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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঐবিহাবিক স্থাম্বর্র স্টেট ও জািীয় স্টরবজোম্বরর জর্ে 15টি মম্বর্ার্য়ম্বর্র স্ট াষণা
স্টেয়

িাইটগুবল বগম্বেড এজ েোম্বটর্ আইলোন্ড বিম্বমবি, বর্উ ইয়কন বিটির প্রাচীর্িম বিেেমার্
মিবজে, একটি গাবি-বিহীর্ ফায়ার আইলোন্ড বরম্বিাটন কবমউবর্টি ও একটি হাডির্ ভোবল
স্টরভবলউের্াবর ওয়ার স্টটাবরর িাবিিহ বিবভন্ন ইবিহাম্বির প্রবিবর্বিত্ব কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঐতিহাতিক িংরক্ষমণর জর্য ঘেট ঘ ার্ন
ঐতিহাতিক স্থার্গুতির ঘেট ও জািীয় ঘরতজোমর 15টি িম্পতি েুক্ত করার িুপাতরশ কমরমে, োর
মমযয রময়মে তগমের্ এজ আমমতরকার ি মেময় যর্ী যতক্তর জর্য তিতর একটি েযামটর্ আইিযান্ড
পাতর াতরক ক রস্থার্, তর্উ ইয়কন তিটির প্রােীর্িম ত দ্যমার্ মুিতিম মিতজদ্, ঔপতর্ম তশক েুমগর
ঘটাতরর হার্ির্ ভযাতির াতি তেতর্ আমমতরকার্ ত প্লম র পমর কার্ার্ায় পাতিময় োর্ এ ং একটি
ফায়ার আইিযান্ড িম্প্রদ্ায় এক শিাব্দীরও ঘ তশ আমগ একটি যমীয় অ্র্ুমমাতদ্ি তরমিাটন তহমিম
প্রতিতিি হময়তেি।
"তর্উ ইয়মকন র একটি দ্ী ন ও আকষনণীয় ইতিহাি রময়মে এ ং ঐতিহাতিক ঘরতজোরগুতিমি এই
িংমোজর্গুতি আমামদ্র ঘেট ো তদ্মি োয় িা তের্মি এ ং উদ্োপর্ করমি িহায়িা করম ,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেট ও জািীয় ঘরতজোমরর কামে এই িুপাতরশগুতি এই জায়গাগুতির
জর্য প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী িংস্থার্ উপিভয রময়মে এ ং ভত ষযৎ প্রজন্মমক অ্র্ুপ্রাতণি করার জর্য
িামদ্র গল্পগুতি িুরতক্ষি ও িংরক্ষণ করা তর্তিি করমি িহায়িা করম ।"
ঘেট এ ং র্যাশর্াি ঘরতজোমর িাতিকাভু ক্ত হমি ঘিটি িম্পতিগুতি পুর্রুজ্জীত ি করমি এ ং
ঘিগুতিমক ত তভন্ন ি নজর্ীর্ িংরক্ষণ কমনিূতে এ ং পতরমষ ার জর্য ঘোগয কমর ঘিািার ঘক্ষমে
িম্পতির মাতিকমদ্র িহায়িা করমি পামর, ঘেমর্- ঘেমটর অ্র্ুদ্ার্ এ ং ঘেট ও ঘফর্ারাি
ঐতিহাতিক পুর্ নাির্ টযাক্স ঘেতর্টিমূহ ঘমিামর্া।
"মমর্ার্য়র্গুতি তর্উ ইয়কন জুমি উপতস্থি ইতিহামির অ্ত শ্বািয পতরিরমক িহায়িা করার জর্য
ঘেমটর প্রতিশ্রুতিমক প্রতিফতিি কমর," পাকনি, বরবিম্বয়ের্ এন্ড বহেবরক বপ্রজারম্বভের্ অবফম্বির
কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "এই যরমর্র জায়গার স্বীকৃ তি তর্তিি করা এই ইতিহািমক
াাঁতেময় রাখমি এ ং প্রাণ ন্ত রাখমি িহায়িা করম ।"

"ঐতিহাতিক িংরক্ষণ ত ভাগ (Division for Historic Preservation, DHP) ঐতিহাতিক স্থার্গুতি
তর্যনারণ ও িমর্নর্ করমি প্রতিশ্রুতি দ্ধ ো আমামদ্র ঘেমটর ত তেেযময় জর্িংখযার ইতিহামির
প্রতিতর্তযত্ব কমর।" স্টেট পাম্বকন ঐবিহাবিক িংরক্ষণ বিষয়ক স্টডপুটি কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল মোম্বক
িম্বলর্।
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তর্উ ইয়কন ঘেট 1,000টিরও ঘ তশ
ঐতিহাতিক িম্পতির জর্য পুর্ নাির্ াতণতজযক টযাক্স ঘেতর্ট য হামরর অ্র্ুমমাদ্র্ তদ্ময়মের্, ো
2011 িাি ঘর্মক 12 ত তিয়র্ মাতকন র্ র্িামররও ঘ তশ যতক্তগি ত তর্ময়াগ তর্ময় এমিমে। আমরা
ির্য এখামর্ রময়মে।
তর্উ ইয়কন ঘেমটর ও ঘদ্মশর ইতিহাি, স্থাপিয, প্রত্নিত্ত্ব এ ং িংস্কৃ তিমি ঘে ত তেং, কাঠামমা,
তর্তিক্ট, িযান্ডমস্কপ, স্তু ও উমেখমোগয স্থার্গুতি রময়মে িার িরকাতর িাতিকা হমিা ঘেট এ ং
র্যাশর্াি ঘরতজোরিমূহ। ঐতিহাতিক স্থামর্র র্যাশর্াি ঘরতজোমর এককভাম অ্র্ া ঐতিহাতিক
তর্তিমক্টর অ্ংশ তহমিম ঘেমটর ি নে 120,000-টিরও ঘ তশ ঐতিহাতিক িম্পতি, িাতিকাভু ক্ত
আমে। ঘেট জুমি িম্পতির মাতিকগণ, ঘপৌরিভাগুতি ও িম্প্রদ্ায়গুতির িংগঠর্গুতি মমর্ার্য়র্গুতি
স্পন্সর কমর।
কতমশর্ার, তেতর্ ঘেমটর ঐতিহাতিক িংরক্ষণ ত ষয়ক কমনকিন া তহমিম পতরমষ
িুপাতরশগুতি অ্র্ুমমাদ্র্ করমি, ঘে িম্পতিগুতি তর্উ ইয়কন ঘেট ঘরতজোর অ্
(New York State Register of Historic Places) িাতিকাভু ক্ত করা হয় এ
ঐতিহাতিক স্থার্গুতির র্যাশর্াি ঘরতজোমরর জর্য মমর্ার্ীি করা হয়, ঘেখামর্
করা হয় এ ং এক ার অ্র্ুমমাতদ্ি হমি র্যাশর্াি ঘরতজোমর প্রম শ করা হয়।
মমর্ার্য়র্গুতির আমরা ির্য এ ং েত
ওময় িাইমট পাওয়া োম ।

া প্রদ্ার্ কমরর্,
তহেতরক ঘপ্লমিমি
ং িারপমর
িামদ্র পেনামিাের্া

পাকন , ত মর্াদ্র্ এ ং ঐতিহাতিক িংরক্ষণ অ্তফমির

কোবপটাল বডবিক্ট
কিতিয়া কাউতির তপটার িযান্ডার ভযার্ অ্যািোইর্ হাউি (Peter Sander van Alstyne
House), - এোিাও "দ্য ঘটাতর হাউি (The Tory House)" র্ামম পতরতেি, এই র্াে
ঔপতর্ম তশক ইমটর ািভ র্টি আমমতরকার্ ত প্লম র অ্ য তহি আমগ তকন্ডারহুক এিাকায় তর্তমনি
