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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল 2021 সাম্বল বর্উ ইয়কন হেম্বের কোম্প গ্রাউন্ডসমূম্ব হরকর্ন-সংখ্েক
মার্ুষ িাকার হ াষণা করম্বলর্

2021 হেে পাকনস কোম্প গ্রাউন্ডসমূম্ব রাত কাোম্বর্া মার্ুম্বষর সংখ্ো পূম্বিরন 2019
হরকর্ন হিম্বক 15 েতাংে িৃদ্ধি হপম্বয়ম্বে
2021 DEC কোম্প গ্রাউন্ডসমূম্ব রাত কাোম্বর্া মার্ুম্বষর সংখ্ো পূম্বিরন 2016 হরকর্ন হিম্বক
10 েতাংে িৃদ্ধি হপম্বয়ম্বে
কোম্প সাইে, হকবির্, কম্বেজ, ইয়াম্বেন প্রায় 1.2 বমবলয়র্ রাম্বত হিম্বকম্বে
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে অথিস অি পাক্নস, থরক্রিকেশর্ অযান্ড
থ কটাথরক্ থিজারকভশর্ (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) (হটট
পাক্নস, State Parks) এবং থর্উ ইেক্ন হটট থিপাটন কেন্ট অি এর্ভােরর্কেন্টাল ক্র্জাকভনশর্
(Department of Environmental Conservation, DEC) পথরচাথলত ক্যাম্প গ্রাউন্ডসেূক রাত
ক্াটাকর্ার জর্য স্থার্ সংরক্ষকণর সংখ্যা এই বছর হরক্িন সকবাচ্চ
ন
কেকছ হেক তু হক্াথভি-19
ে াোরীর সেে দশর্ািীরা
ন
থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র ও সাশ্রেী থবকর্াদর্কক্ বরণ ক্কর থর্কেকছ।
ক্লম্বাস থদবস পেন্ত,
ন হটট পাক্নস ক্যাম্প সাইট, হক্থবর্, ক্কটজ, এবং ইোটন গুথলকত রাকত
থছকলা 787,103 জর্, ো পূকবরন 2019 সাকলর রাকত িাক্া হরক্িন 684,820 জর্ হিকক্ 15 শতাংশ
হবথশ। DEC-র ক্যাম্প গ্রাউন্ডগুথলকত রাকত থছকলা 394,401 জর্, ো পূকবরন 2016 সাকলর রাকত
িাক্া হরক্িন 354,521 জর্ হিকক্ 10 শতাংকশর হবথশ।
"সংখ্যা থেিযা বকল র্া, োর্ুষ হদথখ্কে থদকেকছ হে তারা হটকটর ক্যাম্প গ্রাউন্ডগুথলর সুথবধার
ক্তটা ক্দর ক্কর, থবকশষ ক্কর েখ্র্ ে াোরী বাইকরর উন্মুক্ত স্থাকর্র থবকর্াদর্ অর্য হেকক্াকর্া
সেকের হিকক্ হবথশ আক্াঙ্ক্ষিত ক্করকছ," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "আোকদর ক্যাম্প
গ্রাউন্ডগুথল শুধু সাশ্রেী, পথরচ্ছন্ন, এবং থর্রাপদই র্ে, বরং এই স্থার্গুথল থর্উ ইেকক্নর পেটর্
ন
অির্ীথতর
ন
জর্য অথত জরুথর, তাই আোর িশাসর্ ক্যাম্পারকদর জর্য থর্উ ইেক্নকক্ শীষ নগন্তবয
থ কসকব ধকর রাখ্া থর্ক্রিত ক্রকত সম্ভাবয সক্ল থক্ছু ক্রকত িাক্কব।"

গত এক্ দশক্ ধকর, েখ্র্ থর্উ ইেক্ন পাক্নস 2020 (NY Parks 2020) েূলধর্ হিাগ্রাকের োধযকে
হটটবযাপী উন্নের্ ক্রা কেকছ, তখ্র্ হটট পাক্নকস হোট রাত ক্াটাকর্া োর্ুকষর সংখ্যা িাে 45
শতাংশ বৃক্রি হপকেকছ।
হটট পাক্নস পথরচালর্া ক্কর 68টট হটট পাক্নস ক্যাম্প গ্রাউন্ড, োর েকধয রকেকছ 8,179টট
