
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেম্বের পাকনগুম্বলাম্বে কৃষ্ণাঙ্গ ইবে াম্বের মাে উদযাপম্বর্র উপর গভর্ নর হ াকম্বলর 

আম্বলাকপাে  

  

ইম্বভন্ট, স্থার্, কম নেূবি ও ভািচ নয়াল কম্বন্টম্বন্টর মাধ্েম্বম হেম্বের ইবে াম্বের উপর 

আবিকার্ আম্বমবরকার্ম্বদর প্রভাি েচম্বল ধ্রা  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি াস মাসস ইসভন্ট, অর্লাইর্ ক্ম নসূথি আস াজর্ এবং হেট 

পাক্ন ও ঐথি াথসক্ স্থার্গুসলা থভজজট ক্রার মাধ্যসম হেসটর ইথি াসস আথিক্ার্ 

আসমথরক্ার্সের অবোর্ উেযাপসর্র জর্য থর্উ ই ক্নবাসীসেরসক্ আমন্ত্রণ জাথর্স সের্।  

  

"কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি াসসর মাসসর জর্য থর্উ ই ক্ন হেসট অসাধ্ারণ সাংসৃ্কথিক্ ঐথি য থবেযমার্, এবং 

আমাসের পাক্ন ও ঐথি াথসক্ স্থার্গুসলা আমাসেরসক্ আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ ক্থমউথর্টটর 

অমূলয অবোসর্র পাশপাথশ িাসের মসধ্য অসর্সক্ই আজও হযসব সংগ্রাম ও িযাসলসের মধ্য 

থেস  যাসের্ হসগুসলার ক্িা থিন্তা ক্রার সুসযাগ ক্সর হে ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "আমরা কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি াসসর মাস উেযাপসর্র সম , এক্টট উন্নি, অথধ্ক্ির 

র্যা পরা ণ সমাজ গসে হিালার জর্য আমাসের সাধ্যমসিা সক্ল প্রসিষ্টা িালাসর্া আমাসের 

প্রসিযসক্র োথ ত্ব। থবভক্ত িাক্সল আমরা এক্াক্ী হভসঙ্গ পেসবা, থক্ন্তু এক্িাবদ্ধ িাক্সল 

আমরা এক্সসঙ্গ মািা িুসল ো াঁোসি পারসবা।"  

  

হেে পাকনে-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "আমাসের থমশসর্র এক্টট অংশ 

 সলা হেসটর ঐথি াথসক্ ঐথি যসক্ সুরথিি রাখা ও সংরিণ ক্রা, এবং অিীসি যারা যিাযি 

প্রথিথর্থধ্ত্ব পার্থর্ িাসেরসক্ আসরা ভাসলাভাসব অন্তভুনক্ত ক্রার জর্য আমাসের বলা গল্পগুসলা 

সম্প্রসারণ ক্রা। কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি াসসর মাস িলাক্ালীর্ সমস  আমাসের থক্েু আক্র্ নণী  

ক্ম নসূথির সুসযাগ গ্র ণ ক্রার জর্য আথম থর্উ ই ক্নবাসীসেসক্ উৎসাথ ি ক্রথে।"  

  

OGS-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার হেম্বর্ে ময় িম্বলর্, "এম্পা ার হেট প্লাজা  হেট পাক্নস-

এর কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি াসসর মাসসর প্রেশ নর্ী আস াজর্ ক্রসি হপসর OGS গথব নি। আমাসের হেসটর 

ইথি াসস আথিক্ার্ আসমথরক্ার্রা হয অগথণি অবোর্ হরসখসের্ হস সম্পসক্ন আসরা জার্সি 

এবং ট্রান্সআটলাথন্টক্ োস বাথণসজযর ক্ারসণ োসসত্বর থশক্ার  ও া আথিক্ার্সের হয বযাপক্ 

হভাগাথন্তর থশক্ার  সি  স থেল হস বযাপাসর থিন্তাভাবর্া ক্রার জর্য আমরা থর্উ ই ক্নবাসীসক্ 

