
 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 3/10/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

গভর্ নর হাক ঐবিাবক স্থাম্বর্র হেট  জািীয় বর্িন্ধর্ িাবকায় জর্ে 

ুপাবরলকৃি 21 মম্বর্ার্য়র্ হঘাণা করম্বর্  

  

াইটগুব বিবভন্ন ধরম্বর্র ইবিাম্বর প্রবিবর্বধত্ব কম্বর হযমর্ িাম্বেম্বা  

বরাবকউম্বজর শুরুর বিম্বকর অম্বটাম্বমািাই বলল্প, োন্সিংিাম্বগ ন অিবলষ্ট একমাত্র 

হটক্সটাই বম, বির্টট বভন্ন পািবক আিার্ কমম্বেক্স, এিিং হমাক ভোব কিরস্থার্ 

হযখাম্বর্ হেজ অে অোবগোম্বসর হখক মাবি আহের্  

  

বর্িবন্ধি ম্পবির হেডাম্বর, হেট ঐবিাবক পুর্ি নার্ কর হেবডম্বটর বিক হিম্বক 

বর্উ ইয়কন হিম্বলর লীম্ব ন  

  

  

গভর্ নর হোক আজকক হঘোণো করকর্ হয ঐতিোতক ংরক্ষকণর হেট হ োডন (State Board 

for Historic Preservation) ঐতিোতক স্থোকর্র হেট  জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতকোয় (State and 

National Registers of Historic Places) 21টট ম্পতি হযোগ করোর জর্য ুপোতরল ককরকে, যোর 

মকযয রকয়হে  োকেকো  তরোতকউকজ শুরুর তিককর অকটোকমো োই প্রস্তুি  ত ক্রির োকে 

জতশি প্রোক্তর্ কোরখোর্ো, হমোক ভযোতর একটট ক রস্থোর্ হযখোকর্ হেজ অে অযোতগযোকের 

(Pledge of Allegiance) হখক মোতি আকের্, এ ং এককোক "কোর তটট (Collar City)" 

তকক  পতরতিি যোক্রেং োকগ নর ট্রয় এোকোয় উর্ত ংল লিোব্দীর একমোত্র অ তলষ্ট হটক্সটোই 

তম।  

  

"আমরো যখর্ এম্পোয়োর হেকটর (Empire State) ত লো  ব তিত্রযময় ইতিোকর প্রতিের্ 

করতে, িখর্ এই মকর্োর্য়র্গুত আমোকির অিীকির অর্ুকপ্ররণোিোয়ক গল্পগুতর হপেকর্র 

স্থোর্গুতর প্রতিতর্তযত্ব ককর," গভর্ নর হাক িম্বর্। "ঐতিোতক তর্ ন্ধর্ িোতকোয় এই 

ংকযোজর্গুত তর্ক্রিি করক  হয এই ঐতিোতক স্থোর্গুতকক রক্ষো করোর জর্য ংস্থোর্ 

উপভয েোকক  অিীি আমোকিরকক আজকক এ ং ভত যকি অর্ুপ্রোতণি করকি পোকর।"  

  

হেট এ ং জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতকোভুক্ত ক িো ম্পতিগুত পুর্রুজ্জীত ি করকি এ ং 

হগুতকক ত তভন্ন রকোতর ংরক্ষণ কম নূতি এ ং পতরক ো, হযমর্ হেকটর অর্ুিোর্ এ ং হেট 

 হেডোকর ঐতিোতক পুর্ নোর্ কর হিতডট, পোয়োর হযোগয ককর হিোোর হক্ষকত্র ম্পতির 

মোতককির োয়িো করকি পোকর।  

  



পাকন, বরন্েম্বয়লর্ অোন্ড বম্বোবরক বপ্রজাহভনলর্ অবেম্বর (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) কবমলর্ার এবরক কুম্ববড িম্বর্, "হেট 

পোকনক আমোকির তমলকর্র একটট অংল কো আমোকির হেকট উপতস্থি ইতিোকর িুিনোন্ত 

 যোতির ংরক্ষণ  প্রিোকর োোযয করো। এমর্ স্থোর্মূকর জর্য হেট  জোিীয় তর্ ন্ধর্ 

িোতকোর স্বীকৃতি তর্ক্রিি করকি পোরো ম্ভো য প্রকণোির্ো ংস্থোর্ প্রিোর্ ককর, হযমর্ হেট  

হেডোকর কর হিতডট, যো এই ইতিোকক জী ন্ত  প্রোণ ন্ত রোখকি োোযয করক ।"  

  

হেট পাকনম্বর (State Parks) ঐবিাবক িংরক্ষম্বণর হডপুটট কবমলর্ার ডোবর্ম্বয় 

মোবক িম্বর্, " নকল এই মকর্োর্য়র্গুত হেট  হেডোকর ঐতিোতক পুর্ নোর্ কর 

হিতডট দ্বোরো োভ োর্ কি পোকর এমর্ ঐতিোতক ংস্থোর্ মে নকর্ ঐতিোতক ংরক্ষণ 

তডতভলকর্র প্রতিশ্রুতিককই অ যোি হরকখকে। এই কোকজর প্রভো  স্পষ্ট কয়কে জোিীয় পোকন 

োতভনকর (National Park Service) করো একটট প্রতিক িকর্ হযখোকর্ হিখো হগকে হয এমর্ হিতডট 

