
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াম্বরাউ হলক হেট পাম্বকনর 860-একর সম্প্রসারণ হ াষণা করম্বলর্  

  

বিগ হিন্ড পম্বেন্ট  াডসর্ র্দীম্বে বিম্বর্াদম্বর্র সুম্ব াগ প্রদার্ করম্বি  

  

ভূব টট উদ্ভিদ ও ির্ে প্রাণীর স্থার্ীে প্রজাবের জর্ে অসাধারণ িাসস্থার্ প্রদার্ কম্বর,  ার 

 ম্বধে রম্বেম্বে বিপন্ন কার্ নার ি্ল ুপ্রজাপবে  

  

েবি পাওো  াম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল সারাট াগা ক্াউথিটে হ াটরাউ হলক্ হে  পাটক্নর (Moreau Lake State 

Park) 860-এক্র সম্প্রসারণ হ াষণা ক্রটলর্। র্েুর্ ভূথ টে রটেটে  াডসর্ র্দীর অথিক্থিে 

অংটির েীর ধটর দুদনান্ত প্রাকৃ্থেক্ জীি িাসস্থার্ যাটক্ থিগ হিন্ড পটেি (Big Bend Point) 

ডাক্া  টি।  

  

"থিগ হিন্ড পটেি অথধগ্র ণ এক্ট  অথে গুরুত্বপূণ ন জীি িাসস্থার্ ও আথদ  প্রাকৃ্থেক্ সম্পটদর 

সুরক্ষা থর্শ্চিে ক্টর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "প্রথে িের লাখ লাখ প্রকৃ্থেটপ্র ী ক্যাম্ম্পং, 

সাাঁোর এিং এর জর্থপ্রে হেইল হর্ ওোক্ন  ুটর হদখার জর্য হ াটরাউ হলক্ হে  পাটক্ন আটস। 

এখর্ যখর্ সি নাথধক্  ার্ুষ আ াটদর পাটক্ন হিড়াটে আসটে, এই র্েুর্ এক্রগুথল অঞ্চটল 

 টরর িাইটরর থিটর্াদটর্র থিক্ল্প সুটযাগ িশৃ্চি ক্রটি এিং দ্রুে িধ নর্িীল সারাট াগা ক্াউথিটে 

উন্মুক্ত স্থার্ সংরক্ষণ ক্রটি।"  

  

থর্উ ইেক্ন হে  পাক্নস (New York State Parks) হ াটরাউ  াউটর্ থিগ হিন্ড পটেটি প্রাক্তর্ 

লথগং সাই  রক্ষার জর্য ওটপর্ হেস ইন্সট ট উট র (Open Space Institute, OSI) সাটি 

অংিীদাথরত্ব ক্টরটে।  াডসর্ র্দীর দুই  াইল থদটে আিি, থিগ হিন্ড পটেটি রটেটে থিস্েৃে, 

স্থাথপে লথগং রাস্তা যাটক্ পুটরা িের  া াঁ া, সাইটক্টল চালাটর্া, পাথখ ও ির্য প্রাণী হদখা, হ াড়াে 

চড়া, এিং ক্রস-ক্াথি থিইং িা হনাশুইংটের  টো হ া র ীর্ িীেক্ালীর্ ক্রীড়ার ক্াটজ 

িযি াটরর হযাগয হেইল হর্ ওোটক্ন পথরণে ক্রা যাটি হে  পাক্নটসর এখাটর্ ক্ার- প 

হর্ৌক্া/ক্াোক্ স্থাপর্ ক্রার এিং হ ৌসু ী থিক্াটরর অর্ু থে প্রদাটর্র পথরক্ল্পর্া আটে।  

  

এর িাথল ে  াট , থিক্থিে এলাক্া হিটক্ থিশ্চিন্নো, এিং হখালা প্রান্তটরর ফটল, থিগ হিন্ড 

পটেি উশ্চিদ ও ির্যপ্রাণীর  াজার  াজার স্থার্ীে প্রজাথের জর্য অসাধারণ িাসস্থার্ প্রদার্ 

ক্টর, হয র্ হফডাটরলভাটি থিপন্ন ক্ার্ নার ি্লু (Karner Blue) প্রজাপথে। গে দুই িের ধটর, OSI 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720023134176%2Fwith%2F51592194381%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0aa229c0de274150d99108d9af618223%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733655605347454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pBf1TVead1LY56vTdI6HAzfg7bPAt0yc0ETaL6bbGt4%3D&reserved=0


