
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ঐবি াবিক স্থাম্বর্র হেট ও জািীয় বর্িন্ধর্ িাবলকায় জর্ে 

িুপাবরেকৃি 21 মম্বর্ার্য়র্ হ াষণা করম্বলর্  

  

িাইটগুবল বিবভন্ন ধরম্বর্র ইবি াম্বির প্রবিবর্বধত্ব কম্বর হেমর্ বর্উ ইয়কন বিটটর বিিংে 

েিাব্দীর িামাজজক র্োয়বিচাম্বরর পম্বের বিবেষ্ট িেজির িাবি, একটট র্ি ন কাবি লাোর 

িোরম্বর্র িািস্থার্, একটট উর্বিিংে েিাব্দীর আধোজিক িম্প্রদায় দ্বারা প্রবিটিি 

গ্রীষ্মকালীর্ কোম্প, এিিং একটট প্রাির্ িাম্বেম্বলা হরবিম্বয়টর কারখার্া  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক হ োষণো করকলর্ হে ঐতি োতিক িংরক্ষকণর হেট হ োর্ন (State Board 

for Historic Preservation) ঐতি োতিক স্থোকর্র হেট ও জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতলকোয় (State and 

National Registers of Historic Places) 21টট িম্পতি হেোগ করোর জর্য িুপোতরশ ককরকে। 

মকর্োর্য়কর্র মকযয রকয়কে তর্উ ইয়কন তিটটকি ত ংশ শিোব্দীর একজর্ অগ্রগোমী িোমোজজক 

িংস্কোরককর প্রোক্তর্  োতি ও কম নকক্ষত্র, পজিম তর্উ ইয়ককন একটট আযযোজিক িম্প্রদোয় দ্বোরো 

প্রতিটিি গ্রীকের কযোম্প, অযোতর্রন্ড্যোক পোকন তিতরকি িো োেযকোরী একজর্ লোম্বোর  যোরকর্র 

 োিস্থোর্, এ ং  োকেকলোর একটট প্রোক্তর্ কোরখোর্ো হেটট একিময় হদকশর ি ন  ৃৎ অকটোকমো োইল 

হরতর্কয়টর প্রস্তুিকোরক তেকলো।  

  

"তর্উ ইয়ককন তশল্প ও িংসৃ্কতির অকর্ক ঐতি োতিক রত্ন রকয়কে, এ ং এই মকর্োর্য়র্গুতলর 

মোযযকম, স্থোর্গুতলকক িতিযকোকরর স্বীকৃতি প্রদোর্ করো  ক ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এগুতলকক 

ঐতি োতিক তর্ ন্ধর্ িোতলকোয় অন্তভভ নক্ত করোর মোযযকম, এটট তর্জিি  কলো হে অিীকির অর্ নপূণ ন 

এই স্মতৃিগুতলকক রক্ষণোক ক্ষণ করোর প্রকয়োজর্ীয় িংস্থোর্ উপলভয র্োকক । তর্উ ইয়কন পে নটকর্র 

একটট ত তিক স্থোর্, এ ং এই 21 স্থোকর্র  যোপোকর িকেির্িো আগোমী  েরগুতলকি আকরো 

দশ নর্োর্ীকদর আকষ নণ করকি িো োেয করক ।"  

  

হেট এ ং জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতলকোভভক্ত  কল িো িম্পতিগুতল পুর্রুজ্জীত ি করকি এ ং 

হিগুতলকক ত তভন্ন িরকোতর িংরক্ষণ কম নিূতে এ ং পতরকষ ো, হেমর্ হেকটর অর্ুদোর্ এ ং হেট 

ও হের্োকরল ঐতি োতিক পুর্ নোির্ কর হেতর্ট, পোওয়োর হেোগয ককর হিোলোর হক্ষকত্র িম্পতির 

মোতলককদর ি োয়িো করকি পোকর।  

  

অবেি অে পাকনি, বরজিম্বয়ের্ অোন্ড ব ম্বোবরক বপ্রজাম্বভনেম্বর্র (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুম্বলবিি িম্বলর্, "হেট 

পোকনকি আমোকদর তমশকর্র অংশ  কলো আমোকদর হেকট ত দযমোর্ ইতি োকির অত িোিয  যোতি 



িংরক্ষণ ও প্রেোকর িো োেয করো। এমর্ স্থোর্িমূক র জর্য হেট ও জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতলকোর 

