
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সারাম্ব াগা স্পা হে  পাম্বকন বেশুম্বের জােঘুর বর্র্ নাম্বের কাজ শুরু  ম্বেম্বে িম্বল গভর্ নর 

হ াকম্বলর হঘাষো  

  

আধুবর্ক ফ্োবসবলট  'বেল্পকলার পাম্বকন' তরুে পবরিারগুম্বলার জর্ে সুম্ব াগ-সুবিধা িৃদ্ধি 

করম্বি  

  

প্রকল্পট  এই ঐবত াবসক বিখ্োত স্থাম্বর্ র্তুর্ প্রাম্বের সঞ্চার করম্বি  

  

প্রকম্বল্পর বকেু িাোইকৃত হরন্ডাবরিং হেখু্র্ এখ্াম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে সারার াগারে এক্ট  উন্নে ও সম্প্রসারণকৃ্ে 

থিশুরের জােু র সারার াগা স্পা হে  পারক্ন ঐথে াথসক্ থলঙ্কর্ বাি াউরজ স্থার্ান্তররর 

উরেরিয 3.1 থিথলয়র্ ডলাররর এক্ট  প্রক্রের থর্ি নাণক্াজ শুরু  রয়রে। এই ফ্যাথসথলট র 

স্থার্ান্তর এট র জায়গা থিগুণ ক্ররব এবং সব বয়রসর অথেথিরের জর্য অযারেসরোগযো বৃদ্ধি 

ক্ররব। এই প্রক্রের িধ্য থেরয় সারার াগা স্পা হে  পারক্ন েৃেীয় জােু র হোগ  রে।  

  

"আিার প্রিাসরর্র বৃ ত্তি অগ্রাথধ্ক্ারগুরলার িরধ্য এক্ট   রলা আিারের অফ্ার ক্রার িরো 

ো থক্েু আরে ো থর্রয় থর্উ ইয়ক্ন হে রক্ পে ন র্ খারে সািরর্র সাথররে ধ্রর রাখা, এবং 

সারার াগার থিশুরের জােু রট  এই লক্ষ্য পূররণর এক্ট  েৃষ্টান্ত," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"সারার াগা স্পা হে  পাক্ন ইরোিরধ্য থবশ্ব-িারর্র থিে ও সংসৃ্কথের হভর্ুয, পারফ্ি নযান্স, ও 

আউ রডার থিত্তথবরর্ােরর্র সুরোগ-সুথবধ্া থর্রয় েি নর্ািীরের   স্পর  পথরণে  রয়রে। থিশুরের 

জােু র হোগ  ওয়ার িধ্য থেরয়, আিরা আররা এক্ট  িূলযবার্ আক্ষ নণ হোগ ক্রথে ো 

থিশুরেররক্ ইন্টারঅযাক্ট ভ থিক্ষ্ািূলক্ দ্ধিয়াক্লারপর িধ্য থেরয় থিক্ষ্া অজনরর্ সা ােয 

ক্ররব।"  

  

সারার াগা স্পা হে  পারক্ন অবথস্থে িূল থিশুরের জােু রট  এট র বেনিারর্র 8,000-বগ নফু্র র 

ফ্যাথসথলট র ধ্ারণক্ষ্িো অথেিি ক্রর হফ্রলরে, হেখারর্ এট  প্রথে বের 37,000 িার্ুষরক্ 

হসবা থেরয় িারক্। জােু রট  থলঙ্কর্ বাি াউরজর 16,000 বগ নফু্  জায়গা েখল ক্ররব, োর িরধ্য 

4,000 বগ নফু্র র এক্ট  ইরন্টথরয়র হক্া নইয়াডন অন্তভুনক্ত ররয়রে, ো সংস্কারকৃ্ে প্রেি নর্ীগুরলার 

জর্য সম্প্রসাথরে জায়গা এবং প্রথেবন্ধী আরিথরক্ার্রের জর্য আইর্ অর্ুোয়ী পূণ নাঙ্গ 

অযারেসরোগযো প্রোর্ ক্ররব। হবসরক্াথর োোরা ও এম্পায়ার হে  হডরভলপরিন্ট (Empire 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCMAS-Renderings.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc84ad47988df462b814608d9a946b68c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726944782076488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DSfjAsUlnAUqt7zYrqLSG06aL2VLjJawVoM9xyUMTow%3D&reserved=0


State Development)-এর 600,000 ডলাররর অর্ুোর্ 3.1 থিথলয়র্ ডলাররর এই প্রক্রে স ায়ো 

