
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেট পাকন, হেইল, ঐবি াবিক স্থার্ ও িরকাবর ভূবি িম্পবকনি অংেীদার িংস্থাগুম্বলার 

জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 900,000 ডলাম্বরর অর্ুদার্ হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন জুম্বে 27টট প্রকম্বে ি ায়িার জর্ে হিিরকাবর ও িরকাবর ি বিল কাম্বজ 

লাগাম্বর্া  ম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেট পাক্ন, হেইল, ঐথি াথিক্ স্থার্ ও িরক্াথর ভূথির 

ি্টুয়ার্নথিপপর িাপি িম্পকৃ্ত 27টট অলাভজর্ক্ িংস্থাপক্ ি ায়িার জর্য 900,000 র্লার বরাদ্দ 

প্রদাপর্র ক্িা হ াষণা ক্পরপের্। এই অর্ুদার্ ক্যাথপটাল প্রক্ল্পগুপলার জর্য হবিরক্াথর ি থবল 

উপতালর্ ক্রা, রক্ষণাপবক্ষণ িম্পন্ন ক্রা এবং হিৌন্দর্ নবর্ নপর্র বযবস্থা ক্রা, থিক্ষািূলক্ ক্ি নিূথি 

িরবরা  ক্রা, এবং থবপিষ অর্ুষ্ঠার্ আপয়াজর্ ক্রার িার্যপি জর্িার্ারপণর দ্বারা পাক্নগুপলা 

বযবহৃি  ওয়ার প্রিার  টাপর্া ইিযাথদ প্রপিষ্টার হক্ষপে অংিীদার গ্রুপগুপলাপক্ ি ায়িা ক্রপব।  

   

"িৃণিূল পর্ নাপয়র এিব িংস্থা আিাপদর হেট পাক্ন, ঐথি াথিক্ স্থার্, হেইল ও িরক্াথর 

ভূথিগুপলার ি্টুয়ার্নথিপ ও ক্ি নিূথির অিার্ারণ িূলযবার্ অংি, এবং এিব প্রপিষ্টায় ি ায়িা 

ক্রপি হপপর আিরা গথব নি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এিব থর্পবথদি পাপক্নর অংিীদার 

িংস্থাগুপলার িপিা এক্ইভাপব, থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্ন ও পথরপবপির িুরক্ষার জর্য হরক্র্ন 

পথরিাণ ি থবল িপে থর্পয় িরক্াথর ভূথিগুপলার প্রথি এক্টট িক্তক্তিালী অেীক্ার গ্র ণ ক্রপে। 

গ্রীষ্মক্াল শুরু  পি র্াওয়ার এই িিপয় এই ি থবল  পরর বাইপরর িিৎক্ার পথরপবপি হর্িব 

অিংখ্য র্িুর্ িুপর্াগ-িুথবর্া থর্পয় আিপব আথি হিগুপলার জর্য অর্ীর আগ্র  থর্পয় অপপক্ষা 

ক্রথে।"  

  

পাক্ন ও হেইল অংিীদাথরত্ব অর্ুদার্ (Park and Trail Partnership Grants) ক্ি নিূথির জর্য 

অি নায়র্ ক্রপে হেপটর  

পথরপবি িুরক্ষা ি থবল (Environmental Protection Fund)। অলাভজর্ক্ অযার্পভাপক্থি গ্রুপ 

পাক্নি এন্ড হেইলি থর্উ ইয়পক্নর িাপি অংিীদাথরপত্ব অর্ুদার্ পথরিাথলি  য়। িপ্তি রাউপন্ডর 

এই অর্ুদাপর্র িপে 250,000 র্লাপররও হবথি হবিরক্াথর অর্ুদার্ িযাি ক্রা  পব। অর্ুদার্ 

গ্র ীিাপদর অবিযই প্রাপ্ত অর্ুদাপর্র পথরিাপণর ক্িপপক্ষ 10 িিাংি ি থবল বাইপর হিপক্ 

িংগ্র  ক্রপি  পব।  

  



হেট পাকনি কবিের্ার এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "হেট পাক্ন হেন্ডি গ্রুপ ও 

