
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বক আউটম্ব াম্বর হেট পাকন, ঐবি াবসক সাইট, 

ির্েপ্রাণীর এলাকা এিং সরকাবর জবিম্বি ফােন হ   াইক কম্বর র্িির্ ন উদযাপম্বর্র 

আহ্বার্ করম্বলর্  

  

11িি িাবর্ নক ইম্বভন্টটট বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর 1 জার্ুয়াবর জর্ে িনু্ধ ও পবরিার বর্ম্বয় 

75টটর হিবে  াইম্বক প্রকৃবি উপম্বভাগ করার সুম্বযাগ হদয়  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ এই ছুটির হেৌসুকে আউিক াকর সেয় 

ক্ািাকর্ার জর্য এবং হেি পাক্ন, ঐথি াথসক্ সাইি, বর্যপ্রাণীর এলাক্া, হেইল এবং এম্পায়ার 

হেিজকুে সরক্াথর জথেকি 1 জার্ুয়াথর 2022 িাথরকে র্ববর্ ন উদযাপর্ ক্রকি উৎসাথ ি 

ক্রকলর্। থবথভন্ন ধরকর্র  াইকক্র েকধয িাক্কব থসল ওয়াক্, ফায়ার িাওয়ার হেক্, হলক্ফ্রন্ট 

হেইল, হবা নওয়াক্, হিাপাি, জলপ্রপাি, ঐথি াথসক্ একেি, সােথরক্ দুগ ন এবং আকরা অকর্ক্ 

স্থাকর্  া াঁিার সুকযাগ।  

  

"ফােন হ   াইক্ (First Day Hikes, FDH)  ল থর্উ ইয়কক্নর পথরবারগুথলর জর্য অকর্ক্ জর্থপ্রয় 

এক্টি ঐথি য, ক্ারণ এগুথল আোকদর েকর্ ক্থরকয় হদয় হয পুকরা বছকরই আোকদর স্বাস্থয ও 

সুকের জর্য ঘকরর বাইকরর স্থার্ ক্িিা গুরুত্বপূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়ক্ন হেকি 

অকর্ক্ অর্র্য  াইক্ ক্রার হেইল আকছ, এবং এোকর্ হবোকি যাওয়া সক্ল বয়কসর জর্য 

আর্ন্দদায়ক্। হেকির সুন্দর হেইলগুথলর এক্টিকি  াইথক্ং  কলা এক্টি উজ্জ্বল, আশাবাদী 

র্িুর্ বছরকক্ স্বাগি জার্াকর্ার এক্টি স্বাগি উপায়।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি অথফস অফ পাক্নস, থরক্রিকয়শর্ অযান্ড থ কোথরক্ থপ্রজাকভনশর্ (New York 

State Office of Parks, Recreation and Historic Preservatio) (হেি পাক্নস((State Parks)) এবং 

থ পািনকেন্ট অফ এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জাকভনশর্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) জর্থপ্রয় ফােন হ   াইকক্র ক্ে নসূথির অংশ থ কসকব অকর্ক্  া াঁিা ও  াইক্ 

আকয়াজর্ ক্কর বা আকয়াজর্ ক্রার জর্য হস্বচ্ছাকসবক্ সংস্থার সাকি অংশীদাথরত্ব ক্কর, 

ক্ে নসূথির 11 বছর পূথি ন  কলা।  

  

হেট পাকনম্বসর কবিের্ার এবরক কুম্বলবস  িম্বলর্, "র্ববর্ ন  কলা বযস্ত দদর্ক্রন্দর্ জীবর্ 

হিকক্ হক্িু থবরথি থর্কয় থর্উ ইয়কক্নর দুদনান্ত দৃশয উপকভাগ ক্রার জর্য  া াঁিা বা  াইক্ ক্রার 

আদশ ন সেয়।ফােন হ   াইক্  কলা এক্টি েজার ঐথি য যা শীিক্াকল আোকদর হেকির 

প্রাকৃ্থিক্ সম্পদ উপকভাগ ক্রার এক্টি সুকযাগ প্রদার্ ক্কর।"  



  

