
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/7/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অোবিরন্ড্োক পাম্বকন  1,263 একর অবিগ্রহম্বের ঘ াষো কম্বরম্বের্  
  

হাকলম্বিবর মাউম্বের্ অোকুইবিের্ বিম্বর্াদর্মূলক পিনতাম্বরাহীম্বদর প্রখ্োত বিফগুবলম্বত অোম্বেস 
সরিরাহ কম্বর  

  
মার্বিত্র হাকলম্বিবর পিনত অবিগ্রহম্বের ির্ে সম্পবি ফম্ব া এিং এলাকা বিেদ এখ্াম্বর্ উপলভে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয দক্ষিণ অ্যাক্ষিমরান্ডামের ওযামরর্ 
কাউক্ষি শহর জর্সবামগন 1,263 একর জক্ষম অ্ক্ষিগ্রহণ কমরমে। পামসনলটির মমিয রমযমে হাকলমবক্ষর 
মাউমির্, একটি দী নাক্ষযত শৃঙ্গ ো 2,400 ফুট উঁচু, ক্ষরমজর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পক্ষিম মুমে দশনর্ীয 
চূডা রমযমে।  
  
"পক্ষরমবশ সরুিা তহক্ষবমলর মািযমম, ক্ষর্উ ইযকন  ঘেট জক্ষম অ্ক্ষিগ্রহমণ ক্ষবক্ষর্মযাগ কমর চমলমে ো 
উন্মুক্ত স্থার্ সংরিণ কমর এবং ভক্ষবষযৎ প্রজমন্মর পক্ষরদশনর্ এবং উপমভাগ করার জর্য এই মহার্ 
রামজযর প্রাকৃক্ষতক ঘসৌন্দেন সংরিণ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দশনর্ীয হাকলমবক্ষর পবনত ভূক্ষম 
সংরিণ আগামী প্রজমন্মর জর্য এই অ্ঞ্চলমক উপকৃত করমব, দশনর্ার্থীমদর প্রকৃক্ষত অ্মেষণ করার 
জর্য র্তুর্ সুমোগ প্রদার্ করমব।"  
  
ক্ষর্উ ইযকন  ঘেট ক্ষিপাটন মমি অ্ফ এর্ভাযরর্মমিাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC) রামজযর পক্ষরমবশ সুরিা তহক্ষবল ঘর্থমক সম্পদ বযবহার কমর ওমপর্ ঘেস 
ইর্ক্ষেটিউট ঘর্থমক 770,000 মাক্ষকন র্ িলামর এই সম্পক্ষি ক্ষকমর্ক্ষেল। এই জক্ষমর স্থাযী সংরিণ এই 
অ্ঞ্চমল ক্ষবমর্াদর্মূলক প্রমবশাক্ষিকার বৃক্ষি করমব এবং ক্ষর্উ ইযকন বাসীমদর প্রকৃক্ষতর সামর্থ সংেুক্ত 
করার, গুরুত্বপূণন জলক্ষবভাক্ষজকা রিা এবং অ্যাক্ষিমরান্ডাক পামকন র এই অ্ংমশ গুরুত্বপূণন বর্যপ্রাণীমদর 
বাসস্থার্ উন্নত করার সুমোগ সরবরাহ করমব। র্তুর্ সুরক্ষিত ভূক্ষম উইলকে ঘলক ওযাইল্ড ফমরে 
সংলগ্ন, োর মমিয রমযমে ঘের্ মাউমির্, একটি জর্ক্ষপ্রয, সবনজর্ীর্ভামব অ্যামেসমোগয পবনত শৃঙ্গ 
ো পবনতামরাহীমদর জর্য বযক্ষতেমী চূডাগুক্ষলমত অ্যামেস সরবরাহ কমর। হাকলমবক্ষর মাউমির্ 
পামসনলটিমত বর্যপ্রাণীমদর বাসস্থামর্র একটি ক্ষবসৃ্তত পক্ষরসর রমযমে, োর মমিয রমযমে একটি উচ্চ 
মামর্র ঠাণ্ডা জমলর প্রবাহ—ক্ষেোল ব্রুক-ো ব্রুক ট্রাউমটর জর্য দদুন ান্ত, োমদর মুেগুক্ষল ো ক্ষবপন্ন 
ঘপমরক্ষগ্রর্ বাজপাক্ষের জর্য একটি পেন্দসই বাসা ততক্ষরর জাযগা, এবং একটি জলাভূক্ষম ো সক্ষেয 
ঘহমরার্ রুমকক্ষরর জর্য জটিল আবাসভূক্ষম।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/Huckleberry_Mountian_0.pdf#_blank