হেচ্ছাপিবক্রা আিাপদর পাক্ন বযবস্থার থপেপর্র এক্টট থবিাল িক্তক্ত। এিব অর্ুদার্ থর্উ ইয়ক্ন 

বযাপী পাক্ন, ঐথি াথিক্ স্থার্ ও হেইলগুপলা উন্নি ক্রপি আপরা হবথি অবদার্ রাখ্পি আিাপদর 

অংিীদারপদর িক্তক্ত ও হির্া ক্াপজ লাগাপি িা ার্য ক্রপব।"  

  

হেম্বটর পবরম্বিে িংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation) 

কবিের্ার িাবিল হিম্বগাি িম্বলর্, "DEC-এর পথরপবি থবষয়ক্ থিক্ষা ও ক্ি নিথূি বকৃ্তি ক্রা 

এবং হেপটর ভূথিগুপলাপি িংরক্ষণ ও অযাপেি প্রক্ল্পগুপলা এথগপয় হর্ওয়ার জর্য হেন্ডি গ্রুপ 

ও অলাভজর্ক্ িংস্থাগুপলার িপিা অংিীদারপদর ক্াজ অিযন্ত গুরুত্বপণূ ন। গভর্ নর হ াক্পলর 

এবং আজ হ াথষি 900,000 র্লার অর্ুদাপর্র হিৌজপর্য, এই গুরুত্বপূণ ন ক্াজটট হেপটর ভূথি, 

পাথর্ ও ফ্যাথিথলটটগুপলা উন্নি ক্রপি আপরা হবথি ভূথিক্া রাখ্পি পারপব।"  

  

পাকনি এন্ড হেইলি বর্উ ইয়কন (Parks & Trails New York)-এর এক্সিবকউটটভ 

বডম্বরক্টর রবির্ ড্রপবকর্ িম্বলর্, "আপরা হবথি হিপক্ হবথি হলাক্  পরর বাইপরর পথরপবি 

আথবষ্কার ক্রা এবং আিাপদর পাক্ন, হেইল, ও িরক্াথর ভূথিগুপলাপি দি নর্ািী বকৃ্তি পাওয়ার 

িাপি িাপি, িক্তক্তিালী িরক্াথর/হবিরক্াথর অংিীদাথরপত্বর প্রপয়াজর্ আপগর হর্পক্াপর্া িিপয়র 

হিপয় বকৃ্তি হপপয়পে। পাক্ন এন্ড হেইল অংিীদাথরত্ব অর্ুদার্ এিব অথি গুরুত্বপূণ ন 

অংিীদাথরপত্বর িপর্য হেন্ডি গ্রুপপর ভূথিক্া িক্তক্তিালী ক্রপি িা ার্য ক্রপব।"  

  

হেট বিম্বর্টর হজাম্বি এি. হিরাম্বর্া িম্বলর্, "ি্টুয়ার্নথিপ, িংরক্ষণ এবং আপরা হবথি 

িংখ্যক্ হলাক্পক্ প্রকৃ্থির িপে িংপর্াগ ক্থরপয় হদওয়া আিাপদর হেট পাক্ন থিপেপির এক্টট 

হক্ন্দ্রীয় থবষয়, এবং এিব প্রিলপর্র প্রিার  টাপর্ার জর্য আিাপদর হেন্ডি গ্রুপগুপলার ভূথিক্া 

অপথর ার্ ন। আিাপদর হেট পাক্নগুপলাপি অংিগ্র ণ ও অযাপেি িম্প্রিারণ ক্রপি আজপক্র 

অর্ুদার্ প্রদাপর্র এই হ াষণার জর্য আথি পাক্ন, থবপর্াদর্ ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ দপ্তর (Office 

of Parks, Recreation and Historic Preservation) এবং পাক্নি এন্ড হেইলি NY-হক্ অথভর্ন্দর্ 

জার্াই।"  

  

অোম্বিেবল িদিে ডোবর্ম্বয়ল ও'ডম্বর্ল িম্বলর্, "আিাপদর পাক্নগুপলাপি এিব িিৎক্ার 

থবথর্পয়াগ থর্উ ইয়ক্নবািীপদর জীবপর্ এিব জায়গা হর্ গুরুত্বপূণ ন ভূথিক্া পালর্ ক্পর িার 

