
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 'হগট আউটম্ব ার অোন্ড হগট টুম্বগদার হ ' উদযাপম্বর্র হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

11 জুর্ েবর্িার হেট পাকন এিং সি নজর্ীর্ জবিম্বে পবরিার-িান্ধি বিম্বর্াদর্ এিং িজার 

অন্তভুনক্তিিলূক এিং অোম্বেসম্বযাগে বদর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াkল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে 'হগট আউটর ার অ্যান্ড হগট টুরগদার হ ' 

ইরভন্টগুথল থর্উ ইয়ক্ন রাজয জরু়ে 21টট থর্র্ নাথিত স্থারর্ শথর্র্ার, 11 জরু্ অ্র্ুটিত  রর্৷ থর্উ 

ইয়ক্ন হেট থ পাটনরেন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্রেন্টাল ক্র্জাররভশর্ (New York State Department 

of Environmental Conservation) এর্ং হেট অ্থফস অ্ফ পাক্ন, থরক্রিরয়শর্ অ্যান্ড থ রোথরক্ 

থিজাররভশর্ (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), অ্থফস ফর 

থপপল ফর হ রভলপরেন্টাল থ রজথর্থলটটস (Office for People with Developmental 

Disabilities) এর্ং হভরটরান্স সাথভনরসর থর্ভাগ (Division of Veterans' Services) এর সারি 

অ্ংশীদাথররে োর্ুষরক্ িকৃ্থতর সারি সংেুক্ত ক্ররত এর্ং র্থ রঙ্গরর্র র্থধ নত অ্যারেস িদার্ 

ক্রার জর্য থর্র্ােূরলয এর্ং ক্ে খররি ইরভরন্টর আরয়াজর্ ক্ররে। হগট আউটর ার অ্যান্ড হগট 

টুরগদার হ  েজা, স্বাস্থযক্র ক্রিয়াক্লারপর জর্য সেস্ত হোগযতার, র্য়রসর, পথরিরয়র এর্ং 

পশ্চাদপরটর োর্ুষরক্ এক্ক্রিত ক্ররর্ র্যর্ ারক্ারীরদর বর্থিিযরক্ থর্স্তৃত ক্রার জর্য এর্ং 

রারজযর সর্ নজর্ীর্ জথেরত অ্যারেরসর অ্ন্তভুনক্রক্ত থর্ক্রশ্চত ক্রার জর্য এক্টট র্তুর্ গভর্ নররর 

উরদযারগর সূির্ার অ্ংশ থ সারর্।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হদরশর সর্ হিরয় দশ নর্ীয়, অ্যারেসরোগয র্থ রঙ্গরর্র স্থারর্র আর্াসস্থল, এর্ং হগট 

আউটর ার অ্যান্ড হগট টুরগদার হ  শুধ ুএই স্থার্গুথল িদশ নর্ ক্রার জর্য র্য়, সেস্ত হোগযতার 

োর্ুষরদর দ্বারা তারদর র্যর্ াররক্ উৎসাথ ত ক্রার এক্টট দদুনান্ত সুরোগ," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "সেস্ত পশ্চাদপরটর এর্ং ক্ষেতার োর্ুষরদর এক্ সারি এই েজাদার, অ্যারেসরোগয 

র্থ রঙ্গর্ ক্রিয়াক্লাপগুথলরত অ্ংশ থর্রত উৎসাথ ত ক্রার োধযরে, থর্উ ইয়ক্ন হেট র্াথক্ 

জাথতর অ্র্সুরণ ক্রার জর্য অ্ন্তভুনক্রক্তর এক্টট ের ল বতথর ক্ররে।"  

  

রাজয জরু়ে 21টট ইরভরন্ট, অ্ংশগ্র ণক্ারীরদর র্তুর্ দক্ষতা আথর্ষ্কার ক্ররত এর্ং োে ধরা, 

িকৃ্থতর েরধয  া াঁটা এর্ং  াইথক্ং, পাথখ হদখা, তীরন্দাজী, ক্যাম্পং, পযা থলং এর্ং আরও অ্রর্ক্ 

থক্েুর েরতা পথরথিথত-স্তররর র্থ রঙ্গর্ থর্রর্াদর্ ক্াে নিে উপরভাগ ক্ররত উৎসাথ ত ক্রা  রর্। 