এই ক্র্সক্াসস নর অর্যার্য প্রেশ নর্ীর সাসি সাসি এই প্রেশ নর্ীও থভজজট ক্রার জর্য উৎসাথ ি 

ক্রথে।"  



  

আলবাথর্সি এম্পা ার হেট প্লাজা  আস াজজি "এক্টট অসম্মার্জর্ক্ বাথণজয: ডাি 

আটলাথন্টক্ থবসে মার্ব পািার" শীর্ নক্ এক্টট প্রেশ নর্ীসি উত্তর আসমথরক্া, আটলাথন্টক্ ও 

আথিক্া  17 শিসক্র ডাি োস বযবসা হর্টও াসক্নর প্রভাসবর উপর আসলাক্পাি ক্রা  সব।  

  

26 জার্ু াথর হিসক্ শুরু ক্সর প্লাজা ক্র্সক্াস ন মযাথডসর্ এথভথর্উ-এর প্রসবশপসির ক্াোক্াথে 

আস াজজি এই প্রেশ নর্ীসি ডাি ওস ে ইজি া হক্াম্পাথর্র আথিক্ার্, ক্যাথরবী , েথিণ 

আসমথরক্ার্, উত্তর আসমথরক্ার্, ও ইউসরাপী  বাথণজয হর্টও াসক্নর পারস্পথরক্ সংসযাগ 

অর্ুসন্ধার্ ক্রা  স সে এবং কু্রাক্াও ও থর্উ হর্োরলযাসির মধ্যক্ার জি াক্লাসপর উপর 

আসলাক্পাি ক্রা  স সে, যা পরবিীসি ইংথলশ ক্সলাথর্ অব থর্উ ই ক্ন এবং এরপর থর্উ ই ক্ন 

হেসট রূপ লাভ ক্সর। এই প্রেশ নর্ীসি ডাি বাথণজয হর্টও াক্ন তিথর ও রিণাসবিসণর হিসে 

োসপ্রিা হয ভূথমক্া পালর্ ক্সরসে এবং বাথণসজযর দ্বারা িথিগ্রস্ত োসসত্ব আবদ্ধ বযজক্তসের 

জীবসর্ এর প্রভাব অর্ুসন্ধার্ ক্রা  স সে।  

  

2015 সাল হিসক্ 2018 সাল পয নন্ত হরর্সসলার ক্াউথন্টসি হিইসলা হেট ঐথি াথসক্ স্থাসর্ 

ইস ল ইউথর্ভাথস নটটর (Yale University) থগল্ডার হল রমযার্ হসন্টার ফর েযা োথড অব হেভাথর 

অযাসবাথলশর্ এি হরথসেযান্স (Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery, Abolition 

and Resistance)-এর িরফ হিসক্ পাও া এক্টট অর্ুোসর্র স া িা  পাসক্নর ক্মীসের তিথর 

ক্রা এই প্রেশ নর্ী এবং ইস ল ইউথর্ভাথস নটটর ইস ল পাবথলক্ থ সোথর ইর্থেটটউট (Yale Public 

History Institute)-এ এক্টট আক্র্ নণী  অধ্য র্ হসশর্ আস াজর্ ক্রা  স থেল। পরবিীসি 

এটট হস্কসর্ক্সটথড ক্াউথন্ট থ সোথরক্াল হসাসাইটট (Schenectady County Historical Society)-

হক্ ধ্ার হেও া    এবং পরবিীসি রটারডযাম জাংশসর্ মাথব ফাম ন থ সোথরক্ সাইসট প্রেশ নর্ 

ক্রা   । 

  

কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি াসসর মাস উেযাপসর্র সূির্া ঘসটথেল 1915 সাসল এবং থশক্াসগাসি 50িম জািী  

োসত্ব মুজক্ত উেযাপর্ অর্ুষ্ঠাসর্ আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ ইথি াসথবে, হলখক্ ও সাংবাথেক্ 

