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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল হ াজার্ার
ন ট্রুম্বির র্াম্বে র্তু র্ হেট পাকন হ াষণা করম্বলর্

ঊর্বিিংে েতাব্দীর আবিকার্ আম্বেবরকার্ াড র্ ভোবলর িাব ন্দা, বিম্বলাপিাদী এিিং
হভাটাবিকারীর প্রবত উৎ গ ন
বকিংের্ ও আলোর টাউম্বর্, াড র্ র্দীর তীম্বরর প্রায় এক োইম্বলর হিবে িংলগ্ন
প্রাক্তর্ ব ম্বেন্ট উৎপাদর্ প্ল্োম্বন্টর 13.5 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলাম্বরর অবিগ্র ণ
র্তু র্ পাকন পবরচালর্ার জর্ে হেট পাকন , PIPC ব বর্ক াড ম্বর্র
করম্বি

াম্বি অিংেীদাবরত্ব

ছবি এখানে আনে

কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহানের মাে (Black History Month) ও োরী ইতিহানের মানের (Women's History
Month) স্বীকৃিস্বরূপ, গভেরন কযাতি হহাকল আজনক হ াষণা করনলে হে আলস্টার কাউতিনি
হাডেে েদীর িীর েংলগ্ন 500 একনরর হেতি প্রাক্তে তিল্প জতমনি পতরকতল্পি েিু ে হস্টট
পাকনটট ঊেতেংি িিাব্দীর আতিকাে আনমতরকাে তেনলাপোদী এেং হভাটাতিকারী হোজাোর
ন
ট্ রুনির োনম োমকরণ করা হনে। এটট তকংস্টে তেটটর প্রিম হস্টট পাকন হনে এেং 2019 োনলর
জুলাইনের পর হখালা প্রিম েিু ে হস্টট পাকন হনে।
"খাড়া পেিন ও হাডেে িীনরর এমে দুদনান্ত জােগাটটর, টিক এখানেই আলস্টার কাউতিনি
জীেে শুরু করা অোিারণ এক োরীর োম েহে করা অিযন্ত মাোেেই হনে," গভর্রন হ াকল
িম্বলর্। "তেউ ইেকন এর মােুনষর বেতিত্র্যমে গনল্পর প্রতিফলে করনি প্রতিশ্রুতিেদ্ধ, হেমে
হোজাোর
ন ট্ রুি এেং স্বািীেিা ও েমিার প্রতি িার োিনা ো আমানদর হস্টনটর অেুনপ্ররণাদােক
ইতিহােনক প্রভাতেি কনরনে।"
1797 োনল আলস্টার কাউতির এনোপানে ক্রীিদাে তহনেনে জন্মানো ইোনেলা "েমতি"
োমনি 1826 োনল, তেউ ইেনকন বেি ক্রীিদাে প্রিা েন্ধ হওোর এক েের আনগ, তেনজনক
দােত্ব হিনক মুক্ত কনরে। 1828 োনল, তিতে িার তডপ োউনি ক্রীিদাে তহনেনে তেক্রক্র হওো
হেনলর কাস্টাতড তফনর পাওোর মামলাে জেলাভ কনরে, ো তেনলা একজে আতিকাে

আনমতরকাে োরী একজে োদা মােুনষর তেরুনদ্ধ হকানটন ক্রজনিনেে এমে প্রিম আইতে
মামলাগুতলর একটট।
িার গভীর িাতমক
ন দৃটি অেুেরণ কনর তিতে একজে ভ্রমণকারী োজক তহনেনে ভ্রমণ কনরে,
অনেিাঙ্গ মােুষ ও োরীরা হেই িরম অেমিার তিকার হে েযাপানর 'েিয' েনল তিতে েযেস্থাগি
পতরেিননের ডাক হদে। তেনজর োম হোজাোর
ন ট্ রুি তহনেনে পতরেতিনি কনর তিতে মনিয
ঊেতেংি িিাব্দীনি তেনলাপোদ এেং োেজেীে
ন
হভাটাতিকানরর হেনত্র্ হদনির িীষ নেক্তানদর