ক্ররে। 2022 সারলর বসন্তক্ারল থর্ি নাণক্াজ হিষ  রব বরল প্রেযািা ক্রা  রে।  

  

এই র্েুর্ প্রক্ে পারক্ন এই জােু র ও থর্ক্ বেী সংস্থাগুরলার িরধ্য অংিীোথরত্বরক্ স জের 

ক্ররব, ো 2,400 এক্র জায়গাজরুে  া াঁ ার পি, জলধ্ারা, ও গােপালা সিৃি এলাক্ায় স জ 

অযারেস হেয়ার িাধ্যরি জােু রট র প্রকৃ্থে-হক্দ্ধিক্ থিক্ষ্া ক্ি নসূথির ঐথে যরক্ সিৃি ক্রার 

সুরোগ ক্রর থেরব; এবং 0-13 বেররর থিশুরের জর্য থিক্ষ্া ক্ি নসূথিগুরলা সম্প্রসারণ ক্রার 

সুরোগ হেরব। বৃ ত্তর হেথণক্রক্ষ্র জায়গা জােু রট রক্ সািাদ্ধজক্ েরূত্ব বজায় হররখ আররা 

হবথি সংখযক্ হলাক্জর্রক্ হসবা প্রোর্ ক্রার সক্ষ্িো প্রোরর্র পািাপাথি থডদ্ধজ াল ক্রন্টন্ট 

তেথরর জর্য এক্ট  স্ ুথডওর বযবস্থা ক্ররব।  

  

সারাম্ব াগার বেশুম্বের জােঘুম্বরর এদ্ধিবকউট ভ বিম্বরক্টর সারা  দ্ধিি িম্বলর্, "থলঙ্কর্ 

বািস-এ স্থার্ান্তর ক্রার ধ্ারণাট  র্েুর্ থক্েু র্য়। হবি ক্রয়ক্ বের আরগ, এক্জর্ হবাডন সেসয 

থলঙ্কর্ বািস-এ স্থার্ান্তররর থবষয়ট  থবরবির্ার প্রস্তাব থেরয়থেরলর্। ি ািারী আিারেররক্ 

জােু ররর ভথবষযরের জর্য এই পেরক্ষ্প গ্র রণর এবং রাজধ্ার্ী অঞ্চরলর থিশুরের জর্য র্েুর্ 

সুরোগ তেথর ক্রার সিয় ও িদ্ধক্ত এরর্ থেরয়রে। আিারের র্েুর্ ফ্যাথসথলট  এবং থিলরের্ 

থিউদ্ধজয়াি অব সারয়ন্স এন্ড হ ক্রর্ালদ্ধজ (Children's Museum of Science and Technology)-

এর সারি আিারের এক্ীভূে  ওয়া আিারেররক্ জােু রর, হেথণক্রক্ষ্ ও আিারের 

ক্থিউথর্ট জরুে থিশুরের  ারে ক্লরি থিক্ষ্ায় সমৃ্পক্ত ক্রার সক্ষ্িো প্রোর্ ক্ররব।"  

  

হে  পাকনস কবর্ের্ার এবরক কুম্বলম্বসইি িম্বলর্, "থিশুরের জােু র এক্ট  িিৎক্ার 

সাংসৃ্কথেক্ ও থিক্ষ্ািূলক্ থররসাস ন, এবং থলঙ্কর্ বাি াউরজ স্থার্ান্তর  ওয়ার থবষয়ট  সারার াগা 

স্পা হে  পারক্নর প্ররবিপরির এই ঐথে াথসক্ স্থাপর্ায় র্েুর্ দ্ধিয়াক্লাপ থর্রয় আসরে সা ােয 

ক্ররব। এই থিশুরের জােু র থিত্তথবরর্াের্, থিথিলক্রণ ও সাংসৃ্কথেক্ অথভজ্ঞো অজনরর্র জর্য 

এক্রাি অর্র্য পেন্দ হবরে হর্য়ার উরেরিয থবরশ্বর থবথভন্ন অঞ্চরলর হলাক্জর্রক্ এক্ জায়গায় 

এক্দ্ধিে ক্রর এির্ এক্ট  'থিেক্লার পাক্ন' প্রোরর্র জর্য অলাভজর্ক্ সংস্থা ও বযবসাথয়ক্ 

অংিীোররের সদ্ধিলরর্র িরধ্য এক্ট  উষ্ণ সংরোজর্।"  

  

এম্পাোর হে  হিম্বভলপম্বর্ন্ট-এর ভারপ্রাপ্ত কবর্ের্ার এিিং হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO পম্বে 