ক্াটনার জজ. উডসর্ এক্টট ইথি াস প্রেশ নর্ীর আস াজর্ ক্সরথেসলর্। 1926 সাসল উডসর্ 

হেশবযাপী উেযাথপি অর্ুষ্ঠার্ থ সসসব থর্সগ্রা ঐথি াথসক্ সপ্তাস র জর্য হফব্রু াথর মাসসর 

থদ্বিী  সপ্তা সক্ থর্ব নাির্ ক্সরর্। এটট সম্প্রসাথরি  স  মাসবযাপী উেযাথপি অর্ুষ্ঠাসর্ পথরণি 

   এবং 1976 সাসল যুক্তরাসের থদ্বশিবাথর্ নক্ীর সমস  হপ্রথসসডন্ট হজরাল্ড হফাডন এটটসক্ 

হফডাসরল স্বীকৃ্থি প্রোর্ ক্সরর্।  

  

ড. উডসসর্র জীবর্ ও ক্ম ন সম্পসক্ন, এবং িার অযাসসাথসস শর্ ফর েযা োথড অব আথিক্ার্ 

আসমথরক্ার্ লাইফ এি থ সোথর (Association for the Study of African American Life and 

History, ASALH) প্রথিষ্ঠা ক্রা সম্পসক্ন আসরা জার্ার জর্য হেখুর্ https://asalh.org।  

হফব্রু াথর মাসস হেট পাক্নসসর অর্ুষ্ঠার্ ও ক্ম নসূথিগুসলার সম সূথি থর্ম্নরূপ:  

  

• 13 হফব্রু াথর, সক্াল 10:30 হিসক্ েুপুর 12:30, ক্াসর্থিক্াট থরভার হেট পাক্ন থরজাভন, 

 বথবাাসর্র অগ্রপথিক্ব - আধ্ুথর্ক্ থবাাসর্র থভথত্ত গো  কৃ্ষ্ণাঙ্গ থবাার্ীসের অবোর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasalh.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5lZ9RVBC3tstnqMviipBZno2ubWuiZ19bUCJWfxvvBY%3D&reserved=0


সম্পসক্ন জার্া এবং প্রাসথঙ্গক্ পরীিা-থর্রীিাগুসলার প্রেশ নর্ী হেখা। Eventbrite.com-এ 

থগস  এবং #NatureEdventure থলসখ অর্ুসন্ধাসর্র মাধ্যসম থর্বন্ধর্ ক্রা আবশযক্।  

• 19 হফব্রু াথর েুপুর 1:30 হিসক্ থবক্াল 3টা, ক্াসর্থিক্াট থরভার হেট পাক্ন থরজাভন, 

 ববাসকু্ই াসটর থশল্পক্ম নব - প্র াি জজর্-মাইসক্ল বাসকু্ই াট থেসলর্ এক্জর্ 

আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ থশল্পী যার ক্াসজর মসধ্য থেস  থিথর্ আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ 

ঐথি াথসক্ বযজক্ত, জযাজ থমউজজথশ ার্, িীো বযজক্তত্ব ও হলখক্সের স্মথৃিিারণ ক্রা 

 স সে এবং এর পাশাপাথশ থিথর্ থর্রীিসণর এক্টট  াথি ার থ সসসব সামাজজক্ 

ধ্ারাভার্য বযব ার ক্সর এক্টট হসলফ-সপাসট্রনট থসথরজ ও অর্যার্য ক্াজ ক্সরসের্। 

অংশগ্র ণক্ারীসেরসক্ হসই অর্ুসপ্ররণা বযব ার ক্সর িাসের থর্সজর হসলফ-সপাসট্রনট 

অঙ্কর্ ক্রসি উৎসাথ ি ক্রা  সে। ইসভসন্টর েুই সপ্তা  আসগ হিসক্ Eventbrite.com-

এ থগস  এবং #NatureEdventure থলসখ অর্ুসন্ধাসর্র মাধ্যসম থরজাসভনশর্ ক্রার সুসযাগ 

িাক্সব।  

•  বথবক্ল্প, িাক্র ও তসথর্ক্: থর্উ উইিসর ক্যান্টর্সমসন্ট কৃ্ষ্ণাঙ্গ উপথস্থথি,ব 19 