হময়তেি। এটি তপটার িযান্ডার ভযার্ আিোইর্ কিৃন ক দ্খি করা হময়তেি, একজর্ অ্র্ুগি তেতর্
েুমদ্ধর িময় তিটিশ ঘির্া াতহর্ীমি একজর্ কমনকিন া তহমিম দ্াতয়ত্ব পাির্ কমরতেমির্। এরপর, তিতর্
কার্ার্ার অ্িাতরওমি পুর্ নািমর্র জর্য তর্উ ইয়কন ঘেমি ঘেমি াযয হর্ এ ং অ্ মশমষ এই াতি
ও িম্পতি ামজয়াপ্ত করা হয়। এই াতিটি আ াতিক য হামর রময় ঘগমে।
কিতিয়া কাউতির গযািাটির্ তরফমনর্ োেন অ্যান্ড তিমমতি, - ঘফর্ামরি োইমির তমটিং হাউিটি
1823 ঘর্মক 1824 িামির মমযয একটি পূ ন িী কাঠামমা প্রতিস্থাপমর্র জর্য তর্তমনি হময়তেি এ ং

এর মমযয রময়মে একটি পািনমর্জ, একটি তগজন া হি এ ং 1770 এর দ্শমকর িমাতযিহ একটি
িমাতযমক্ষে। এর মূি ত তশষ্ট্য যমর ঘরমখ, তগজন াটি এই অ্ঞ্চমির র্াে িংস্কারকৃ ি যমীয় ঐতিহযমক
প্রতিফতিি কমর, েখর্ িমাতযমক্ষেটি ফু র্াতর তশমল্পর প্রার্তমক এ ং ত তশষ্ট্ উদ্াহরণগুতি যমর রামখ।
স্টিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
আপতিির্ আিফা েযাপ্টার, তে ওমমগা হাউি, ওমর্ান্ডাগা কাউতি - এই াতিটি 1910 িামি
তিরাতকউজ ত শ্বত দ্যািময়র কামে তর্তমনি হময়তেি এ ং 1919 িামি শুরু হমি োওয়া মতহিামদ্র
ভ্রািৃ ত্বপূণন অ্যযায় র তহমিম
য হৃি হময়তেি। 1992 িামি অ্যযায়টি ঘভমে োওয়ার আগ পেনন্ত
এটি তে ওমমগা জািীয় মতহিা ভ্রািৃ মত্বর িামর্ িংেুক্ত অ্যযায় দ্বারা য হৃি হয়। ভ র্টি ত ংশ
শিাব্দীর মাঝামাতঝ িমময় মতহিামদ্র কমিতজময়ট জী মর্র কর্া স্মরণ কমর।
বফঙ্গার স্টলকি
মর্মরা কাউতির - রমেোমর অ্ তস্থি র্ার্ন ওয়ার্ন তহেতরক তর্তিক্ট িীমার্া িম্প্রিারণ, এই
অ্ঞ্চিটি কর্ন তহি র্ামম পতরতেি একটি িাি-ব্লক আ াতিক ও াতণতজযক এিাকার প্রতিতর্তযত্ব কমর
ো 1830 এর দ্শমকর। িীমার্া িম্প্রিারণ 1974 িামি িাতিকাভু ক্ত মূি তর্তিক্টটিমক েমর্ষ্ট্
পতরমামণ প্রিাতরি কমর। েতদ্ও এমি ইমিামমযয িাতিকাভু ক্ত িংস্থামর্র অ্র্ুরূপ অ্মর্ক িম্পদ্ অ্ন্তভুন ক্ত
রময়মে, এটি র্তর্ও ঘদ্য় এ ং এই ঘর্ই ারহুমর্ আতিকার্ আমমতরকার্ উপতস্থতি ঘোগ কমর, ো
ঊর্ত ংশ শিাব্দীমি শুরু হময়তেি এ ং ত ংশ শিাব্দীমি প্রিাতরি হময়তেি।
ঘিি মামকন র এতপমস্কাপাি োেন অ্যান্ড তিমমতি, তজর্তি কাউতি - 1869 িামি তর্তমনি এ ং ত তশষ্ট্
রমেোর স্থপতি অ্যান্ড্রু জযাকির্ ওয়ার্নার কিৃন ক পতরকল্পর্া করা হময়তেি, ঘিরয় গ্রামমর এই গতর্ক
