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 াডসর্ ভোবলম্বে ফা ম্বর্স্টক হস্টট পাম্বকন 6.2 বিবলয়র্ ডলার িেম্বয় টোম্বকাবর্ক 

আউটম্বডার এডুম্বকের্ হসন্টাম্বরর আধুবর্কায়র্ সম্পন্ন  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর 

হ াষণা  

  

সু্কল, যুি, ও স্কাউটটিং গ্রুপগুম্বলাম্বক পবরম্বিে সিংক্রান্ত বেক্ষা প্রদাম্বর্র উম্বেম্বেে 1970 

দেম্বকর এই স্থাপর্া আপম্বেড করা  ম্বয়ম্বে  

  

েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

6.2 মিমিয়ন ডিার ব্যয়য় দুই ব্ছর ব্যাপী সংস্কার প্রকল্প চিার পয়র, আজ গভন নর কযামি হ াকি 

ফা য়নস্টক হস্টট পায়কন আধুমনকাময়ত টযায়কামনক আউটয়ডার এডুয়কশন হসন্টার পুনরায় 

হ ািার হ াষণা মদয়য়য়ছন। পাটনাি কাউমন্টর হকাল্ড স্প্রং-এ অব্মিত এই হসন্টায়র  াইিযান্ড 

িজ এব্ং সব্-ঋতুয়ত ব্যব্ ার উপয় াগী নয়টট গ্রািয হকমব্ন অন্তভুনক্ত রয়য়য়ছ। হকমব্নগুয়িা 

ব্ছর-ব্যাপী প্রকৃমত-সম্পমকনত কি নসূমচয়ত অংশগ্র ণকারী সু্কি, কয়িজ, ইয়ুি গ্রুপ, ও স্কাউটটং 

সংগঠনগুয়িার জনয রায়ত িাকার জায়গা প্রদান কয়র। এই ফযামসমিটটর সায়ি একটট নতুন 

এডুয়কশন পযামভমিয়নও হ াগ করা  য়য়য়ছ।  

  

"ফা য়নস্টক হস্টট পায়কনর এডুয়কশন হসন্টায়রর এই 6.2 মিমিয়ন ডিায়রর আধুমনকায়ন 

মশক্ষািী ও দশ ননািী উভয়য়ক একটট সম্পূণ ন নতুন আমিয়ক আিায়দর পমরয়ব্শয়ক িূিযায়ন 

করার এব্ং এ সম্পয়কন জানার সুয় াগ কয়র মদয়ব্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "প্রকল্পটট সম্পন্ন 

 য়য়  াওয়ায়, এ ন এই সিদৃ্ধ ফযামসমিটট শুধ ুপায়কনর দশ ননািীয়দর একটট উন্নত অমভজ্ঞতাই 

প্রদান করয়ব্ না, ব্রং মকভায়ব্ আিায়দর িূিযব্ান প্রাকৃমতক সম্পদগুয়িা সংরক্ষণ করয়ত  য় 

এব্ং জিব্ায়ু পমরব্তনয়নর প্রভায়ব্র মব্রুয়দ্ধ িড়াই করয়ত  য় তারা তা হশ ার সিয়, পরব্তী 

প্রজয়ের জনয এটট একটট গুরুত্বপূণ ন সম্পদ  য়ব্।"  

  

1970 দশয়কর িাঝািাঝঝ সিয়য় মনমি নত  ওয়া এসব্ জনমপ্রয় ফযামসমিটট আপয়ডট করার 

প্রয়য়াজন হদ া মদয়য়মছি। হসন্টারটট উত্তর-পূব্ নাঞ্চিজয়ুড় অব্মিত সরকামর ও হব্সরকামর সু্কি, 

কয়িজ ও ইউমনভামস নটট, নাগমরক সংিা, এয়জঝি ও ব্যব্সা প্রমতষ্ঠানগুয়িার জনয হ াস্ট কয়র 

িায়ক। কি নসূমচর মকছু উদা রয়ণর িয়ধয রয়য়য়ছ পমরয়ব্শগত মশক্ষা, কনজায়ভনশন কযাম্প, একটট 

দিগত হরাপ হকাস ন, স্কাউটটং ব্যাজ কি নসূমচ, পামরব্ামরক প্রাকৃমতক ইয়ভন্ট, িযাপি গায়ছর রস 

সংগ্র , মফল্ড টিপ ও ব্যব্সাময়ক মিটটং। এছাড়াও হসন্টায়রর কিীরা সু্কিগুয়িায়ত মভঝজট কয়রন 