 য োকরর হক্ষকত্র তর্উ ইয়কন হেট হিকলর লীক ন আকে।"  

  

জোিীয় পোকন োতভন প্রতিক ির্ ককরকে হয 2017  2021 োকর মকযয, তর্উ ইয়ককন কর 

হিতডকটর জর্য উপযুক্ত য়ো 466টট  োতণক্রজযক প্রকল্প প্রোয় 3.8 ত তয়র্ মোতকনর্ ডোর 

হ রকোতর ত তর্কয়োকগর প্রতিতর্তযত্ব ককরকে। যো কো   হেকক তর্কটস্থ হেট, োইর িুর্োয় 

1 ত তয়র্ মোতকনর্ ডোর হ তল। গি  ের, তর্উ ইয়কন হেকটর 152টট  োতণক্রজযক প্রকল্প কর 

হিতডকটর জর্য উপযুক্ত য় 505 তমতয়র্ মোতকনর্ ডোর হ রকোতর ত তর্কয়োকগর উপর তভতি 

ককর, যো হিকলর অর্য ক হেকটর হেকক হ তল।  

 িনমোর্ মকর্োর্য়র্গুতর মকযয, 14টট  োতণক্রজযক কর হিতডট প্রককল্পর এ ং একটট আ োতক কর 

হিতডট প্রককল্পর প্রতিতর্তয।  

  

গি এক িলক যহর, হেট 1,000-র হ তল ম্পতির জর্য পুর্ নোর্  োতণক্রজযক কর হিতডট 

 য োকরর অর্ুকমোির্ তিকয়কে, যো 12 ত তয়র্ মোতকনর্ ডোকরর হ তল হ রকোতর ত তর্কয়োগ তর্কয় 

এককে। আকরো িেয এখোকর্ পোক র্৷  

  

তর্উ ইয়কন হেকট িোকতর এ ং কর রোজকস্বর উপর কর হিতডকটর প্রভো  ত কয় জোিীয় পোকন 

োতভন (National Park Service) কিৃনক পতরিোতি একটট গক ণোয় হিখো যোয় হয 2015 হেকক 

2019 োকর মকযয, হিতডট জোিীয়ভোহ  67,578 কম নংস্থোর্ ৃটষ্ট ককরকে এ ং স্থোর্ীয়, হেট এ ং 

হেডোকর কর তকক  195 তমতয়র্ মোতকনর্ ডোকরর হ তল আয় ককরকে।  

হেট এ ং জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতকো  তর্উ ইয়কন এ ং হিকলর ইতিো, স্থোপিযকো, র্তৃ জ্ঞোর্ 

এ ং ংসৃ্কতির উকেখকযোগয ভ র্, স্থোপর্ো, হজো, যোন্ডহস্কপ,  স্তু এ ং োইকটর রকোতর 

িোতকো। ঐতিোতক স্থোকর্র র্যোলর্ো হরক্রজেোকর এককভোক  অে ো ঐতিোতক তডতিকের 

অংল তকক  হেকটর  নত্র 120,000-টটর হ তল ঐতিোতক ম্পতি, িোতকোভুক্ত আকে। 

মকর্োর্য়কর্র স্পের ককরকে ম্পতির মোতকগণ, তমউতর্তপোতটট এ ং পুকরো হেকটর 

ম্প্রিোয়মূকর ংস্থোমূ।  

হেকটর ঐতিোতক ংরক্ষণ কম নকিনো তকক  িোতয়ত্ব পোর্কোরী কতমলর্োর এক োর 

ুপোতরলমূ অর্ুকমোতিি করক, ম্পতিগুত তর্উ ইয়কন হেকটর ঐতিোতক স্থোকর্র তর্ ন্ধর্ 

িোতকোয় (New York State Register of Historic Places) অন্তভুনক্ত ক  এ ং এরপর জোিীয় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Ftax-incentives-2021annual.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc8d3e9b824e4d09cd2808da02daf323%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825436790914281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BurXdvwAiRt3Soe8eRsXKhbhiJca7Z30OPmmvdWx6pg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-cuomo-announces-rehabilitation-tax-credit-has-spurred-12-billion-investment-revitalize%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Andrew%2520M.%2520Cuomo%2520today%2Cin%2520private%2520investment%2520since%25202011.%26text%3DMore%2520information%2520on%2520t&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc8d3e9b824e4d09cd2808da02daf323%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825436790914281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=s3cNbz8HNOynRKxA19uToF%2FbaYtTfdyhTrSaqI2P0n4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2019.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc8d3e9b824e4d09cd2808da02daf323%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825436790914281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6FOnLjD8B8e3ZFx4lsu%2FE5%2FSdg6uqLSg%2BdGTJYV7Ozk%3D&reserved=0