িংস্কার করা তগজন াটি স্থার্ীয়ভাম ঘকায়াতরর্ েু র্াপার্র ঘর্মক তর্তমনি হময়তেি এ ং এর প্রায় িমস্ত
মূি ত তশষ্ট্য যমর ঘরমখমে। িম্পতিটিমি একটি িমাতযমক্ষে অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে ো 1826 িামির।
লং আইলোন্ড
িামফাক কাউতির পময়ি ওউর্ি ঐতিহাতিক তর্তিক্ট, - ফায়ার আইিযামন্ডর ঘকমে অ্ তস্থি, এই
তর্তিক্টটি ঘমর্তর্ে তগজন ার মন্ত্রীমদ্র িহায়িায় 1894 িামি প্রতিতিি একটি প্রাক্তর্ ঘেৌিাউকুয়া
তরমিামটনর 150 একমররও ঘ তশ অ্ঞ্চিমক জুমি রময়মে। এটি একটি যতক্তগি, স্বশাতিি িম্প্রদ্ায় হময়
ওঠার পমর, পময়ি ওউর্ি তগজন ার মূমি িতেয় ত মর্াদ্মর্র উপর ঘজার জায় ঘরমখতেি। মতহিা
তিোর্ ঘটম্পামরন্স ইউতর্য়মর্র িামর্ তরমিামটনর প্রার্তমক িম্পকন তদ্ময় শুরু কমর, মতহিামদ্র অ্ দ্ার্
তর্তিমক্টর ইতিহামি একটি গুরুত্বপূণন ভূ তমকা পাির্ কমরমে। প্রায় 169 ািস্থার্ যারণকারী, এই
গ্রীষ্মকািীর্ িম্প্রদ্ায় অ্মটামমা াইি রাস্তা োিা রক্ষণাম ক্ষণ করা হয় এ ং ি, তশংমির্ াংমিা
এ ং তিকি কমটজ ত তভন্ন দ্বারা তেতিি করা হয়।
বমড-হাডির্

ওময়েমেোর কাউতির গুস্তাভ অ্যান্ড মযাতরয়র্ তিশমযার্ হাউি, - তপকতস্কমি ঔপতর্ম তশক
পুর্রুজ্জী র্ তশিীর ািভ র্টি 1927 িামি তর্তমনি হময়তেি এ ং ত তশষ্ট্ স্থপতি ঘেোর এ
পযাটারির্ কিৃন ক র্কশা করা হময়তেি। এটি তেি গুস্তাভ তিশমযার্ জুতর্য়মরর াতি, তিশমযার্ ইে
ঘকাম্পাতর্র একজর্ শীষন তর্ নাহী োর তপকতস্কমি একটি ত শাি উৎপাদ্র্ ও পতরমশাযর্ কারখার্া তেি
ো আট দ্শমকর অ্পামরশমর্র পমর 1977 িামি ন্ধ হওয়ার আমগ হাজার হাজার ঘিাকমক তর্েুক্ত
কমরতেি।
ওময়েমেোর কাউতির োইে ওময়িমফয়ার এমিাতিময়শর্ অ্ভ মামামরামর্ক - 1927 িামি ঘখািা
হয়, এই স্বাস্থয ঘি া তিতর্কটি তশশুমদ্র কিযামণর োতহদ্া পূরমণর জর্য একটি জািীয় আমদািমর্র
অ্ংশ তেি কারণ প্রর্ম ত শ্বেুমদ্ধর িময় অ্মর্ক মতহিা েুদ্ধ প্রমেষ্ট্ায় ঘোগ ঘদ্ওয়ার জর্য াতি
ঘেমি তেমির্। জর্স্বামস্থয এর ইতিহাি প্রতিফতিি কমর, ঔপতর্ম তশক িংস্কার তশিীভ র্টি িন মামর্
একটি কতমউতর্টি স্বাস্থয ঘকে।
বর্উ ইয়কন বিটি
ব্রুকতিমর্র ঘেভরা ঘিারাহ আর্মশই রাতর্মকাতভৎজ, : পূ ন ইউমরাপ ঘর্মক আিা ইহুতদ্ অ্তভ ািীমদ্র
ঘি া করার জর্য 1920 এর দ্শমক িাউর্িতভি এিাকায় এই উপাির্ািয়টি তর্তমনি হময়তেি েখর্
