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গভর্নর কুওম্বমা ফাম্বর্স্টক স্টস্টট পাম্বকন  িড় উডস এিং অোপাম্বলবেয়ার্ স্টেইলম্বেডস স্ট ালার 
স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
ওম্বপর্ স্টেস ইর্বস্টটিউম্বটর সাম্বে অংেীিাবরত্ব পাম্বকন র পবিমাঞ্চম্বল সম্প্রসাবরত অোম্বেম্বসর জর্ে 

িটুি র্তুর্ স্টেইলম্বেড এিং পাবকন ং এলাকা যুক্ত কম্বর  
5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিসরকাবর অর্ুিার্ স্টেম্বক সোয়তা  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওমের্ স্পেস ইর্স্টিটিউমের সামে অ্ংশীদাস্টরমে ফামর্িক স্পিে োকন  
এবং োের্াম কাউস্টির অ্যাোমেস্টশয়ার্ স্পেইমে র্তুর্ োস্টকন ং এবং স্পেইে অ্যামেস স্প াোর স্প াষণা 
স্টদময়মের্।  
  
"এই উন্নস্টতগুস্টে বযস্ত স্পিে রুে 301 এর কাাঁমে দশনর্ােীমদর োস্টকন ংময়র বতন মার্ অ্স্টর্রােদ 
অ্র্ুশীের্মক প্রশস্টমত কমর ফামর্িমকর েস্টিমাঞ্চমে স্পে াঁোমর্া মার্ুমষর েমে স্টর্রােদ এবং সহজ কমর 
তুেমব।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মহামারীর েমর আমরা কীভামব আরও ভােভামব স্টফমর এমসস্টে 
তার এটি আমরকটি উদাহরণ, এবং এটি আরও স্পবস্টশ স্পোকমক এই দদুন ান্ত োকন টি অ্মেষণ করার 
জর্য আরও স্টবকল্প স্পেমত সহায়তা করমব।"  
  
5 স্টমস্টেয়র্ মাস্টকন র্ ডোমরর এই প্রকল্পটি অ্োভজর্ক ওমের্ স্পেস ইর্স্টিটিউে (OSI) দ্বারা 
সমস্টেনত স্টেে, েেস্টফল্ড ফাউমেশমর্র উদার সহম াস্টগতার মােযমম  া স্টবস্টশষ্ট হাডসর্ ভযাস্টে 
সংরেণবাদী এবং সমাজমসবী অ্যার্ োরস্টকন্স কযামবাে দ্বারা সমস্টেনত।  
  
এই প্রকমল্পর আওতায়, কযামর্াোস হ্রমদর েস্টিমম স্পিে রুে 301 স্পেমক এ র্ একটি র্তুর্ স্পেইেমহড 
এবং 25টি গাস্ট়ির োস্টকন ং েে স্প াো রময়মে,  া বযস্ত মহাস়িক বরাবর বতন মার্ হাইকার োস্টকন ং 
হ্রাস করমব। এই প্রকমল্প স্টর্কেবতী অ্যাোমেস্টশয়ার্ স্পেইমের জর্য রুে 301 স্পেমক স্টদ্বতীয় র্তুর্ 
স্পেইেমহড এবং 15 গাস্ট়ির োস্টকন ং েে এবং ইউএস রুে 9-এ ফামর্িক স্পিে োকন  স্পগেওময় 
সাইমর্জ এবং েযামকাস্টর্ক স্পিে োকন ওময় োমকন  আগমমর্র স্প াষণা স্টদময়মে।  
  
স্টস্টম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "স্পিে োকন স OSI-এর সামে এই 
অ্ংশীদাস্টরে এবং অ্যার্ োরস্টকন্স কযামবামের উদার সমেনমর্র জর্য কৃতজ্ঞ,  ার েস্টরবার অ্মর্ক 
বের েমর হাডসর্ হাইেযামের েমে এই েরমর্র িুয়াডন  এবং উস্টকে। এই প্রকল্পগুস্টে আরও স্পবস্টশ 



 

 

স্পোকমক স্টর্রােমদ ফামর্িক এবং এই এোকার স্পস ন্দ ন অ্র্ুভব করমত অ্যাোমেস্টশয়ার্ স্পেইমের 
স্পেইেগুস্টেমত স্পে াঁোমত সহায়তা করমব।"  
  
