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গভর্ নর হ াকল হেট ও জাতীয় পাকন ঐবত াবিক স্থাম্বর্র বর্িন্ধর্ তাবলকার জর্ে 23টট 

মম্বর্ার্য়র্ হ াষণা করম্বলর্  

  

িাইটগুবল বিবভন্ন ইবত াম্বির প্রবতফলর্ কম্বর, হেমর্ কৃষ্ণাঙ্গ িমাম্বজর ইবত াি, 

কারখার্ায় উৎপাদর্, ধমীয় ও র্াগবরক িংগঠর্, এিং হিিরকাবর আিাি  

  

বর্িবন্ধত িম্পবির হফডাম্বরল ঐবত াবিক পুর্ি নাির্ কর হেবডম্বটর হেম্বে বর্উ ইয়কন 

হদম্বের েীম্বষ ন  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেকের ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ হ ার্ন (Board 

for Historic Preservation) ঐথি াথিক্ স্থাকর্র হেে ও জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় (State and 

National Registers of Historic Places) 23টে স্থার্ হোগ ক্রার এ ং অর্য এক্টের র্থিপকে 

এক্টে অথি গুরুত্বপূণ ন িংক াধকর্র িুপাথর  ক্করকে। মকর্ার্ীি স্থার্গুথলর মকধয রকয়কে দুইটে 

 াকেকলা সু্কল হেখাকর্ এক্জর্ স্থার্ীয় ব্ল্যাক্ পাওয়ার (Black Power) িংগঠর্ এর থর্জস্ব 

পাঠযক্রম তিথর ক্করকে, ইহুথদ অথভজািকদর জর্য এক্টে ক্যােথস্কল থরটিে, এ ং এক্টে ওকয়োর্ ন 

থর্উ ইয়কক্নর হরাথ থ  র্ েুকগর  ুেকলথগং হক্াম্পাথর্র েযাথিথলটে। এোড়াও হেকের হ ার্ন 

হরভয যলু র্াথর েুকের হজর্াকরল, মাথক্নর্ থিকর্ের, এ ং থ থ ষ্ট আঞ্চথলক্ ভূথমর মাথলক্ থেথলপ 

হজ. সু্কইলাকরর অযাল াথর্ আ াি, এ ং হেকের ঐথি াথিক্ িাইে, সু্কইলার মযার্ কর্র উপাথধকি 

িার ক্রীিদাি ধকর রাখার ক্ম নক্াকের র্থিপে হোগ ক্রার িুপাথর  ক্করকে।  

  

"থর্উ ইয়কক্ন, আমাকদর ত থিেযই আমাকদর  ক্তি এ ং আথম এটে হদকখ অিযন্ত খুথ  হে পুকরা 

হেকের থর্উ ইয়ক্ন ািীরা আমাকদর ঐথি যকক্ িংরক্ষণ ক্রার জর্য িক্তক্রয়ভাক  জথড়ি  কে," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ঐথি াথিক্ থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় এই ত থিেযপূণ ন িংকোজর্ এটে থর্ক্তিি 

ক্রকি িা ােয ক্রক  হে অিীকির হিই িাইেগুথল আমাকদরকক্ আজকক্র থদকর্ও অরু্রাথণি 

ক্কর োকে, িা রক্ষাকি ন রকয়াজর্ীয় িংস্থার্ োকি উপলভয িাকক্।"  

  

হেে এ ং জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্াভযি  কল িা িম্পথিগুথল পুর্রুজ্জীথ ি ক্রকি এ ং 

হিগুথলকক্ থ থভন্ন িরক্াথর িংরক্ষণ ক্ম নিূথি এ ং পথরকষ া, হেমর্ হেকের অরু্দার্ এ ং হেে 

ও হের্াকরল ঐথি াথিক্ পুর্ নাির্ ক্র হক্রথর্ে, পাওয়ার হোগয ক্কর হিালার হক্ষকে িম্পথির 

মাথলক্কদর ি ায়িা ক্রকি পাকর।  



  

পাকনি, বরক্রেম্বয়ের্ অোন্ড ব ম্বোবরক বপ্রজাম্বভনের্ অবফম্বির (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুম্বলবিড িম্বলর্, "হেে 

পাক্নকির ি কিকক্ আক্ষ নণীয় ক্াজগুথলর এক্টে  কলা থর্উ ইয়কক্নর ইথি াি িংরক্ষণ ও রিার 

ক্রা। এমর্ স্থাকর্র জর্য হেে ও জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ার স্বীকৃ্থি থর্ক্তিি ক্রা হেে ও 

হের্াকরল ক্র হক্রথর্কের্ মকিা িম্ভা য রকণাদর্া রদার্ ক্রক , ো ইথি ািকক্ জীথ ি ও রাণ ন্ত 

রাখক ।"  

  

হেট পাকনম্বির (State Parks) ঐবত াবিক িংরেম্বণর হডপুটট কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল 

মোবক িম্বলর্, "হেকের থরথভউ হ ার্ন (State Review Board) রথি ার েখর্ মকর্ার্য়র্ থ ক ির্া 