একজে হনে উনিে। তেতভল ওোনরর েমে তিতে ইউতেেে আতমরন জেয পুরুষনদর বেেয
তহনেনে েংগ্ৰহ কনরে এেং েদয মুক্রক্তপ্রাপ্ত ক্রীিদােনদর েহােিা করার এনজক্রি তিডনমি
েুযনরানি (Freedmen's Bureau) কাজ কনরে। েুনদ্ধর পর তিতে োেজেীে
ন
হভাটাতিকানরর পনে
কাজ করা িাতলনে োে। হোজাোর
ন ট্ রুি 1883 োনল মৃিুযেরণ কনরে, েখে আতিকাে
আনমতরকাে পুরুনষরা হভাটাতিকার লাভ কনর হফনলনে তকন্তু োরীনদর হভাটাতিকানরর জািীে
স্বীকৃতি িখনো িার দিক দূনর।
2020 োনলর আগস্ট মানে, হস্টট পাকনে (State Parks) আলস্টার কাউতির হাইলযানের
ওোকওনে ওভার দয হাডেে হস্টট তহনস্টাতরক পানকনর (Walkway Over the Hudson State
Historic Park) পক্রিম প্রনেিদ্বানর িার একটট মূতিন স্থাপে কনর এেং এটটনক িার েংিিরনদর
একজনের উপতস্থতিনি হওো একটট অেুষ্ঠানে োরীনদর হভাটাতিকানরর 100 েের পূরনণর প্রতি
উৎেগ করা
ন
হে।
হস্টট পাকনে এই েিু ে পানকনর জতম েংরেনণর জেয অলাভজেক পতরনেি গ্রুপ তেতেক
হাডেনের (Scenic Hudson) োনি অংিীদাতরত্ব কনরনে, হেটটনক এর পূনে েৃ
ন হৎ আকানরর
হেেরকাতর তেমানণর
ন
জেয েযেহার করার কিা তেনলা। হস্টট পাকননের এই 13.5 তমতলেে মাতকনে
ডলার মূনলযর ক্রনের অিােে
ন
করা হনেনে হস্টনটর এেভােরেনমিাল হপ্রানটকিে িহতেনলর
(Environmental Protection Fund) মািযনম। জতমটটর প্রাে তিে-িিু িাংি
ন তকংস্টনে, োতক অংি
আলস্টানর।
এককানল তেনমি উৎপাদে, ইট বিতর, খেেকাজ, ও েরফ হিালার োইটটটনি ইতিমনিয
হাডেে তরভার তিকইোডন হেইল (Hudson River Brickyard Trail) রনেনে। এম্পাোর হস্টট
হেইল (Empire State Trail) এেং তকংস্টে তগ্ৰেলাইনের (Kingston Greenline) অংি এই োাঁিানো
হেইলটট 2020 োনলর তডনেম্বর মানে তকংস্টে তেটটর একটট প্রকল্প তহনেনে খুনল হদওো হে, ো
হেইলটট ও তেতেক হাডেনের েযেস্থাপো কনর। এখানে হাডেে েদী এেং িুোপাির ও
হেনলপািনরর 150 ফুট খাড়া পেিগানত্র্র
ন
মনোরম দৃিয রনেনে, োর কারনণ 1840-র শুরুনি
োইটটটনি তেনমি উৎপাদে শুরু হে।
হেট পাকনম্ব র কবেেম্বর্র এবরক কুম্বলব ড িম্বলর্, "হস্টট পাকনে আমানদর েেনিনক েিু ে
পাকনটটর োমকরণ হোজাোর
ন ট্ রুনির েম্মানে করনি হপনর গতেি,
ন তিতে তেনলে তেউ ইেনকনর
শুরুর তদনকর এেং পরেিীনি তেনলাপোদ ও োরীনদর অতিকানরর জেয হদনির একজে
গুরুত্বপূণ েযক্র
ন ক্তত্ব। দিোিীনদর
ন
কানে িার গল্প িু নল িরার পািাপাতি, পাকনটট োইটটটর তিল্পগি
ও আতদোেী ইতিহাে েযাখযা করনি তদনে এেং হাডেে েদীর োস্তুেংস্থাে েুরো করনি তদনে।

েিু ে পাকনটট তকংস্টনের িলমাে অিনেতিক
ন