DEC কবিের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর বাথর্ নক্ ফােন হ   াইকক্র জর্থপ্রয়িা 

প্রথি বছর বকৃ্রি পায়, এবং বথধ নি আগ্র  হেিাকি DEC এই বছর সািটি র্িুর্  াইক্ হযাগ ক্করকছ। 

এের্ থর্উ ইয়ক্নবাসী ও দশ নর্ািীরা অর্য হযকক্াকর্া সেকয়র হিকক্ হবথশ ঘকরর বাইকর যাকচ্ছ এবং 

আোকদর হেকির থবশ্বোকর্র প্রাকৃ্থিক্ গন্তবয ও হেইল ঘুকর হদেকছ। DEC আোকদর অংশীদার 

হেি পাক্নকসর সাকি থেকল  াইক্গুথল আকয়াজর্ ক্রকি হপকর গথব নি এবং আথে সব বয়স ও 

সক্ষেিার থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ উৎসাথ ি ক্রকবা এই র্ববকর্ নর থদর্ পথরবার ও বনু্ধকদর থর্কয় 

আউিক াকর হযকি।"  

  

হক্াথভ -19 ে াোরীর ক্ারকণ, ইকভকন্ট  াইকক্র সুকযাকগর বযাথি স্বথর্কদনথশি হেক্ হিকক্ ক্ে 

ক্েী বা হস্বচ্ছাকসবক্ হর্িৃকত্ব  াইক্ হিকক্ ঐথদর্ এক্াথধক্  াইকক্র সুকযাগ পয নন্ত থবস্িৃি, যার 

ফকল অংশগ্র ণক্ারীরা সাোক্রজক্ দরূত্ব হেকর্ই প্রকৃ্থির শীিক্ালীর্ হসৌন্দয ন উপকভাগ ক্রকি 

পারকব।  

  

 া াঁিা ও  াইক্গুথল পথরবারবান্ধব, এবং সাধারণি এক্ হিকক্ পাাঁি োইকলর েকধয  য়, যা স্থার্ ও 

পথরথস্থথির উপর থর্ভনর ক্কর। াইকক্র সুকযাগ িাক্কব 75টির হবথশ হেি পাক্ন, ঐথি াথসক্ সাইি, 

DEC হেি জথে, বর্যপ্রাণীর এলাক্া, সংরথক্ষি বর্ভূথে এবং পথরকবশেূলক্ থশক্ষা হক্কে, থক্ছু 

থক্ছু সাইি এক্াথধক্ ইকভকন্টর সুকযাগ প্রদার্ ক্রকব। FDH ইকভকন্ট বাথর্ নক্ এম্পায়ার পাকসর 

জর্য এবং সাক্রজকয় রাোর উপ াকরর জর্য লিাথর  কি পাকর।  

  

এম্পায়ার হেট হ ম্বভলপম্বিম্বন্টর (Empire State Development) ভাইস হপ্রবসম্ব ন্ট ও 

পয নটম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক রস ব . হলবভ িম্বলর্, "ফােন হ   াইক্  কলা শীিক্াকল বনু্ধ ও 

পথরবার থর্কয় থর্উ ইয়কক্নর আউিক ার উদযাপর্ ক্রার দারুণ উপায়। হযকক্াকর্া  াইক্ এক্ 

রাকির হবোকর্া  কয় হযকি পাকর যথদ িার সাকি িযাফি োদয ও পার্ীয়, জাদুঘর বা এক্টি লাইভ 

পারফরেযান্স হদেকি যাওয়া, এবং এক্টি উষ্ণ হক্থবর্ বা আরােদায়ক্ হে  অযান্ড হেক্ফাকে 

রাি ক্ািাকর্া হযাগ ক্রা  য়। বাথসন্দা ও দশ নর্ািী সবাইকক্ এর এক্টি অংশ  ওয়ার জর্য 

উৎসাথ ি ক্রা  কচ্ছ, িুর্ারাবিৃ পা াকের িূো ও জকে যাওয়া জলপ্রপাি হিকক্ শুরু ক্কর 

অর্যার্য রাজক্ীয় শীিক্ালীর্ দৃশয হেি পাক্ন ও সরক্াথর জথেগুকলাকি অকপক্ষা ক্রকছ।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকির ফােন হ   াইকক্র এক্টি িাথলক্া, অবস্থাকর্র থবস্তাথরি, ফরেযাি, প্রাক্ 

