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পাকনস অোডবিবর্ম্বেেম্বর্ িম্বর্ার্য়র্প্রাপ্তম্বের বসম্বর্ট কর্ত নক বর্শ্চির্ করা  ম্বয়ম্বে িম্বল 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

   

   

পার্কস অ্যাডমিমিস্ট্রেশস্ট্রি িতুি িস্ট্রিািয়িপ্রাপ্তস্ট্রের মসস্ট্রিট র্তত কর্ মিশ্চিত র্রা হস্ট্রয়স্ট্রে বস্ট্রে 

গভি কর র্যামি হহার্ে আজ হ াষণা র্স্ট্ররস্ট্রেি।  

   

"সিগ্র মিউ ইয়র্ক হেট জসু্ট্রে প্রচুর পমরিাস্ট্রণ পার্ক ও প্রার্ত মতর্ হেইে রস্ট্রয়স্ট্রে, এবং এটট 

শশ্চিশােী, অ্মভজ্ঞ হিতত বতন্দ পাওয়ার অ্মির্ারী যারা সিগ্র হেস্ট্রশর েশ কিািীরা যাস্ট্রত আিাস্ট্রের 

পার্কগুস্ট্রোর প্রার্ত মতর্ হসৌন্দয ক উপস্ট্রভাগ র্রস্ট্রত পাস্ট্ররি হস মবষয়টট মিশ্চিত র্রস্ট্রত মিরেসভাস্ট্রব 

র্াজ র্রস্ট্রবি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "িায়াগ্রা ফেস হিস্ট্রর্ শুরু র্স্ট্রর িন্টাউর্ পস্ট্রয়ন্ট 

পয কন্ত, আিাস্ট্রের হেট পার্ক ও ঐমতহামসর্ স্থািগুস্ট্রো এিি এর্ সম্পে যা প্রস্ট্রতযর্ মিউ 

ইয়র্কবাসীর উপস্ট্রভাগ র্রস্ট্রত পারা উমচত, এবং িস্ট্রিািয়িপ্রাপ্ত এসব বযশ্চি আিাস্ট্রের পার্ক 

মসস্ট্রেিগুস্ট্রো আিুমির্ায়ি র্রা ও পমরস্ট্রষবা উন্নত র্রার প্রস্ট্রচষ্টাগুস্ট্রো এমগস্ট্রয় হিস্ট্রবি বস্ট্রে আমি 

প্রতযাশা র্মর।"  

  

রাউল "হরাবস" অোগুইর সারাম্বটাগা-কোবপটাল বডবেক্ট হেট পাকন, বরশ্চিম্বয়ের্ অোন্ড 

ব ম্বোবরক বপ্রজারম্বভের্ কবিেম্বর্ (Saratoga-Capital District State Park, Recreation 

and Historic Preservation Commission) োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রবি বস্ট্রে মিশ্চিত র্রা 

হস্ট্রয়স্ট্রে। বতকিাস্ট্রি, মি. অ্যাগুইর অ্যামডরিডযার্ র্াউশ্চিস্ট্রে (Adirondack Council) হডপুটট 

এশ্চিমর্উটটভ মডস্ট্ররক্টর মহস্ট্রসস্ট্রব োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রেি। হডপুটট মডস্ট্ররক্টর মহস্ট্রসস্ট্রব মি. অ্যাগুইর 

মচফ অ্পাস্ট্ররটটং অ্মফসাস্ট্ররর ভূমির্া পােি র্স্ট্ররি এবং হেটবযাপী র্াউশ্চিস্ট্রের ইমতবাচর্ 

সংরক্ষণ প্রভাব বতশ্চিস্ট্রত সহায়তা র্রস্ট্রত সংস্থাটট জসু্ট্রে র্াজ র্স্ট্রর িাস্ট্রর্ি। মিউ ইয়স্ট্রর্কর 