স্বীকৃতি তর্জিি করকি পোরো িম্ভো য প্রকণোদর্োি  িংস্থোর্ প্রদোর্ ককর, হেমর্ হেট ও হের্োকরল 

কর হেতর্ট, েো এই ইতি োিকক জী ন্ত ও প্রোণ ন্ত রোখকি িো োেয করক ।"  

  

হেট পাকনম্বির (State Parks) ঐবি াবিক িিংরেম্বণর হিপুটট কবমের্ার িোবর্ম্বয়ল 

মোবক িম্বলর্, "ি নকশষ এই মকর্োর্য়র্গুতল আমোকদর হেকটর ত তেত্রযময় জর্কগোিীর 

ইতি োকির প্রতিতর্তযত্ব ককর এমর্ ঐতি োতিক িংস্থোর্কক আখযো প্রদোর্ ও িমর্ নকর্ তর্তভশর্ ের 

ত কেোতরক তপ্রজোকভনশকর্র (Division for Historic Preservation, DHP) প্রতিশ্রুতি অ যো ি 

রোকখ। এমর্ কোকজ জতিি র্োকো িম্মোকর্র  যোপোর।"  

  

তর্উ ইয়কন হেকট েোকতর এ ং কর রোজকস্বর উপর কর হেতর্কটর প্রভো  ত ষকয় জোিীয় পোকন 

িোতভনি (National Park Service) কিৃনক পতরেোতলি একটট গক ষণোয় হদখো েোয় হে 2015 হর্কক 

2019 িোকলর মকযয, হেতর্ট জোিীয়ভোক  67,578 কম নিংস্থোর্ িটৃি ককরকে এ ং স্থোর্ীয়, হেট 

এ ং হের্োকরল কর ত কিক  195 তমতলয়র্ মোতকনর্ র্লোকরর হ তশ আয় ককরকে।  

  

হেট এ ং জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতলকো  ল তর্উ ইয়কন এ ং হদকশর ইতি োি, স্থোপিযকলো, র্তৃ জ্ঞোর্ 

এ ং িংসৃ্কতির উকেখকেোগয ভ র্, স্থোপর্ো, হজলো, লযোন্ড্কস্কপ,  স্তু এ ং িোইকটর িরকোতর 

িোতলকো। ঐতি োতিক স্থোকর্র র্যোশর্োল হরজজেোকর এককভোক  অর্ ো ঐতি োতিক তর্তিকের 

অংশ ত কিক  হেকটর ি নত্র 120,000-টটরও হ তশ ঐতি োতিক িম্পতি, িোতলকোভভক্ত আকে। 

মকর্োর্য়কর্র স্পন্সর ককরকে িম্পতির মোতলকগণ, তমউতর্তিপোতলটট এ ং পুকরো হেকটর 

িম্প্রদোয়িমূক র িংস্থোিমূ ।  

  

হেকটর ঐতি োতিক িংরক্ষণ কম নকিনো ত কিক  দোতয়ত্ব পোলর্কোরী কতমশর্োর এক োর 

িুপোতরশিমূ  অর্ুকমোতদি করকল, িম্পতিগুতল তর্উ ইয়কন হেকটর ঐতি োতিক স্থোকর্র তর্ ন্ধর্ 

িোতলকোয় (New York State Register of Historic Places) অন্তভভ নক্ত  ক  এ ং এরপর জোিীয় 

ঐতি োতিক স্থোকর্র তর্ ন্ধর্ িোতলকোয় জর্য মকর্োর্ীি  ক , হেখোকর্ হিগুতল পে নোকলোের্ো করো 

 ক  এ ং এক োর অর্ুকমোতদি  কয় হগকল জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতলকোয় অন্তভভ নক্ত  ক ।  

  

মকর্োর্য়কর্র েত ি  আকরো ির্য, অতেি অে পোকনি, তরজেকয়শর্ অযোন্ড্ ত কেোতরক 

তপ্রজোরকভশকর্র ওকয় িোইকট পোওয়ো েোক ।  

  

কোবপটাল বিবিক্ট  

হস্ককর্কটযোতর্ পো তলক মোককনট ও হস্কল  োউজ (Schenectady Public Market and Scale 

House), হস্ককর্কটযোতর্ কোউতি - 1915 িোকল স্থোতপি কমকেক্সটট একটট হকন্দ্রীয়  োজোর তেকলো 