ঐতিোতক স্থোকর্র তর্ ন্ধর্ িোতকোয় জর্য মকর্োর্ীি ক , হযখোকর্ হগুত পয নোকোির্ো করো 

ক  এ ং এক োর অর্ুকমোতিি কয় হগক জোিীয় তর্ ন্ধর্ িোতকোয় অন্তভুনক্ত ক ।  

  

এেোশো ঐতিোতক ংরক্ষকণর হেট হ োডন (State Board for Historic Preservation) ভোরমন্ট 

হেট ঐতিোতক ংরক্ষণ অতে (Vermont State Historic Preservation Office) এ ং 

ভোকজনকের হক িযোম্পকইর্ মযোতরটোইম জোিুঘকরর (Lake Champlain Maritime Museum) 

বিতর একটট প্রতিক ির্ পয নোকোির্ো ককরকে, হযখোকর্ হক িযোম্পকইকর্র কযোর্ো-যুকগর 

জযোকর্র পোতর্র তর্কির ডুক  যোয়ো জোোজ িযোম্পকইর্ কযোর্ো  য স্থোর (Champlain 

Canal system) মযোতরটোইম ঐতিকযর ত স্তোতরি  ো আকে। এখর্ পয নন্ত, হকক 63টট ডুক  যোয়ো 

হর্কো র্োক্ত করো কয়কে। ডুহ  যোয়ো জোোজগুত ভত যকি ঐতিোতক তর্ ন্ধর্ িোতকোর 

জর্য উপযুক্ত ক  তকর্ো প্রতিক ির্টট িো তর্ণ নয় করক ।  

  

িযোম্পকইর্ কযোর্ো, যো োডর্ র্িীর হক ংগ্ন  োতণজযকক তর্উ ইয়কন তটটর িতক্ষণ তিককর 

 োজোরমূকর োকে যুক্ত করোর জর্য 1823 োক মূ্পণ ন খুক হিয়ো য়, এটটকক 1862 োক, 

1872 োক, এ ং অ কলক 1916 োক তর্উ ইয়কন হেট  োজন কযোর্োকর (New York State 

Barge Canal) অংল তকক   তয নি করো য়।  

মকর্োর্য়কর্র েত  আকরো িেয, অতে অে পোকন, তরক্রিকয়লর্ অযোন্ড তকেোতরক 

তপ্রজোরকভলকর্র কয় োইকট পোয়ো যোক ।  

  

কোবপটা বডবিক্ট  

  

অযো োতর্ পোকেনোকরকটড য নো তপং হপপোর হকোম্পোতর্ (Albany Perforated Wrapping Paper 

Company), অযো োতর্ কোউতন্ট - অযো োতর্ লকরর গুিোমঘর হজোয় অ তস্থি েযোততটটটট 

এককোক ত কের  ন ৃৎ টয়কট হপপোর  হপপোর টোকয় উৎপোিক তেকো, 1920 িলককর 

মোঝোমোক্রঝ এটট বিতর্ক 30,000 মোইকর হ তল এমর্ পণয উৎপোির্ করকিো। েযোন্টটট বিতর 

ককরতেকর্ কোতিয়ো কোউতন্টর স্থোর্ীয়  োতন্দো হে হুইোর, যোকক আযুতর্ক হরো করো, তেদ্রযুক্ত 

টয়কট হপপোর আত ষ্কোকরর স্বীকৃতি হিয়ো য়, যোর জর্য তিতর্ 1871 োক একটট হেডোকর 

হপকটন্ট োভ ককরর্। 1918 এ ং 1922 োকর মকযয পয নোয়িকম তর্তম নি তমটট 1964 োক  ন্ধ 

কয় যোয় এ ং খুিরো আ ো    োতশর োমগ্রীর আউটকট তকক  এর  িনমোর্  য োকরর জর্য 

পুর্তর্ নতম নি য়োর পূক ন প্রোয় িুই িলক যকর খোত পকর তেকো।  

  

োয়র্ েযোেতর (Lion Factory), হরর্কোর কোউতন্ট - যোক্রেং োকগ ন উৎপোির্কোরী েযোন্টটট 1884 

োক হখোো য় ত ক্রিন্ন করো যোয় এমর্ লোকটনর কোর  কোে  োর্োকর্োর জর্য; এটট তে এই 

কোকজ তর্যুক্ত অকর্ক ংখযক স্থোর্ীয় কোরখোর্োগুতর একটট, যোর েক এর ংগ্ন ট্রয় তটটকক 

"কোর তটট" ডোকর্োম পোয়। যোক্রেং োগ নকক পকর ট্রকয়র োকে অন্তভুনক্ত ককর হেো য়। 

হকোম্পোতর্র মোতক হজম হক. তপ. পোইর্ তেকর্ লকরর লী ন র্োগতরককির একজর্ এ ং 

যোক্রেং োগ ন তপপ  যোকের হপ্রতকডন্ট, ট্রয় হরকডন (Troy Record) খ করর কোগকজর প্রতিষ্ঠোিো, 