ক্ার্ নার ি্লুটের জর্য এক্ট  র্েুর্ িাসা সটৃি ক্রার জর্য এক্ট  জীি িাসস্থার্ পুর্ঃস্থাপর্ প্রক্টল্প 

থর্যুক্ত আটে, যা িেটর ক্ পটক্ষ 3,000 থিরল প্রজাথের প্রজাপথেটক্ স ি নর্ ক্রটি িটল 

প্রেযািা ক্রা যাটি।  

  

এোড়াও অর্র্য ভূসংস্থার্, জীি বিথচত্র্য, এিং থিস্েৃে এলাক্া হ াটরাউ হলক্ হে  পাটক্নর 

িশ্চক্তিালী প্রাকৃ্থেক্ থিক্ষা হপ্রাগ্রাট র (Nature Education) জর্য র্েুর্ গন্তিয প্রদার্ ক্টর। হে  

পাক্নস এক্ট  সাই  পথরক্ল্পর্া ক্রটে যার উটেিয 2022 সাটল দি নর্ািীটদর স্বাগে জার্াটর্া।  

  

হেট পাকনম্বসর (State Parks) কব ের্ার এবরক কুম্বলবসড িম্বলর্, "হ াটরাউ পাটক্নর এই 

র্েুর্ স্থাটর্র সুটযাগটক্ স ি নর্ ক্রা থর্উ ইেটক্নর িাথসন্দা ও পয ন ক্টদর জর্য  টরর িাইটরর 

থিটর্াদটর্র সুটযাগ িশৃ্চির িযাপাটর গভর্ নর হ াক্টলর প্রথেশ্রুথের আটরক্ট  উদা রণ। এগুথল 

 ল প্রকৃ্থে হপ্র ীটদর জর্য থর্উ ইেটক্নর অসাধারণ অঞ্চটল আপার  াডসর্ র্দীর হসৌন্দয ন 

অর্ুধাির্ ক্রটে পারার দারুণ সি জােগা। র্েুর্ ক্টর জর্সাধারটণর িযি াটরর সুটযাগ সটৃির 

জর্য আথ  ওটপর্ হেস ইন্সট ট উট র প্রথে কৃ্েজ্ঞ।"  

  

OSI-র হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী ক নকেনা, বক  এবল োর্ িম্বলর্, "OSI আ াটদর 20 

িেটরর ভূথ  সংরক্ষণ প্রটচিা থর্টে গথি নে যা হ াটরাউ হলক্ হে  পাক্নটক্ এর অসাধারণ 

হসৌন্দয ন ও জর্থপ্রে থিটর্াদর্ িযিস্থার জর্য এটক্ রক্ষা ও সম্প্রসারটণর িযাপাটর সা াযয 

ক্টরটে।ট াটরাউ হলটক্ OSI-র এই সি নটিষ সংটযাজর্ থদটে, আ রা অেযন্ত আর্টন্দর সাটি 

জার্াশ্চি হয দারুণ এই প্রাকৃ্থেক্ গন্তটিযর আক্ার এখর্ থের্গুণ  টেটে, যা শুধ ুজর্গণটক্ 

হিড়াটর্া ও উপটভাটগর জর্য স্বাগে জার্াে র্া, িরং দ্রুে িধ নর্িীল এই অঞ্চটল অথে গুরুত্বপূণ ন 

ির্যা প্রাণীর িাসস্থার্ থ টসটিও ক্াজ ক্টর।"  

  

হেট বসম্বর্টর ডোফবর্ জডনার্ িম্বলর্, "আথ  সারাট াগা ক্াউথিটে হ াটরাউ হলক্ হে  

পাটক্নর হ াথষে 860-এক্র সম্প্রসারণ থর্টে অেযন্ত আর্শ্চন্দে, হযট েু এখাটর্ রটেটে  াডসর্ 

র্দীর এক্ট  অংটির েীর থদটে প্রাকৃ্থেক্ হসৌন্দটয ন ভরা জীটির িাসস্থার্।   ভূথ টক্ োর 

প্রাকৃ্থেক্ অিস্থাে সংরক্ষণ ক্রা এিং থর্উ ইেক্নিাসীর উপটভাটগর জর্য হেইল ও থিটর্াদর্ 

প্রদার্ এক্ট  দারুণ িযাপার। আথ  গভর্ নর হ াক্টলর এিং হে  পাক্নস ক্থ ির্ার কু্টলথসটডর 

প্রটচিাট র প্রথে স ি নর্ এিং আ াটদর সরক্াথর পাক্ন ও  ূলযিার্ প্রাকৃ্থেক্ স্থার্ িশ্চক্তিালী 