এই অ্ঞ্চিটি মাতকন র্ েুক্তরামে এই যরমর্র অ্তভ ািীমদ্র অ্র্যিম ৃহিম িতি তেি, ো আমশপামশর
জর্িংখযাগি পতর িন মর্র প্রতিফির্ টায়, এই ভ র্টি 1960 এর দ্শমকর মাঝামাতঝ িময় ঘর্মক
আতিকার্ আমমতরকার্ িম্প্রদ্ায়কিৃন ক একটি তগজন া তহমিম
য হৃি হমে।
ব্রুকতিমর্র ঘমািমিম মিতজদ্য়, ব্রুকতির্ - উইতিামি াগন এিাকায় অ্ তস্থি এই প্রাক্তর্ ঘমর্তর্ে
তগজন া ও িামাতজক িা টি 1931 িামি ঘপািযান্ড, ঘ িারুশ এ ং তির্ুয়াতর্য়া ঘর্মক তিপকা টাটনার
মুিতিম অ্তভ ািীমদ্র ঘি া করার জর্য মিতজদ্ তহমিম
য হামরর জর্য ঘকর্া হময়তেি। তিপকা
টাটনার মুিিমার্রা েিু দ্ন শ শিাব্দীমি প্রর্ম তির্ুয়াতর্য়ায় িতি স্থাপর্ কমর। এটি তর্উ ইয়কন তিটির
প্রােীর্িম ত দ্যমার্ মিতজদ্ এ ং আমমতরকার্ মুিিমার্মদ্র (ঘমাহাম্মদ্ ঘিািাইটির) জর্য প্রর্ম স্থায়ী
উপাির্াস্থি, মাতকন র্ েুক্তরামে গঠিি প্রােীর্িম ইিিাতমক িংগঠর্গুতির মমযয একটি।
িঙ্কমির ঘিি তেমফর্ তমশর্ োেন কমমপ্লক্স, - পতরতমি গতর্ক পুর্রুজ্জী র্ তগজন া 1900 ঘর্মক 1901
মমযয উর্ির্ এিাকায় তর্তমনি হময়তেি, ো তর্উ ঘোটর্ অ্যাকুইর্াক্ট তর্মনামণর িামর্ জতিি
শ্রতমকমদ্র জর্য একটি ািস্থার্ তহমিম
ৃতদ্ধ পায়। ঘিি তেমফন্স ঘর্ই ারহুমর্ েমাগি য হামর
প্রােীর্িম তগজন া ভ র্।
েযামটর্ আইিযামন্ডর ভযান্ডারত ল্ট িমাতযমক্ষে ও িমাতযমিৌয - এই 16 একর যতক্তগি িমাতযমক্ষেটি
টর্ তহমির শীমষন অ্ তস্থি, তর্উ ইয়কন তিটির পাাঁেটি মরার িম নাচ্চ প্রাকৃ তিক ত দু 401 ফু ট এ ং
ঘিাতরর্া ঘর্মক ঘকপ কর্ পেনন্ত আটিাতিক উপকূিীয় িমভূ তমমি িম নাচ্চ উচ্চিা। এটি 1883 িামি
কমর্নতিয়াি "কমমার্র" ভযান্ডারত মল্টর পুে ও মৃিুযর িময় আমমতরকার ি মেময় যর্ী যতক্ত তগমের্

এজ টাইকুর্ উইতিয়াম ভযান্ডারত ল্ট কিৃন ক োিু করা হময়তেি। স্থপতি তরোর্ন মতরি হাি ও
িযান্ডমস্কপ তর্জাইর্ার ঘির্তরক ি ওিমমের্ কিৃন ক র্কশা করা, ত শাি গ্রার্াইট িমাতযমিৌয এ ং
মাঠ 1887 িামি ঘশষ হওয়ার পমর ঘদ্মশর ি মেময় যয় হুি এই যরমর্র ফযাতিতিটি মি জার্া
ঘগমে। িমাতযমক্ষেটি ভযান্ডারত ল্ট পতর ামরর িদ্িযমদ্র জর্য য হৃি হমে। ফযাশর্ আইকর্ ঘলাতরয়া
ভযান্ডারত ল্টমক 2019 িামি ঘিখামর্ িমাতযস্থ করা হময়তেি।

িাউোর্ন টায়ার
