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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল বর্উ ইয়কন হেট পাকনগুবলম্বে ছুটটর সময়কার মজা ও আর্ম্বের
িোপাম্বর জার্াম্বলর্

হেটিোপী দুই দুজম্বর্র হিবে ছুটট-বিষয়ক অর্ুষ্ঠার্
লং আইলোম্বের হজার্স বিচ মোজজক অফ লাইট হো হমৌসুমী অর্ুষ্ঠার্ শুরু করম্বলা
লাইট হোম্বয়র ছবি হদখা যাম্বি এখাম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ হেটবযাপী থবথভন্ন হেট পাক্ন ও ঐথি াথসক্
স্থাকর্ বছকরর হেষ পর্ন্ত
ন অর্ুষ্ঠিি কি র্াওয়া ক্কয়ক্ ডজর্ হমৌসুমী অর্ুিার্ ও ক্ার্ক্রকম
ন
ছুষ্ঠট
উদর্াপর্ ক্রার থর্মন্ত্রণ জার্াকলর্, র্ার সূচর্া কব লং আইলযাকে, 19 র্কভম্বর শুরু কি র্াওয়া
বাথষক্
ন হজার্স থবচ মযাজজক্ অফ লাইটস (Jones Beach Magic of Lights) হো থদকয়।
"হজার্স থবচ ল অিপূ
ন ণছ
ন ু ষ্ঠটর ঐথিক যর জন্মস্থার্, হর্খাকর্ দুদনান্ত বাথষক্
ন লাইট হোকয়র জর্য
বা সজ্জিি ঐথি াথসক্ স্থার্ষ্ঠট ঘুকর হদকখ থর্উ ইয়কক্নর প্রাক্ৃথিক্ হসৌন্দর্ উপকভাগ
ন
ক্রার জর্য
বন্ধু ও পথরবার এক্জিি য়," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "আমাকদর পাক্নগুথলকি সব বয়কসর
সবার উপকভাগ ক্রার মকিা থক্ছু র্া থক্ছু রকয়কছ এবং হেট র্খর্ স্বাভাথবক্ অবস্থায় থফকর
র্াওয়ার ক্াজ ক্রকছ, িখর্ মযাজজক্ অফ লাইটস হোষ্ঠট ছুষ্ঠটর হমৌসুম শুরু ক্রার থর্খুি
ুঁ
উপায়।"
হজার্স থবচ হেট পাকক্নর মযাজজক্ অফ লাইটস হো শুরু কব 19 র্কভম্বর, শুক্রবার এবং 2
জার্ুয়াথর 2022 পর্ন্ত
ন চলকব। ড্রাইভ-থ্রু হোষ্ঠট পাকক্নর 2.5 মাইল রাস্তাজুকে অবথস্থি,
আকলাথক্ি কব সবাধু
ন থর্ক্ LED প্রর্ুজি থদকয়, র্ার মকধয িাক্কব 200-ফুট আকলার সুেঙ্গ, 40ষ্ঠট
থভন্ন আকলাথক্ি ছুষ্ঠটর দৃেয, এবং LED সজ্জিি ছুষ্ঠটর গাছ। সময় ল রথব হিকক্ বৃ স্পথিবার,
সন্ধযা হিকক্ রাি 10 এবং শুক্র-েথর্বার সন্ধযা হিকক্ রাি 11টা।
আকরা থবস্তাথরি পাওয়া র্াকব এখাকর্। ষ্ঠটকক্ট থবজক্রর অি দািবয
ন
ক্াজকক্ সমির্ন ক্রকব, হর্মর্
গি বছকরর হো স্থার্ীয় প্রথিিাকর্র জর্য 150,000 মাথক্নর্ ডলাকরর পাোপাথে র্ষ্ট- কব-র্া এমর্
খাদযদ্রবয, হখলর্া, বই, হক্াট ও আকরা জজথর্স সংগ্ৰ ক্করকছ।