হেখোকর্ জর্িোযোরকণর েকয়র পূক ন আঞ্চতলক খোমোর পণয এ ং স্থোর্ীয় কিোইকয়র মোংি উভয় 

ওজর্ ও পরীক্ষো করো  কিো। হস্কল  োউজটট এর যরকর্র একটট অর্র্য ও ত রল টটকক র্োকো 

উদো রণ, এখোকর্ আকে একটট  ি হকন্দ্রীয় আকন েো ট্রোক ও ওয়োগর্ েোিোয়োি করকি তদকিো 

হেগুতল দো াঁতিপোেোর হিট দ্বোরো ওজর্ করো  কিো। একিময় 200টট হখোলো- োিোকির েলি , 

পো তলক মোককনটটট িেল তেকলো 1970 িোকল একটট পোইকোতর  োজোর ত কিক   ন্ধ  ওয়োর আগ 

পে নন্ত হেক িভ  িুপোরমোককনটগুতল যীকর যীকর এর স্থোর্ দখল ককর হর্য়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2019.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2dbc09e2741644dcaf9e08d9bc03ce52%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747546920683668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14PkwHu2%2FpljaBjoRdNM6e509DVtOGQWW0yL44VODyI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2dbc09e2741644dcaf9e08d9bc03ce52%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747546920683668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sC5tDBl0OjGM%2BNwceXNfiY%2FZz%2BTUWIU%2BrHF5o8kpFZ4%3D&reserved=0


  

হস্ককর্কটযোতর্ হিতভংি  যোঙ্ক (Schenectady Savings Bank), হস্ককর্কটযোতর্ কোউতি - 1905 

িোকল প্রর্ম শুরু  য় েখর্ শ র দ্রুি তশল্পকোরখোর্োর ত কোকশর মযয তদকয় েোজিকলো,  যোঙ্কটট 

র্কশো করো  কয়তেকলো তর্ওক্ল্যোতিকযোল েোইকল তকন্তু 1927 এ ং 1952 িোকল  যোঙ্ক র্কশোর 

আযুতর্ক যোরণো প্রতিেলকর্র জর্য  োলর্োগোদ করো  কয়কে।  

  

কোউতি ক্ল্ো   োইলযোন্ড্ি ঐতি োতিক হজলো (Country Club Highlands Historic District), 

অযোল োতর্ কোউতি - তগল্ডোরলযোকন্ড্ অ তস্থি হজলোটট ত ংশ শিোব্দীর শুরুর তদককর অযোল োতর্ 

শ করর আউটস্কোকটন আ োতিক ত কোকশর প্রতিেলর্ ককর েখর্ আকগ খোমোকরর জতম র্োকো 

অঞ্চকল পজিমমুখী আ োতিক ত কোশ ত ি্িৃি  কয়তেকলো। শুরুর তদকক ট্রতল ত কোশ দ্বোরো এ ং 

পর িীকি  োি হি ো দ্বোরো িমতর্ নি, এলোকোটটকি 160টটর হ তশ আ োতিক স্থোর্ রকয়কে, েো 

স্থোপিযকলো েোইকলর একটট তমশ্রকণর প্রতিেলর্ ককর, েোর মকযয রকয়কে আটনি ও েযোফ্টি, 

ককলোতর্য়োল তরভোইভোল এ ং স্পযোতর্শ তমশর্।  

  

  

বেঙ্গার হলকি  

এলওয়োঙ্গোর ও  যোতর ভ র্ (Ellwanger and Barry Building), মর্করো কোউতি - 1888 িোকল 

র্োউর্টোউর্ রকেেোকর তর্তম নি এই আট-িলো অতেি ভ র্টট ঊর্ত ংশ শিোব্দীর হশকষর তদকক 

শ করর ঐতি োতিক েোরটট হকোর্োর অঞ্চকলর  োতণজজযক ত কোকশর প্রতিেলর্। অকর্ক উাঁেভ  

হরোমযোকর্সু্ক তরভোইভোল-েোইকলর ভ র্টট ত তশি রকেেোর স্থপতি ওয়োর্ নোর ও হরোকককটর র্কশো 

করো এ ং এখকর্ো  য হৃি  কি।  

  

হজমি এইে. জর্িকর্র আতকনকটকেোরোল তলকগতি (Architectural Legacy of James H. 

