব। স্টেমটর লবশাি প্রাকৃলতক দশৃয ও অ্র্ুমপ্ররণামূিক দশৃয 
উপমভাগ করার জর্য স্টটন্টর একটি আশ্চর্নজর্ক সাইট খুাঁমজ পাও়ো সহজ কমর স্টতামি।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট পর্নটম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক রস ব . স্টরবভ িম্বলম্বের্, "কযালপিং লর্উ ই়েকন  স্টেমটর 
চমৎকার আউটমডার অ্লভজ্ঞতা িামভর করার একটি অ্সাধারণ উপা়ে এবিং এই র্তুর্ পলরমেবাটি 
লর্উ ই়েমকন র অ্তুির্ী়ে স্টেট পাকন গুলি উপমভাগ করা আমগর স্টচম়ে সহজ কমর তুিমব। আই িাভ 
NY (I LOVE NY) স্টেট জমুড় লবসৃ্তত লবলভন্ন কযালপিং অ্ফারগুলির অ্িংশ লহমসমব বালসন্দা ও 
দশনর্ােীমদর জর্য একইভামব উপিভয এই লবসৃ্তত সলিত সাইটগুলির উপিভযতা প্রচামরর প্রতযাশা়ে 
রম়েমে।"  
  
বসম্বর্টর মাইক মাটুন বচ িম্বলর্, "লর্উ ই়েকন  স্টেমট দশনর্ােীমদর ইলতবাচক প্রভাব অ্র্স্বীকার্ন এবিং 
COVID-19 মহামারীর সম়ে খুব কম ারভামব লমস করা হম়েমে। পর্নটর্ লবি়ে, কমনসিংস্থার্ ও কর 
রাজমস্বর মাধযমম পলরবার, বযবসা ও সরকামরর জর্য উমেখমর্াগয সুলবধা বতলর কমর। ভ্রমণ খাত 
আমামদর অ্েনর্ীলতর একটি অ্লবমেদয অ্িংশ এবিং আমামদর পুর্রুদ্ধামরর একটি মূি চালিকাশলক্ত 
হমব। আমার লডলিক্ট হযালরমযার্ স্টেট পাকন  সহ আমামদর সবমচম়ে সুন্দর স্টেট পাকন  গুলির 
স্টকন্দ্রলবন্দ ুএবিং সুলবধাজর্কভামব লর্উ ই়েকন  লসটির ঠিক বাইমর অ্বলস্থত। লর্উ ই়েকন  স্টেট ও 
স্টটন্টামরর মমধয এই র্তুর্ অ্িংশীদালরে হাডসর্ উপতযকা়ে পর্নটর্ ডিার লফলরম়ে আর্মব, আমামদর 



 

 

অ্ঞ্চি ও এর লবমর্াদর্মূিক আকেনণগুলিমত র্তুর্ দশনর্ােীমদর পলরচ়ে কলরম়ে স্টদমব এবিং আমামদর 
ঐলতহালসক স্টেট পাকন  লসমেম সিংরক্ষণ ও প্রসামর সহা়েতা করমব। আলম সব পক্ষমক তামদর 
সলিলিত প্রমচষ্টার জর্য সাধুবাদ জার্াই।"  
  
স্টসম্বর্টর স্টজমস স্কাউবফস িম্বলর্, "হাডসর্ ভযালি পাকন গুলি স্টকবি স্থার্ী়ে বালসন্দামদর জর্য একটি 
গুরুেপূণন লবমর্াদর্মূিক সিংস্থার্ র়্ে; তারা আমামদর লডলিমক্টর জর্য একটি প্রধার্ পর্নটর্ চািক 
লহমসমব কাজ কমর। এই অ্িংশীদালরে দশনর্ােীমদরমক আমামদর পাকন গুলির সামে স্টর্াগামর্ামগর র্তুর্ 
সুমর্াগ প্রদার্ করমব এবিং এই িীমে অ্মরঞ্জ ও রকিযান্ড সম্প্রদা়ে জমুড় এই পর্নটর্ ডিারগুলি কাজ 
করমত স্টদমখ আলম আর্লন্দত।"  
  
অোম্বসেবল সদসে কালন ব্রাম্বিম্বর্ক িম্বলর্, "হযালরমযার্ স্টেট পামকন র স্টসবামগা ও লসিভার মাইর্ 
এিাকা়ে অ্সাধারণ র্তুর্ কযাপসাইট বতলর করার অ্িংশীদালরমের কো শুমর্ আলম আর্লন্দত 
হম়েলেিাম। এই প্রকমে কাজ করা পুরুে ও মলহিারা একটি আশ্চর্নজর্ক কাজ কমরমের্ এবিং আলম 
সবাইমক পলরলচত হও়োর সুমর্াগ লর্মত এবিং র্তুর্ সাইটগুলির গবন করা র্তুর্ বাসস্থার্গুলির সলুবধা 
লর্মত উৎসালহত কলর। আসুর্ সবাই বাইমর র্াই এবিং এই িীমে লকেু স্মৃলত বতলর কলর!"  
  