োরস্টকন্স-কযামবাে েস্টরবার কময়ক দশক েমর এই এোকায় বসবাস কমর এবং 1991 সামে, 1,700 
একমররও স্পবস্টশ OSI স্পক স্টদময় স্পদয়  া স্পশষ ে নন্ত ফামর্িক স্পিে োমকন র অ্ংশ হময় ওমে। 
কযামবাে োস্টেসামডস আন্তঃরাজয োকন  কস্টমশমর্র প্রস্টতষ্ঠাতা েস্টরবামরর সদসয এবং োস্টেসামডস োকন স 
কর্জারমভস্টন্সর স্পবাডন  সদসযও।  
  
গত এক দশমক, স্টিশ েমেরও স্পবস্টশ মার্ুষ ফামর্িক স্পিে োকন  েস্টরদশনর্ কমরমের্,  া োের্াম 
এবং ডামেস কাউস্টিমত 14,000 একমররও স্পবস্টশ জমু়ি স্টবসৃ্তত। এই সমময়র মমেয োমকন  বাস্টষনক 
েস্টরদশনর্ 38 শতাংমশরও স্পবস্টশ স্পবম়িমে।  
ফামর্িক স্পিে োমকন  62 মাইমেরও স্পবস্টশ হাইস্টকং স্পেইে রময়মে, স্পসইসামে 10 মাইে অ্যাোমেস্টশয়ার্ 
স্পেইে রময়মে,  া জস্টজন য়া স্পেমক স্পমইর্ ে নন্ত প্রায় 2,200 মাইে স্টবসৃ্তত।  
  
OSI স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও বকম এবলমোর্ িম্বলম্বের্, "OSI এর স্টবগ উডস ড্রাইভ এবং অ্ভযন্তরীণ 
স্পেইেমহড স্টর্মনাণ ফামর্িক ভূস্টমমত র্তুর্ অ্ভযন্তরীণ অ্যামেস ততস্টর কমর দশনর্ােীমদর এই মমর্ারম 
প্রাকৃস্টতক দশৃযটি েুমরােুস্টর উেমভাগ করমত সহায়তা করমে  া OSI গত কময়ক দশক েমর রো 
কমরমে এবং রুে 301 স্পক একটি সস্টতযকামরর োকন  ড্রাইমভ েস্টরণত কমরমে। অ্যার্ কযামবামের 
উদারতার কেযামণ, এই প্রকল্পটি দশনর্ােীমদর সুরো, স্পর্স্টভমগশর্ এবং োমকন  প্রমবশাস্টেকার উন্নত 
করমব এবং সমস্ত েমতার মার্ুষমক এই অ্তুের্ীয় েযােমেেমক ভােবাসমত এবং প্রশংসা করমত 
সহায়তা করমে।"  
  
অোর্ কোম্বিাট িম্বলর্, "আমার দাদ ুজজন  োরস্টকন্স, তার স্পেমে, আমার বাবা, হাডসর্ উেতযকা 
ভােবাসমতর্। এই স্পপ্রম তামদর জস্টম রো করমত এবং অ্ংশীদাস্টরে গম়ি তুেমত অ্র্ুপ্রাস্টণত কমরস্টেে 
 া স্টেরকাে এই অ্ঞ্চমের জর্গমণর উেমভাগমক প্রসাস্টরত করমব। বেমরর ের বের েমর এই জস্টমর 
জর্য জর্গমণর বযবহার এবং প্রশংসা বৃস্টি স্পেময়মে এবং স্টবকস্টশত হময়মে, স্টর্উ ইয়কন  স্পিে োকন স, 
ওমের্ স্পেস ইর্স্টিটিউে এবং েেস্টফল্ড ফাউমেশমর্র মমেয অ্ংশীদাস্টরমের মােযমম আমরা আজ স্প  
প্রকল্পটি উদ াের্ কস্টর তারা েেন্দ করমতর্, আমামদর েস্টরবার প্রজমের ের প্রজে েমর মূেযবার্ 
একটি েযােমেমে সংরেণ, েস্টরোের্া এবং জর্সাোরমণর প্রমবশাস্টেকামরর দসৃ্টষ্টভস্টি অ্বযাহত 
রা মব।"  
  