এমেজাস্ট্রবি টাউস্ট্রি অ্বমস্থত অ্যামডরিডযার্ র্াউশ্চিে অ্যামডরিডযার্ পাস্ট্রর্কর বিয এোর্া, 

মিি কে বায়ু, ও মিি কে পামি সুরমক্ষত রাখা এবং এর্টট সবুজ মিউ ইয়র্ক মিশ্চিত র্রস্ট্রত র্াজ 

র্রার হক্ষস্ট্রে এর্টট মবশ্বস্ত অ্ংশীোর। এখাস্ট্রি হযাগোি র্রার আস্ট্রগ, মি. অ্যাগুইর মর্ি NH-এর 

হিািাডির্ র্িজাস্ট্রভকশ্চিস্ট্রত (Monadnock Conservancy) মসমিয়র র্িজাস্ট্রভকশি প্রস্ট্রজক্ট 

িযাস্ট্রিজার মহস্ট্রসস্ট্রব র্ি করত মেস্ট্রেি। িযাশিাে পার্ক সামভকস্ট্রস (National Park Service) এর্জি 

পার্ক হরঞ্জার মহস্ট্রসস্ট্রব অ্যাগুইর তার র্যামরয়ার শুরু র্স্ট্ররি। মি. অ্যাগুইর SUNY হর্াটকেযাস্ট্রের 

(SUNY Cortland) এর্জি গমব কত গ্রযাজসু্ট্রয়ট, এবং এরপর মতমি মিউ ইংেযাস্ট্রের অ্যামন্টওর্ 

ইউমিভামস কটট (Antioch University) হিস্ট্রর্ সম্পে বযবস্থাপিা ও সংরক্ষণ মবষস্ট্রয় িাোস ক অ্ব 

সাস্ট্রয়ি মডমগ্র অ্জকি র্স্ট্ররি। মি. অ্যাগুইর হস্ট্রবি এই হবাস্ট্রডকর এর্িাে েযাটটস্ট্রিা সেসয।  



  

কোিবরর্ ফ্ল্োক িার্বসল হলক জজন পাকন কবিেম্বর্ (Lake George Park Commission) 

োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রবি বস্ট্রে মিশ্চিত র্রা হস্ট্রয়স্ট্রে। মিস িািমসে হের্ জজক, NY-হত হফাটক 

উইমেয়াি হহিমর র্স্ট্রপ কাস্ট্ররশি (Fort William Henry Corporation)-এর CEO ও হবাডক সভাপমত। 

মিস িািমসে CFO পস্ট্রে 10 বের োময়ত্ব পােি র্রার পর, 2003 সাে হিস্ট্রর্ এই পস্ট্রে রস্ট্রয়স্ট্রেি। 

এই পস্ট্রে োময়ত্ব পােস্ট্রির পাশাপামশ, মিস িািমসে ওয়াস্ট্ররি র্াউমন্ট ইস্ট্রর্াস্ট্রিামির্ 

হডস্ট্রভেপস্ট্রিন্ট র্স্ট্রপ কাস্ট্ররশি হবাডক (Warren County Economic Development Corporation 

Board), ওয়াস্ট্ররি র্াউমন্ট টুযমরজি এে ইস্ট্রর্াস্ট্রিামির্ হডস্ট্রভেপস্ট্রিন্ট র্মিউমিটট র্মিটটস্ট্রত 

(Warren County Tourism and Economic Development Community Committee) োময়ত্ব 

পােি র্রার িািযস্ট্রি তার র্মিউমিটটস্ট্রত সশ্চিয় রস্ট্রয়স্ট্রেি এবং হের্ জস্ট্রজক হেঞ্চ ও ইশ্চেয়াি 

ওয়ার হসাসাইটট (French and Indian War Society)-এর প্রমতষ্ঠাতা সেসয মেস্ট্রেি।  

  

িাইম্বকল হজ. োভুশ্চি িাউজোন্ডস আইলোন্ড হেট পাকন, বরশ্চিম্বয়ের্ অোন্ড 

ব ম্বোবরক বপ্রজারম্বভের্ কবিেম্বর্ (Thousands Island State Park, Recreation and 

Historic Preservation Commission) োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রবি বস্ট্রে মিশ্চিত র্রা হস্ট্রয়স্ট্রে। মি. 