Johnson) - 1957 িোল হর্কক 2016 িোকল িোর মৃিভ যর আকগ পে নন্ত রকেেোর শ কর কোজ ককর 

েোওয়ো জর্ির্ অকর্ক কোজ হরকখ হগকের্ েোর মকযয রকয়কে অঞ্চকলর ি কর্কক স্বিন্ত্র তকেভ  

িরকোতর, হ িরকোতর ও যমীয় ভ র্ হেমর্ শ করর র্োউর্টোউকর্র তল োটটন হপোল (Liberty Pole), 

েম নর্ কংজেকটর অযোকিল-হুইটমযোর্  োউজ (Antell-Whitman House), েো জোিীয়ভোক  

"মোশরুম  োউজ (Mushroom House)" র্োকমও পতরতেি, এ ং হিইি জর্ ইভোকেতলে েোেন (St. 

John the Evangelist Church)। অগ নোতর্ক মর্োতর্ নজম র্োম পতরতেতি আকদোলকর্র অংশ হর্ওয়ো 

জর্ির্ েম নর্ কংজেট  য  োকরর একজর্ উদ্ভো ক তেকলর্। এই মোতিপল প্রপোটটন র্তর্টট 

1961-1977   ৃির রকেেোর অঞ্চকল জর্িকর্র কযোতরয়োর ও ভ র্িমূ কক প্রোিতঙ্গক ককর, এ ং 

একই িোকর্ পতরতেি ত দযমোর্ কোকজর িম্পতির যরর্, তর্ ন্ধকর্র জর্য আ শযকিো ও উদো রণ 

ির্োক্ত ককর।এটট ভত ষযকির জর্ির্-র্কশোকৃি িংস্থোকর্র একক মকর্োর্য়কর্র তভতি ত কিক  

কোজ করক ।  

  

হজমি এইে. ও িোরো  জর্ির্  োউজ (James H. and Sarah Johnson House), মর্করো কোউতি 

- 1975 িোকল রকেেোকরর স্থপতি হজমি এইে. জর্িকর্র একটট র্কশো হর্কক তর্তম নি এই দইু 

িলো  োতিটট 2015 িোল পে নন্ত জর্ির্, িোর স্ত্রী এ ং িোকদর পতর োকরর  োিস্থোর্ তেকলো, িখর্ 

এটট র্িভর্ মোতলককর কোকে ত জে করো  য়। জঙ্গকল এর প্রোকৃতিক পতরক কশর িোকর্ িোমেিয 

প্রদশ নর্ করো  োতিটটকি জর্িকর্র স্বিন্ত্র হকৌশল রকয়কে, েোর মকযয অন্তভভ নক্ত একটট ওয়োপ নর্ 



েোদ, েোককো-তেতর্শ হদওয়োল, একটট কোেম তশল্পীর-র্কশো করো েোয়োরকেি এ ং  ো াঁকো পিৃ। 

এটট এর প্রোয় িকল আিল ত তশিয যকর হরকখকে।  

  

লিং আইলোন্ড  

এলোইর্ হর্ কুতর্ং  োউজ ও ি্টভ তর্ও (Elaine de Kooning House and Studio), িোকেোক কোউতি 

- এলোইর্ হর্ কুতর্ং, একজর্ ত তশি ত মূি ন এক্সকপ্রশতর্ে তশল্পী, িোর কযোতরয়োকরর হশষ অংশ 

(1975-1989) এই  োতি ও ি্টভ তর্ওকি কোটোর্। তিতর্ এখোকর্ র্িভর্ তর্ম ও তিতরজ তর্কয় গক ষণো 

ককরকের্, িুপতরতেি তশল্পকম ন িটৃি ককরকের্, এ ং ইে  যোম্পটকর্ ত মিূ ন তশল্পীকদর িম্প্রদোকয় 

উেখকেোগয ভূতমকো হরকখকের্।  

  

জর্ জযোকির্ দয হিককন্ড্  োউজ (John Jackson II House), র্োিোউ কোউতি - হ ম্পতের্ 

টোউকর্ অ তস্থি এই আ োতিক স্থোর্টটর মূল অংশ টোউকর্র প্রতিিোিো র োটন জযোকির্ 1710 

িোকল তর্ম নোণ ককরতেকলর্। অযো তলশতর্ে হকোয়োকোর ত কিক  জযোকির্ পতর োর মুক্ত 

অকিিোঙ্গকদর জর্য কোকেই একটট িম্প্রদোয় গঠকর্ িো োেয ককরকের্। পতর োরটট  োতিটটকক 

তগ্রক তরভোইভোল েোইকল িম্প্রিোতরি ককর এ ং 1899 িোল পে নন্ত এর মোতলকোর্ো যকর রোকখ।  

  