স্টসম্বর্টর সু স্টসবরম্বর্া িম্বলর্, "স্টর্উ ইয়কন বাসীরা আমামদর সবুজ জায়গায় ভ্রমমণর সামে সামে, আমরা 
OSI এবং অ্যার্ োরস্টকন্স কযামবামের কামে কৃতজ্ঞ স্প  তারা এমর্ একটি স্টবস্টর্ময়াগ কমরমে  া 
অ্গস্টণত বাস্টসন্দা এবং দশনর্ােীমদর স্টর্রােমদ মহার্ ফামর্িক স্পিে োকন টি অ্মেষণ করমত সেম 
করমব। এই স্পেইেমহড এবং মমর্ার্ীত োস্টকন ং এোকাগুস্টে স্থার্ীয় এোকায় উমেজর্ােূণন সংম াজর্, 
এবং আমরা আশা কস্টর এই প্রকল্পগুস্টে হাডসর্ উেতযকা জমু়ি অ্র্যার্য অ্ংশীদাস্টরেমক অ্র্ুপ্রাস্টণত 
করার জর্য মমডে স্টহসামব কাজ করমব স্প  ামর্ একই েরমর্র েযামেঞ্জ স্টবদযমার্।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সিসে সোবি গাম্বলফ িম্বলর্, "এই গত বের আমামদর স্পদস্ট ময়মে স্প  মার্স্টসক এবং 
শারীস্টরক সুস্থতার জর্য প্রকৃস্টতর উেুক্ত স্থার্গুস্টেমত প্রমবশাস্টেকার কতো গুরুেেূণন। ফামর্িক স্পিে 
োমকন  র্তুর্ োস্টকন ং এবং স্পেইেমহড স্প াো এরমেময় স্পবস্টশ সমময়ােম াগী হমত োমর র্া কারণ বাইমরর 
হাইকার এবং উৎসাহীরা এই গ্রীমে বাইমর স্প মত আরও আগ্রহী হমব। এই হাডসর্ ভযাস্টে েযােমেে 
রো করার জর্য কযামবাে েস্টরবারমক ের্যবাদ এবং এই প্রকল্পটিমক জীবন্ত করার জর্য ওমের্ স্পেস 
ইর্স্টিটিউমের দসৃ্টষ্টভস্টি এবং প্রস্টতশ্রুস্টতর জর্য ের্যবাদ।"  
  
স্টেিস অফ ফাম্বর্স্টক এিং োডসর্ োইলোিস স্টস্টট পাম্বকন র স্টপ্রবসম্বডন্ট েোঙ্ক ওসির্ন িম্বলম্বের্, 
"দয স্পেেস অ্ফ ফামর্িক এবং হাডসর্ হাইেযােস স্পিে োকন স  ুস্টশ স্প  এই েস্টরকল্পর্াটি 
বাস্তবাস্টয়ত হময়মে। সম্প্রদাময়র সদসয স্টহসামব, েস্টরোের্া েষনমদর প্রস্টতটি সদসয এই উন্নস্টতগুস্টে স্প  
গুরুেেূণন উমদ্বগগুস্টের প্রস্টতকার করমব স্পস সম্পমকন  গভীরভামব সমেতর্। এক র্ম্বর হে সুরো। 
োস্টকন ং উন্নস্টত হাইকার এবং অ্র্যার্য স্পেইে বযবহারকারীমদর একটি স্টর্রােদ অ্স্টভজ্ঞতার অ্র্ুমস্টত 
স্পদমব এবং ফামর্িমকর মােযমম রুে 301 কস্টরমডার ভ্রমণকারীমদর সুরো উন্নত করমব। একটি 
স্টর্রােদ োস্টকন ং অ্স্টভজ্ঞতা ো়িাও, দশনর্ােীরা োমকন র আরও এোকায় উন্নত অ্যামেস উেমভাগ 
করমবর্।"  
  
পতুর্াম কাউবন্ট এবেবকউটিভ মোবরএম্বলর্ ওম্বডল িম্বলর্, "ফামর্িক স্পিে োকন  সবসময় োের্াম 
কাউস্টির বাস্টসন্দা এবং দশনর্ােীমদর জর্য একটি দদুন ান্ত সম্পদ স্টেে, স্টকন্তু এই মহামারী  ুমগ এটি 
একটি সস্টতযকামরর জীবর্রোকারী হময় ওমে কারণ স্পোমকরা স্টর্রােদ, স্বাস্থযকর মজার জর্য দদুন ান্ত 
আউেমডামর স্টভ়ি কমরস্টেে। এো েমৎকার স্প  োকন টি এ র্ আরও দশনর্ােীমদর স্বাগত জার্ামত এবং 
বাস্টসন্দামদর এবং স্টদমর্র স্টেোরমদর ফামর্িমকর প্রাকৃস্টতক স্পস ন্দম ন সমার্ভামব আরও স্পবস্টশ অ্যামেস 
স্টদমত সেম হমব।  ারা হাইস্টকং, স্টেকস্টর্ক, স্পরা স্পবাটিং, মাে েরা, ক্রস-কাস্টি স্টেইং বা একটি 
বােুকাময় তসকমত আরাম করমত েেন্দ কমরর্, তামদর জর্য ফামর্িমকর কামে সব আমে, এবং এই 
উদার উেহারটি এটিমক আরও অ্যামেসম াগয কমর তুেমব।"  
  