পুেরুজ্জীেেনক এেং আঞ্চতলক তেনোদেমূলক
পেটে
ন অিেীতিনক
ন
েমিেন করনে। এটট পুনরা েের োতেন্দানদর জীেেোপনের মানের হেনত্র্
লাভজেক হনে এেং একই োনি এম্পাোর হস্টট হেইল েযেহারকারীনদর জেয একটট েিু ে
হাডেে ভযাতল আকষণন প্রদাে করনে।"
পোবলম্ব ড ইন্টারম্বেট পাকন (Palisades Interstate Parks) কবেেম্বর্র বর্িান ী
পবরচালক জশুয়া হলয়াডন িম্বলর্, "আমরা অিযন্ত আেক্রন্দি হে আমানদর একদম েিু ে
হস্টট পাকনটট হোজাোর
ন ট্ রুি এেং একজে তেনলাপোদী ও োরী অতিকার েক্তা তহনেনে িার
িক্রক্তিালী হলনগতেনক েম্মাে জাোনে। আমরা িার গল্প েলার জেয এেং প্রাক্তে এই তিল্প
োইটনক হাডেে েদীর কানের একটট েুন্দর ও োটকীে লযােনেপ তহনেনে পুেরুদ্ধার করার
েযাখযা হদওোর জেয উন্মুখ হনে আতে। কতমিে গভেরন হহাকল, হস্টট পাকননের কতমিোর
কুনলতেড এেং তেতেক হাডেেনক এই জতমটট েুরো করনি িানদর প্রনিিার জেয িানদর প্রতি
কৃিজ্ঞিা প্রকাি করনি িাে।"
ব বর্ক াড ম্বর্র হপ্রব ম্বডন্ট হর্ড াবলভার্ িম্বলর্, "তেতেক হাডেে অিযন্ত আেক্রন্দি হে
গভেরন হহাকল হোজাোর
ন ট্ রুনির োনম এই পাকনটটর োমকরণ করার মািযনম িার জীেে ও
হলনগতে উদোপে করার তেদ্ধান্ত তেনেনেে। িার োহে এেং েকনলর জেয েযােতেিার ও
েমিার জেয িার হজারানলা আওোজ তদনে তিতে এমে একটট উদাহরণ স্থাপে কনর হগনেে ো
এখনো এই অতি জরুতর িলমাে েযাপানর দৃঢ়ভানে অেুরতণি হে। আমরা ইতিহানে েমৃদ্ধ ও
জেোিারনণর উপনভানগর হোগয দুদনান্ত এই জােগাটট অতিগ্ৰহনণ হস্টটনক হেিৃত্ব হদওোর জেয
গভেরন কযাতি হহাকল ও হস্টট পাকননের কতমিোর এতরক কুনলতেনডর প্রতি কৃিজ্ঞ। তেউ ইেকন
পাকন েযেস্থাে এটট েুক্ত করা হনলা একটট েতিযকানরর স্বপ্নদিী পদনেপ, এেং আমরা এই
েংরেণ পদনেনপ িানদর অংিীদাতরত্বনক োলাম জাোক্রি। তেতেক হাডেে হস্টট পাকনে,
পযাতলনেডে ইিারনস্টট পাকন কতমিে, এেং তকংস্টে ও আলস্টার েম্প্রদানের োনি আমানদর
েহনোতগিা অেযাহি রাখনি উন্মুখ, আমরা প্রাক্তে এই তিল্প োইটটটনক েকনলর জেয
আউটনডার, অঞ্চনলর আতদোেী ও শ্রম ঐতিহয, এেং এনক অনেযর োনি েংেুক্ত হওোর একটট
আকষণীে
ন
স্থানে পতরণি করতে। আমার হকােও েনন্দহ হেই হে হোজাোর
ন ট্ রুি হস্টট পাকন
(Sojourner Truth State Park) এর প্রাকৃতিক হেৌন্দে ও
ন ইতিহানের অেেয েমাহার তেনে
অঞ্চনলর তেনোদেমূলক গন্তনেযর একটট হনে উিনে। এোড়াও আমরা তেতেক হাডেনের উদার
েমিকনদর,
ন
োরা আমানদর দ্বারা জতমটটর অতিগ্ৰহণ েম্ভে কনরনে, োরা জােগাটটনক অনেক
েের আনগ তেমাণ
ন হিনক রো করনি আমানদর োনি কাজ কনরনে, এেং প্রক্রক্রোর প্রতি িানপ