প্রথিফ্লর্  টায়, এবং আগািী বেরগুপলাপি দি নর্ািীপদর জর্য হিগুপলা উদ্দীপর্াপূণ ন ও 

আক্ষ নণীয় িাক্া থর্ক্তিি ক্রপব।  পরর বাইপরর পথরপবপির প্রথি আিাপদর হেপটর 

অেীক্ারাবিিার জর্য আথি গথব নি, এবং আিাপদর িরক্াথর জায়গাগুপলা রক্ষণাপবক্ষণ ক্রা, 

উন্নি ক্রা, ও উদর্াপর্ ক্রার ক্াপজ র্ারা িা ার্য ক্পরপের্ হিিব স্থার্ীয় হর্িৃত্বপক্ আথি 

র্র্যবাদ জার্াই।"  

  

অর্ুদার্প্রাপ্তপদর িপর্য রপয়পে:  

  

রাজধার্ী অঞ্চল  



• আলবাথর্- ার্ির্ ইপলথিক্ হেইপলর ক্লথিয়া ক্াউথি িংলগ্ন অঞ্চপল আটটট 

পাক্ন হবঞ্চ স্থাপপর্র জর্য ক্লথিয়া হেন্ডি অব দয ইপলথিক্ হেইল (Columbia 

Friends of the Electric Trail) (8,600 র্লার)।  

• এক্টট থক্য়স্ক ও বযাখ্যািূলক্ িাইর্ অন্তভুনক্ত িাক্পব এির্ এক্টট র্িুর্ 

হেইলপ র্ থদপয় এক্টট অযাপেিপর্াগয হেইল স্থাপপর্র জর্য হেন্ডি অব হিাথরউ 

হলক্ হেট পাক্ন (Friends of Moreau Lake State Park) (48,928 র্লার)।  

•  ার্ির্ র্দীপি প্রপবি ক্পরপে এির্ এক্টট িাখ্া-র্দীর উপর র্িার্ি আক্াপরর 

হিপয় হোট আক্াপরর এক্টট ক্ালভাটন প্রথিস্থাপর্ ক্রপি প্রপক্ৌিল পথরক্ল্পর্া ও 

হেথিথফ্পক্ির্ প্রণয়র্ ক্রার জর্য আপার  ার্ির্ র্দনার্ ক্যাটথস্কল প্রাকৃ্থিক্ 

িম্পদ োে (Upper Hudson Northern Catskill Natural Resource Trust) বা 

থগ্রর্ লযান্ড োে (Greene Land Trust) (8,800 র্লার)।  

  

Central New York  

• এক্টট থক্য়স্ক ও পপির র্াপর থিক্ষািূলক্ িাইর্ ি  পাথক্নং লট হিপক্ 

পযাথভথলয়র্, হরেরুি, ও হলপক্র উপকূ্ল পর্ নন্ত িপল র্াওয়া িম্পূণ ন 

অযাপেিপর্াগয এক্টট হেইল তিথরর জর্য হেন্ডি অব হিক্তেপক্া পপয়ি পাক্ন 

(Friends of Mexico Point Park) (30,592 র্লার)।  

  