ক্যাম্প সাইট, 825টট হক্থবর্, 18টট ইোটন , এবং 136টট পূণ হসবার
ন
ক্কটজ হেখ্াকর্ থবদুযৎ,
রান্না র, হগাসলখ্ার্া, থবছার্া, বসার র, এবং উন্মুক্ত স্থাকর্ িাক্ার বযবস্থার েকতা সুথবধা রকেকছ।
হেে অবিস অি পাকনস, বরদ্ধিম্বয়ের্ অোন্ড ব ম্বোবরক বপ্রজাম্বভনেম্বর্র কবমের্ার
এবরক কুম্বলবসর্ িম্বলর্, "জর্সাধারণ হে আকরক্বার হটট পাক্নকসর উপর ভরসা রাখ্কছ তা
তৃথিদােক্। হেক তু আেরা ে াোরী হিকক্ হবর কে আসথছ, তাই থর্রাপদ ও স্বাস্থযক্র
থবকর্াদকর্র স্থার্ িদার্ ক্রা গুরুত্বপূণ, ন এবং োর্ুষ থর্িঃসকেক NY পাক্নস 2020 উকদযাকগর
অধীকর্ ক্রা বহু উন্নের্ উপকভাগ ক্রকছ। আজকক্র থদকর্ থবকর্াদকর্র সেে ক্াটাকর্ার জর্য
োর্ুকষর ক্াকছ অকর্ক্ থবক্ল্প রকেকছ, এবং আেরা ক্ৃতজ্ঞ হে এত োর্ুষ সেে ক্াটাকর্ার
আোকদর পাক্নগুথলকক্ হবকছ থর্কচ্ছ। আেরা অগ্রগথত অবযা ত রাখ্কত চাই।"
DEC 52টট ক্যাম্প গ্রাউন্ড এবং অযাথিরর্িযাক্ ও ক্যাটথিল বকর্র সংরথক্ষত এলাক্াে পাাঁচটট
থদকর্-বযব াকরর এলাক্া পথরচালর্া ক্কর হেগুথল থবস্তৃত ধরকর্র অথভজ্ঞতা িদার্ ক্কর হেের্
দ্বীকপ ক্যাঙ্ক্ষম্পং, তাাঁবু ও হেইলাকর ক্যাঙ্ক্ষম্পং, হর্ৌক্া চড়ার সুথবধা, াইক্ ক্রার হেইল, সসক্ত এবং
থপক্থর্ক্ হটথবল ও থগ্রলস থদকর্ বযব াকরর এলাক্া। ক্যাকম্পর হেৌসুে চকল গ্রীষ্মজুকড়, এবং
থক্ছু স্থার্ শরকতর পাতা ঝরা ও থশক্াকরর হেৌসুকের জর্য হখ্ালা রাখ্া ে। অযািকভঞ্চার থর্উ
ইেক্ন (Adventure NY) এবং অর্যার্য উকদযাকগর অধীকর্, DEC এর ক্যাঙ্ক্ষম্পং িযাথসথলটটগুথলর
উন্নের্ ক্কর োকচ্ছ, োর েকধয রকেকছ 2021 হেৌসুকের জর্য ক্রা হবশ থক্ছু হেের্ র্তু র্
শাওোর ও আরাকের জােগা, থবদুযৎ ও পাথর্র বযবস্থা, এবং ফ্রথন্টোর টাউর্ ক্যাম্প গ্রাউকন্ড
অশ্বাকরা ণ সম্পথক্নত উন্নের্।
DEC কবমের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "চলোর্ হক্াথভি-19 ে াোরীর সেে েখ্র্ থর্উ
ইেক্নবাসীরা থর্রাপকদ বাইকর োওোর জর্য উদগ্রীব, তখ্র্ তারা জাকর্ তাকদর টিক্ হক্ািাে
োওো উথচত। থর্উ ইেক্ন হটকট বযাপক্ থভন্ন ধরকর্র ক্যাম্প গ্রাউন্ড গন্তবয রকেকছ ো সক্কল
উপকভাগ ক্রকত পারকব। এই বছর হবড়াকত আসা োর্ুকষর হরক্িন সংখ্যা হদকখ্ আথে উৎসা ী
এবং থর্উ ইেকক্নর অযাথিরর্িযাক্ ও ক্যাটথিল পাক্ন িদত্ত সুথবধা হভাগ ক্রার জর্য তাকদর
হিরত আসকত হদখ্কত চাই।"
2021 সাকল থর্উ ইেক্ন হটট ক্যাম্পারকদর জর্য এক্টট র্তু র্ লোলটট/থরওোিন হিাগ্রাে শুরু
ক্কর হেখ্াকর্ তারা হটট পাক্নসেূ ও থিপাটন কেন্ট অি এর্ভােরর্কেন্টাল ক্র্জাকভনশর্
উভকের জর্য সক্ল হটট-োথলক্ার্াধীর্ এবং হটট-পথরচাথলত ক্যাম্প গ্রাউকন্ড রাত ক্াটাকর্ার