তেনজনদর গুরুত্বপূণ ভূ
ন তমকা পালেকারী তেতেক হাডেে হোনডনর েদেয ও কমীনদর অেদাে
স্বীকার করনি িাই।"
হস্টট পাকনে এই েেনন্ত জেোিারণনক তেক্রিে তেনোদনের েুনোগ তদনি েীতমি আকানর পাতকনং
ও হাইতকং হেইল স্থাপে করনে। িার আগ পেন্ত,
ন হাডেে তরভার তিকইোডন হেইল েযিীি,
জােগাটট জেোিারনণর জেয হখালা হনে ো। তেতেক হাডেে ইতিমনিয জােগাটটর
োস্তুেংস্থােেংক্রান্ত, হভৌগতলক, এেং োংেৃতিক েংস্থাে তেনে একটট োতেক
ন গনেষণা কনরনে।

একটট িুক্রক্তর অিীনে, হস্টট পাকনে, তেতেক হাডেে, এেং পযাতলনেডে ইিারনস্টট পাকন
কতমিে হেৌিভানে কাজ করনে কীভানে হোজাোর
ন ট্ রুি হস্টট পাকন তেমাণ
ন করা োে হে
েম্পনকন জেমি গ্ৰহণ করনে। পাকনটটনক একটট পাাঁি েের হমোতদ িুক্রক্তর অিীনে পতরিালো
করনে তেতেক হাডেে এেং িারা ইতিমনিয এই তেষনে একটট উন্মুক্ত বেিক আনোজে কনরনে
এেং ভতেষযনি অংিীদারগণ আনরা বেিনকর হ াষণা করনে।
হেট ব ম্বর্টর বেম্বেল ব ঞ্চি িম্বলর্, "তকংস্টে তেটটনক তেউ ইেকন হস্টট পাকনে েযেস্থাে
অন্তভুক্ত
ন করার এই স্বপ্নদিী প্রনিিাটট আমানদর েম্প্রদানের জেয গভীর অিপূ
ন ণ।ন আতম এই
েফলকাম প্রকনল্পর েমিনে
ন 200,000 মাতকনে ডলার হস্টট িহতেল তেক্রিি করনি হপনর গতেি,
ন
প্রকল্পটট আমানদর েম্প্রদানে এিরনের প্রিম েেুজ স্থানের েুতেিা তেনে আেনে এেং একইোনি
আমানদর কাউতি, হস্টট ও হদনির েনোচ্চ
ন অেদাে রাখা েযক্রক্তত্বনদর একজে, হোজাোর
ন
ট্ রুনির স্মৃতিনক অমর করনে। আতম তকংস্টনে এই লযােমাকন তেতেনোনগর জেয গভেরন হহাকল,
হস্টট পাকনে ও তেতেক হাডেেনক িেযোদ জাোক্রি, োর দ্বারা আমরা গনেরন োনি এই ইতিহােেমৃদ্ধ তেস্তীণ ভূ
ন তমনক আমানদর িহনরর প্রিম হস্টট পানকন রূপান্ততরি করনি পারনো।"
অোম্ব েবল দ ে হকবভর্ কাব ল িম্বলর্, "গভেরন হহাকল আমানদর এলাকার প্রতি িার
জ্ঞাে, তিন্তা এেং িক্রক্ত প্রদিেন অেযাহি রাখনেে। আজনক িার েেনিষ
ন
উদাহরণ হদখা
হগনলা। এই পাকনটটনক আমানদর েম্প্রদানের েোতিক
ন
গুরুত্বপূণ েযক্র
ন ক্তনদর একজে, হোজাোর
ন
ট্ রুনির োনম োমকরণ করা মাোেেই ও েিােি। িখে ইোনেল োমনফাডন তহনেনে পতরতিি
ট্ রুি েখে একজে কমেেেী হমনে তেনলে িখে এই িীর হিনক মাত্র্ কনেকি গজ উপনর
হেইটেোগ ও
ন হরাোউট ক্রক্রক পেন্ত
ন প্রতিতদে কনেক মাইল পাতর তদনে, িানক দাে োোনো
মােুনষর মাতলকাোে পতরিাতলি েরাইখাোর মালোমাল তেনে একটট তেতলপট হভলাে কনর
ক্রক্রক পার হনিে। হপাটন ইওনেনের হকনে দাাঁড়ানো এই কমেেেী, হিাতষি, তকন্তু মজেুি ও
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তকনিারী হমনের তিত্র্ িু নল িরা মূতিনটট একটট কটিে অেুস্মারক তহনেনে মনে কতরনে