বিঙ্গার হলকি  

• পথরপবিবান্ধব উপক্রণ বযব ার ক্পর হবাট াউজ ও DEC-এর জায়গাগুপলা 

হিপক্ হরাথয়ং র্ক্ পর্ নন্ত অযাপেি প্রদার্ ক্রপব এির্ এক্টট পুপরাপুথরভাপব 

অযাপেিপর্াগয পি স্থাপর্ ক্রার জর্য রপিোর ইর্ক্্লুথিভ ক্থিউথর্টট হরাথয়ং 

(Rochester Inclusive Community Rowing) (11,592 র্লার)।  

• পাপক্নর আক্নাইভ ও িংগ্র  থর্ক্তজটাল র্রপর্ রূপান্তর ক্রার জর্য িপর্র্বাগ ন 

গাপর্নন্স ও িযার্ির্ হেট থ পোথরক্ পাক্ন (Sonnenberg Gardens and 

Mansion State Historic Park) (12,568 র্লার)।  

• আপার ফ্লি এলাক্ায় থিথভথলয়ার্ ক্র্জাপভনির্ ক্প নি (Civilian Conservation 

Corps)-এর ইথি াি পুর্রুিার ও িংরক্ষণ ক্রার জর্য হেন্ডি অব হলিওি ন 

হেট পাক্ন (Friends of Letchworth State Park) (10,750 র্লার)।  

• হেইল বযাপী থবপণর্, বযবিা প্রথিষ্ঠার্ আকৃ্ষ্টক্রণ ও প্রবকৃ্তি, এবং অথি 

গুরুত্বপূণ ন হেইল হিপক্ টাউর্ পর্ নন্ত িংপর্াগ িম্পূণ ন ক্রপি িিি নর্ প্রদার্ ও 

ি থবল উপতালর্ ইিযাথদর উপর হজার হদওয়া থগথর্ি ভযাথল হেইল টাউর্ 

ইথর্থিপয়টটপভর (Genesee Valley Trail Town Initiative) জর্য হপিাগি, 

ক্থিউথর্টট-পর্ নাপয়র িিন্বয় ও ক্াথরগথর ি পর্াথগিার হক্ষপে ি ায়িা প্রদার্ 

ক্রপি হেন্ডি অব দয থগথর্ি ভযাথল থগ্রর্ওপয় (Friends of the Genesee Valley 

Greenway) (60,000 র্লার)।  



  

 াডির্ ভোবল  

• িংস্থার উন্নয়র্ ক্ার্ নক্লাপ িূলযায়র্, পথরিাজনর্, ও বাস্তবায়র্ ক্রপি এক্জর্ 

উন্নয়র্ ক্ি নক্িনা থর্র্ুক্ত ক্রা এবং বড় র্রপর্র উপ ারদািা ও িম্ভাবর্ািয় 

বযক্তক্তপদর ির্াক্ত, লালর্, অর্ুপরার্, ও িত্ত্বাবর্ার্ ক্রার জর্য বযার্ারিযার্ ক্যািল 

োে (Bannerman Castle Trust) (100,000 র্লার)।  

• েযাটিবাগ ন হেট থ পোথরক্ িাইপট (Staatsburgh State Historic Site) 