হফব্রু াথর, েুপুর 2টা , ক্লারমন্ট হেট ঐথি াথসক্ সাইট, - 1782-1783 সাসল থর্উ 

উইিসসর ক্যাম্প ক্সর িাক্া ক্থন্টসর্ন্টাল আথম নর 7,500 জর্ তসথর্সক্র মসধ্য 

আথিক্ার্ বংসশাে্ভূি তসথর্ক্ থেসলর্ যারা থর্সজসের স্বাধ্ীর্ ইো  অিবা িাসের 

মাথলক্ার্া োথব ক্রা হলাক্সের বেথল থ সসসব হযাগ থেস থেসলর্। এসব তসথর্ক্ সম্পসক্ন 

এবং আসমথরক্ার থবপ্লবী যুসদ্ধর ক্যাসম্প িাসের অবোর্ সম্পসক্ন আসরা জার্ুর্। হমাফাট 

লাইসেথর অব ও াথশংটর্থভল (Moffat Library of Washingtonville)-এর হ ড অব 

হরফাসরন্স এি অযাডাল্ট সাথভনসসস, মযাথিউ হিাসরে এই ক্ম নসূথি উপস্থাপর্ ক্রসবর্। 

এোোও হিাসরে এক্জর্ স্বিন্ত্র ইথি াসথবে থযথর্ িার গসবর্ণা পথরিালর্ার সমস  থর্উ 

উইিসর ক্যান্টর্সমন্ট হেট ঐথি াথসক্ স্থাসর্ থমউজজ াম এডুসক্টর থ সসসব সাি বের 

ধ্সর ক্ম নরি থেসলর্। থিথর্ আসমথরক্ার থবপ্লব ও প্রিম থবেযুদ্ধ সম্পসক্ন ক্স ক্টট থর্বন্ধ 

প্রক্াশ ক্সরসের্। এই অর্ুষ্ঠাসর্ অংশগ্র সণর জর্য মাস্ক পরা বাধ্যিামুলক্। 

https://www.friendsofclermont.org/events-এ অথগ্রম থর্বন্ধর্ ক্রসি  সব।  

• 25 হফব্রু াথর, সন্ধযা 6:30 হিসক্ রাি 8:30, ক্াসর্থিক্াট থরভার হেট পাক্ন থপ্রজাভন, 

 বপ্লযাসর্ট এপ্সপ্লারাস নব - আব াও া অর্ুকূ্সল িাক্সল, র্িে হেখসি হেখসি কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

হজযাথিথব নে ও র্সভািারীসের অবোর্ সম্পসক্ন আসরা জার্ুর্।  Eventbrite.com-এ থগস  

এবং #NatureEdventure থলসখ অর্ুসন্ধাসর্র মাধ্যসম থর্বন্ধর্ ক্রা আবশযক্।  

  

হফব্রু াথর মাসসর প্রসিযক্ ব ৃস্পথিবার, আলবাথর্ থসটটসি অবথস্থি সু্কইলার মযার্শর্ হেসটর 

ঐথি াথসক্ স্থাসর্র ক্মীরা সু্কইলার পথরবাসরর এক্টট ক্সর ঐথি াথসক্ হপাসট্রনট থর্সব এবং 

কৃ্ষ্ণাঙ্গসের ইথি াসসর েৃটষ্টভথঙ্গর মাধ্যসম পুর্রা  বযাখযা ক্রসব। এই মযার্শর্টট থফথলপ 

সু্কইলাসরর সাসবক্ বাথে, থযথর্ থবপ্লবী যুসদ্ধর এক্জর্ হজর্াসরল, যুক্তরাসের থসসর্টর, এবং 

এক্জর্ বযবসা ী থেসলর্ থযথর্ থর্সজও িার হেসট হলাক্জর্সক্ োস থ সসসব হরসখথেসলর্। এই 

ক্ম নসূথি ইর্োগ্রাসম আস াজর্ ক্রা  সে এবং #schuylermansion  যাশটযাগ বযব ার ক্সর 

খুাঁসজ হবর ক্রা যাসব।  

  