হদে হে আমানদর েম্প্রদাে ক্রীিদাে প্রিার ভোেহ টো হিনক মুক্ত েে।েতিযই, আমানদর
পূেেূন তরনদর হকউ হকউ অেয মােুষনক হিাষনণর হেনত্র্ প্রাপ্তেেে ও তিশুনদর মনিয পািকয
ন
কনরতে। তকন্তু পাকনটটর োমকরণ হোজাোর
ন ট্ রুনির েকল মহত্ত্বনক এেং স্বািীেিা, তেরূপ
অেস্থাে দৃঢ়িা প্রদিেন এেং একটট জাতিনক অেুপ্রাতণি করার হেনত্র্ িার প্রভােনক স্বীকৃতি
ূ ন হিনম আমানদর েম্প্রদানের হেৌন্দে উপনভাগ
হদে। েকল দিক
ন হেে এক মুহি
ন
করনি পানর
এেং এটট মনে করনি পানর হে এটট এই গুরুত্বপূণ জািীে
ন
হেিার োতড় তেল।"
বকিংের্ লোন্ড ট্রাম্বের (Kingston Land Trust) ািংস্কৃবতক কেকাণ্ড
ন
ও হটক ই
জীির্যাপম্বর্র (Cultural Engagement and Sustainable Living) বর্িান ী পবরচালক
োবর্কা হিাম্বডর্ িম্বলর্, "আমানদর অঞ্চনলর অেুনপ্ররণাদােক হেিা হোজাোর
ন ট্ রুনির োনম
োমকরণ করা পাকনটট হনলা িার অোিারণ েীরনত্বর জীেে ও হলনগতের প্রতি একটট দুদনান্ত
েম্মােো ও উৎেগ।ন আতম আিা কতর হে জতমটট এমে উদ্দীপো ও পুেজীেনের আশ্রেস্থল হনে
উিনে ো প্রকৃতির জাদু েম্পনকন এেং েকল জীনের অক্রস্তনত্বর জেয আেতিযক পারস্পতরক
েংনোনগর েযাপানর আমানদর উপলতি আনরা গভীর করনে।"

াড র্ বরভার ভোবল বগ্রর্ওম্বয়র (Hudson River Valley Greenway) বর্িান ী পবরচালক
স্কট হকলার িম্বলর্, "হোজাোর
ন ট্ রুি হস্টট পাকন হনলা হাডেে েদীর একটট আইকতেক জােগা
ো তেউ ইেনকনর োতেন্দা ও পেটকনদর
ন
জেয অেেয তেনোদেমূলক, হখালা স্থাে, এেং
োস্তুেংস্থােেংক্রান্ত েুতেিা প্রদাে কনর। "ভতেষযনির পানকনর উন্নেে গি েের হিষ হওো
হাডেে তরভার তিকইোডন হেইল েৃি জেগনণর েযেহানরর েুনোগনক আনরা েৃক্রদ্ধ করনে,
হেইলটট হাডেে তরভার ভযাতল তগ্ৰেওনে এেং তকংস্টে ও আলস্টার কাউতির এম্পাোর হস্টট
হেইনলর মনিয একটট অতি গুরুত্বপূণ েংনোগ।"
ন
বকিংেম্বর্র হেয়র বেভ হর্াম্বিল িম্বলর্, "েহু েের িনর অেনহতলি হওোর পর, অেেয এই
িহুনর জােগাটট প্রিমোনরর মনিা তকংস্টনের োতেন্দানদর জেয হখালা হনে োনি িারা এর
মনোমুগ্ধকর দৃিয, দুদনান্ত হেইলেমূহ এেং হাডেে েদীর েুন্দর ওোটারিিনক উপনভাগ
করনি পানর। আমরা এটটনক তকংস্টে ও আমানদর আনিপানির েম্প্রদানের প্রনিযক োতেন্দার
জেয উপলভয একটট তেেমানের পাকন োোনি আমানদর েকল অংিীদারনদর োনি কাজ
করনি উন্মুখ। আতম আমানদর পাকনেমূহ ও হখালা স্থানের প্রতি িার প্রতিশ্রুতির জেয এেং
এখানে হোজাোর
ন ট্ রুনির হলনগতেনক স্বীকৃতি হদওোর জেয গভেরন হহাকলনক িেযোদ জাোনি
িাই। "