শাভুশ্চস্ত িি ক র্ামি, মিউ ইয়স্ট্রর্ক (হজফারসি র্াউমন্ট) েুইটট কু্ষদ্র বযবসা পমরচােিা র্স্ট্ররি। মতমি 

হেঞ্চ টাউি িাস্ট্রর্কট (French Town Market) এবং র্াপ অ্ব জয় র্যাস্ট্রফ (Cup of Joy Cafe)-এর 

িামের্। এই বযবসা প্রমতষ্ঠািগুস্ট্রো মিউ ইয়স্ট্রর্কর হর্প মভিস্ট্রসস্ট্রন্ট অ্বমস্থত। তার বযবসা 

প্রমতষ্ঠািগুস্ট্রোর পাশাপামশ, মি. শাভুশ্চস্ত তার স্থািীয় র্মিউমিটটস্ট্রর্ সহায়তা র্স্ট্রর িাস্ট্রর্ি, হযখাস্ট্রি 

মতমি বাস্ট্ররা বের িস্ট্রর হর্প মভিস্ট্রসন্ট হচম্বার অ্ব র্িাস্ট্রস কর (Cape Vincent Chamber of 

Commerce) হপ্রমসস্ট্রডন্ট মহস্ট্রসস্ট্রব োময়ত্ব পােি র্স্ট্ররস্ট্রেি। এোোও মি. শাভুশ্চস্ত র্াউমন্ট ইমির্স 

র্মিটট (County Ethics Committee) এবং স্থািীয় ওয়াটারেন্ট উন্নয়ি পমরচােিা র্মিটটর 

সেসয। মি. শাভুশ্চস্ত SUNY র্যান্টস্ট্রির (SUNY Canton) এর্জি গ্রযাজসু্ট্রয়ট।  

  

সাবিকা সাবলভার্ র্ায়াগ্রা ফ্রবিয়ার হেট পাকন, বরশ্চিম্বয়ের্ অোন্ড ব ম্বোবরক 

বপ্রজারম্বভের্ কবিেম্বর্ (Niagara Frontier State Park, Recreation and Historic 

Preservation Commission) োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রবি বস্ট্রে মিশ্চিত র্রা হস্ট্রয়স্ট্রে। মিস সামেভাি 

বতকিাস্ট্রি িায়াগ্রা ফেস আবাসি র্তত কপস্ট্রক্ষর (Niagara Falls Housing Authority) জিয পযার্াডক 

হর্াটক র্মিউমিটট হসন্টাস্ট্ররর (Packard Court Community Center) মডস্ট্ররক্টর মহস্ট্রসস্ট্রব োময়ত্ব 

পােি র্রস্ট্রেি, হযখাস্ট্রি মতমি 2013 সাে হিস্ট্রর্ র্ি করত রস্ট্রয়স্ট্রেি। মিস সামেভাি ওস্ট্রয়োি ক মিউ 

ইয়স্ট্রর্ক তার মবস্ততত র্যামরয়াস্ট্রর মিম্নমেমখত প্রমতষ্ঠািগুস্ট্রোস্ট্রত োময়ত্ব পােি র্স্ট্ররস্ট্রেি: প্ল্যািড 

পযাস্ট্ররন্টহুড (Planned Parenthood), প্রস্ট্রজক্ট ওয়াইজ (Project W.I.S.E.), িায়াগ্রা র্াউমন্ট ইয়ুি 

বুযস্ট্ররা (Niagara County Youth Bureau), িায়াগ্রা আটকস এে র্ােচারাে হসন্টার (Niagara Arts 

and Cultural Center), হসন্ট অ্গামেি হসন্টার (St Augustine Center), এবং মশশু ও পমরবার 