পবরম্বিে সংরক্ষে বিভাম্বগর কবমের্ার, ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "হাকলমবক্ষর মাউমির্ পামসনলটি 
অ্যাক্ষিমরান্ডাক পামকন র একটি ক্ষবেযাত এলাকা এবং DEC ক্ষর্উ ইযমকন র প্রাকৃক্ষতক প্রাকৃক্ষতক দমৃশযর এই 
অ্পূরণীয অ্ংশটি সংরিণ এবং রিা করমত ঘপমর গক্ষবনত। এই প্রাচীর্ পামসনলটি রিা করা আরও 
হাইকার এবং বক্ষহরঙ্গর্ উৎসাহীমদর প্রকৃক্ষতর সামর্থ সংেুক্ত করমব এবং ক্ষর্ক্ষিত করমব ঘে ভক্ষবষযৎ 
প্রজমন্মর দশনর্ার্থীরা এই পবনত এলাকার মমর্ারম ক্ষবস্ময অ্র্ুভব করার সুমোগ পামব, পাশাপাক্ষশ 
বর্যপ্রাণীমদর জর্য সংমবদর্শীল বাসস্থার্ সংরিণ করমব। এই গুরুত্বপূণন অ্ক্ষিগ্রহমণর ঘিমে ওমপর্ 
ঘেস ইর্ক্ষেটিউমটর অ্ংশীদাক্ষরমত্বর জর্য আমরা তামদর প্রশংসা কক্ষর।"  
  
বকম এবলমোর্, ওম্বপর্ ঘেস ইর্বিটিউ  (OSI) ঘপ্রবসম্বিে এিং প্রিার্ বর্িনাহী কমনকতন া িম্বলম্বের্, 
"OSI উইলকে ঘলক ওযাইল্ড ফমরমের সংমোজর্ ক্ষহসামব অ্ক্ষবশ্বাসয এবং অ্তযািেন হাকলমবক্ষর 
মাউমির্ সম্পক্ষির মাক্ষলকার্া ক্ষর্উ ইযকন  ঘেমট হস্তান্তর করমত ঘপমর গক্ষবনত। 2017 সামল েের্ OSI 
প্রর্থম এই সম্পক্ষি অ্জন র্ কমর, তের্ আমরা জার্তাম ঘে জক্ষমর স্থাযী সুরিা বক্ষহরঙ্গর্ 
উপমভাগকারীমদর জর্য একটি দদুন ান্ত জয হমব এবং আমরা আর্ক্ষন্দত ঘে সম্পক্ষিটি জর্সািারমণর 
উপমভামগর জর্য উন্মুক্ত র্থাকমব, ক্ষচরকাল।"  
  
হাকলমবক্ষর পবনত সম্পক্ষি ক্ষর্উ ইযকন  ঘেট ওমপর্ ঘেস কর্জারমভশর্ প্ল্যার্ এবং উইলকে ঘলক 
ওযাইল্ড ফমরে মযামর্জমমি প্ল্যামর্র অ্িীমর্ একটি অ্গ্রাক্ষিকার অ্ক্ষিগ্রহণ ক্ষেল। DEC এই পামসনলটি 
পক্ষরচালর্া করমব এবং হাকলমবক্ষর পবনমতর জর্য ঘট্রইল এবং ক্ষবমর্াদর্মূলক অ্যামেমসর জর্য সমবনািম 
বযবহার ক্ষর্িনারমণর জর্য একটি ইউক্ষর্ট মযামর্জমমি পক্ষরকল্পর্া ততক্ষর করমে।  
  
ক্ষর্উ ইযকন  ঘেমটর পক্ষরমবশ সুরিা তহক্ষবল 1994-1995 অ্র্থনবেমর 31 ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলামরর 
মূল ক্ষবক্ষর্মযাগ ঘর্থমক 300 ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলামর উন্নীত হমযমে। 2022 অ্র্থনবেমরর প্রণীত বামজমট 
EPF এর জর্য 300 ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলার অ্র্থন বরাদ্দ অ্বযাহত রমযমে, ো এই কমনসূক্ষচর 
ইক্ষতহামস সমবনাচ্চ বরাদ্দ। এমত রমযমে কঠির্ বজন য কমনসূক্ষচমত 40 ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলার, পাকন  ও 
ক্ষবমর্াদমর্ 90 ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলার, ঘোলা স্থামর্র কমনসূক্ষচমত 151ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলার এবং 
জলবাযু পক্ষরবতন র্ প্রশমর্ ও অ্ক্ষভমোজর্ কমনসকূ্ষচমত 19 ক্ষমক্ষলযর্ মাক্ষকন র্ িলার। এই ক্ষবক্ষর্মযাগ 
ঘেমর্ জক্ষম অ্ক্ষিগ্রহণ, কৃক্ষষজক্ষম রিা, ইর্মভক্ষসভ প্রজাক্ষত প্রক্ষতমরাি এবং ক্ষর্মূনল, বক্ষিনত ক্ষবমর্াদর্মূলক 
প্রমবশাক্ষিকার, পাক্ষর্র গুণগত মার্ উন্নক্ষত এবং একটি প্রক্ষতবাদী ক্ষহসামব সমামলাচর্ামলূক পক্ষরমবশগত 
র্যাযক্ষবচামরর এমজন্ডার মমতা ঘপ্রাগ্রামমর জর্য অ্র্থনাযর্ প্রদার্ করমব।  
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