মধে- ািির্  

হজ. গোর্ নোর ওকয়ে  োউজ (J. Garner West House), রকলযোন্ড্ কোউতি - 1882 িোকলর তদকক 

একটট ত তশি কোপি  য িোয়ী পতর োকরর জর্য হেোতর্ পকয়কি তর্তম নি মযোর্ির্টট হিককন্ড্ 

এম্পোয়োর েোইকলর প্রতিেলর্। পতর োরটট একিময় হকো ি, তলটল েলি, তর্উ োগ ন, তেকজি 

ভযোতল, রকেেোর, এ ং ওয়োতপঙ্গোর েলকি তমকলর মোতলক তেকলো। হ শ  ি এই হ িরকোতর 

 োিস্থোর্টট 1900 পে নন্ত পতর োরটটর  োতি তেকলো এ ং অকর্ক  েকরর ক্ষকয়র পর এটটকক 

েত্নি কোকর এর প্রকৃি েতরত্র ও র্কশোর প্রতিেলর্ করোর জর্য িংস্কোর করো  কয়কে।  

  

  

হমা ক ভোবল  

অলত ের্ ফ্ল্যোটি (Olbiston Flats), ওতর্র্ো কোউতি - 1898 িোকল হরকর্িো াঁ তরভোইভোল েোইকল 

তর্তম নি ইউটটকো শ করর পোাঁে-িলো ইট ও পোর্করর অযোপোটনকমি ভ র্টট ঊর্ত ংশ শিোব্দীর 

হশকষর তদকক শ রটটর তশল্প ত কোকশর প্রতিেলর্। এর লক্ষয তেকলো একক  োতির মোতলকোর্োর 

ত কল্প ত কিক  উচ্চ ও মযযত ি হশ্রণীর ভোিোটটয়োরো।  

  

জস্মর্-ভভ ক নি-হকোকভর্ক োকভর্  োউজ (Smith-Voorhees-Covenhoven House), মিকগোমোতর 

কোউতি - হের্ টোউকর্ 1786 িোকলর তদকক তর্তম নি এই আ োতিক স্থোর্টট ত ে ী েুকের টঠক পর 

পর ঐতি য ো ী র্োে ও তর্উ ইংলযোন্ড্ তর্ম নোণ হকৌশকলর তমশ্রকণর প্রতিেলর্। এটট এখকর্ো 

আ োতিক স্থোর্ ত কিক   য হৃি  কি।  

  

বর্উ ইয়কন বিটট  

জর্ হজমি অর্ভ  র্  োউকজি (John James Audubon Houses), মযোর্ োটর্ - তর্উ ইয়কন তিটট 

আ োির্ কিৃনপক্ষ দ্বোরো 1962 িোকল তর্তম নি  যোতমির্  োইটি/ োরকলম এলোকোর এই 20-িলো 

িরকোতর আ োির্ প্রকল্পটট এখকর্ো িোশ্রয়ী আ োির্ ত কিক   য হৃি  কি। প্রকল্পটটকি 



প্রতিেতলি  য় তর্উ ইয়কন তিটট পতরকল্পর্োকোরীকদর "হভে পককট"  ো ত জিন্ন িোইকট আ োির্ 

তর্ম নোণ যোরণোর  য  োর, হেখোকর্   ৃৎ,  হু-টোওয়োকরর প্রকল্প তর্ম নোণ র্ো ককর খোতল জতমকি হেোট-

আকোকরর তর্ম নোণ ও ত দযমোর্ আ োির্কক ি নতর্ম্ন পতরমোণ ভোঙ্গো  য়।  

  

তলতলয়োর্ ওয়োল্ড আ োতিক স্থোর্ (Lillian Wald Residence), মযোর্ োটর্ - 265 এ ং 267 হ র্তর 

তিকটর ভ র্গুতল 1895 হর্কক 1933 পে নন্ত প্রগতিশীল িংকশোযক ও গণস্বোস্থয র্োি ন তলতলয়োর্ 

ওয়োকল্ডর  োিস্থোর্ ও কম নকক্ষত্র তেকলো। ওয়োল্ড েতলকলর্ হ র্তর তিট হিকটলকমকির প্রতিিোিো, 