িথতটট ইরভন্ট থর্রাপরদ এর্ং র্জায় রাখা োয় এের্ভারর্ র্াইররর পথররর্শ উপরভাগ ক্রার 



উপায়গুথল  াইলাইট ক্ররর্। সর্গুথল অ্র্স্থার্ অ্যারেসরোগয ক্াে নক্লারপর এক্টট থর্র্ নাথিত 

গুচ্ছ িদার্ ক্ররর্; এর্ং অ্থভরোক্রজত সরঞ্জারের র্যর্ ার িদশ নর্ িদার্ ক্রা  রর্ র্হু সাইরট, 

োর েরধয আরে হেইল এর্ং সেুদ্র বসক্ত িলারফরার স ায়ক্, তীরন্দাজীরত স ায়তা ক্রার 

েযান্ড, োে ধরার জর্য  ারতর সেি নর্ এর্ং আরও অ্রর্ক্ থক্েু।  

  

থর্উ ইয়রক্নর হগট আউটর ারস অ্যান্ড হগট টুরগদার হ  র্যাশর্াল হগট আউটর ার হ -র সারি 

থেরল োয়, ো  ল এক্টট স্বাস্থযক্র, সক্রিয় র্থ রঙ্গরর্র েজারক্ উৎসাথ ত ক্রার জর্য এক্টট 

র্াথষ নক্ ইরভন্ট।  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বজের বিফ ব ম্বজবিবলটট কি নকেনা বকোবল ন ব ল িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়রক্ন, 

আেরা সর্ হিরয় অ্থর্শ্বাসয পাক্ন এর্ং রাষ্ট্রীয় সর্ নজর্ীর্ জথে ররয়রে, এর্ং আথে হরাোক্রিত হে 

হগট আউটর ার এর্ং হগট টুরগদার হ  অ্র্ুটিত  রচ্ছ িথতর্ন্ধীরা ক্ীভারর্ রাজয জরু়ে উপলব্ধ 

সেস্ত অ্যারেসরোগয বর্থশষ্ট্যগুথল উপরভাগ ক্ররত পাররর্ এর্ং তারদর তা ক্রা উথিত হস থর্ষয় 

তুরল ধরার জর্য। আথে গভর্ নর হ াক্ল, OPWDD, NYS পাক্নস, DEC এর্ং থ থভশর্ অ্ফ 

হভরটরান্স সাথভনরসসরক্ (Division of Veterans Services) ধর্যর্াদ জার্ারত িাই িথতর্ন্ধী 

র্যক্রক্তরদর জর্য এই িকৃ্থতর স্থার্গুথলর অ্ন্তভুনক্ত ক্রার জর্য এর্ং অ্যারেসরোগযতারক্ 

অ্গ্রাথধক্ার হদওয়ার জর্য।"  

  

িাবসল হসম্বগাস, ব পাটনম্বিন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল কঞ্জারম্বভেম্বর্র (Department of 

Environmental Conversation) কবিের্ার িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়রক্নর দদুনান্ত র্থ রঙ্গরর্র 

স্থার্গুথল সক্রলর জর্য এর্ং DEC আোরদর ভূথে, জল এর্ং সুথর্ধাগুথলরত সেস্ত দশ নক্রদর 

এক্টট অ্ন্তভুনক্ত, স্বাগত, এর্ং থর্রাপদ র্থ রঙ্গর্ অ্থভজ্ঞতা িদারর্র জর্য িথতশ্রুথতর্দ্ধ। আেরা 

এই ইরভরন্ট আোরদর ভথগর্ী রারজযর এরজক্রন্সগুথলর সারি অ্ংশীদার  রত হপরর এর্ং সেস্ত 

র্য়রসর, হোগযতার, পথরিরয়র এর্ং অ্থভজ্ঞতার থর্উ ইয়ক্নর্াসীরদর জর্য র্থ রঙ্গরর্র সারি 

সংরোগরক্ আরও স জলভয ক্ররত হপরর হরাোক্রিত।"  

  

এবরক কুম্বলবস , হেট পাকনস কবিের্ার িম্বলম্বের্, "পাক্নগুথল  ল রাজয জরু়ে র্নু্ধর্ান্ধর্ 

এর্ং পথরর্াররর জর্য িকৃ্থতর েরধয সেরর্ত  ওয়ার স্থার্ এর্ং থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্নস আোরদর 