থর্বন্ধর্ আবশযক্িা এবং অথিথরক্ত িিয অর্লাইকর্ পাওয়া যাকব parks.ny.gov এ এবং 

dec.ny.gov এ। আগ্র ী অংশগ্র ণক্ারীকদর উৎসাথ ি ক্রা  কচ্ছ িাকদর পছকন্দর আকয়াজর্ 

সাইকির থবস্তাথরি হদো এবং প্রকয়াজর্  কল প্রাক্ থর্বন্ধর্ ক্কর হর্ওয়ার জর্য; হযক িু 

ধারণক্ষেিা সংিান্ত সীোবিিা ও থর্বন্ধর্ সীোর ক্ারকণ উপলভযিা প্রভাথবি  কি পাকর, িাই 

থবক্ল্প অবস্থার্ থবকবির্া ক্কর রাো উথিি।  

  

1992 সাকল েযাসািুকসিকস শুরু  ওয়া ফােন হ   াইক্ এের্ 50টি হেকির প্রথিটিকি অর্ুটিি 

জািীয় এক্টি ইকভন্ট।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fevents%2Fevent-results.aspx%3Fft%3D36&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558942852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H5Rnv5J71U1nHcc7eEyYRctfuyd9IN0dKI9U%2FPoiPfw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112174.html%3Ffbclid%3DIwAR2CdptDF-2Ji361LfL1yrCaYkObIYWGok7bp1di_nBlvCQsanjbDp1SHdU&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558952814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pjUqh4d3WCTBO9S6pZu7uxEmuxymU1soFskqKHqXD8E%3D&reserved=0


আউিক াকর 2022 উদযাপর্ ক্রার অর্যার্য উপাকয়র েকধয আকছ এক্টি স্থার্ীয় পাক্ন বা হেইল 

েুাঁকজ হর্ওয়া। হদকশর দীঘ নিে বহু-বযব াকরর হেি হেইল, এম্পায়ার হেি হেইল (Empire State 

Trail) সম্প্রথি হশর্  কয়কছ, িাই 750-োইল রুকির সংলগ্ন বাথসন্দারা িার ঋিুর প্রথিটিকি অকর্ক্ 

থভন্ন থভন্ন স্থার্ীয় হেইল অংশ উপকভাগ ক্রকি পারকবর্।কেইকলর বযাপাকর িিয 

empiretrail.ny.gov ওকয়বসাইকি পাওয়া যাকব।  

  

ফােন হ   াইকক্র অঞ্চলথভথিক্ িাথলক্া (সক্ল  াইক্ 1 জার্ুয়াথর, শথর্বাকরর জর্য, যথদ উকেে 

ক্রা র্া িাকক্);  

  

পশ্চিি বর্উ ইয়কন  

• Allegany State Park- Red House, সক্াল 10িা-দুপুর 2িা; 716.354.9101 x.232  

• Beaver Island State Park, Grand Island; সক্াল 9:30িা-সক্াল 11িা; 716.282-5154  

• Fort Niagara State Park, Youngstown; দুপুর 2-4িা; 716.282.5154  

• Genesee Valley Greenway, Hinsdale; সক্াল 9িা; 585.493.3614  

• Genesee Valley Greenway, Bull St., Cuba; দুপুর 1িা; 585.493.3614  

• Genesee Valley Greenway Hike/Snowmobile Ride, Avon, সক্াল 11িা; 

585.964.3614  

• Hamlin Beach State Park, Hamlin; দুপুর 1িা; 585.964.2462  

• Knox Farm State Park, East Aurora; সক্াল 10িা-12িা; 716.549.1050  

• Letchworth State Park, Castile; গাই স : সক্াল 7িা; সক্াল 10িা; সক্াল 10:30িা; 