অোম্বসেবল সদসে মাইক ললার িম্বলর্, "হযালরমযার্ স্টেট পাকন  (Harriman State Park) এ আসন্ন 
িীমের জর্য স্টটন্টার অ্িংশীদালরে স্টদমখ আলম আর্লন্দত। স্টর্মহতু আমরা COVID-19 স্টেমক 
পুর্রুদ্ধামরর প্রলি়ো চালিম়ে র্াব, তখর্ এই ধরমর্র সরকারী-স্টবসরকারী অ্িংশীদালরে রকিযান্ড 
কাউলন্টর বালসন্দামদর উপকৃত করমব।" "আলম স্টটন্টামরর সামে এই উদ্ভাবর্ী র্তুর্ অ্িংশীদালরমের 
জর্য NYS পাকন গুলিমক সাধুবাদ জার্াই র্া লর্উ ই়েকন বাসীমদর জর্য আমামদর স্টেট পাকন গুলি  ুমর 
স্টদখার সুমর্াগমক আমরা প্রসালরত করমব। একজর্ আউটমডার বযলক্ত লহমসমব, আলম জালর্ স্টর্ কী কী 
সরঞ্জাম জরুরী এবিং লকেু স্টিাক লবলর্ম়োগ করমত র্াও চাইমত পামর স্টস সপমকন  শুরুর সম়ে 
কযালপিংম়ের অ্লভজ্ঞতাটি লকেুটা লবস্ম়েকর হমত পামর। এই স্টরলড-টু-ইউজ মমডিটি স্টসই সমস্ত 
সিংরক্ষণমক একপামশ রামখ এবিং এমর্ অ্মর্ক স্টিামকর কামে কযালপিং খুমি স্টদ়ে র্ারা অ্র্যো়ে এটি 
স্টচষ্টা র্াও করমত পামর। লর্উ ই়েকন বাসীমদর বাইমর এবিং আমামদর সুন্দর স্টেট উদযামর্ লর্ম়ে 
র্াও়োর জর্য আপর্ামদর চিমার্ প্রলতশ্রুলতর জর্য কলমশর্ার কুমিমসদ ও গভর্নরমক ধর্যবাদ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে স্টকাবলর্ স্টজ. বিট িম্বলর্, "আমামদর হাডসর্ ভযালির স্টেট পাকন গুলি একটি 
পাবলিক স্টিজার। কযালপিংম়ের সুমর্াগ সম্প্রসারমণর জর্য এই র্তুর্ উদ্ভাবর্ী সরকারী-স্টবসরকারী 
অ্িংশীদালরে স্থার্ী়ে পলরবার ও দশনর্ােীমদর জর্য অ্র্ুরূপ আমামদর পাকন গুলিমত র্তুর্ অ্যামেস 
উন্মুক্ত করমব। লর্উ ই়েমকন র আউটমডার জীবর্র্াত্র্ার অ্লভজ্ঞতা অ্জন মর্র জর্য এবিং আমামদর পাকন  
লসমেমমর জর্য র্তুর্ তহলবমির প্রবাহ বতলর এবিং প্রসালরত পর্নটর্ সুমর্ামগর প্রস্তাব স্টদও়োর সম়ে 
আমামদর সুন্দর হাডসর্ ভযালি স্টর্ সমস্ত প্রস্তাব স্টদ়ে তা অ্মেেণ করার এটি লর্খুাঁত উপা়ে।"  
  
অোম্বসেলী সদসে স্টকর্ স্টজম্বব্রাবস্ক িম্বলর্, "আলম স্টটন্টামরর সামে এই উদ্ভাবর্ী র্তুর্ অ্িংশীদালরমের 
জর্য NYS পাকন গুলিমক সাধুবাদ জার্াই র্া লর্উ ই়েকন বাসীমদর জর্য আমামদর স্টেট পাকন গুলি  ুমর 
স্টদখার সুমর্াগমক আমরা প্রসালরত করমব। একজর্ আউটমডার বযলক্ত লহমসমব, আলম জালর্ স্টর্ কী কী 