লাইপেথরর জর্য ঐথি াথিক্ ঝালর পুর্রায় তিথর ক্রপি ঐথি াথিক্ভাপব থর্ভুনল 

উপক্রণ ক্রয় ক্রার জর্য হেন্ডি অব থিলি িযার্ির্ (Friends of Mills 

Mansion) (32,000 র্লার)।  

• থক্পার'ি  াউজ থভক্তজটর হিিাপরর  (Keeper's House Visitor Center) বাথ যক্ 

অবস্থা এবং ভবর্টটর ADA ক্িপ্লাপয়ি প্রপবিপপির বযব ারপর্াগযিা ও আক্ষ নণ 

উন্নি ক্রপি এবং এক্ইিাপি দি নর্ািীপদরপক্ অযাথক্উর্াক্ট-এর ক্ার্ নক্রি আপরা 

ভাপলাভাপব অর্ুর্াবর্ ক্রপি িা ার্য ক্রার জর্য হক্রাটর্ র্যাি হিপক্ এক্টট 

হিারণ ও হিক্াথর্ক্যাল থর্ভাইি স্থাপর্ ক্রার জর্য হেন্ডি অব দয ওল্ড হক্রাটর্ 

অযাথক্উর্াক্ট (Friends of the Old Croton Aqueduct) (26,427 র্লার)।  

• ক্থিউথর্টটর িদিয, দািা, ও হেচ্ছাপিবক্পদর িাপি হর্াগাপর্াগ ক্রপি এবং 

অর্ুষ্ঠার্, থর্উজপলটার, ও িপিার্পর্র িার্যপি অথর্ক্ির গভীর িম্পকৃ্তিা তিথর 

ক্রপি এক্জর্ ক্থিউথর্টট আউটথরি হক্াঅথর্নপর্টর (Community Outreach 

Coordinator) থর্র্ুক্ত ক্রার জর্য থলটল হোথর্ পপয়ি থিটটপজন্স 

অযাপিাথিপয়ির্ (Little Stony Point Citizens Association) (16,200 র্লার)।  

• ক্থিউথর্টটপি প্রিারক্ার্ ন পথরিালর্ার িক্ষিিা উন্নি ক্রপবর্ এবং হোথর্ থক্ল 

ফ্াপি নর (Stony Kill Farm) ও এর িংথিষ্ট হেইলগুপলার ি্টুয়ার্নথিপপর জর্য 

হেচ্ছাপিবক্পদর িম্পকৃ্ত ক্রপবর্ এির্ হেচ্ছাপিবী ও আউটথরি িযাপর্জার 

থর্পয়াগ ক্রার জর্য হোথর্ থক্ল ফ্াউপন্ডির্ (Stony Kill Foundation) (76,104 

র্লার)।  

•  াই সু্কপলর থিক্ষািীপদর জর্য এক্টট পাইলট হিির ক্ি নিূথি তিথর ক্রপি এবং 

থবজ্ঞার্ ও ইথি াি থবষপয়  াপি-ক্লপি থিক্ষাদার্ ক্রপি হগ্রর্ 4-এর আপরা হবথি 

থিক্ষািীপদর থর্পয় আিার প্রপিষ্টার জর্য ি থবল প্রদার্ ক্রপি, এবং হিইিাপি 

দী নপিয়াদী প্রভাব িূলযায়পর্র জর্য অিীি ক্ি নিূথির অংিগ্র ণক্ারীপদর থর্পয় 

এক্টট পর্ নপবক্ষণিূলক্ অর্যয়র্ পথরিালর্া ক্রার জর্য হেন্ডি অব রক্লযান্ড 

হলক্ এন্ড হুক্ িাউপির্ (Friends of Rockland Lake and Hook Mountain) 

 (68,000 র্লার)।  

  

Long Island  

• োউপটর বংিথবস্তার, পথরির্ না ও খ্াবার খ্াওয়াপর্া হদখ্া, এবং জলপরাি 

পুর্রুিাপরর িাপি িম্পকৃ্ত ক্াজ িম্পপক্ন জার্ার জর্য  যািাথর ভবপর্র 



পর্ নপবক্ষণ হর্পক্ এক্টট বযাখ্যািূলক্ প্রদি নর্ীর র্ক্িা প্রণয়র্ ও হিটট স্থাপর্ 

ক্রার জর্য হেন্ডি অব ক্পর্টপক্াট (Friends of Connetquot) (41,000 

র্লার)।  

• িংস্থার প্রিািথর্ক্ ও প্ররু্ক্তক্তগি অবক্াঠাপিা  ালর্াগাদ ক্রার িার্যপি িক্ষিিা 

বকৃ্তি ক্রার জর্য লং আইলযান্ড থগ্রর্পবল্ট হেইল ক্র্ফ্াপরন্স (Long Island 

Greenbelt Trail Conference) (25,670 র্লার)।  

  

বর্উ ইয়কন বিটট  

• পাপক্নর উচ্চ বযব াপরর ক্ারপণ গযাথি প্লাজা হেট পাপক্ন (Gantry Plaza State 

Park) হদখ্া হদওয়া লযান্ডপস্কপ িংক্রান্ত থবথভন্ন িিিযার প্রথিক্াপরর জর্য হেন্ডি 

অব গযাথি প্লাজা হেট পাক্ন (Friends of Gantry Plaza State Park) (15,500 

র্লার)।  

  