ঘেউম র্ কাউতির - ঘহামর্নমি অ্ তস্থি রকিযান্ড তিল্ক তমি, এই প্রাক্তর্ তশল্প ভ র্টি 1894 িামির
এ ং শহরটিমক ঘদ্মশর তদ্বিীয় ৃহিম তিল্ক প্রস্তুিকারক তহমিম প্রতিতিি করমি িহায়িা কমর, ো
এটিমক "তিমল্কর শহর" তশমরার্াম অ্জনর্ কমর। 1923 িামি ন্ধ হওয়ার আমগ এই িুত যাটি এই
জািীয় ঘ শ কময়কটি উমদ্যাগ য হার কমরতেি।
ঘকাে গার্ন ঘমাটর িাইফম াট 40300, টম্পতকর্ি কাউতির - ইর্াকামি র্মক ঘভিামর্া, এই
জািীয়ভাম উমেখমোগয 40 ফু ট গযািভার্াইজর্কৃ ি ইস্পাি ঘমাটরোতিি িাইফম াট মাতকন র্ ঘকাে
গার্নকিৃন ক য হৃি িৎকািীর্ কামঠর িাইফম াটগুতি প্রতিস্থাপমর্র ঘপ্রামটাটাইপ তহমিম 1940 িামি
কাটিনি ঘ , ঘমতরিযামন্ড তর্তমনি হময়তেি। উপকূিরক্ষী াতহর্ীর প্রর্ম ইস্পাি, িমস্ত ত দ্ুযতিক-ঝািাই
করা ঘমাটর িাইফম াট তহমিম , জাহাজটি তমতশগার্ হ্রমদ্ প্রায় োর দ্শক যমর পতরমষ ায় তেি। এটি
এখর্ যতক্তগি মাতিকার্ায় রময়মে এ ং িন মামর্ একটি ভািমার্ জাদ্ু মরর পাশাপাতশ একটি িহায়ক
উপকূিরক্ষী াতহর্ীর িাইফম াট তহমিম কাজ কমর।
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন
ইতর কাউতির যাংক অ্ ইে অ্মরারা, - িন মামর্ একটি ইমভি ঘভর্ুয তহমিম
য হৃি হয়, এই
প্রাক্তর্ যাংক ভ র্টি 1922 িামি তর্তমনি হময়তেি এ ং একটি উন্নয়র্শীি ঘমইর্ তিট কতরমর্ামর
িংেুক্ত হময়তেি। ত তভন্ন আতর্নক প্রতিিামর্র অ্যীমর্ হাি দ্ি করার পর, শাখাটি 2016 িামি ন্ধ
হময় োয়।
তর্উ ইয়কন ঘেমটর পাকন , ত মর্াদ্র্ ও ঐতিহাতিক স্থাপর্া িংরক্ষণ অ্তফি 250টিরও ঘ তশ স্বিন্ত্র
পাকন , ঐতিহাতিক স্থার্, গিফ ঘকািন, ঘর্ৌকার াট ও ত মর্াদ্র্মূিক ভ্রমণপমর্র িত্ত্বা যার্ কমর,
ঘেগুমিা ঘদ্খমি 2019 িামি ঘরকর্ন পতরমাণ 77 তমতিয়র্ মার্ুষ আমি। ইউতর্ভাতিনটির িাম্প্রতিক
এক গম ষণায় ঘদ্খা ঘগমে, ঘেট পাকন ও এর দ্শনর্ার্ীমদ্র যয় আউটপুট ও ত েময় 5 ত তিয়র্
মাতকন র্ র্িার, 54,000 ঘ িরকাতর খামির কমনিংস্থার্ িৃতষ্ট্ এ ং অ্তিতরক্ত ঘেমটর ঘমাট ঘদ্শীয়
পণয (Gross Domestic Product, GDP)-ঘি 2.8 ত তিয়র্ মাতকন র্ র্িামরর ঘ তশ ঘোগ করমি
পামর। এই ত মর্াদ্র্ ঘকেিমূহ িম্পমকন অ্তিতরক্ত ির্য ঘপমি োইমি কি করুর্ 518-474-0456
র্িমর অ্র্ া তভতজট করুর্ parks.ny.gov া িংেুক্ত হর্ ঘফি ুমক (Facebook) া ফমিা করুর্
টু ইটামর (Twitter)।
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