 

 

সরঞ্জাম জরুলর এবিং লকেু স্টিাক লবলর্ম়োগ করমত র্াও চাইমত পামর স্টস সপমকন  শুরুর সম়ে 
কযালপিংম়ের অ্লভজ্ঞতাটি লকেুটা লবস্ম়েকর হমত পামর। এই স্টরলড-টু-ইউজ মমডিটি স্টসই সমস্ত 
সিংরক্ষণমক একপামশ রামখ এবিং এমর্ অ্মর্ক স্টিামকর কামে কযালপিং খুমি স্টদ়ে র্ারা অ্র্যো়ে এটি 
স্টচষ্টা র্াও করমত পামর। লর্উ ই়েকন বাসীমদর বাইমর এবিং আমামদর সুন্দর স্টেট উদযামর্ লর্ম়ে 
র্াও়োর জর্য আপর্ামদর চিমার্ প্রলতশ্রুলতর জর্য কলমশর্ার কুমিমসদ ও গভর্নরমক ধর্যবাদ।"  
 
সিংরক্ষণ 4 স্টম চািু হ়ে এবিং সাইটগুলি 10 স্টম প্রলত রামত 135 মালকন র্ ডিামর এ চাি ুহ়ে। 
লবিম়ের একটি অ্িংশ লর্উ ই়েকন  স্টেট পাকন গুলির রক্ষণামবক্ষণ ও পলরচাির্ার কামে র্া়ে।  
সিংরক্ষণ করমত, লভলজট করুর্ tentrr.com/nysp । সিংরক্ষণ ে়ে মাস আমগ পর্নন্ত করা স্টর্মত 
পামর।  
  
স্টটন্টামরর সাইটগুলি প্রাকৃলতকভামব সামালজকভামব দরূমের মমধয োকমিও , স্টটন্টার সাইটগুলি 
রক্ষণামবক্ষণ ও সযালর্টাইজ করার জর্য স্টেমটর লর্মদন লশকা স্টমমর্ চমি। স্টটন্টর সাইট পলরষ্কার রাখা 
এবিং উচ্চ স্টিড সযালর্টাইজামরর সমে মুমে স্টফিা অ্বযাহত োকমব এবিং অ্লতলেমদর সুপালরশকৃত 
COVID এর লর্মদনশর্াসমূহ ও স্টপ্রামটাকিসমূহ অ্র্ুসরণ করমত উৎসালহত করমব। স্টটন্টামরর COVID-
19 স্টপ্রামটাকি সপমকন  আরও লবশমদর জর্য লভলজট করুর্ এখামর্।  
  
স্টটন্টার অ্িংশীদালরে গভর্নর কুওমমার NY পাকন স 100 উমদযাগমক পলরপরূক কমর, র্া আগামী চার 
বেমর কমপমক্ষ 440 লমলি়ের্ মালকন র্ ডিামরর প্রলতশ্রুলত লদম়ে স্টেট পাকন  লসমেম লবলর্ম়োগ এবিং 
সম্প্রসারমণর ঐলতহালসক প্রলতশ্রুলত র্বা়ের্ কমর। পরু্রুিীবমর্র এই গুরুেপূণন সম়েটি 2024 সামি 
স্টেমটর পাকন  আইমর্র (State Park Act) 100 তম বালেনকীর উদর্াপমর্ সমাপ্ত হমব, র্া 1924 
সামি প্রেম গভর্নর আি লস্মমের অ্ধীমর্ আমামদর স্টেমটর-স্টর্তৃস্থার্ী়ে স্টেমটর পাকন  লসমেম বতলর 
কমরলেি। NY পাকন স 100 লর্উ ই়েকন  স্টেমটর লবমর্াদর্মূিক ও সািংসৃ্কলতক অ্ফারগুলির সপূণন 
পলরসমর স্টপৌাঁোমর্ার জর্য সুমর্াগ বাড়ামর্ার সম়ে পামকন র পলরকা ামমামত গুরুেপূণন লবলর্ম়োগ অ্বযাহত 
রাখমব, র্ার মমধয রম়েমে স্থার্ী়ে পাকন  ও স্টিইিগুলি, আঞ্চলিক ফ্ল্যাগলশপ পাকন গুলি এবিং ঐলতহালসক 
স্থার্গুলি ও লবশাি অ্রমণযর পাকন সমূহ। এই উমদযাগটি স্থার্ী়েভামব লবমর্াদমর্র জর্য জা়েগা বতলর 
করা, জর্বহুি পাকন গুলিমক মুক্ত করা, র্তুর্ পর্নটকমদর স্বাগত জার্ামর্া এবিং লর্উ ই়েকন  স্টেমটর 
পলরমবশ এবিং ঐলতহালসক উিরালধকার রক্ষা করার উপর মমর্ামর্াগ প্রদার্ করমব। এই র্তুর্ 
পলরকের্াটি লর্লশ্চত করমব স্টর্ সকি কলমউলর্টির মার্ুে এবিং সকি ব়েস ও সামমেনযর মার্ুে 
আমামদর আউটমডার, আমামদর সিংসৃ্কলত এবিং আমামদর ঐলতমহযর অ্লভজ্ঞতা িাভ করমত পারমব।  
  