েো এই িোইট হর্কক এখকর্ো িোমোজজক হি ো ও স্বোস্থযকি ো কম নিূতে প্রদোর্ ককর েোকি। ওয়োল্ড 

গণস্বোস্থয র্োতি নং প্রতিিো ককরর্, তর্উ ইয়কন তিটটকি সু্কল লোঞ্চ হপ্রোগ্রোম শুরু ককরর্, ত কশষ 

েোত দোিম্পন্ন তশশুকদর জর্য প্রর্ম হশ্রণীকক্ষ স্থোপর্ ককরর্, এ ং প্রর্ম একটট িরকোতর সু্ককল 

সু্কল র্োকি নর  য স্থো ককরর্। তিতর্ র্োরীকদর হভোগোতন্ত, শ্রতমককদর িুরক্ষো, তশশু শ্রম আইর্, এ ং 

অতভ োিীকদর অতযকোকরর পকক্ষ কর্ো  কলকের্। এেোিোও ওয়োল্ড "তর্উ ওমযোর্" এর প্রর্ম 

প্রজকের একজর্ িদিয তেকলর্, েোরো  কলর্ তশতক্ষি, স্বোযীর্, মযযত ি র্োরী েোরো হপশোদোরভোক  

কোজ করোর জর্য গিোর্গুতিক তলঙ্গ ভূতমকো প্রিযোখযোর্ ককরতেকলর্। এই র্োরীরো, েোকদর 

অকর্ককই হলিত য়োর্ তেকলর্, এককত্র কোজ ও  োি করকির্ এ ং প্রগতিশীল েুকগর 

িংকশোযর্মূলক আকদোলকর্  যোপকভোক  প্রভো শোলী তেকলর্।  

  

মযোতর মযোকতলওর্ হ র্ুর্  োউকজি (Mary McLeod Bethune Houses), মযোর্ োটর্ - 1967 িোকল 

খুকল হদওয়ো এই তর্উ ইয়কন তিটট িরকোতর আ োির্ প্রকল্পটট  য়স্ক র্োগতরককদর জর্য হের্োকরল 

অর্ নোয়কর্  হুিল ভ কর্র শুরুর তদককর একটট উদো রণ। এেোিোও ভ র্টট শ করর প্রর্ম 

 য়স্ককদর  হুিল আ োির্গুতলর মকযয একটট েো ত দযমোর্ কযোম্পোি-েোইল,  ো িুপোরব্লক 

আ োির্ তর্ম নোকণর িোকর্ িংতিি র্য়। এটট এখকর্ো এই কোকজ  য হৃি  কি।  

  

তরজউর্ হেশ পন্ড্ হরোর্ (Ridgewood Fresh Pond Road) - মোটটনল অযোতভতর্উ ঐতি োতিক 

হজলো (Myrtle Avenue Historic District), কুইন্স - 400টটর হ তশ মূলি  োতণজজযক ভ র্ি  

ঐতি োতিক হজলোটট এলোকোর দ্রুি ত কোকশর প্রতিেলর্কোরী িংকেোজক স্থোপকিযর জর্য 

গুরুত্বপূণ ন। এলোকোটট ত ংশ শিোব্দীর পতর িনকর্র িময়কোর এ ং একক মযোর্ োটর্ ও ব্রুকতলকর্র 

িোকর্ আকরো ভোকলোভোক  িংেুক্তকোরী উজিি হরললোইকর্র িম্প্রিোরণ হর্কক এর উিরকোলীর্ 

ত কোশ  কয়কে।  

  

র্ি ন কাউবি  

তর্ওর্র  যোকিতলর্  োউজ (Theodore Basselin House), তলউি কোউতি - 1855 িোকল প্রর্ম 

তর্তম নি এ ং পর িীকি িম্প্রিোতরি হেো যোর্ গ্রোকমর হককন্দ্র অ তস্থি একটট অতেি ও 

হগোলো োতিি  আ োতিক স্থোর্টট আঞ্চতলক লোম্বোর মযোগকর্ট ও দোর্শীল তর্ওকর্োর  যোকিতলকর্র 

 োতি তেকলো।  যোকিতলর্ তেকলর্ তর্উ ইয়কন হেকটর প্রর্ম তির্  র্ কতমশর্োকরর একজর্ এ ং 