পাক্নগুথলরত োরত সেস্ত হোগযতার সেস্ত োর্ুষ স্বাগত হর্াধ ক্ররর্ এর্ং আেরা ো িদার্ ক্থর 

তা অ্র্ুভর্ ক্রার সোর্ সুরোগ পার্ তা থর্ক্রশ্চত ক্ররত িথতশ্রুথতর্দ্ধ৷ হগট আউটর ার অ্যান্ড 

হগট টুরগদার হ  থর্উ ইয়রক্নর আশ্চে নজর্ক্ দৃশযপট এর্ং থর্রর্াদরর্র িিুর সুরোগ তুরল ধরর ো 

িরতযরক্র উপরভাগ ক্রার জর্য অ্যারেসরোগয। এই উরেজর্াপূণ ন হিাগ্রারে স রোথগতার জর্য 

আোরদর অ্থফস ফর থপপল উইি হ রভলপরেন্টাল থ জঅ্যাথর্থলটটজ, পথররর্শ সংরক্ষণ 

থর্ভাগ এর্ং হভরটরান্স সাথভনরসর থর্ভারগ আোরদর অ্ংশীদাররদর ধর্যর্াদ। আেরা আশা ক্থর 

িরতযরক্ই তারদর পাক্নগুথল অ্রেষরণর োধযরে র্াইরর দুদনান্ত সেয় ক্াটারর্।"  

  

হকবর ই. বর্ম্বফল্ড, উন্নয়র্িূলক প্রবেিন্ধীম্বদর জর্ে NYS অবফম্বসর কবিের্ার িম্বলর্, 

"আথে িথতর্ন্ধী র্যক্রক্তরদর স্বাি নরক্ েধযেথর্ ক্রর রাখার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যর্াদ জার্ারত 

িাই৷ OPWDD অ্তযন্ত আর্ক্রন্দত NYS পাক্নস, DEC এর্ং থ থভশর্ অ্ফ হভরটরান্স সাথভনরসর সারি 

হগট আউটর ারস অ্যান্ড হগট টুরগদার হ র থর্ষরয় অ্ংশীদাথরে ক্ররত হপরর, ক্ারণ এটট 



আোরদর রারজযর সংস্থাগুথলর েরধয িথতর্ন্ধী র্যক্রক্তরদর োরত বদর্ক্রন্দর্ ক্াজক্রে ন অ্ন্তভুনক্ত ক্রা 

 য় হস থর্ষরয় অ্ঙ্গীক্ারর্দ্ধতা িদশ নর্ ক্রর। OPWDD-হত আোরদর লক্ষয  ল আেরা োরদর 

স ায়তা ক্থর তারদর আরও সেদৃ্ধ জীর্র্োপর্ ক্ররত এর্ং তারদর সম্প্রদারয় সপূণ নভারর্ 

অ্ংশগ্র ণ ক্ররত স ায়তা ক্রা। হগট আউটর ারস অ্যান্ড হগট টুরগদার হ  থর্উ ইয়রক্নর 

িরর্শরোগয পাক্ন এর্ং DEC ভূথেরত সেস্ত হোগযতার োর্ুষরদর জর্য অ্ন্তভুনক্রক্তর এক্টট েজার 

থদর্  ওয়ার িথতশ্রুথত হদয়।"  

  

বভবভয়ার্া ব ম্বকাম্ব র্, বর্উ ইয়কন হেট ব বভের্ অফ হভম্বটরান্স সাবভনম্বসম্বসর ব ম্বরক্টর 

িম্বলম্বের্, "আেরা রাজয সরক্ারর আোরদর অ্ংশীদাররদর িলোর্ ক্ারজর জর্য অ্তযন্ত 

কৃ্তজ্ঞ োরা থর্উ ইয়রক্নর সরয়র্রোথর্র্ জথে এর্ং জরলর র্থধ নত অ্যারেস এর্ং ইকু্যইটটর জর্য 

িাপ অ্র্যা ত হররখরের্ এর্ং আেরা র্থ রঙ্গর্ হিরাথপর অ্যারেস িসাথরত ক্ররত এক্ সারি 

আোরদর ক্াজ িাথলরয় হেরত হপরর উচ্ছাথসত।"  

  