স্টটন্টর সপমকন :  
স্মৃলত গুলি বাইমর বতলর করা হ়ে। মাশনমযামিার স্টরালেিংম়ের গন্ধ, রামত জিপ্রপাত বা ল াঁ ল াঁ  স্টপাকার 
শব্দ,  ান্ডা র্দীমত সাাঁতার কাটা, অ্েবা িাউমটর জর্য মাে ধরা র্া দরূ হম়ে স্টগমে স্টটন্টার 
আজীবর্ স্মৃলত স্টক সম্ভব কমর স্টতামি। আমামদর সপূণন সলিত কযাপসাইট, কযার্ভাস-ও়োি তাাঁবু 
লদম়ে সপূণন, সামে রম়েমে একটি ভাি রামতর  ুমমর জর্য একটি আরামদা়েক লবোর্া, তারা স্টদখার 
জর্য একটি অ্যালডমরান্ডাক স্টচ়োরএবিং পলরবার ও বনু্ধমদর সামে বা প্রকৃলত আলবষ্কামরর সম়ে আপলর্ 
লদর্টি উপমভাগ করার সম়ে আপর্ামক উষ্ণ রাখার জর্য একটি আগুমর্র লপট। আমরা কযালপিং 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14aea201-4b359b3e-14ac5b34-000babda0031-8bbb948fd76828c9&q=1&e=35611fda-04b6-4ac1-8464-6a8c823276be&u=http%3A%2F%2Ftentrr.com%2Fnysp#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c41ea20e-9b859b6c-c41c5b3b-000babd9069e-d2a10def8a128863&q=1&e=c6e13154-c496-44d8-a61e-62e3404164a8&u=https%3A%2F%2Fwww.tentrr.com%2Fcovid%23gs.1020kyg#_blank


 

 

সহজ কলর র্ামত আপলর্ বাইমর স্মৃলত বতলর করমত পামরর্। সহজভামব বিমত স্টগমি, স্টটন্টার কযাপ 
করার আমরা ভামিা উপা়ে। আমরা তমেযর জর্য স্টদখুর্ https://www.rggi.org/।  
  
লর্উ ই়েকন  স্টেট পাকন  সপমকন :  
লর্উ ই়েকন  স্টেট অ্লফস অ্ব পাকন স, লরলিম়েশর্ এন্ড লহেলরক লপ্রজারমভশর্ (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 250টিরও স্টবলশ পাকন , ঐলতহালসক 
স্থার্, লবমর্াদর্মূিক স্টিইি, গিফ স্টকাসন, স্টবাট িঞ্চ এবিং আমরা অ্মর্ক লকেুর স্টদখভামির দাল়েমে 
রম়েমে র্া স্টদখার জর্য 2020 সামি স্টরকডন  সিংখযক 78 লমলি়ের্ মার্ুমের আর্ামগার্া  মটলেি। এই 
লবমর্াদর্ এিাকাগুমিার স্টর্ স্টকামর্াটি সিংিান্ত আমরা তমেযর জর্য কি করুর্ 518-474-0456 
র্িমর অ্েবা লভলজট করুর্ www.parks.ny.gov, আমামদর সামে সিংর্ুক্ত স্টহার্ Facebook, অ্েবা 
আমামদর ফমিা করুর্ Instagram, Twitter এ অ্েবা স্টেট পাকন  ব্লগে।  
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