দুপুর 1িা (2) ; স্বথর্কদনথশি: সারাথদর্; 585.493.3680  

• Reinstein Woods, Depew; সক্াল 10িা; 716.683.5959  

• Swift Hill State Forest,Town of Centerville; সক্াল 11িা; 585.415.1521  

• Tilman Road Wildlife Management Area, Clarence, দুপুর 12িা; 716.851.7019  

  

বফঙ্গার হলক্স এিং হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

• Bowman Lake State Park/McDonough State Forest, Oxford; সক্াল 11িা; 

607.334.2718  

• Catharine Valley Trail, Watkins Glen; সক্াল 10িা; 607.535.4511  

• Chenango Valley State Park, Chenango Forks; দুপুর 1িা; (দুইটি  াইক্) 

607.648.5251  

• Clark Reservation State Park, Jamesville; সক্াল 11িা; 315.415.8377  

• Delta Lake State Park, Rome; সক্াল 10িা; 315.337.4670  

• Fort Ontario State Historic Site, Oswego; সক্াল 8িা-দুপুর 2িা; স্বথর্কদনথশি; 

315.343.4711  

• Glimmerglass State Park, Cooperstown; সক্াল 10িা-সন্ধযা; 607.547.8662  

• Gilbert Lake State Park, Laurens; সক্াল 9িা-দুপুর 12িা; 607.432.2114  

• Green Lakes State Park, Fayetteville; দুপুর 1িা; 315.637.6111  

• Hemlock-Canadice State Forest, Canadice; সক্াল 10িা; 585.374.8366  

• Herkimer Home State Historic Site, Herkimer; দুপুর 1িা; 315.823.0398  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__empiretrail.ny.gov_&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t10MlnEV5BlRL9KpzW3UEnNTlgmDAUS6AarBEuuna1k%3D&reserved=0


• Rogers Environmental Education Center, Sherburne; সক্াল 10িা; 

execdir@friendsofrogers.org  

• Rome Sand Plains Unique Area, Rome; সক্াল 9িা; 315.866.6330  

• Seneca Lake State Park, Geneva; সক্াল 10িা; 315.789.2331  

• Taughannock Falls State Park, Trumansburg; সক্াল 10িা-থবক্াল 4িা ; 

607.387.7041 ext. 131 131  

• Two Rivers State Park, Waverly; সক্াল 10িা-দুপুর 12িা ; 607.732.6287  

• Veterans Memorial Park in Schulyer (*3 জার্ুয়াথর) , সক্াল 

9:45িা;https://www.eventbrite.com/e/1st-day-hike-in-schulyer-county-

tickets-224189706447 

31 থ কসম্বর Montezuma Wildlife Refuge, Savannah; সক্াল 9িা -দুপরু 12িা; 

315.365.3588  

  

র্ি ন কাবন্ট্র/অোব রন্ড্োক্স  

• Cheney Mountain, Champlain Area Trails; সক্াল 10িা; 

Emily@champlainareatrails.com  

• Crown Point State Historic Site; সক্াল 10িা; 518-597-3666  

• Little Ausable River Trail, Champlain Area Trails; সক্াল 10িা; 

Emily@champlainareatrails.com  

• Paul Smith College Heron Marsh, সক্াল 10িা; 518.327.6241  

• Point Au Roche State Park, Plattsburgh; সক্াল 11িা11am; 518.563.0369  

• Prospect Mountain, Village of Lake George; সক্াল 9িা; 

Benjamin.thomas@dec.ny.gov  

• Robert G. Wehle State Park, Henderson; 10am; 315.938.5302  

• Rome Sand Plains, Lauther and Hogsback Road, সক্াল 9িা; 315.866.6330  

• Sackets Harbor Battlefield State Historic Site, Sackets Harbor; দুপরু 1-3িা ; 

315.646.2321  

• SUNY ESF Newcomb Adir. Interpretive Center, Newcomb; সক্াল 9:30িা; 

cdemers@esf.edu  

• Thomas Mountain from Valley Woods Road Trailhead, Bolton; সক্াল 10িা; 

megan@adk.org  

• Wellesley Island State Park, Fineview; সক্াল 10িা-দুপুর 2িা ; 315.482.2479  

• Winona State Forest, Lorraine; সক্াল 10িা; 315-376-3521  

  