এ ং োমোতরটোর্ োপোিোকর (Samaritan Hospital) -প্রতিষ্ঠোিো। 1970 ো হেকক েযোন্ডোডন 

মযোর্ুেযোকিোতরং হকোম্পোতর্ (Standard Manufacturing Company) দ্বোরো পতরিোতি এই ত লো 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc8d3e9b824e4d09cd2808da02daf323%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825436790914281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YksF53AkgAMeNopCzhQGtFywz5Mbh8EtX1EZpqBv2dQ%3D&reserved=0


246,000  গ নেুকটর ভ র্টট লকরর একমোত্র এমর্ কোরখোর্ো যো একটট হটক্সটোই প্রস্তুিকোরক 

তোক  অ যোিভোক  টটকক আকে।  

  

তেম ট স্কয়োর ঐতিোতক হজো (Steamboat Square Historic District), অযো োতর্ কোউতন্ট - 

অযো োতর্ লকরর িতক্ষণ প্রোকন্তর পোশোয় (South End Neighborhood) অ তস্থি এোকোটটকি 10 

এককর ত ্িৃি 49টট ভ র্ রকয়কে হযগুতকক 1959  1983 োকর মকযয লকরর পো তক 

আ োর্ প্রকল্প তকক  তর্ম নোণ করো কয়তেকো। ভ র্গুত লহুকর জর্িোক্রিক পতর িনকর্র স্থোর্ীয় 

 জোিীয় ভো  স্তু, পোশোর পির্  লকর র্ োয়র্, পেৃকীকরণ, ভোশোটটয়ো ংগঠর্, োমতগ্রক 

িোমোিোতম এ ং পো তক আ োকর্র র্কলো  ভূতমকোর পতর তিনি যোরণোকক মূি ন ককর। র্োগতরক 

অতযকোর ইতিোক কমকেক্সটট অিযন্ত িোৎপয নপূণ ন কোরণ মূ টোয়োরগুতর অ র্তিলী 

অ স্থোর জর্য ভোশোটটয়োকির আকন্দোকর্র েকই লর ভ র্গুত পুর্রোয় র্কলো ককর এ ং 1980 

িলকক আকলপোকলর টোউর্কোমগুত হযোগ ককর। কমকেক্সটটকক পুর্রোয় জ্জজ্জি করোর েক 

ত িযমোর্ পো তক আ োর্ েককক পুর্ নোকর্র একটট জোিীয় পুরস্কোর পোয়ো হগকে।  

  

ডোউর্টোউর্ অযো োতর্ ঐতিোতক হজো ীমোর্ো ম্প্রোরণ (Downtown Albany Historic 

District Boundary Expansion), অযো োতর্ কোউতন্ট - হজোটট অযো োতর্ লকরর তির্ লিোব্দীর 

ত কোকলর প্রতিের্ ককর এ ং এটট লকরর  িনমোর্ আতে নক  রোজনর্তিক হকন্দ্র। এোকোটটকক 

প্রেম হেট  জোিীয় ঐতিোতক স্থোকর্র তর্ ন্ধর্ িোতকোয় প্রেম িোতকোভুক্ত করো কয়তেকো 

1980 োক। িোতকোটট ংকলোযর্ করো কি ভ র্, মূি আটন হডককো  আযুতর্ক েোইকর 

ভ র্ হযোগ করোর জর্য হযগুতকক 1928 োকর পর 1970 িলককর শুরুর তিক পয নন্ত মকয় 

তর্তম নি কয়তেকো, এ ং হইোকে হজোর একটট কু্ষদ্র ম্প্রোরণ অন্তভুনক্ত।  

  

কয়জকয় ত ক্রডং (Wedgeway Building), হস্ককর্ককটতড কোউতন্ট - এই অতে  খুিরো ত ক্রির 

ভ র্টট প্রেম হখোো য় 1885 োক, হস্ককর্ককটতড ূকয নর  োতণক্রজযক ডোউর্টোউকর্র হককন্দ্র। 

হজর্োকর ইককটট্রক হকোম্পোতর্ (General Electric Co) ংিোন্ত লকরর অে ননর্তিক উন্নতির 

প্রতিের্ করো ভ র্টট 1912 এ ং 1922 োক ম্প্রোতরি করো য় এ ং লকরর  ন ৃৎ 

অতে ভ র্ তেকো।  িনমোকর্ এটট খোত আকে, এর হল ভোশোটটয়ো 2021 োক িক যোয়।  

  

হন্ট্রা  

  

এইি.এ. ময়োর েযোেতর কমকেক্স (Central H.A. Moyer Factory Complex, অকর্োন্ডোগো কোউতন্ট - 