পমরস্ট্রষবা (Child and Family Services)। মিস সামেভাি িায়াগ্রা ফেস্ট্রস বাস র্স্ট্ররি।  

  

বলন্ডা টোম্বরি বরল্ড টোম্বকাবর্ক হেট পাকন, বরশ্চিম্বয়ের্ অোন্ড ব ম্বোবরক 

বপ্রজারম্বভের্ কবিেম্বর্ (Taconic State Park, Recreation, and Historic Preservation 

Commission) োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রবি বস্ট্রে মিশ্চিত র্রা হস্ট্রয়স্ট্রে। মিস টযাস্ট্ররন্ট মরল্ড মেংর্ি 

পার্ক র্িজাস্ট্রভকশ্চির (Lincoln Park Conservancy) মডস্ট্ররক্টর মহস্ট্রসস্ট্রব োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রেি, 



হযটটর মিশি হস্ট্রো মেংর্ি এমভমিউ র্মরডর এবং সংমিষ্ট এোর্ার সিতি ইমতহাস উেযাপি 

এবং হস সম্পস্ট্রর্ক মশক্ষাোি র্রা। মিস টযাস্ট্ররন্ট মরল্ড "হবস্ট্রে ওস্ট্র া! মেংর্ি পার্ক র্মিউমিটট 

উেযাি (grow! Lincoln Park Community Garden)"-এর অ্যাডমিমিস্ট্রেটর মহস্ট্রসস্ট্রব 2011 সাে 

হিস্ট্রর্ োময়ত্ব পােি র্রস্ট্রেি, হয সিয় মতমি 1961 সাস্ট্রে মেংর্ি এমেস্ট্রিন্টামর সু্কস্ট্রে (Lincoln 

Elementary School) জামতগত পতির্ীর্রণ েরূ র্রস্ট্রত বাবা-িা ও মশক্ষািীস্ট্রের সংগ্রাস্ট্রি মেপ্ত 

হওয়ার 50তি বামষ কর্ী স্মরণাস্ট্রি ক মিউ হরাস্ট্রশস্ট্রে মেংর্ি পাস্ট্রর্ক এই র্মিউমিটট উেযািটট প্রমতষ্ঠা 

র্স্ট্ররমেস্ট্রেি। 10,000 বগ কফুস্ট্রটর এই শহুস্ট্রর ফাি ক ওস্ট্রয়েস্ট্রচোর র্াউমন্টর মিতীয় বতহত্তি মসটটর 

হর্ন্দ্রস্থস্ট্রে মেংর্ি পাস্ট্রর্ক সু্কেটটর সাস্ট্রবর্ র্যাম্পাস্ট্রস অ্বমস্থত। হাভকাডক মবশ্বমবেযােয় (Harvard 

University), এবং র্েমম্বয়া মবশ্বমবেযােয় (Columbia University), আইওিা র্স্ট্রেজ (Iona 

College) মিস টযাস্ট্ররন্ট মরস্ট্রল্ডর এই শহুস্ট্রর উেযািটটস্ট্রর্ তাস্ট্রের শহুস্ট্রর েযােস্ট্রস্কপ ও স্থাময়ত্ব 

মবষয়র্ হর্াস্ট্রস কর মভমত্ত মহস্ট্রসস্ট্রব বযবহার র্স্ট্রর িাস্ট্রর্। এোোও এর্জি হেমখর্া মহস্ট্রসস্ট্রব মিস 

টযাস্ট্ররন্ট, "র্ত ষ্ণাঙ্গ আস্ট্রিমরর্া আমবষ্কার: অ্িুসন্ধাস্ট্রির যুগ হিস্ট্রর্ 21 শতর্" িাস্ট্রি এর্টট বই 

প্রর্াশ র্স্ট্ররস্ট্রেি।  
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