ক্রার হক্ষটত্র্ োটদর প্রথেশ্রুথে ও হর্েৃটত্বর প্রিংসা ক্রথে।"  

  

অোম্বসেলম্ব োর কোবর ওম্বোর্ নার িম্বলর্, "হ াটরাউ হলক্ হে  পাক্ন সম্প্রসারণ ইথে টধযই 

দারুণ এক্ট  সম্পটদর আটরা দারুণ সংটযাজর্। হেইল ও  াডসর্ র্দী স টজ িযি ারটযাগয 

ক্রার ফটল, এই অথধগ্র ণ যারা আটগ হিটক্ই পাটক্নর িযাপাটর জাটর্ োটদর থর্ঃসটন্দট  খুথি 

ক্রটি এিং আটরা হিথি থিটর্াদটর্র সুটযাগ প্রদার্ ক্রটি, যার  টধয িাক্টি িের জটুড় পাক্ন 

উপটভাগ ক্রার সুটযাগ। এোড়াও সম্প্রসারণ বিথচত্র্য ে জীি িাসস্থাটর্র জর্য  ূলযিার্ এলাক্া 

সংরক্ষটণর সুথিধা প্রদার্ ক্রটি। আথ  আ াটদর সথন্নক্ট  ির্ভূথ র এই থিরলের  টে িাক্া 

অংিট  সুরক্ষাটি ন থচন্তািীল পথরক্ল্পর্ার প্রিংসা ক্রথে। "  

  



1.6 থ থলের্  াথক্নর্ ডলার থদটে ক্রেকৃ্ে থিগ হিন্ড পটেিট  এর্ভােরর্ট িাল হপ্রাট ক্ির্ 

ফান্ড (Environmental Protection Fund) থদটে অি নাথেে  টেটে। অথধগ্র টণর ফটল হ াটরাউ 

হে  পাটক্নর হ া  জথ   ল 6,250 এক্র, যার ফটল এট  হে  পাক্ন থসটেট র দিট  ি ৃত্ত  

পাটক্নর এক্ট   ল। হলক্ জজন (Lake George) ও সারাট াগা ম্রংস (Saratoga Springs) 

উভটের ক্াটে অিথস্থে  ওোর জর্য, পাক্নট  িেরজটুড় দি নর্ািীটদর আকৃ্ি ক্টর হযট েু 

এখাটর্ িরটফ  াে ধরা, ক্রস ক্াথি থিইং, হনাশুইং এিং অর্যার্য িীেক্ালীর্ ক্াজ ক্রা যাে।  

  

গে থিি িের ধটর, ওটপর্ হেস ইন্সট ট উ  হ াটরাউ হলক্ হে  পাটক্ন 4,250 এক্টরর হিথি 

যুক্ত ক্টরটে, যার ফটল পাক্নার আক্ার থের্গুণ  টেটে। এই এলাক্াে, OSI োটদর সাউদার্ ন 

পা ার াউর্ সংরক্ষণ ও থিটর্াদর্ পথরক্ল্পর্াে প্রদত্ত রূপটরখা অর্ুযােী হ াটরাউ হলক্ এিং 

সারাট াগা ো হে  পাক্নটক্ এক্ট  13- াইল দী ন থিটর্াদর্ হেইল ক্থরটডার দ্বারা সংযুক্ত 

ক্রটে অংিীদারটদর সাটিও ক্াজ ক্রটে।  

  

থর্উ ইেক্ন হে  অথফস অফ পাক্নস, থরশ্চক্রটেির্ অযান্ড থ টোথরক্ থপ্রজারটভির্ 250 এর 

হিথি এক্ক্ পাক্ন, ঐথে াথসক্ সাই , থিটর্াদর্ হেইল, এিং হর্ৌক্া চলাচল হদখাটিার্া ক্টর, যা 

2020 সাটল হরক্ডন সংখযক্ 78 থ থলের্  ার্ুষ হদখটে থগটেটের্। এসি থচত্তথিটর্াদটর্র জােগার 

হযটক্াটর্াট  সম্পটক্ন আটরা েটিযর জর্য www.parks.ny.gov ওটেিসাই  হদখুর্, থির্া ূটলয NY 

হে  পাক্নস এক্সটলারার (NY State Parks Explorer) হ ািাইল অযাপ ডাউর্টলাড ক্রুর্ অিিা 

518.474.0456 র্ম্বটর হফার্ ক্রুর্। এোড়াও, হফসিুক্ (Facebook), ইর্োগ্রা  

(Instagram) ও  ুই াটর (Twitter)  সংযুক্ত হ ার্।  

  

###  
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