পাটর্াম কাউবন্টর স্টেবরফ রিাটন  লোংবল িম্বলম্বের্, "এই উৎসগীকৃত োস্টকন ং এোকা স্থাের্ এবং 
সমাস্টি তামদর জর্য বযস্ত স়িক েে স্পেমক দমূর স্টর্রােদ োস্টকন ং সরবরাহ করমব  ারা এ ামর্ 
োের্াম কাউস্টিমত মমর্ারম স্পেইে উেমভাগ করমত আমস। আস্টম এই প্রকল্পটি বাস্তবাস্টয়ত করার 
সামে জস্ট়িত প্রমতযকমক সােুবাদ জার্াই  ার ফমে গাস্ট়ি োেক এবং হাইকারমদর জর্য একইভামব 
সুরো ততস্টর হয়।"  
  
পাটর্াম কাউবন্টর আইর্প্রম্বণতা র্োবি মন্টম্বগামাবর িম্বলম্বের্, "এটি স্টমমসস কযামবাে, OSI, রাজয 
এবং করদাতার মমেয একটি স্টর্রবস্টিন্ন সহম াস্টগতামেূক প্রমেষ্টা। আমামদর রাস্তা স্টর্রােদ স্পরম , 
আমামদর প্রান্তর রো কমর এবং এই হাডসর্ হাইেযােস রমে সবার জর্য প্রমবশাস্টেকার প্রদার্ কমর, 
স্থার্ীয় সমসযা সমাোমর্র জর্য আমামদর ঠিক স্প  েরমণর উন্নয়র্ প্রময়াজর্। এো েস্টরষ্কার স্প  এই 
প্রকমল্পর স্পিকমহাল্ডাররা বঝুমত োমর স্প  স্টফস্টেেসোউমর্র স্থার্ীয় সরকার স্প াো জায়গা েস্টরোের্ার 
মূেয স্বীকার করার স্পর্তৃে স্টদমি।"  
 



 

 

স্টর্উ ইয়কন  স্পিমের োকন , স্টবমর্াদর্ ও ঐস্টতহাস্টসক স্থাের্া সংরেণ অ্স্টফস 250টিরও স্পবস্টশ স্বতন্ত্র 
োকন , ঐস্টতহাস্টসক স্থার্, গেফ স্পকাসন, স্পর্ কার  াে ও স্টবমর্াদর্মূেক ভ্রমণেমের তত্ত্বাবোর্ কমর, 
স্প গুমো স্পদ মত 2020 সামে স্পরকডন  েস্টরমাণ 78 স্টমস্টেয়র্ মার্ুষ আমস। সম্প্রস্টত স্টবশ্বস্টবদযােময়র এক 
গমবষণায় স্পদ া স্পগমে, স্পিে োকন  ও এর দশনর্ােী দ্বারা া বযয় হয় তা 5 স্টবস্টেয়র্ মাস্টকন র্ ডোর 
আউেেুে ও স্টবক্রয়মক প্রসাস্টরত কমর, 54,000 স্পবসরকাস্টর  ামতর োকস্টর সৃস্টষ্ট এবং অ্স্টতস্টরক্ত 
রাষ্ট্রীয় স্টজস্টডস্টে 2.8 স্টবস্টেয়র্ মাস্টকন র্ ডোমরর স্পবস্টশ স্প াগ করমত োমর  
আরও তমেযর জর্য, parks.ny.gov স্পদ ুর্, স্টবর্ামূমেয NY স্পিে োকন স এেমলারার স্পমাবাইে অ্যােটি 
ডাউর্মোড করুর্ বা 518.474.0456 র্ম্বমর কে করুর্। 
এো়িাও, স্পফসবুক, ইর্িাগ্রাম এবং েুইোমর আমামদর সামে সং ুক্ত স্পহার্।   
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