র্ম্বর্ার্ীত হ াপ র্াই  িম্বলর্, "সারার াগার থিশুরের জােু ররর ভথবষযে টিক্ার্া সারার াগা 

স্পা হে  পারক্ন  ওয়ার থবষয়ট  থর্দ্ধিে ক্ররে হে এট  অথধ্বাসী ও েি নর্ািীরের সিার্ভারব 

বরণ ক্রর হর্য়া এক্ট  আক্ষ নণীয় গন্তবযস্থল থ রসরব থবেযিার্ িাক্রব। এট র আক্ার থিগুরণ 

উন্নীে ক্রা এবং থলঙ্কর্ বাি াউরজ স্থার্ান্তর  ওয়ার িাধ্যরি জােু রট  পারক্নর থবেযিার্ 

অবক্ািারিার সারি পথরপূরক্ র্েুর্ ক্ি নসূথি হোগ ক্ররে পাররব এবং আররা হবথি সংখযক্ 

পথরবাররর ক্ারে আরবের্ তেথর ক্ররে পাররব।"  

  

বসম্বর্ র িোফ্ম্বর্ জিনার্ িম্বলর্, "সারার াগার থিশুরের জােু র আিারের ক্থিউথর্ট র এক্ট  

সাংসৃ্কথেক্, থিক্ষ্ািূলক্, ও থিত্তথবরর্াের্িূলক্ সম্পে। 3.1 থিথলয়র্ ডলাররর এই সম্প্রসারণ 

প্রক্ে - ো উোরিরর্র হবসরক্াথর োোরের অর্ুোর্ এবং এম্পায়ার হে  হডরভলপরিন্ট-এর 

অথে গুরুত্বপূণ ন 600,000 ডলার অর্ুোরর্র স ায়োয় বাস্তবায়র্  রে - সারার াগা স্পা হে  



পারক্নর ঐথে াথসক্ থলঙ্কর্ বাি াউরজ এক্ট  স্থার্ান্তরকৃ্ে, উন্নে, ও সম্প্রসারণকৃ্ে সারার াগার 

থিশুরের জােু রর পথরণে  রব। উৎক্ষ নোর এবং  ারে ক্লরি থিক্ষ্া ও অথভজ্ঞো অজনরর্র 

সুরোগ প্রোর্ ক্রার 32-বেররর হরক্ডন থর্রয়, সারার াগার থিশুরের জােু র সথেযই এির্ এক্ 

জায়গা হেখারর্ থিক্ষ্াগ্র ণ ও হখলাধ্ুলার সুরোগ পািাপাথি অবস্থার্ ক্রর এবং এির্ এক্ট  

ক্থিউথর্ট  সংস্থার্ ো সৃজর্িীলো ও ক্ের্ািদ্ধক্ত লালর্ ক্রর। ক্ের্ািদ্ধক্তর ক্ষ্িো ও গুরুত্ব 

থর্রয় আইর্োইর্ হেির্ া বরলথেরলর্: 'ক্ের্া জ্ঞারর্র হিরয় হবথি গুরুত্বপূণ ন। জ্ঞার্ সীথিে। 

ক্ের্া থবশ্বরক্ থ রর রারখ।' সারার াগার থিশুরের জােু ররর এই সম্প্রসারণ প্রক্ে থিশুরের 

ক্ের্ািদ্ধক্তরক্ লালর্ ক্ররব, ো োরেররক্ োরের হিধ্া ও সৃজর্িীলো বৃদ্ধি ক্ররে সা ােয 

ক্ররব োরে এট  থবশ্বরক্ থ রর রাখরে ও উপকৃ্ে ক্ররে পারর। এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্েরক্ বাস্তরব 

রূপ হেয়ায় আথি গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, এবং থর্উ ইয়ক্ন হে  পাক্নস এন্ড থরদ্ধিরয়ির্ 

ক্থিির্ার এথরক্ কু্রলরসইডরক্ ধ্র্যবাে জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে কোবর ওোর্ নার িম্বলর্, "এক্ট  সিার্জর্ক্ জায়গার এই গথেিয় 

বযব াররর জর্য ে থবল পাওয়ায় সা ােয ক্ররে হপরর আথি আর্দ্ধন্দে। এই র্েুর্ বয়স্ক ভবর্ট  

ও এর িারপারির পাক্ন থিশুরের জর্য, োরের বাবা-িা ও থিক্ষ্ক্রের জর্য থিক্ষ্াগ্র ণ ও 

অর্ুসন্ধারর্র অরর্ক্ হবথি সুরোগ প্রোর্ ক্ররব। এই প্রক্ে থিশুরের ও প্রথেষ্ঠারর্র জর্য হবরে 