তিতর্ অযোতর্রন্ড্যোক পোকন তিতরকি মুখয ভূতমকো হরকখকের্। িম্পতিটট এেোিোও 1855 হর্কক 

1900 িোল পে নন্ত একটট হজর্োকরল হেোর ত কিক  এ ং পর িীকি গ্রোমটটর প্রর্ম  যোঙ্ক ত কিক  

 য হৃি  কয়কে।  িনমোকর্ এটট একটট আ োতিক স্থোর্ ত িোক   য হৃি  কি।  

  



র্োউকজন্ড্ আইলযোন্ড্ পোকন ঐতি োতিক হজলো (Thousand Island Park Historic District) 

(িীমোর্ো িংকশোযর্ ও অতিতরক্ত র্তর্পত্র (Boundary Amendment and Additional 

Documentation), হজেোরির্ কোউি) - ইতিমকযয ত দযমোর্ ঐতি োতিক হজলোর িম্প্রিোরণ এই 

270-একর প্রোক্তর্ ঊর্ত ংশ শিোব্দীর হমকর্োতর্ে কযোম্পগ্রোউন্ড্ ও হিইি লকরন্স র্দীর 

ওকয়কলিতল আইলযোকন্ড্র ককটজ ককলোতর্র মকর্োর্য়কর্ 30টটর হ তশ ভ র্ হেোগ ককর। িীমোর্ো 

িংকশোযর্ হ োট োউজ অন্তভভ নক্ত করোর জর্য ঐতি োতিক হজলোকক িম্প্রিোরণ ককর হেক িভ  িোরো 

এই িম্প্রদোকয়র ত কর্োদর্ ইতি োকির একটট গুরুত্বপূণ ন অংকশর প্রতিতর্তয।  

  

িাদার্ ন টটয়ার  

র্র্ ন হমইর্ এ ং ওকয়ে ওয়োটোর  োতণজজযক ঐতি োতিক হজলোর (North Main & West Water 

Commercial Historic District) িীমোর্ো  জৃে - হশমোং র্দীর উির পোকশর এলতমরো শ কর 

অ তস্থি এই িোতলকোটট মযয-উর্ত ংশ শিোব্দীকি শ করর অর্ ননর্তিক ত কোকশর হজলোটটকি 

আটটট অ দোর্কোরী ভ র্, একটট পোকন, এ ং একোতযক তগজনো েুক্ত ককর।  

  

হরর্ল্ডি  োউজ (Reynolds House), অযোকলকগতর্ কোউতি - জেিমোি  োউজ ত কিক ও পতরতেি 

আলকের্ গ্রোকমর এই  োতিটটকি একটট অর্র্য লোল ি ুজ  ত রোংশ রকয়কে েো 1864 িোকল 

ইিোতলয়োর্ তভলো ও হিককন্ড্ এম্পোয়োর উপোদোকর্র তমশ্র স্থোপিয েোইকল এর তর্ম নোকণর মকিো। এটট 

তর্তম নি  কয়তেকলো স্থোর্ীয় একজর্ পতর্করর  োক্স তর্ম নোিোর জর্য হে তিতভল ওয়োকরর িময়  োতির 

তর্ম নোণকোজ হশষ  ওয়োর পূক নই হদউতলয়ো  কয় েোয় এ ং এটট একজর্ স্থোর্ীয় তের্ তমকলর 

মোতলক অতযগ্র ণ ককর এর কোজ হশষ ককরর্। এটট একটট আ োতিক স্থোর্ ত কিক ই আকে।  

  

পজিম বর্উ ইয়কন  

হের্োি ন মযোর্ুেযোকেোতরং হকোম্পোতর্ েযোেতর (Fedders Manufacturing Company Factory), 

ইতর কোউতি -  োকেকলোকি 1907 হর্কক 1928 িোকলর মকযয পে নোয়েকম তর্তম নি কমকেক্সটট 

একিময় মোতকনর্ েুক্তরোকের ি ন  ৃৎ অকটোকমো োইল উৎপোদর্কোরী তেকলো, এ ং পর িীকি এটট 

এয়োর কজন্ড্শতর্ং পণয প্রস্তুকি  য হৃি  কয়কে, এর কোকেোমোরকদর মকযয তেকলো জেিলোর, 

হজর্োকরল ইকলকটট্রক, ওকয়তেং োউজ এ ং তিয়োি ন হরো োক। 2000 দশককর প্রর্ম তদকক এখোকর্ 