এব্ং পমরয়ব্শ সম্পমকনত মব্মভন্ন মব্ষয়য় হেমণকয়ক্ষ পাঠদান কয়রন।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720077558151&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803956117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B%2FDLIQbaC8UtyMuzfivf8mDyF9ZIc%2BcKGnXjEoPzd1M%3D&reserved=0


  

NY ওয়াকনস (NY Works) সংস্কার প্রকল্পটটর অি নায়য়ন স ায়তা কয়রয়ছ এব্ংয়স্টট কাউঝিি অব্ 

পাকনস (State Council of Parks)-এর সভাপমত িুমস রকয়ফিার ওয়ায়িটজমক নতুন আউটয়ডার 

টটমচং পযামভমিয়ন মনি নায়ণর জনয অনুদান মদয়য় সা া য কয়রয়ছন।  

  

টযায়কামনক আউটয়ডার এডুয়কশন হসন্টার (TOEC) সংস্কারকাজ শুরুর জনয 2019 সায়ির 

গ্রীয়ে ব্ন্ধ কয়র হদয়া  য়। 2000 সাি হিয়ক 2010 সাি প নন্ত 167,000 জয়নরও হব্মশ ব্যঝক্ত 

হসন্টারটট মভঝজট কয়রয়ছ।  

  

হস্টট পাকনস কবিের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "অব্িান করায়ক একই সায়ি তিযিূিক 

ও উপয়ভাগয কয়র তুিয়ব্ এিন গ্রুপ ফযামসমিটটগুয়িা মনয়য় এই সংস্কারকৃত হসন্টারটট এ ন 

এটটর মশক্ষা প্রদায়নর মিশনয়ক ভমব্ষযয়ত এমগয়য় হনয়ার দাময়ত্ব পািয়নর জনয ততমর। এটট এিন 

এক জায়গা হ  ায়ন ব্হু মশশু প্রকৃমত ও পমরয়ব্য়শর সামন্নধয িাভ কয়র  া তায়দরয়ক জীব্নভর 

পমরয়ব্শয়ক িূিযায়ন করয়ত হশ ার একটট  াত্রা শুরু করয়ত সা া য করয়ব্। দিগত ব্ন্ধন গয়ড় 

হতািা ও আমব্ষ্কায়রর এই জায়গাটটয়ক রায়ত িাকার জনয সংস্কারকৃত হকমব্ন স  হটকসই ভব্য়ন 

আপয়গ্রড করার ফয়ি হসন্টারটট আসন্ন ব্হু ব্ছর ধয়র জনসাধারণয়ক হসব্া হদয়া অব্যা ত 

রা য়ব্।"  

  

হস্টট কাউন্সিল অি পাকনস-এর সভাপবে লুবস রকম্বফলার ওয়াম্বলটজবক িম্বলর্, "ব্হু 

ব্ছর ধয়র ব্হু হিাকয়ক অনুপ্রামণত করয়ত সা া য কয়র আসা এডুয়কশন হসন্টারটটর 

পুনরুজ্জীমব্তকরয়ণর উয়েয়শয দশ ননািীয়দরয়ক  াডসন ভযামির পমরয়ব্শ সম্পয়কন মশ য়ত 

সা া য করার জনয এই নতুন পযামভমিয়ন ততমরয়ত সা া য করয়ত হপয়র আমি গমব্ নত।"  

  

হস্টট বসম্বর্টর হসবরম্বর্া িম্বলর্, " াডসন ভযামিয়ক এত চিৎকার একটট ব্সব্াস ও 

পমরদশ নয়নর িায়ন পমরণত করা প্রাকৃমতক সম্পদ সংরক্ষণ মনঝিত করার হক্ষয়ত্র পমরয়ব্শ 

মব্ষয়ক মশক্ষা একটট গুরুত্বপূণ ন ভূমিকা পািন কয়র। এসব্ আপয়গ্রড গুরুত্বপূণ ন পমরয়ব্শ 

মব্ষয়ক মশক্ষা কি নসূমচ ও অমভজ্ঞতায় অযায়েস ব্ঝৃদ্ধ করয়ব্  া আসন্ন ব্হু ব্ছর ধয়র অসং য 

মশক্ষািীয়ক উপকৃত করয়ব্, এব্ং এই সংস্কারয়ক ব্াস্তয়ব্ রূপ হদয়ায় আমি হস্টট পাকনসয়ক 