হেটার কোবপটাল ব সটিক্ট  

• Five Rivers Environmental Education Center, Delmar; সক্াল 10:30িা;দুপুর 1িা ; 

 (দুইটি  াইক্) 518.475.0291  

• Grafton Lakes State Park, Grafton; সক্াল 11িা; দুপুর 1িা ; (দুইটি  াইক্) 

518.279.1155  

• Mine Kill State Park, North Blenheim; সক্াল 11িা; 518.827.6111  

mailto:execdir@friendsofrogers.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2F1st-day-hike-in-schulyer-county-tickets-224189706447&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DP4TlSn%2FphuJu0St%2BF%2BAI3i6goLYNnts6mnrLI49F%2B0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2F1st-day-hike-in-schulyer-county-tickets-224189706447&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C60ec78e1cad840a99a3b08d9be4dc8b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750063558962756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DP4TlSn%2FphuJu0St%2BF%2BAI3i6goLYNnts6mnrLI49F%2B0%3D&reserved=0
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• Peebles Island State Park, Waterford; সক্াল 10িা; দুপুর 1িা ; (দুইটি  াইক্) 

518.268.2188  

• Saratoga Spa State Park, Saratoga Springs; সক্াল 10িা; 518.584.2535  

• Texas Schoolhouse State Forest, Town of Lisbon; সক্াল 9:00িা; 315-778-4107  

• Thacher State Park, Voorheesville; সক্াল 10িা; 518.872.1237 ext. 0 0  

• Vroman's Nose, Middleburgh; সক্াল 6:15িা; 607.746.3645  

  

 া সর্ ভোবল/কোটসবকলস  

• Ashokan Quarry Trail, Olivebridge; সক্াল 10িা; 516-647-7776  

FDR State Park, Yorktown; সক্াল 10:30িা; 914.245.4434  

• Little Stony Point/Hudson Highlands State Park, Cold Spring; সক্াল 11িা-দুপরু 

2িা; 845.224.7207  

• John Jay Homestead State Historic Site, Katonah; দুপুর 1-3িা ; 914.232.5651  

• Kelly Hollow Trail, Town of Middletown; সক্াল 11:00 িা; 845.586.3112  

• Meads Meadow Loop Trailhead, Woodstock; সক্াল 9িা & দুপুর 12িা (2  াইক্); 

845.256.3083 - 2 জার্য়ুাথর  

• Minnewaska State Park Preserve, Peter's Kill, Kerhonkson; সক্াল 9:15িা; 

845.255.0752  

• Olana State Historic Site, Hudson; সক্াল 10-11িা; দুপুর 1-2িা; (দুইটি  াইক্) 

518.751.0344  

• Old Croton Aqueduct, Dobbs Ferry; দুপুর 12িা; 646.303.1448 ( Jan. 1 & Jan 2)  

• Overlook Mountain Fire Tower, Woodstock; সক্াল 7:45িা; 845.688.3369  

• Rockefeller State Park Preserve, Pleasantville; সক্াল 10িা-দুপুর 12িা; 

914.631.1470  

• Rockefeller Preserve Rockwood Hall; Pleasantville; সক্াল 9িা; 914.631.1470  

• Sterling Forest State Park, Tuxedo; সক্াল 10িা; 845.351.5907  

• Stonykill Farm Env Ed Center, Wappingers Falls; সক্াল 11:00িা; 845.831.3800  

• Taconic State Park - Copake Falls, Copake Falls; দুপুর 1িা; 518.329.3993  

• Upper Esopus Fire Tower, Mt. Tremper; সক্াল 9:30িা-থবক্াল 4িা; 845.688.3369  

• Walkway over the Hudson State Historic Park; Poughkeepsie;দুপুর 2িা; 

845.834.2867  

  

NYC এিং লং আইলোন্ড্  

• Bethpage State Park, Farmingdale; সক্াল 10িা; 516.780.3295  

• Caumsett State Historic Park Preserve, Lloyd Neck; সক্াল 10িা-দুপরু 12িা; 

631.423.1770  

• Clay Pit Ponds, Staten Island; দুপুর 1িা; 718.605.3970 x201  

• Connetquot River State Park Preserve, Oakdale; সক্াল 10িা-দুপুর 12িা; 