িকৃ্থত এর্ং র্থ রঙ্গর্ থিেথর্রর্াদরর্র অ্যারেরসর িরয়াজর্ীয়তা ক্খর্ই এখর্ক্ার হিরয় হর্থশ 

থেল র্া। বশশরর্র স্িূলতা গত 20 র্েরর থদ্বগুণ  রয়রে, এর্ং গ়ে আরেথরক্ার্ থশশু িথতথদর্ 

অ্সংগটিত র্থ রঙ্গরর্র হখলায় 30 থেথর্রটর েরতা ক্ে সেয় ক্াটায় এর্ং এক্টট ইরলক্েথর্ক্ 

ক্রিরর্র সােরর্ িথতথদর্ সাত  ণ্টারও হর্থশ সেয় র্যয় ক্রর। হক্াথভ -19 ে াোরী িলাক্ালীর্, 

থর্উ ইয়ক্নর্াসীরা িকৃ্থতর হক্ারল সেয় ক্াটার্ার জর্য র্াথ যক্ এর্ং সরক্াথর জথেগুথলর সুথর্ধা 

থর্রয়রের্ ো শারীথরক্ এর্ং োর্থসক্ স্বারস্থযর জর্য ভাল। হগট আউটর ারস এর্ং হগট টুরগদার 

হ  ইরভন্টগুথল থর্উ ইয়ক্নর্াসীরদর স্বাস্থযক্র র্থ রঙ্গরর্র ক্রিয়াক্লাপ হিষ্ট্া ক্রার হক্ষরি সেস্ত 

দক্ষতার স্তররর সেি নর্ ক্রর।  

  

DEC ইম্বভম্বন্টর অিস্থার্ এিং কায নক্রি  

  

DEC ইরভরন্টর অ্র্স্থার্:  

• অ্িল 1/লং আইলযান্ড: হ পরে  হলক্ হেট পাক্ন (র্াসাউ ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 2/NYC: োউন্ট লরররটা ইউথর্ক্ এলাক্া ( থরিেন্ড ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 3/ া সর্ ভযাথল: হোথর্ থক্ল ফাে ন এর্ভায়রর্রেন্টাল এ ুরক্শর্ হসন্টার 

 ( ারিস ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 3/ক্যাটথিলস: হক্রর্ি এল উইলসর্ ক্যাপগ্রাউন্ড (আলোর ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 3/ক্যাটথিলস: ক্যাটথিল্স থভক্রজটর হসন্টার (আলোর ক্াউথন্ট )  

• অ্িল 3/ া সর্ ভযাথল: লং  ক্ পাক্ন ( ারিস ক্াউথন্ট, থসথর্ক্  া সরর্র সারি 

অ্ংশীদাথররে)  

• অ্িল 4/ক্যাটথিলস: র্ি ন-সাউি হলক্ ক্যাপগ্রাউন্ড ( থগ্রর্ ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 4/রাজধার্ী অ্িল: ফাইভ থরভারস এর্ভায়রর্রেন্টাল এ ুরক্শর্ হসন্টার 

 (আলর্াথর্ ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 5/অ্যাথ রন্ডযাক্স: িারুর্ েযার্র ক্যাপগ্রাউন্ড (ওয়াররর্ ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 6/ওরয়োর্ ন অ্যাথ রর্ যাক্স: হলাথভল ফররথি হ ের্রিশর্ এলাক্া (লুইস 

ক্াউথন্ট)  



• অ্িল 7/রসন্ট্রাল NY: রজাস ন এর্ভায়রর্রেন্টাল এ ুরক্শর্ হসন্টার (রির্ারঙ্গা ক্াউথন্ট)  

• অ্িল 8/রসন্ট্রাল NY: ADK আউটর ার এেরপা (ের্ররা ক্াউথন্ট) এর সারি এক্রোরগ  

• অ্িল 9/ওরয়োর্ ন NY: হরইর্োইর্ উ স এর্ভায়রর্রেন্টাল এ ুরক্শর্ হসন্টার (এথর 

ক্াউথন্ট)  

  

সেস্ত অ্র্স্থারর্ হুইলরিয়ার অ্যারেসরোগয বর্থশষ্ট্য এর্ং র্ািরুে এর্ং থর্থদনষ্ট্ থর্রর্াদরর্র 