 িনমোকর্ খোত েোকো তরোতকউকজর এই িোরটট তলল্প ভ র্ 1881  1909 োকর মকযয H.A.দ্বোরো 

তর্তম নি কয়তেকো। ময়োর হকোম্পোতর্ (Moyer Co) 1908 হেকক 1914 ো পয নন্ত একটট 

ত ো হু কযোতরজ এ ং পর িীকি অকটোকমো োই তর্ম নোিো তেকো, প্রতিকযোগীকির  তয নি 

অযোকিত োইর্ উৎপোিকর্র েক হকোম্পোতর্টট হোকোকর্ িক যোয়। উৎপোিকর্র ময়, 

হকোম্পোতর্টটর অকটোকমো োইমূ হিল যোপী একটট ত ো হু গ্রোককগোষ্ঠীর মকযয ত ক্রি কিো। 

ময়োর 1925 ো পয নন্ত হর্র-এ-কোর (Ner-A-Car) র্োমক একটট উদ্ভো র্ী োইতিড গোতশ-

হমোটরোইকক উৎপোির্ করকি েোকক। পকর েযোন্টটট হমতলকর্র রঞ্জোম  পোয়োর টু 

উৎপোিকর্  য রৃি য়।  

  



বেঙ্গার হক  

  

অযোভর্ তভকজ ঐতিোতক হজো (Avon Village Historic District), ততভংকেোর্ কোউতন্ট - 

গ্রোমটটর হকন্দ্র উর্ত ংল লিোব্দীর শুরুর তিক হেকক ত ংল লিোব্দীর মোঝোমোক্রঝ পয নন্ত হজকর্ত 

ভযোত অঞ্চকর প্রোরতম্ভক  তির এ ং েস্বরূপ য়ো স্থোর্ীয় কৃত, তলল্প, এ ং ত কর্োির্ 

ংিোন্ত  কৃ্রির প্রতিের্ ককর। 370টটর হ তল আ োতক, হপর, এ ং  োতণক্রজযক ভ র্ তর্কয় 

বিতর হজোটটকি পোাঁিটট ভ র্ রকয়কে হযগুত ইতিমকযয হেট  জোিীয় ঐতিোতক স্থোকর্র 

তর্ ন্ধর্ িোতকোয় অন্তভুনক্ত আকে, হযমর্ একটট অকপরো োউজ, একটট রোইখোর্ো, একটট 

হমকেোতডে তগজনো, একটট োইকিতর, এ ং একটট আ োতক ভ র্।  

  

বমড-াডর্  

  

তরেম নড ডোি িোিন অে মোমোককটটং (Reformed Dutch Church of Mamakating), োতভোর্ 

কোউতন্ট - 1848 োক তর্তম নি য়োটন করো গ্রোকমর তগজনোটট তগ্রক তরভোইভো স্থোপিয েোইকর 

একটট উিোরণ এ ং এখোকর্ একটট 1854 োকর পোম্প অগ নযোর্ এ ং হেইন্ড-গ্লোকর জোর্োো 

আকে।  

  

উডেক আটটনে অযোকোতকয়লর্ (Woodstock Artists Association), আেোর কোউতন্ট - 

ককোতর্য়ো তরভোইভো েোইক র্কলো করো এই আটটনে গযোোতরটট 1921 োক উডেক গ্রোকম 

হখোো য় একটট ত কোলমোর্ এ ং ব তিত্রযময় তলল্পীকির ককোতর্র মে নকর্।গযোোতরটট 100  ের 

যকর প্রিল নর্ীর ুকযোগ প্রিোর্ ককর আটন ককোতর্র অ যোি ইতিোকর একটট অত কিিয অংল 

কয় আকে।  

  

হমাক ভোব  

  

হরোম হকমটোতর (Rome Cemetery), তর্ডো কোউতন্ট - োয়োডন ডযোতর্কয়কর র্কলো করো এই 

গ্রোমীণ ক রস্থোর্টট হরোম লকরর  য োকরর জর্য 1853 োক হখোো য়। ম্পতিকি রকয়কে 

গতেক তরভোইভো তকংক িযোকপ (Gothic Revival Kingsley Chapel), হইোকে ত তলষ্ট অকর্ক 

স্থোর্ীয় পতর োহরর প্রতিতর্তযত্বকোরী তর্ক্ল্যোতকযো মোতয।ক রস্থোকর্ েযোক্রে হ োতমর একটট 

স্মতৃিস্তম্ভ রকয়কে, তিতর্ হরোকমর একজর্  োতন্দো এ ং  যোতিে তমতর্েোর তযতর্ 1892 োক হেজ 

অে অযোতগযোে তকখতেকর্। হ োতম 1931 োক মৃিুয রণ ককরর্ এ ং এখোকর্ মোতি 

আকের্।  

  

বর্উ ইয়কন বটট  

  

হকন্ট মযোর্র (Kent Manor), কুইে - 1937 োক তর্তম নি তকউ গোকডনকের (Kew Gardens) এই 

 োগোর্ অযোপোটনকমন্ট কমকেক্সটটর র্কলো ককরকে ইহুতি স্থপতি হ ঞ্জোতমর্ ির্তের্। জক্রজনয়োর্ 