631.581.1072  

• Hallock State Park Preserve, Wading River; দপুুর 12িা; 631.315.5475  



• Hempstead Lake State Park, Hempstead; সক্াল 10-11:30িা; 516.766.1029  

• Jones Beach State Park, Wantaugh; সক্াল 10িা-দুপুর 3িা; 516.780.3295  

• Montauk Point State, Montauk; দুপুর 1িা; 631.668.5000  

• Mount Loretto Unique Area; Staten Island; সক্াল 10িা; 718.313.8591  

• Orient Beach State Park, Orient; সক্াল 10িা-দুপুর 12িা; 631.323.2440  

• Ridge Conservation Area, Ridge; সক্াল 11িা; দুপুর 1িা; (দুইটি  াইক্ ) 

631.444.0350 - 2 জার্য়ুাথর  

• Shirley Chisholm State Park, Brooklyn; দুপুর 12িা; 212.866.3100  

• Sunken Meadow State Park, Kings Park; সক্াল 10:30িা; 631.269.4333  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকির পাক্ন, থবকর্াদর্ ও ঐথি াথসক্ সংরক্ষণ দির (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation) 250টিরও হবথশ পাক্ন, ঐথি াথসক্ স্থার্, থিিথবকর্াদর্েলূক্ হেইল, 

গলফ হক্াস ন, হবাি লঞ্চ ও আকরা অকর্ক্ থক্ছুর হদোকশার্া ক্কর, হযগুকলাকি বছকর আর্ুোথর্ক্ 

78 থেথলয়র্ দশ নর্ািী থভক্রজি ক্কর িাকক্।এই থবকর্াদর্েূলক্ স্থার্গুথল সম্পকক্ন আকরা িকিযর 

জর্য, থভক্রজি ক্রুর্ www.parks.ny.gov,থর্উ ইয়ক্ন হেি পাক্নস এক্সকলারার (NY State Parks 

Explorer) হোবাইল অযাপটিথবর্ােূকলয  াউর্কলা  ক্রুর্ বা হফার্ ক্রুর্ 518.474.0456 র্ম্বকর। 

এছাোও, হফসবুক্ (Facebook), ইর্োগ্রাে (Instagram) ও িুইিাকর (Twitter)  সংযুক্ত হ ার্।  

DEC প্রায় পাাঁি থেথলয়র্ এক্র সরক্াথর জথে বযবস্থাপর্া ক্কর, যার েকধয রকয়কছ অযাথ রন্ডযাক্ 

পাক্ন ও ক্যািসথক্ল সংরথক্ষি বর্ভূথের থির্ থেথলয়র্ এক্র, 55টি ক্যাম্পগ্রাউন্ড এবং থদকর্ 

বযব াকরর স্থার্, 5,000 োইকলর হবথশ আর্ুিাথর্ক্ হেইল এবং ক্কয়ক্শি হেইলক  , হর্ৌক্া শুরু 

ক্রার স্থার্, এবং োছ ধরার ঘাি। থবকর্াদকর্র থবক্ল্প েুাঁজরু্ লাভ আওয়ার থর্উ ইয়ক্ন লযান্ডস - 

থর্উ ইয়ক্ন থ পািনকেন্ট অফ এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ (Love Our NY Lands - NYS 

Dept. of Environmental Conservation) থভক্রজি ক্কর বা DEC ইর্কফা হলাকক্ির - থর্উ ইয়ক্ন 

থ পািনকেন্ট অফ এর্ভায়রর্কেন্টাল ক্র্জারকভশর্ (DECinfo Locator - NYS Dept. of 

Environmental Conservation) হদকে। অকর্ক্ সাইি ও হেইকল প্রথিবন্ধীকদর যাওয়ার সুকযাগ 

রকয়কছ। আপর্ার পরবিী আউিক ার অযা কভঞ্চার পথরক্ল্পর্া ক্রুর্ এবং আোকদর সাকি যুক্ত 

 র্ হফসবুক্, িুইিার, থিক্ার এবং ইর্োগ্রাকে।  
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