North Country  

• থর্উ ইয়পক্নর িপব নাচ্চ পব নি, িাউি িাথি নপি র্াওয়ার পূব ন পাপির পিগুপলার 

িপর্য এক্টট, হফ্লপি হেইপল হটক্িই হেইল িংস্কারক্াজ িম্পন্ন ক্রার জর্য 

অযাথর্রর্র্যাক্ িাউপির্ ক্লাব (Adirondack Mountain Club) (14,750 র্লার)।  

• ফ্ায়ার টাওয়ার লযাক্তন্ডং এর হিরািি এবং স্থার্ীয় পাবথলক্ সু্কলগুপলাপি 

প্রিারক্ার্ ন িম্পন্ন ক্রপি অযাজর িাউপির্ হেন্ডি (Azure Mountain Friends) 

 (3,600 র্লার)।  

• জর্ োউর্ ফ্াি ন হেট থ পোথরক্ িাইপটর ( John Brown Farm State Historic 

Site) হেন্ডি গ্রুপপর ক্ার্ নক্াথরিা ও স্থাথয়ত্ব থর্ক্তিি ক্রপব এির্ এক্টট অথভর্ব 

হক্ৌিলগি পথরক্ল্পর্া প্রক্তক্রয়ার িার্যপি িক্ষিিা গপড় হিালার জর্য জর্ োউর্ 

থলভি (John Brown Lives)! (26,500 র্লার)।  

  

িাউদার্ ন টটয়ার  

• ঐথি াথিক্ ওল্ড থিপলর োদ প্রথিস্থাপপর্র জর্য হেন্ডি অব রবাটন এইি. 

টেিযার্ হেট পাক্ন (Friends of Robert H. Treman State Park) (36,140 র্লার)।  

• প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রবীণপদর প্রথি থবপিষ হজার থদপয় থিক্ষািীপদর, িরুণপদর, 

পথরবারগুপলার, এবং থবপিষভাপব আগ্র ী গ্রুপগুপলার জর্য থিক্ষািূলক্ ক্ি নিূথি 

প্রণয়র্ ক্রপবর্, হর্িৃত্ব থদপবর্, ও িংগটঠি ক্রপবর্ এির্ এক্জর্ পথরপবি 

থবষয়ক্ থিক্ষপক্র পদ তিথরর জর্য হেন্ডি অব রজাি ন (Friends of Rogers) 

 (80,000 র্লার)।  

  



ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

• ঐথি াথিক্ হরর্  াউজ িথিল (Red House Sawmill) িংস্কাপরর জর্য হেন্ডি 

অব অযাথলগার্ হেট পাক্ন (Friends of Allegany State Park) (23,400 র্লার)।  

• প্রভাব: থক্ভাপব িংস্থার বকৃ্তি  টাপর্া ও টটথক্পয় রাখ্া র্াপব হি িম্পপক্ন 

ক্র্িাল্টযাি এর ি ায়িা থর্পয় থির্ হিপক্ পা াঁি বের হিয়াদী এক্টট হরার্িযাপ 

প্রস্তুি ক্রার জর্য হেন্ডি ইিপ্রুথভং অযাথলগাথর্ ক্াউথি হেইলি (Friends 

Improving Allegany County Trails) (10,000 র্লার)।  

• ঐথি াথিক্ থিপয়টাপরর থিথলং িংস্কাপরর জর্য র্ায়াগ্রা হপাে থিপয়টার (Niagara 

Post Theater) (30,379 র্লার)।  

• 18িি িিাব্দীর দুইটট আইক্থর্ক্ ঐথি াথিক্ দুপভনদয ক্াঠাপিা িংস্কাপরর জর্য 

ওল্ড হফ্াটন র্ায়াগ্রা অযাপিাথিপয়ির্ (Old Fort Niagara Association (75,000 

র্লার)।  

  

2023 অি নবেপরর প্রণীি বাপজপট, জলবায় ুপথরবিনর্ প্রিির্ ও অথভপর্াজপর্র প্রপিষ্টায় ি ায়িা 

ক্রা, হটক্িই কৃ্থষর প্রিাপরর জর্য কৃ্থষ িংস্থার্গুপলার উন্নয়র্, আিাপদর পাথর্র উৎিগুপলা 

িুরথক্ষি রাখ্া, িংরক্ষপণর প্রপিষ্টা এথগপয় হর্ওয়া, এবং থর্উ ইয়ক্নবািীপদর জর্য থিতথবপর্াদপর্র 