সুরোগগুথল স  ক্রিয়াক্লাপগুথল অ্ফার ক্রর৷ অ্র্ুগ্র  ক্রর র্াসস্থারর্র অ্র্ুররাধ স  এর্ং 

িথতটট সাইরট িদে অ্থভরোক্রজত সরঞ্জাে এর্ং ক্রিয়াক্লাপগুথল সপরক্ন জার্রত সরাসথর 

ইরভন্ট সেেয়ক্ারীর সারি হোগারোগ ক্রুর্।  

  

DEC ফযাথসথলটটগুথলরত ক্রিয়াক্লাপগুথলর েরধয থর্ম্নথলথখতগুথল অ্ন্তভুনক্ত ররয়রে:  

• োে ধরা: আই থফশ NY হিাগ্রাে িরতযরক্র জর্য থর্র্ােরূলয ক্যাি-অ্যান্ড-থরথলজ োে 

ধরার থিথর্ক্ অ্ফার ক্ররর্। োে ধরার সরঞ্জাে, হক্ৌশল, িথর্ধার্, খরি পরােশ ন এর্ং 

োে ধরার ভাল জায়গা সপরক্ন জার্রু্। অ্ংশগ্র ণক্ারীরা তারদর থর্জস্ব সরঞ্জাে 

আর্রত পাররর্, থক্ন্তু র  এর্ং থরলও ধর হর্ওয়ার জর্য পাওয়া োরর্।  

• ক্যাম্পং 101: দশ নর্ািীরা লরর্ এক্টট তা াঁর্ু স্থাপর্ ক্রর এর্ং ক্যাম্পং ভ্রেরণর জর্য 

ক্ীভারর্ পযাক্ ক্ররত  য় তা থশরখ ক্যাম্পং এর িািথেক্ ক্াজগুথল ক্রার হিষ্ট্া ক্ররত 

পাররর্।  

• পযা থলং: অ্ংশগ্র ণক্ারীরা এই েজাদার দ্রুত র্ধ নর্শীল হখলার েূল থর্ষয়গুথল থশখরত 

পাররর্ এর্ং জরল হর্ররার্র হিষ্ট্া ক্ররত পাররর্৷  

• তীরন্দাজী: অ্ংশগ্র ণক্ারীরা এক্টট ধর্ুক্ এর্ং তীর থদরয় িা াঁদোথররত লক্ষযরভদ ক্রার 

হিষ্ট্া ক্ররত পাররর্ এর্ং গুরুেপূণ ন থর্রাপোর পরােশ ন থশখরত পাররর্।  

• পাথখ হদখা: অ্ংশগ্র ণক্ারীরা িায় হেরক্ারর্া জায়গায় পাথখ হদখা উপরভাগ ক্রা ক্তটা 

স জ এর্ং েজাদার তা থশখরত পাররর্।  

•  াইথক্ং: অ্ংশগ্র ণক্ারীরা এক্টট হোট  াইরক্ হেরত পাররর্ এর্ং থর্রজরাই থর্খুাঁত পি 

খুাঁরজ হর্র ক্রার হেৌথলক্ থর্ষয়গুথল থশখরত পাররর্৷  

• র্থ রঙ্গরর্র থর্রাপো: িস্তুত এর্ং থর্রাপদ িাক্ার িািথেক্ থর্ষয়গুথল থশখুর্ োরত সেস্ত 

র্থ রঙ্গর্ অ্যা রভিারগুথল ভাল  য়৷  

• অ্যারেসরোগয র্থ রঙ্গর্ থর্রর্াদর্:  াইথক্ং, ক্যাম্পং, পাথখ হদখা, োে ধরা এর্ং হর্াটটং 

স  রারজযর জথেগুথলরত অ্যারেসরোগয র্থ রঙ্গর্ থর্রর্াদরর্র সুরোগগুথল সপরক্ন 

অ্থভজ্ঞতা থর্র্ এর্ং থশখুর্।  

• লং  ক্ পারক্ন, অ্ংশগ্র ণক্ারীরা র  এর্ং থরল থদরয় োে ধরা হশখার পাশাপাথশ  া সর্ 

র্দীরত জাল থদরয় োে ধরার হক্ৌশল সপরক্ন থশখরত পাররর্। এক্জর্ স্প্যাথর্শ হদাভাষী 

এই ইরভরন্টর জর্য সাইরট উপথস্থত িাক্রর্র্।  

     