উিার জায়গা প্রোর্ ক্ররব এবং আিারের ক্থিউথর্ট র বাথসন্দা ও সিগ্র অঞ্চরলর জর্য এই 

ঐথে াথসক্ পাক্নট  উপরভাগ ক্রার থবক্েগুরলা সম্প্রসারণ ক্ররব।"  

  

1930 সারল স্থাথপে এই থবয়াে আ নস-থর্ওক্লাথসক্যাল তিলীর থলঙ্কর্ বাি াউজ, এই পারক্নর 

বযথেিিী স্থাপর্ার এক্ট  গুরুত্বপূণ ন উপাোর্, এবং এক্ট  জােীয় ঐথে াথসক্ থবখযাে স্থার্ 

থ রসরব োথলক্াভুক্ত ররয়রে।  

  

সারার াগা স্পা হে  পাক্ন বেনিারর্ প্রথে বের আর্ুিাথর্ক্ 3 থিথলয়র্ েি নর্ািীরক্ স্বাগে জাথর্রয় 

িারক্। জােীয়ভারব পথরথিে সারার াগা পারফ্থি নং আ নস হসন্টার (Saratoga Performing Arts 

Center), SPAC সু্কল অব েযা আ নস (SPAC School of the Arts), জােীয় র্ৃেয জােু র (National 

Museum of Dance), সারার াগা অর ারিাবাইল জােু র (Saratoga Automobile Museum), 

থগথডওর্ পা র্াি থররসা ন ও রুজরভল্ট বািস ও স্পা (Gideon Putnam Resort and Roosevelt 

Baths and Spa), এবং স্পা থসট  ফ্ারিাস ন িারক্ন  (Spa City Farmer's Market) োোও সারার াগা 

স্পা হে  পাক্ন গলফ্ হক্াস ন, হক্ল হ থর্স হক্া ন, প্রকৃ্থে সম্পরক্ন এক্ট  থিক্ষ্া হক্ি, স্পা থল ল 

থিরয় ার (Spa Little Theater), ক্যারফ্ ও হররস্তারা াঁস  বহুিুখী থিত্তথবরর্াের্িূলক্ ও সাংসৃ্কথেক্ 

সুথবধ্াসিূ , এবং  া াঁ া, হেৌোরর্া ও বাইক্ িালারর্ার জর্য ক্রয়ক্ িাইল েী ন হেইল প্রোর্ ক্রর, 

োর সবথক্েুই 2,400 এক্ররর থবথিি প্রাকৃ্থেক্ আবাসস্থলস  এই জােীয় ঐথে াথসক্ থবখযাে 

স্থারর্র লযান্ডরস্করপর িরধ্য অবথস্থে।  

  

সারার াগার থিশুরের জােু র এবং থিলরের্ থিউদ্ধজয়াি অব সারয়ন্স এন্ড হ ক্রর্ালদ্ধজ 

এক্সরঙ্গ থিথলে  রয়রে - ো রাজধ্ার্ী অঞ্চলবযাপী থিশুরের ও োরের হক্য়ারথগভাররের 

উদ্ভাবর্িূলক্  ারে ক্লরি থিক্ষ্া প্রোরর্র 100 বেররর অথভজ্ঞোরক্ এক্দ্ধিে ক্ররে।  

  



থর্উ ইয়ক্ন হের র পাক্ন, থবরর্াের্ ও ঐথে াথসক্ সংরক্ষ্ণ েপ্তর (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation) 250ট রও হবথি পাক্ন, ঐথে াথসক্ স্থার্, থিত্তথবরর্াের্িূলক্ হেইল, 

গলফ্ হক্াস ন, হবা  লঞ্চ ও আররা অরর্ক্ থক্েুর হেখারিার্া ক্রর, হেগুরলারে বেরর আর্ুিাথর্ক্ 

78 থিথলয়র্ েি নর্ািী থভদ্ধজ  ক্রর িারক্। এসব থিত্তথবরর্ােরর্র জায়গার হেরক্ারর্াট  সম্পরক্ন 

আররা েরিযর জর্য www.parks.ny.gov ওরয়বসাই  হেখুর্, থবর্ািূরলয NY হে  পাক্নস 

এেরলারার (NY State Parks Explorer) হিাবাইল অযাপ ডাউর্রলাড ক্রুর্ অিবা 518.474.0456 

র্ম্বরর হফ্ার্ ক্রুর্। এোোও, হফ্সবুক্ (Facebook), ইর্োগ্রাি (Instagram) ও  ুই ারর 

(Twitter)  সংেুক্ত হ ার্।   
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