তরভোইভো ভ র্গুতকি ক নোচ্চ আকো,  োিো, এ ং হখোো স্থোর্ রকয়কে এ ং হই োকে মযযত ি 

ভোশোটটয়োকির জর্য মোর্োর্ই ত তভন্ন যরকর্র অযোপোটনকমন্ট বিতর করো কয়কে। হকন্ট মযোর্কর 

 োরি পতর োরগুত স্থোর্ীয় তর্উ ইয়কন োী, ইকয়োকরোপ হেকক আো ইহুতি লরণোেী, এ ং ত তভন্ন 



জোতি  পটভূতম হেকক আগি তর্উ ইয়ককনর র্িুর্কির একটট তমশ্রণ। 1987 োক যোম্পটর্ 

হকোটন (Hampton Court) তকক  র্োম পতর িনর্ য়ো অযোপোটনকমন্ট কমকেক্সটট একটট হকো-অপ 

তকক   য রৃি কি এ ং ত তভন্ন যরকর্র  োতন্দোকির কোকজ োগকে।  

  

োন্ট পকয়ন্ট হরকেলর্ (Hunts Point Rail Station), িে - 1908  1909 োকর মোঝোমোক্রঝ 

তর্তম নি এ ং কযো তগ োকটনর র্কলো করো  িনমোকর্ খোত এই হরকেলর্টট তর্উ ইয়কন, তর্উ 

োকভর্ এ ং োটনকেোটন হরকরোড হকোম্পোতর্র (New York, New Haven & Hartford Railroad 

Company) র্িুর্ ককর ম্প্রোতরি োক নম তরভোর িোকঞ্চর (Harlem River Branch) অংল তেকো 

এ ং এটট ত ংল লিোব্দীর শুরুর তিকক তর্উ ইয়কন তটটর পতর র্ ম্প্রোরকণর প্রতিতর্তযত্ব ককর। 

এর িকরর  তভনোকগর তর্কির অংল োরোকর্োর পকর, ভ র্টট এর েরোত হরকর্ো াঁ র্কলোর  

পূণ নিো অকর্কোংল যকর হরকখকে, একটট গুরুত্বপূণ ন হরকেলর্ তকক  এর কোয নকোতরিো  গুরুত্ব 

প্রকোল করকি। 1937 োক হরকরোডটট আতে নকভোক   যে ন ক এ ং যোত্রী হ ো হখোকর্ হল 

কয় হগক, হেলর্টটকক  হু িলক যকর খুিরো ত ক্রির জর্য  য োর করো য়।  

  

 ুোভোডন োউকজ (Boulevard Houses), ব্রুকতর্ - তর্উ ইয়কন তটট আ োর্ কিৃনপকক্ষর (New 

York City Housing Authority) 26 এককরর এই তর্ম নোণটট তদ্বিীয় ত েযুকির পর োশ্রয়ী আ োর্ 

প্রিোকর্ লকরর প্রকিষ্টোর প্রতিের্ ককর, যখর্ এক িোক োজোর োজোর িোতয়ত্বমুক্ত য়ো 

বতর্ক লকর হেরি আোর েক ঠোৎ িীি আ োর্ ঘোটতি হিখো হিয়।  ুোভোডন োউকজ 

ইউকরোতপয়োর্ মডোতর্ নেকির স্থোপিয এ ং পতরকল্পর্োর আিকল নর প্রতিের্, তকন্তু আকরো অকর্ক 

হেোট পতরকর। 1949 এ ং 1950 োকর মকযয তর্তম নি কমকেক্সটটকি প্রোয় 1,400 ইউতর্টট 18টট 

আ োতক ভ র্ রকয়কে এ ং এটট হকন্দ্রীয় যোন্ডকস্কপড ম দ্বোরো ত ভক্ত িুটট ুপোরব্লকক 

অ তস্থি।  

  

তেকরতন্টকর্ো েোজো (Fiorentino Plaza), ব্রুকতর্ - 160 ইউতর্কটর পো তক আ োর্ প্রকল্পটট 

আটটট িোরিো ভ র্ তর্কয় গটঠি যো 1971 োক হখোো য়। মকড তটটজ কম নূতির অযীকর্ 

তর্উ ইয়কন তটট আ োর্ কিৃনপকক্ষর জর্য তর্তম নি কমকেক্সটট "হভে পককট" র্কলো পন্থোর 

প্রতিের্ ককর, যো আকলপোকলর তর্িু ভ কর্র আ োতক এোকোর োকে খোপ খোইকয় তর্কি 

আকোর হেোট ককর। র্কলোর কোরণ কো পূক নর উাঁিু ুপোরব্লক আ োর্ প্রককল্পর হক্ষকত্র এই 

মোকোির্ো কয়তেকো হয এগুতর েক পোশোয় অতিতরক্ত স্থোর্িুযতি কি এ ং ম্ভো য োমোক্রজক 

মযোর ঘর্ত্ব হ কশ যোকি।  

  