গি গ্ৰীনে োইনটর তেরাপত্তা েৃক্রদ্ধ করনি এেং একইোনি ভতেষযৎ কমেূন িী পালে ও অেুষ্ঠানের
জেয স্থাে েম্প্রোরণ করনি জােগাটট হিনক পতরিযক্ত তেনমি োইনলা এেং দুইটট প্রাক্তে
তেনমি তিনল্পর কািানমা অপোরণ করা হে। োতক কািানমাগুতলনক, োর মনিয রনেনে োইনটর
ইট বিতরর েমেকানলর তিমতে এেং খচ্চনরর হগালাোতড়, এেং তেনমি তিনল্পর অনেক তেিু
কািানমা ো হাডেে তরভার তিকইোডন হেইল হিনক হদখা োে, লযােনেনপর অংি তহনেনে
েযাখযা করা ও েমতিি করা হেনি পানর। জােগাটটর প্রাক্তে খেে গিনগুতলনক পাতে তদনে ভরা
হনেনে, এেং এগুতল এটট োাঁিার কাটার জেয উপেুক্ত েে, এখানে মাে িাকনি পারনে।
োইটটট হনলা তলোতপর এনোপাে উপজাতির ঐতিহযগি আোেস্থল, োরা েপ্তদি িিাব্দীনি
ইউনরাতপোে ঔপতেনেতিকনদর দ্বারা োস্তুিুযি হওোর আগ পেন্ত
ন তকংেটনের এলাকাে োে
কনরনে। এনোপানের গল্প েলার পািাপাতি োইটটট তিনল্পর ইতিহাে, ভূ নগাল, এেং আমানদর
জািীে পতরনেনির তস্থতিিীলিা, এেং তেউ ইেকন হস্টট ও হদনির জেয হাডেে ভযাতল উন্নেনের
উনেখনোগয ভূ তমকার েযাখযা করনি তদনে।
তেতেক হাডেনের ক্রনের পূনে, ন প্রাক্তে তেনমি খতে এেং প্রক্রক্রোজািকরণ ফযাতেতলটটর জতমটট
একটট 1,682 ইউতেট তমশ্র েযেহানরর তেমাণকানজর
ন
োইট হওোর কিা তেনলা, প্রকল্পটট তেনে
জেগনণর উনেখনোগয পতরমাণ উনদ্বগ তেনলা।
তেতেক হাডেনের ক্রে েমতিিন হনেনে েযক্রক্তগি দািানদর দ্বারা, োনদর মনিয রনেনে
হলাকতহনিষী এতরক ও ওনেক্রে ক্রস্মট, ওোকতিজ ফাে (Walbridge Fund), তপটার এেং কারনমে
লুতেো োক ফাউনেিে (Peter & Carmen Lucia Buck, PCLB) ফাউনেিে, কযািতরে ডতিউ.
হডতভে ফাে ফর হাডেে তরভার পাকনলযাে অযাতকউক্রজিে (Kathryn W. Davis Fund for

Hudson River Parkland Acquisition), কযানরাতলে মাকনে িযাকউড, উইল তেক্সে, ইতলোো হক.
ভযাে তমনটরাে, েু োই, তস্টনভে হল এেং রোটন হলাোরগাে।
তেউ ইেকন হস্টট অতফে অফ পাকনে, তরক্রক্রনেিে অযাে তহনস্টাতরক তপ্রজারনভিে 250 এর
হেতি একক পাকন, ঐতিহাতেক োইট, তেনোদে হেইল, এেং হেৌকা িলািল হদখানিাো কনর, ো
2020 োনল হরকডন েংখযক 78 তমতলেে মােুষ হদখনি তগনেনেে। এেে তিত্ততেনোদনের
হেনকানোটট েম্পনকন আনরা িনিযর জেয www.parks.ny.gov ওনেেোইট হদখুে,
তেোমূনলযর NY হস্টট পাকনে এক্সনলারার (NY State Parks Explorer) হমাোইল অযাপ
ডাউেনলাড করুে অিো 518.474.0456 েম্বনর হফাে করুে। এোড়াও, হফেেুক
(Facebook), ইেস্টাগ্ৰাম (Instagram) ও টুইটানর (Twitter) আমানদর োনি েংেুক্ত হহাে।
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