জর্য বযে ক্রা িকতযক্ িলাকরর জর্য পকেন্ট উপাজনর্ ক্রকব। এখ্র্ পেন্ত
ন 55,800-র হবথশ
োর্ুষ র্াে থলথখ্কেকছ। ক্যাম্পাররা র্াে হলখ্াকর্ার সাকি সাকি র্তু র্ সংরক্ষকণ পকেন্ট উপাজনর্
শুরু ক্রকত পারকব। হিাগ্রাকের বযাপাকর আকরা তিয জার্কত এবং থর্বন্ধর্ ক্রকত, থভক্রজট
ক্রুর্ https: https://bit.ly/3Ek7Hsp।

িের অর্ুযায়ী হেে পাকনম্বস িুবকং ওয়া রাম্বতর সংখ্ো:
2011- 541,771
2012- 578,428
2013- 583,016
2014- 594,441
2015- 623,991
2016- 650,857
2017- 648,420
2018- 663,953
2019- 684,820
2020- 597,188*
2021- 787,103**

িের অর্ুযায়ী DEC কোম্প গ্রাউন্ডসমূম্ব িুবকং ওয়া রাম্বতর সংখ্ো:
2011 - 311,227
2012 - 333,334
2013 - 323,711
2014 - 326,363
2015 - 346,524
2016 - 354,521
2017 - 347,893
2018 - 349,630
2019 - 352,234
2020 - 284,275*
2021 - 394,401
*হক্াথভি সীোবিতার ক্ারকণ পাকক্নর ক্যাম্প গ্রাউন্ডগুথল এথিল, হে এবং জুকর্র শুরুর থদকক্
বন্ধ থছকলা
** 27 অকটাবর পেন্ত
ন েুলতু থব সংরক্ষণ ো থিকসম্বর পেন্ত
ন ক্রা কেকছ
হেে বসম্বর্ের হ াম্বস হসরাম্বর্া িম্বলর্, "আথে অথতশে আর্ক্রেত হে থর্উ ইেক্নবাসীরা ও
দশর্ািীরা
ন
েখ্র্ তারা হক্াথভি-19 ে াোরী চলাক্ালীর্ থর্রাপদ ও সাশ্রেী থবকর্াদকর্র সুকোগ
খ্ুজ
াঁ কছ তখ্র্ তারা আোকদর হটকটর ক্যাম্প গ্রাউকন্ডর সন্ধার্ পাকচ্ছ। ক্যাম্প গ্রাউকন্ড স্থার্
সংরক্ষকণর হরক্িন িবৃক্রি িদশর্ন ক্কর হে আেরা আকরা হবথশ সম্প্রদােকক্ পাকক্নর সাকি
সংেুক্ত ক্রকত, থর্উ ইেকক্নর দুদনান্ত িাক্ৃথতক্ হসৌেকেরন এবং বাইকরর উন্মুক্ত স্থাকর্র শারীথরক্ ও
োর্থসক্ স্বাস্থয সুথবধার ক্দর বৃক্রি ক্রকত সিল ক্রচ্ছ। আথে থর্উ ইেক্নবাসী োকত আোকদর

ে ার্ হটকটর িাক্ৃথতক্ থবস্মে উপকভাগ ক্রকত পাকর তা থর্ক্রিত ক্রকত গভর্রন হ াক্ল,
ক্থেশর্ার ক্ুকলথসি, এবং ক্থেশর্ার হসকগাকসর অঙ্গীক্াকরর জর্য তাকদর িশংসা ক্রথছ।"
অোম্বসেবল সদসে বেভ এম্বেলব্রাইে িম্বলর্, "এটট এক্টট দারুণ সংবাদ, এবং িোণ হে
এক্টট থবস্তৃত হটট পাক্ন বযবস্থা স্থাপকর্ থর্উ ইেক্ন হটকটর অবযা ত থবথর্কোগ িকচষ্টা
িলিসূ। অযাকসম্বথল সদসয থটভ একঙ্গলব্রাইট বকলর্, "এটট এক্টট দারুণ সংবাদ, এবং িোণ হে
এক্টট থবস্তৃত হটট পাক্ন বযবস্থা স্থাপকর্ থর্উ ইেক্ন হটকটর অবযা ত থবথর্কোগ িকচষ্টা
িলিসূ। আোরকদর পাক্ন বযবস্থাে হটকটর থবথর্কোগ ল অকিরন ভাকলা বযব ার এবং আোকদর
হটট পাক্নগুথল ল এের্ থক্ছু ো আেরা ভথবষযৎ িজকন্মর জর্য হরকখ্ হেকত পারকবা।"
অোম্বসেবল সদসে র্োবর্ম্বয়ল ও’হর্াম্বর্ল িম্বলর্, "পেটর্,
ন
থশল্প, পাক্ন, এবং িীড়া থবক্াশ
(Tourism, Arts, Parks, and Sports Development) অযাকসম্বথল ক্থেটটর িধার্ থ কসকব, আথে