পযোতড মোককনট ঐতিোতক হজো (Paddy's Market Historic District), মযোর্োটর্ - হ 

তককির্ পোশোয় অ তস্থি হজোটটকি ককয়ক ডজর্ ঐতিোতক ভোশোটটয়ো ভ র্ রকয়কে, এ ং 

একইোকে  োতণক্রজযক  তলল্প ভ র্, একটট তগজনো  প্রোক্তর্ হঘোশলো রকয়কে। হ তলর ভোগ ভ র্ 

উর্ত ংল লিোব্দীর তদ্বিীয় অয নোংকল তর্তম নি য়, যখর্ তর্উ ইয়কন তটটর অতভ োী জর্ংখযো 

অকর্ক হ কশ তগকয়তেকো। 1885 এ ং 1939 োকর মকযয, এোকোটট পযোতড মোককনট র্োমক 

একটট ত লো, েোিীর্  োজোকরর অ স্থোর্ তেকো, হযখোকর্ ককয়ক ডজর্ তভন্ন জোিীয় খো োর 

পোয়ো হযকিো।  োজোরটট  ন্ধ কয় হগক, একই যরকর্র অকর্ক ত কিিো তর্ি িোর হিোকোর্ খুক 

 কর্। আন্তজনোতিক খো োকরর হিোকোর্  হর্টুকরকন্টর  িনমোর্ ত ্িৃতিকক  ণ নর্ো করকি এখকর্ো 

পযোতড মোককনট কেোটট  য রৃি য়।  



  

াউিার্ ন টটয়ার  

  

এরউইর্ টোউর্  (Erwin Town Hall), ্টুক র্ কোউতন্ট - 1921 োক তর্তম নি ভ র্টটকি 1953 

োক গ্রোমটট তর্কজর অতে হখোোর আকগ পয নন্ত পয নন্ত হপইকন্টড হপোে টোউর্  গ্রোম উভকয়র 

রকোর তেকো। ভ র্টটর র্কলো ককরতেকর্ আঞ্চতকভোক  ত তলষ্ট স্থোপিয েোম ন তপয়ো ন অযোন্ড 

ত ককেোর্ড এ ং এটট ককোতর্য়ো তরভোইভো েোইকর এ ং একই োকে তপয়ো ন অযোন্ড 

ত ককেোকডনর অতগ্নকরোযী তর্ম নোণ প্রকিষ্টোর একটট উিোরণ।  িনমোকর্ খোত েোকো তির্িো ভ র্টট 

একটট েোয়োরোউজ, হকোটনোউজ, কোরোগোর, এ ং টোউকর্র তমটটং কর ংতমশ্রণ তকক  কোজ 

করকিো।  

  

ম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

  

িো ন হ তরক ে হলোতরডো তিট োউকজ (Charles Berrick's Sons Florida Street Houses), 

ইতর কোউতন্ট - 1901-1902 োকর মোকঝ তর্তম নি এই োিটট হমর্তর আ োতক " োকেকো ডো " 

লযোট একটট োভজর্ক স্থোর্ীয় হমর্তর হকোম্পোতর্ দ্বোরো ভোশোর জর্য ম্পতি তকক   োকেকোর 

হকোড জ্জরং এোকোয় তর্তম নি কয়তেকো। তর্ম নোণকোজটট তিটকোর োইর্ ত ্িৃি করোর েক 

লকরর ত কোকলর প্রতিের্ ককর। এই  োতশগুত িোকির তভন্ন তভন্ন তকন্তু একই রকম, ইট  

পোেকরর তর্ম নোকণর জর্য অর্র্য, যো অংখয কোকঠর কোঠোকমোর ভ কর্র মকযয পৃেক। ম্প্রতি 

একটট ককজ আ োর্ তকক   য রৃি ম্পতিটট  িনমোকর্ পুর্ নোতি কি।  

  

তভকস্কো তমটোর েযোেতর/ ুকয়কন টু েযোেতর (Visco Meter Factory/Buerk Tool Factory), ইতর 

কোউতন্ট - 1921 োক তর্তম নি  োকেকো লকরর ব্লযোক রক পোশোয় অ তস্থি এই িুইিো ইকটর 

কোরখোর্োটট তভকস্কো তমটোর ককপ নোকরলকর্র (Visco Meter Corporation) ির িির তেকো, যোরো 

অকটোকমো োই অযোকক্সকোতরজ বিতর করকিো যোর মকযয তেকো হিকর তভস্কতটট এ ং িোপ 

পতরমোপক একটট তমটোর।  ুকয়কন টু হকোম্পোতর্ (Buerk Tool Company) পর িীকি ূক্ষ্ম 

হমতলকর্র অংল  োর্োকি ভ র্টটকি ভোগ হর্য়।  ুকয়কন 2020 োক  ন্ধ কয় যোয় এ ং ভ র্টট 

ত ক্রি ককর হিয়, যো  িনমোকর্ আ োতক ইউতর্ট তকক  পুর্রোয় তর্তম নি কি।  

  