উৎপোদর্  ন্ধ  কয় েোয় এখর্ এখর্ খোতল র্োকো কমকেক্সটটর তকেভ  অংশ গি দইু দশককর 

অ ক লোয় র্ি  কয় হগকে; িক  ভ র্টটর এখকর্ো শ রটটর ত ংশ শিোব্দীর শুরুর তদককর 

উৎপোদর্ ইতি োকির প্রতিেলক তশল্প স্থোপকিযর উদো রণ ত কিক  পে নোি অখণ্ডিো রকয়কে।  

  

তলতল হর্ল অযোকিম্বতল ঐতি োতিক হজলো (Lily Dale Assembly Historic District), শযোটোকুয়ো 

কোউতি - যমীয় কযোম্প িম্প্রদোয় প্রতিিো  কয়তেল 1879 িোকল,  োকেকলো শ করর প্রোয় 50 মোইল 

দতক্ষণ পজিকম কযোিোর্োগো হলককর িীকর।  িনমোকর্ 160-একর আ োতিক  যোমকলট ও 275 

 োতিদোর  োিস্থোর্টট আযযোজিকিো অর্ুশীলর্কোরীকদর দ্বোরো একটট গ্রীেকোলীর্ কযোম্প ত কিক  

তর্তম নি  কয়তেকলো, এ ং এখোকর্ আকে  ি  র্ভূতমি  ভ র্, িোইট, ও কোঠোকমো েোর উকেশয 

তেকলো তর্শ্েভপ প্রতিেলর্, ত কর্োদর্, ও আযযোজিক অর্ুশীলকর্র জর্য অর্ুকপ্ররণো প্রদোর্। 

আকমতরকোর ি ন  ৃৎ ও ি নপ্রোেীর্ অ যো িভোক  পতরেোতলি আযযোজিক কযোম্প তলতল হর্ল 

এখকর্ো আযযোজিকিোর একটট িজেয় স্থোর্ ত কিক  ত দযমোর্, েো  কলো আজিক ত কি েোরো আকে 

িোকদর িোকর্ একটট মোযযকমর দ্বোরো হেোগোকেোগ স্থোপকর্র তভতিকি অ যো ি জী কর্র প্রতি 



ত িোি। উর্ত ংশ শিোব্দীর আযযোজিকিো এেোিোও তর্কজকদর ত লুি োদ, তমিোেোর, ও র্োরীর 

অতযকোকরর মকিো  যোপোকর জতিি ককরতেকলো। হদকশর েোরটট মোত্র ত দযমোর্ আযযোজিকিো 

কযোকম্পর একটট ত কিক  তলতল হর্ল িম্প্রদোয় প্রতি  ের কম নশোলো, হলকেোর, এ ং প্রদশ নকর্র 

জর্য  োজোর  োজোর দশ নর্োর্ীকক আকৃি ককর।  

  

তর্উ ইয়কন হেট অতেি অে পোকনি, তরজেকয়শর্ অযোন্ড্ ত কেোতরক তপ্রজোরকভশর্ 250 এর 

হ তশ একক পোকন, ঐতি োতিক িোইট, ত কর্োদর্ হট্রইল, এ ং হর্ৌকো েলোেল হদখোকশোর্ো ককর, েো 

2020 িোকল হরকর্ন িংখযক 78 তমতলয়র্ মোর্ুষ হদখকি তগকয়কের্। ইউতর্ভোতি নটটর িোম্প্রতিক এক 

গক ষণোয় হদখো হগকে, হেট পোকন ও এর দশ নর্োর্ী দ্বোরো েো  যয়  য় িো 5 ত তলয়র্ মোতকনর্ র্লোর 

আউটপুট ও ত েয়কক প্রিোতরি ককর, 54,000 হ িরকোতর খোকির কম নিংস্থোর্ িটৃি এ ং 

অতিতরক্ত হেকটর হমোট হদশীয় পণয (Gross Domestic Product, GDP) 2.8 ত তলয়র্ মোতকনর্ 

র্লোকরর হ তশ হেোগ করকি পোকর। এই ত কর্োদর্ হকন্দ্রিমূ  িম্পককন অতিতরক্ত ির্য হপকি 

েোইকল কল করুর্ 518-474-0456 র্ম্বকর অর্ ো তভজজট করুর্ parks.ny.gov  ো িংেুক্ত  র্ 

হেি ুকক,  ো েকলো করুর্ টভইটোকর।  
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