ওস েসিোর ক্াউথন্টর জর্ হজ হ ামসেড ঐথি াথসক্ স্থাসর্ 24 হফব্রু াথর সন্ধযা 6টা  এক্টট 

ভািুন াল হলক্িার আস াজর্ ক্রা  সব যা হজ পথরবাসরর সাি প্রজন্ম বযাপী োসসত্বর ইথি াসসক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.friendsofclermont.org%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7aOxMDbBOqFTREbPKVrswA4nr7bl7bRvqjazx0U4eQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0


পরীিা ক্সর হেখসব। জর্ হজ আসমথরক্ার্ থবপ্লসব এক্জর্ প্রথসদ্ধ বযজক্ত থেসলর্ এবং যুদ্ধ 

হশসর্ ইংলযাসির সসঙ্গ শাথন্ত িুজক্ত থর্স  সমস ািার হিসে সা াযয ক্সরথেসলর্।  

  

এই অর্ুষ্ঠাসর্ অংশ হর্ও ার জর্য www.johnjayhomestead.org ওস বসাইসট থর্বন্ধর্ ক্রা 

বাধ্যিামূলক্। এোোও এই ওস বসাইসট ভািুন াল প্রেশ নর্ী, সু্কল ক্ম নসূথি ও টুযসরর বযবস্থা রস সে 

হযখাসর্ োসমাথলক্ থ সসসব হজ পথরবাসরর ইথি াস, এবং োসপ্রিার উসেসের জর্য হজ 

পথরবাসরর পরবিী প্রজন্মগুসলার থর্সবথেি প্রসিষ্টার ইথি াস থর্স ও অর্ুসন্ধার্ ক্রা  স সে। 

  

লং আইলযাি অঞ্চসল, হজান্স থবি এর্াজজন ও র্যািার হসন্টার (Jones Beach Energy & Nature 

Center) 26 হফব্রু াথর েুপুর 2টার সম  "েযা ফযালক্র্ার" র্াসম এক্টট থফসের জিথর্ং 

আস াজর্ ক্রসব, যা আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ ফযালক্র্ার রডথর্ স্কটস সম্পক্ন তিথর ক্রা এক্টট 

ডকু্সমন্টাথর, থযথর্ িার থর্সজর জীবসর্র গথিপি পাল্টাসর্ার জর্য এই প্রািীর্ িীোসক্ বযব ার 

ক্সরসের্, এবং িারপর শ সরর অভযন্তসরর িরুণসের এক্টট উন্নি পি খুাঁসজ থর্সি সা াযয 

ক্সরসের্। িার উইংস ওভার আসমথরক্া (Wings Over America) র্ামক্ এক্টট অলাভজর্ক্ 

সংস্থা আসে, যা ও াথশংটর্, থডথস এলাক্া  সু্কলগুসলাসি থভজজসটর প্রিারণা িালা । 

এোোও 24 হিসক্ 28 হফব্রু াথর পয নন্ত অর্লাইসর্ হসন্টারটটর ওস বসাইসট, 

https://www.jonesbeachenc.org/-এও এই থফেটট পাও া যাসব।  

  

লং আইলযাি অঞ্চসলর ক্স ক্টট হেট পাসক্ন উসেখসযাগয আথিক্ার্ আসমথরক্ার্সের 

সম্পসক্ন প্রেশ নর্ীর আস াজর্ ক্রা  সব, যার মসধ্য ওস ে হ ম্পসেসড, হ ম্পসেড হলক্ হেট 

পাসক্নর এর্ভা রর্সমন্টাল এডুসক্শর্ এি হরজজথলস জন্স হসন্টার (Environmental Education 

and Resiliency Center); ও ার্টাঘ, ওস ে এসি হজান্স থবি হেট পাসক্নর এর্াজজন ও র্যািার 

হসন্টার; ও ার্টাসঘ হজান্স থবি হেট পাক্ন, থফল্ড 4, হসন্ট্রাল মল; বযাথবলসর্ লং আইলযাি হেট 