আোকদর পাক্নগুথলকত হরক্িন সংখ্যক্ োর্ুকষর ক্যাঙ্ক্ষম্পং ক্রা হদকখ্ অতযন্ত খ্ুথশ। থর্উ ইেকক্ন
180টটর হবথশ পাক্ন ও 35টট ঐথত াথসক্ স্থার্ রকেকছ, োর িকতযক্টট সম্প্রদাে থবক্াশ,
অিনর্থতক্
ন
িবৃক্রি, ও বযক্রক্তগত স্বাকস্থযর হক্ষকে অবদার্ রাকখ্। এছাড়াও বথধতন উপথস্থথত হসই
ক্িাই বকল ো আেরা দী থদর্
ন
ধকরই জাথর্: থর্উ ইেকক্নর লযান্ডকিকপর জর্য পাক্নগুথল
অতযাবশযক্ীে। আথে ক্ৃতজ্ঞ হে গভর্রন হ াক্লকক্ হপকে থেথর্ পাকক্নর দৃ ঢ় সেিক্,
ন এবং আথে
আোর স ক্েীকদর সাকি ক্াজ ক্কর আকরা হবথশ থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য পাকক্নর সুথবধা হভাকগর
সুকোগ ক্কর হদওো থর্ক্রিত ক্রকত ক্াজ ক্রকত ইচ্ছু ক্।"
হটট পাক্নস ক্যাম্প গ্রাউকন্ড স্থার্ সংরক্ষণ ক্কর রাখ্া োকব থরজাভনআকেথরক্ার
(ReserveAmerica) োধযকে, ো পুকরা থর্উ ইেকক্নর ক্যাম্প সাইকট অর্লাইকর্ বা হিাকর্ স্থার্
সংরক্ষণ ক্রকত হদে। পথরক্থল্পত আগেকর্র তাথরকখ্র অথগ্রে এক্ থদর্ হিকক্ র্ে োস পেন্ত
ন
ক্যাম্পগুকলা এবং হক্থবকর্র জর্য থরজাকভনশর্ গ্র ণ ক্রা ে। ওকেবসাইটটট থভক্রজট ক্রুর্ বা
হটাল থফ্র র্ম্বর 1-800-456-2267 এ হিার্ ক্রুর্।
থর্উ ইেক্ন হটট অথিস অব পাক্নস, থরক্রিকেশর্ এন্ড থ টথরক্ থিজারকভশর্ (New York State
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 250টটরও হবথশ পাক্ন, ঐথত াথসক্
স্থার্, থবকর্াদর্েূলক্ হেইল, গলি হক্াস, ন হবাট লঞ্চ এবং আকরা অকর্ক্ থক্ছুর হদখ্ভাকলর
দাথেকত্ব রকেকছ ো হদখ্ার জর্য 2020 সাকল হরক্িন সংখ্যক্ 78 থেথলের্ োর্ুকষর আর্াকগার্া
কটথছল। এই থবকর্াদর্ এলাক্াগুকলার হে হক্াকর্াটট সংিান্ত আকরা তকিযর জর্য ক্ল ক্রুর্
518-474-0456 র্ম্বকর অিবা থভক্রজট ক্রুর্ www.parks.ny.gov, আোকদর সাকি সংেুক্ত হ ার্
Facebook, অিবা আোকদর িকলা ক্রুর্ Instagram, Twitterএ অিবা হটট পাক্ন ব্লকগ।
জর্থর্রাপত্তা বৃক্রি ক্রকত এবং দশর্ািীকদর
ন
হটট-োথলক্ার্াধীর্ ভূ থেকত দাথেত্বশীল থবকর্াদর্
অর্ুশীলকর্ উৎসাথ ত ক্রকত, এই বসকন্ত DEC লাভ আওোর থর্উ ইেক্ন লযান্ডস (Love Our
New York Lands) ক্যাকম্পইর্ শুরু ক্করকছ। ক্যাকম্পইর্টট হটকটর ভূ থেকত, হক্াথভি-19
ে াোরীর সেে এবং এর পূকবরন দশক্ উভে হক্ষকে িেবধোর্
ন
দশর্ািীর
ন
সংখ্যার িথতক্রিোে
ক্রা কেকছ হেক তু আকরা হবথশ থর্উ ইেক্নবাসী ও অর্য হটকটর দশর্ািী
ন
থর্উ ইেকক্নর ভূ থের

িাক্ৃথতক্ হসৌেকেরন বযাপাকর জার্কত পারকছ। আকরা থবস্তাথরত ও তকিযর জর্য, লাভ আওোর
থর্উ ইেক্ন লযান্ডস ওকেবকপজ থভক্রজট ক্রুর্।
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