োউন্ট হলারররটার ইরভন্ট ো়োও, DEC এর্ং NOAA ওয়ার্ল্ন থফশ োইরগ্রশর্ হ র অ্ংশ থ সারর্ 

হেরটর্ আইলযারন্ডর হলের্ ক্রিক্ পারক্ন দুপুর 12টা হিরক্ 2টা পে নন্ত এক্টট থসথর্ং এর্ং হর্ট 

থফথশং ইরভরন্টর আরয়াজর্ ক্ররর্।  

  



সেস্ত DEC ইরভন্টগুথলর জর্য হক্ার্ েূলয লাগরর্ র্া। অ্থতথিরদর থপক্থর্রক্র েধযাহ্নরভাজ এর্ং 

তারদর থর্জস্ব হখলা র্া হখলার সরঞ্জাে আর্রত উৎসাথ ত ক্রা  য়। সেয়সূিী এর্ং থর্র্ন্ধর্ 

িরয়াজর্ীয়তা স  থর্শদ থর্র্রণ, DEC এর ওরয়র্সাইরট পাওয়া োরর্। লক্ষয ক্রুর্ হে ইরভরন্টর 

সেয় পথরর্থতনত  য়।  

  

হেট পাকন ইম্বভম্বন্টর অিস্থার্ এিং ক্তক্রয়াকলাপ  

  

হেট পারক্নর অ্র্স্থার্গুথল:  

• লং আইলযান্ড: সারের্ থের া হেট পাক্ন  

• র্ায়াগ্রা: র্ারফরলা  ারর্ার হেট পাক্ন  

• হজরর্থস:  যাথরেযার্ হেট পাক্ন  

• অ্যারলগথর্: অ্যারলগথর্ হেট পাক্ন  

• সারারটাগা রাজধার্ী অ্িল: সারারটাগা স্প্া হেট পাক্ন  

• থফঙ্গার হলক্স: টাও ার্ক্ ফলস হেট পাক্ন  

• NYC: হ থর্ ফযাররল থরভারর্যাে হেট পাক্ন  

• টযাক্থর্ক্: হলক্ টযাগক্াথর্ক্ হেট পাক্ন  

  

িথতটট অ্র্স্থারর্র জর্য হিাগ্রাে এর্ং সেয়সূিীর থর্র্রণ র্ীরি তাথলক্াভুক্ত ক্রা  রয়রে এর্ং 

www.parks.ny.gov এ পাওয়া োরর্। অ্র্ুিারর্র সেয় হক্ার্ পাথক্নং থফ হর্ওয়া  রর্ র্া। 

অ্থতথিরদর থপক্থর্রক্র েধযাহ্নরভাজ এর্ং তারদর থর্জস্ব হখলা র্া হখলার সরঞ্জাে আর্রত 

উৎসাথ ত ক্রা  য়। িথতটট অ্র্স্থারর্ দশ নর্ািীরদর সুথর্ধার থর্ষরয় থর্স্তাথরত জার্ার জর্য, 

www.parks.ny.gov এ োর্।  

  

DEC িায় পাাঁি থেথলয়র্ এক্র সরক্াথর জথের র্যর্স্থাপর্া ক্রর, োর েরধয ররয়রে অ্যাথ রন্ডযাক্ 

পাক্ন ও ক্যাটসথক্ল সংরথক্ষত র্র্ভূথের থতর্ থেথলয়র্ এক্র, 55টট ক্যাপগ্রাউন্ড এর্ং থদরর্ 

র্যর্ াররর স্থার্, 5,000 োইরলর হর্থশ আর্ুিাথর্ক্ হেইল এর্ং ক্রয়ক্শত হেইলর  , হর্াট লি 

ক্রার স্থার্, এর্ং োে ধরার  াট। আপর্ার পরর্তী আউটর ার অ্যা রভিার পথরক্ল্পর্া ক্রুর্ 

এর্ং আোরদর সারি েুক্ত  র্ হফসর্ুক্, টুইটার, থিক্ার এর্ং ইর্োগ্রারে।  

  

পাক্ন, থর্রর্াদর্ এর্ং ঐথত াথসক্ সংরক্ষরণর থর্উইয়ক্ন হেট অ্থফস (New York State Office of 