ধনযব্াদ জানাই।"  

  

TOEC-এর িোম্বর্জার জর্ হস্টাম্বয়ল িম্বলর্, "পাকনস-এর মিশয়নর মব্ব্মৃত সিি নন করার 

পাশাপামশ, TOEC-এর কিীরা আিায়দর ব্যব্ ারকারীয়দর গ্রুপয়ক ব্ছর-ব্যাপী ইমতব্াচক 

আউটয়ডার অমভজ্ঞতা প্রদান করয়ত প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ  া ভমব্ষযত মভঝজট ও অযাডয়ভঞ্চারয়ক 

িািন করয়ব্।"  

  

টযায়কামনক আউটয়ডার এডুয়কশন হসন্টার সারা ব্ছর ধয়র হ ািা িায়ক। মরজায়ভনশন সম্পমকনত 

তয়িযর জনয, এ ায়ন মভঝজট করুন।  

  

এই প্রকয়ল্পর মনি নাণকায়জর ব্যব্িাপক মছি দযা মিয়রা গ্রুপ (The LiRo Group) এব্ং হজনায়রি 

কন্ট্রাক্টর মছি মিয়জন্ট ভযামির িায়য়র কন্ট্রামক্টং কপ ন (Meyer Contracting Corp)। ইয়িমিকাি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fdocuments%2Fenvironment%2Fnature-centers%2FTaconicOutdoorEducationCenterTOECBrochure.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803966069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7z3VZXM3ig7IL0%2B5uEZigmW6WjTdJQ2Aq6pG31nFtLg%3D&reserved=0


কন্ট্রাক্টর মছি FA ব্ুরয়চটা হকাম্পামন অব্ হরাটন-অন- াডসন (FA Burchetta Company of 

Croton-on-Hudson) এব্ং হিকামনকযাি ও িামবং কন্ট্রাক্টর মছি মিয়জন্ট ভযামির S&O 

কনস্ট্রাকশন সামভনয়সস (S&O Construction Services)। প্রদশ ননীর কন্ট্রাক্টর মছি আরগাইি-এর 

ADK স্টুমডও (ADK Studios) এব্ং নকশা মব্ষয়ক পরািশ নদাতা মছি আিব্ামনর স্টযানয়টক 

কনসামটং (Stantec Consulting)। প্রদশ ননীর নকশা মব্ষয়ক পরািশ নদাতা মছি হেনস ফিস-এর 

AJA আমকনয়টকচার অযান্ড িযামনং (AJA Architecture and Planning)।  

  

মনউ ইয়কন হস্টট অমফস অফ পাকনস, মরঝরয়য়শন অযান্ড ম য়স্টামরক মপ্রজারয়ভশন 250 এর 

হব্মশ একক পাকন, ঐমত ামসক সাইট, মব্য়নাদন হিইি, এব্ং হনৌকা চিাচি হদ ায়শানা কয়র,  া 

2020 সায়ি হরকডন সং যক 78 মিমিয়ন িানুষ হদ য়ত মগয়য়য়ছন। ইউমনভামস নটটর সাম্প্রমতক এক 

গয়ব্ষণায় হদ া হগয়ছ, হস্টট পাকন ও এর দশ ননািী দ্বারা  া ব্যয়  য় তা 5 মব্মিয়ন িামকনন ডিার 

আউটপুট ও মব্রয়য়ক প্রসামরত কয়র, 54,000 হব্সরকামর  ায়তর কি নসংিান সটৃি এব্ং 

অমতমরক্ত হস্টয়টর হিাট হদশীয় পণয (Gross Domestic Product, GDP) 2.8 মব্মিয়ন িামকনন 

ডিায়রর হব্মশ হ াগ করয়ত পায়র। এসব্ মচত্তমব্য়নাদয়নর হ য়কায়নাটট সম্পয়কন আয়রা তয়িযর 

জনয www.parks.ny.gov ওয়য়ব্সাইট হদ ুন, মব্নািূয়িযর NY হস্টট পাকনস এেয়িারার (NY 

State Parks Explorer) হিাব্াইি অযাপ ডাউনয়িাড করুন অিব্া 518.474.0456 নবয়র হফান 

করুন। এছাড়াও, হফসব্ুক (Facebook), ইনস্টাগ্রাি (Instagram) ও টুইটায়র (Twitter) আিায়দর 

সায়ি সং ুক্ত হ ান।  
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