িুপর্াগ-িুথবর্া িরবরা  ক্রার জর্য হরক্র্ন িটৃষ্টক্ারী 400 থিথলয়র্ র্লাপরর পথরপবি িুরক্ষা 

ি থবপলর অংি থ পিপব পাক্ন ও হেইল অংিীদাথরত্ব অর্ুদার্ ি থবপলর পরবিী রাউপন্ডর জর্য 

2 থিথলয়র্ র্লার বরাদ্দ ক্রা  পয়পে। হিইিাপি, এই বাপজপট হেট পাক্নগুপলার জর্য বরাদ্দকৃ্ি 

ি থবপলর পথরিাণ 140 থিথলয়র্ র্লার বকৃ্তি ক্পর হিাট 250 থিথলয়র্ র্লাপর উন্নীি ক্রা 

 পয়পে। এই বথর্ নি অংি থর্উ ইয়ক্ন হেপটর পাক্নগুপলার বকৃ্তি ও উন্নয়পর্র জর্য থবথর্পয়াগ ক্রা 

 পব। উপেখ্পর্াগয িাোর এই থবথর্পয়াগ থর্উ ইয়পক্নর ফ্ল্যাগথিপ পাক্নগুপলার িলিার্ রূপান্তপর 

িা ার্য ক্রপব এবং পাপক্নর থিপেিজপুড় গুরুত্বপূণ ন অবক্াঠাপিা প্রক্ল্পগুপলাপক্ ি ায়িা 

ক্রপব।  

  

পাক্নি এন্ড হেইলি থর্উ ইয়ক্ন থর্উ ইয়পক্নর পাক্ন ও হেইলগুপলার জর্য হেটবযাপী িীষ ন 

িিি নক্, র্া িরক্াথর-হবিরক্াথর অংিীদাথরত্ব িক্তক্তিালী ক্রা এবং িবজু স্থার্ বযব ার ও 

উপপভাপগর িার্যপি থর্উ ইয়ক্নবািীপদর োস্থয, অি নর্ীথি, ও জীবর্র্াপপর্র িার্ উন্নি ক্রার 

জর্য িৃণিূল পর্ নাপয়র গ্রুপগুপলার িাপি 35 বের র্পর ক্াজ ক্পর র্াপচ্ছ। আপরা িপিযর জর্য 

থভক্তজট ক্রুর্ www.ptny.org।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেপটর পাক্ন, থবপর্াদর্ ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation 

Historic Preservation) 250টটরও হবথি েিন্ত্র পাক্ন, ঐথি াথিক্ স্থার্, থিতথবপর্াদর্িলূক্ হেইল 

ও হবাট লপঞ্চর হদখ্াপিার্া ক্পর, হর্গুপলাপি বের 78 থিথলয়র্ দি নর্ািী থভক্তজট ক্পর িাপক্। 

হেট পাপক্নর থিতথবপর্াদপর্র এলাক্া িম্পপক্ন আপরা িিয হপপি 518-474-0456 র্িপর হফ্ার্ 

ক্রুর্ অিবা থভক্তজট ক্রুর্ parks.ny.gov টঠক্ার্ায়,  হফ্িবুপক্ (Facebook) িংর্ুক্ত হ ার্ 

অিবা  টুইটাপর (Twitter) অর্ুিরণ ক্রুর্।  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7a6e8bf0-25f5b2b1-7a6c72c5-000babda0106-f00d92fc70171658&q=1&e=8993aff2-7aa0-49c3-a58c-2c3d4695387f&u=http%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7a6e8bf0-25f5b2b1-7a6c72c5-000babda0106-f00d92fc70171658&q=1&e=8993aff2-7aa0-49c3-a58c-2c3d4695387f&u=http%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7a6e8bf0-25f5b2b1-7a6c72c5-000babda0106-f00d92fc70171658&q=1&e=8993aff2-7aa0-49c3-a58c-2c3d4695387f&u=http%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2F
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38486ba6833041164bcc08da39b84d57%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885761014040684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EtC5Nw%2F45TwL32dSlK4mCkClKByDFPxJFJara3mKG2g%3D&reserved=0
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