হতভ হজ. অযোন্ড ফ্রোকে এ. তপয়ো ন োউজ (Levi J. & Frances A. Pierce House), 

লোকটোকুয়োকোউতন্ট - 1871 োকর তিকক েকরেতভকর যোমককট হককন্ড এম্পোয়োর েোইকর 

আ োতক ভ র্টট ম্প্রিোকয় এই েোইকর একক উিোরণ এ ং এটট এর মূ  োতযক  

অভযন্তরীণ ব তলষ্টয  তেতর্তলংকয়র প্রোয় পুকরোটোই যকর হরকখকে। এেোশো ম্পতিকি এর মূ 

ততিং হপোে এ ং কযোতরজ ঘর রকয়কে।  

  

মর্করো হমোটর কোর হকোম্পোতর্ (Monroe Motor Car Company) এ ং হমইর্ গযোকরজ হকোম্পোতর্ 

ত ক্রডং (Main Garage Company Building), ইতর কোউতন্ট - অকটো হলোরুম এ ং গযোকরজটট 1920 

োক  োকেকোকি হখোো য় এ ং এটট অকটোকমো োই তলকল্পর শুরুর তিকক লকরর জতশি েোকোর 

প্রতিের্ ককর। তমডকয়কে বিতর গোতশর জর্য একটট তডোরতলপ তকক  হখোো এ ং 

পর িীকি এটটকক একটট হেোডন তডোরতলকপ রূপোন্তর করো ভ র্টট আকমতরকোর প্রতিটট মুখয 



গোতশর হকোম্পোতর্র তডোরতলপ তর্কয় লকরর "অকটোকমো োই হরো (Automobile Row)" তকক  

পতরতিি কয় উকঠ। তদ্বিীয় ত েযুকির পর অকটোকমো োই হরো প্রোয় ত ুি কয় যোয়, এ ং ভ র্টট 

পর িীকি 1960 িলককর হলকর তিকক একটট হরকডন ত ক্রির ভ র্ তকক  তরমকড করো য়। 

পোকলই অ তস্থি হমইর্ গযোকরজ হকোম্পোতর্ ত ক্রডংকয়র মোতক তেকো ব্রুকন্ডো পতর োর  িোরো 1930 

িলক এ ং 1990 িলককর মকযয এটটকক একটট গোতশ হমরোমকির হিোকোর্ তহক  পতরিোর্ো 

করকিো, পতর োরটট উপরিোয়  ো করকিো। একোকে, এই িুইটট ম্পতি  োকেকোর 

অকটোকমো োই শুরুর তিককর গল্প  ক।  

  

হইন্ট প হরোমোর্ কযোেতক িোিন কমকেক্স (St. Paul's Roman Catholic Church Complex), 

ইতর কোউতন্ট - হকর্কমোর গ্রোকম অ তস্থি কমকেক্সটটকি 1954 োক তর্তম নি একটট তগজনো, এ ং 

হই োকে 1925 োক তর্তম নি একটট সু্ক, একটট হরেতর এ ং একটট গযোকরজ রকয়কে। প্রেকম 

1897 োক হকর্কমোকরর  োকেকো ো োক নর প্রেম পযোতরলগুতর একটট তকক  স্থোতপি হইন্ট 

প 1950 এ ং 1960 িলককর  োকেকো  অর্যোর্য আকমতরকোর্ লকরর ো ো নোর্ তগজনো 

ম্প্রোরকণর প্রতিের্ ককর।  

  

তর্উ ইয়কন হেট অতে অে পোকন, তরক্রিকয়লর্ অযোন্ড তকেোতরক তপ্রজোরকভলর্ 250 এর হ তল 

একক পোকন, ঐতিোতক োইট, ত কর্োির্ হট্রই, এ ং হর্কো িোি হিখোকলোর্ো ককর, যো 2020 

োক হরকডন ংখযক 78 তমতয়র্ মোর্ু হিখকি তগকয়কের্। ইউতর্ভোত নটটর োম্প্রতিক এক 

গক ণোয় হিখো হগকে, হেট পোকন  এর িল নর্োেী দ্বোরো যো  যয় য় িো 5 ত তয়র্ মোতকনর্ ডোর 

আউটপুট  ত িয়কক প্রোতরি ককর, 54,000 হ রকোতর খোকির কম নংস্থোর্ ৃটষ্ট এ ং অতিতরক্ত 

হেকটর হমোট হিলীয় পণয (Gross Domestic Product, GDP) 2.8 ত তয়র্ মোতকনর্ ডোকরর হ তল 

হযোগ করকি পোকর। এই ত কর্োির্ হকন্দ্রমূ ম্পককন অতিতরক্ত িেয হপকি িোইক ক করুর্ 

518-474-0456 র্িকর অে ো তভক্রজট করুর্ parks.ny.gov,   ো ংযুক্ত র্ হে ুকক,  ো েকো 

করুর্ টুইটোকর।  
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