Parks, Recreation and Historic Preservation) 250 টটরও হর্থশ পাক্ন, ঐথত াথসক্ স্থার্, 

থর্রর্াদর্েূলক্ হেইল, গলফ হক্াস ন, হর্াট লি এর্ং আরও অ্রর্ক্ থক্েুর তত্ত্বার্ধার্ ক্রর, ো 

র্াথষ নক্ 78.4 থেথলয়র্ োর্ুষ পথরদশ নর্ ক্রর। এক্টট সাম্প্রথতক্ সেীক্ষায় হদখা হগরে হে থর্উ 

ইয়ক্ন হেট পাক্নগুথল পাক্ন এর্ং দশ নর্ািীরদর র্যরয় 5 থর্থলয়র্  লার রাজস্ব উৎপাদর্ ক্রর, ো 

িায় 54,000 িাক্থররক্ সেি নর্ ক্রর। এসর্ থর্রর্াদরর্র জায়গার হক্ারর্াটট সপরক্ন আররা 

তরিযর জর্য www.parks.ny.gov এ োর্, থর্র্ােূরলযর NY হেট পাক্নস এেরলারার (NY State 

Parks Explorer) হোর্াইল অ্যাপ  াউর্রলা  ক্রুর্ অ্ির্া 518.474.0456 র্ম্বরর হফার্ ক্রুর্। 

এো়োও, হফসর্ুক্, ইর্োগ্রাে ও টুইটারর সংেুক্ত হ ার্।   

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FcKJ9q%2Bz6ZtDpTyCEpksomT0V5t5%2BPVVK0p0SHsL4ZU%3D&reserved=0
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থর্উ ইয়ক্ন হেট অ্থফস ফর থপপল উইি হ রভলপরেন্টাল থ জঅ্যাথর্থলটটজ (New York State 

Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD) র্ুক্রদ্ধর্থৃেক্ অ্ক্ষেতা, হসথরব্রাল 

পযালথস,  াউর্ থসররাে, অ্টটজে হস্প্ক্োে থ জঅ্ নার এর্ং অ্র্যার্য স্নায়থর্ক্ িথতর্ন্ধক্তা 

স  উন্নয়র্েূলক্ িথতর্ন্ধী র্যক্রক্তরদর জর্য উচ্চ োরর্র র্যক্রক্ত-হক্ক্রিক্ স ায়তা এর্ং পথররষর্া 

িদার্ ক্রর। OPWDD সরাসথর এর্ং 600টটর হর্থশ অ্লাভজর্ক্ িদার্ক্ারীর হর্টওয়ারক্নর 

োধযরে পথররষর্া িদার্ ক্রর। OPWDD-এর লক্ষয  ল োর্ুষরদর সেদৃ্ধ জীর্র্োপর্ ক্ররত 

সা ােয ক্রা োরত অ্ি নপূণ ন সপক্ন, সুস্বাস্থয, র্যক্রক্তগত উন্নথত এর্ং এক্টট গ ৃ ো তারদর থর্রজরদর 

সম্প্রদারয় অ্ংশগ্র ণ ক্ররত হদয়। আরও তরিযর জর্য, www.opwdd.ny.gov এ োর্ অ্ির্া 

হফসর্ুক্, টুইটার এর্ং ইন্সটাগ্রারে আোরদর সারি সংেুক্ত  র্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট থ থভশর্ অ্ফ হভরটরান্স সাথভনরসস (New York State Division of Veterans' 

Services), থর্উ ইয়রক্নর হভরটরান্স, সাথভনরসর সদসয এর্ং তারদর পথরর্াররক্ স ায়তা িদার্ ক্রর 

থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্ং োথক্নর্ েুক্তরারষ্ট্রর িথত তারদর পথররষর্ার োধযরে অ্ক্রজনত রাজয এর্ং 

হফ াররল সুথর্ধা হপরত। হভরটরার্রদর সুথর্ধা সপরক্ন আরও তরিযর জর্য, অ্র্ুগ্র  ক্রর 888-

838-7697 র্ম্বরর ক্ল ক্রর র্া এরজক্রন্সর ওরয়র্সাইরট থগরয় এক্জর্ DVS হভরটরার্স হর্থর্থফটস 

অ্যা ভাইজাররর সারি এক্টট অ্যাপরয়ন্টরেন্ট ক্রুর্।   

  

  

###  
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