পাক্নস আঞ্চথলক্ সেরেপ্তসরর লথব; থর্সসথক্উথগ থরভার হেট পাক্ন, থক্ংস পাক্ন - প্রশাসথর্ক্ 

ভবর্; এবং অস োর হব-এর প্লযাথন্টং থফল্ডস আসব নাসরটাম হেট থ সোথরক্ পাক্ন থভজজটর 

হসন্টার ইিযাথে অন্তভুনক্ত রস সে। ক্ম নঘণ্টা সম্পসক্ন জার্ার জর্য ফযাথসথলটটগুসলার সাসি 

হযাগাসযাগ ক্রুর্। 

  

এোোও হেট পাক্নস ব্লসগ আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ ইথি াসসর উপাোর্গুসলা, হযমর্ ডাি 

ক্সলাথর্ াল-যুসগর আথিক্ার্ আসমথরক্ার্ থপঙ্কোর েুটটর থের্, 19 শিসক্র উসেেবােী 

হসাসজার্ নার ট্রুি ও  াডসর্ ভযাথলসি িার জীবর্, 19 শিসক্র জরু্টটন্থ এর োসত্ব মুজক্তর েুটটর 

থের্, 19 শিসক্র মা ামাজ  সমস  অযাথডরর্ডযাক্ এক্টট আথিক্ার্-আসমথরক্ার্ ক্থমউথর্টট 

তিথর, 20 শিসক্র শুরুসি হফাটন অন্টাথরওসি আথিক্ার্-আসমথরক্ার্ তসথর্ক্সের অবস্থার্ 

গ্র ণ, এবং ব ৃৎ মন্দার সমস  থর্উ ই ক্ন হেসট থসথভথল ার্ ক্র্জাসভনশর্ ক্প নস-এ আথিক্ার্ 

আসমথরক্ার্ হর্িৃবসৃন্দর ভূথমক্া, ইিযাথে সম্পসক্ন সম্প্রথি হপাে ক্রা  স সে।  

  

অর্লাইসর্ https://parks.ny.gov/history/black-history/default.aspx ওস বসাইসট এসব 

উপাোর্ ও আসরা অসর্ক্ থক্েু সম্পসক্ন হেট পাক্নগুসলার এক্টট ওস বসপইসজর রূপসরখা 

থবেযমার্ রস সে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.johnjayhomestead.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YbbuaDtFPWYkAKRxlWu342%2BzI3%2FLZPb27Y1iEnjrT28%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jonesbeachenc.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYj9YBTd9iveQ1YGXfoNNsn33GDX2qFjXekfeOsHy70%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fhistory%2Fblack-history%2Fdefault.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NsUL3C5RDj%2B3%2FWk5RIY1qRdj5dAs2nZGRv72ugQVXAU%3D&reserved=0


থর্উ ই ক্ন হেসটর পাক্ন, থবসর্াের্ ও ঐথি াথসক্ সংরিণ েপ্তর (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation) 250টটরও হবথশ পাক্ন, ঐথি াথসক্ স্থার্, থিত্তথবসর্াের্মলূক্ হট্রইল, 

গলফ হক্াস ন, হবাট লঞ্চ ও আসরা অসর্ক্ থক্েুর হেখাসশার্া ক্সর, হযগুসলাসি বেসর আর্ুমাথর্ক্ 

78 থমথল র্ েশ নর্ািী থভজজট ক্সর িাসক্। এসব থিত্তথবসর্ােসর্র জা গার হযসক্াসর্াটট সম্পসক্ন 

আসরা িসিযর জর্য www.parks.ny.gov ওস বসাইট হেখুর্, থবর্ামূসলযর NY হেট পাক্নস 

এপ্সপ্লারার (NY State Parks Explorer) হমাবাইল অযাপ ডাউর্সলাড ক্রুর্ অিবা 

518.474.0456 র্ম্বসর হফার্ ক্রুর্। এোোও, হফসবুক্, ইর্োগ্রাম এবং টুইটাসর আমাসের সাসি 

সংযুক্ত হ ার্।  

  

###  
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