হেট পাম্বকনর কবমের্ার এবরক কুম্বলবসড িম্বলর্, "আমাকদর পাক্ন ও ঐথি াথসক্ স্থাকর্
আসুর্ আর ঋিু পথরবিনর্ কি হদখুর্। আমরা অকর্ক্গুথল ছুষ্ঠট-থবষয়ক্ অর্ুিাকর্র বযবস্থা
ক্করথছ এবং আকরা ক্রকবা। আপর্ার বন্ধু ও পথরবাকরর সাকি এক্ষ্ঠট র্িু র্ ঐথি য শুরু ক্রুর্।"
অর্য থবকেষ ছুষ্ঠট-থবষয়ক্ অর্ুিাকর্র মকধয রকয়কছ াডসর্ ভযাথলর সজ্জিি োটসবাগ হেট
ন
থ কোথরক্ সাইকট (Staatsburgh State Historic Site) থগকেড এজ জক্রসমাস (Gilded Age
Christmas) উৎসব, উডলর্ থবচ হেট পাকক্ন (Woodlawn Beach State Park) এক্ষ্ঠট থবরল হলক্
ইথরর সযাে থডউর্ পথরকবকে ব্ল্যাক্ ফ্রাইকডর াইক্, ব্রুক্থলকর্ োথল জক্রকসাম
ন
হেট পাকক্ন
(Shirley Chisholm State Park) িযাংক্সথগথভং-পরবিী "টাথক্ন-ট্রট (Turkey Trot)" হদৌৌঁে,
াডসর্ হেট থ কোথরক্ পাকক্নর (Hudson State Historic Park) ওয়াক্ওকয়কি সান্তা ক্লকজর
আসা, এবং পজিম থর্উ ইয়কক্নর হলচওয়াি হেট
ন
পাকক্ন (Letchworth State Park) 47িম বাথষক্
ন
জক্রসমাস বাডন ক্াউন্ট (Christmas Bird Count)।
র্ারা থভকের েথপং হসন্টাকর র্া থগকয় বাইকর হর্কি চার্, এক্াথধক্ পাকক্ন িযাংক্সথগথভংকয়র পর
ব্ল্যাক্ ফ্রাইকড াইক্ ক্রা র্াকব। বা শুধু থর্কজ থর্কজ াইক্ ক্রকি চার্, আপর্ার থর্ক্টস্থ
হট্রইকলর জর্যকেট পাক্ন ওকয়বসাইট থভজজট ক্রুর্।
ছুষ্ঠটর অর্ুিাকর্র সম্পূণ িাথলক্ার
ন
জর্য, অর্ুগ্ৰ ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেকটর পাক্ন ইকভন্ট
ক্যাকলোর থভজজট ক্রুর্ এখাকর্। আকরা অর্ুিার্ হর্াগ ওয়ার সাকি সাকি িাথলক্াষ্ঠট
ালর্াগাদ কি িাক্কব। থক্ছু অর্ুিাকর্র জর্য প্রাক্-থর্বন্ধর্ বা প্রকবে থফ আবেযক্ কি
পাকর।
থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অথফস অফ পাক্নস, থরজক্রকয়ের্ অযাে থ কোথরক্ থপ্রজাকভনের্ (Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation) 250ষ্ঠটর হবথে এক্ক্ পাক্ন, ঐথি াথসক্ স্থার্,
থবকর্াদর্ হট্রইল এবং হর্ৌক্া লকের িদারথক্ ক্কর, হর্খাকর্ 2020 সাকল হরক্ডন 78 থমথলয়র্
মার্ুষ হবোকি থগকয়কছ। ইউথর্ভাথসষ্ঠট
ন র সাম্প্রথিক্ এক্ গকবষণায় হদখা হগকছ, হেট পাক্ন ও এর
দের্ািী
ন
দ্বারা র্া বযয় য় িা 5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার আউটপুট ও থবক্রয়কক্ প্রসাথরি ক্কর,
54,000 হবসরক্াথর খাকির ক্মসংস্থার্
ন
সৃষ্ঠষ্ট এবং অথিথরি হেকটর হমাট হদেীয় পণয (Gross
Domestic Product, GDP) 2.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথে হর্াগ ক্রকি পাকর। হর্কক্াকর্া
থবকর্াদর্ এলাক্ার বযাপাকর আকরা িকিযর জর্য, থভজজট ক্রুর্ www.parks.ny.gov, থবর্ামূকলয
ডাউর্কলাড ক্রুর্ NY হেট পাক্ন এক্সকলারার হমাবাইল অযাপ বা হফার্ ক্রুর্ 518.474.0456
র্ম্বকর। এছাোও, হফসবুক্, ইর্োগ্ৰাম ও টুইটাকর অথফস অফ পাক্নস, থরজক্রকয়ের্ অযাে
থ কোথরক্ থপ্রজাকভনেকর্র সাকি হর্াগ থদকি পাকরর্।
###

আকরা সংবাদ পাওয়া র্াকব এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ
থর্উ ইয়ক্ন হেট | এজক্সথক্উষ্ঠটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