ক্কর, িখর্ আথম আমাকদর হেকের ইথি াকির গভীরিা ও থ ি্িৃথি হদকখ অ াক্  কয় োই। 

মকর্ার্য়র্গুথল হেে ও হের্াকরল ঐথি াথিক্ পুর্ নাির্ ক্র হক্রথর্ে রদি থ থর্কয়াগ হিকক্ 

লাভ ার্  ক  এমর্ ঐথি াথিক্ িংস্থার্ িমি নকর্ ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ থর্থভ কর্র (Division for 

Historic Preservation) রথিশ্রুথিকক্ অ যা ি রাকখ। আথম এখাকর্ আমরা হে ক্াজ ক্রথে িা 

থর্কয় অিযন্ত গথ নি, হেক িয  জািীয় পাক্ন িাথভনি (National Park Service) িম্প্রথি রথিক দর্ 

ক্করকে হে এমর্ হক্রথর্ে  য  াকরর হক্ষকে থর্উ ইয়ক্ন হদক র  ীকষ ন রকয়কে।"  

  

জািীয় পাক্ন িাথভনি রথিক দর্ ক্করকে হে 2017 ও 2021 িাকলর মকধয, থর্উ ইয়কক্ন ক্র 

হক্রথর্কের জর্য উপেুি  ওয়া 466টে  াথণক্তজযক্ রক্ল্প রায় 3.8 থ থলয়র্ মাথক্নর্ র্লার 

হ িরক্াথর থ থর্কয়াকগর রথিথর্থধত্ব ক্করকে। ো  কলা ি  হিকক্ থর্ক্েস্থ হেে, ও াকয়ার িযলর্ায় 

1 থ থলয়র্ মাথক্নর্ র্লার হ থ । গি  ের, থর্উ ইয়ক্ন হেকের 152টে  াথণক্তজযক্ রক্ল্প ক্র 

হক্রথর্কের জর্য উপেুি  য় 505 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার হ িরক্াথর থ থর্কয়াকগর উপর থভথি 

ক্কর, ো হদক র অর্য িক্ল হেকের হিকক্ হ থ ।  

  

গি এক্ দ ক্ ধকর, হেে 1,000-র হ থ  িম্পথির জর্য পুর্ নাির্  াথণক্তজযক্ ক্র হক্রথর্ে 

 য  াকরর অরু্কমাদর্ থদকয়কে, ো 12 থ থলয়র্ মাথক্নর্ র্লাকরর হ থ  হ িরক্াথর থ থর্কয়াগ থর্কয় 

একিকে। থর্উ ইয়ক্ন হেকে িাক্থর এ ং ক্র রাজকস্বর উপর ক্র হক্রথর্কের রভা  থ ষকয় জািীয় 

পাক্ন িাথভনি (National Park Service) ক্িৃনক্ পথরিাথলি এক্টে গক ষণায় হদখা োয় হে 2015 

হিকক্ 2019 িাকলর মকধয, হক্রথর্ে জািীয়ভাক  67,578 ক্ম নিংস্থার্ িৃটষ্ট ক্করকে এ ং স্থার্ীয়, 

হেে এ ং হের্াকরল ক্র থ কিক  195 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাকরর হ থ  আয় ক্করকে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে এ ং জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্া  ল হেে এ ং হদক র ইথি াি, স্থাপিযক্লা, 

রৃ্থ জ্ঞার্ এ ং িংসৃ্কথির উকেখকোগয ভ র্, স্থাপর্া, হজলা, লযান্ডকস্কপ,  স্তু এ ং িাইকের 

িরক্াথর িাথলক্া। এক্ক্ভাক  অি া ঐথি াথিক্ হজলার অং  থ কিক , ঐথি াথিক্ স্থাকর্র 

জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় (National Register of Historic Places) পুকরা হেকের 120,000টের 

হ থ  ঐথি াথিক্ িম্পথি রকয়কে। মকর্ার্য়কর্র স্পন্সর ক্করকে িম্পথির মাথলক্গণ, 

থমউথর্থিপাথলটে এ ং পুকরা হেকের িম্প্রদায়িমূক র িংস্থািমূ ।  

  

হেকের ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ ক্ম নক্িনা থ কিক  দাথয়ত্ব পালর্ক্ারী ক্থম র্ার এক্ ার 

িুপাথর িমূ  অরু্কমাথদি ক্রকল, িম্পথিগুথল থর্উ ইয়ক্ন হেকের ঐথি াথিক্ স্থাকর্র থর্ ন্ধর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Ftax-incentives-2021annual.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yN1zIwihYNsKwNlH%2FFtVMO2yvXalCNwrn2oZc%2FcfIxg%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2RX2xSUyxAf4p2z2BxEDyqIFF2GA8Niw7N2Z6%2FuPuw8%3D&reserved=0


িাথলক্ায় (New York State Register of Historic Places) অন্তভয নি  ক  এ ং এরপর জািীয় 

ঐথি াথিক্ স্থাকর্র থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় জর্য মকর্ার্ীি  ক , হেখাকর্ হিগুথল পে নাকলাির্া ক্রা 

 ক  এ ং এক্ ার অরু্কমাথদি  কয় হগকল জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় অন্তভয নি  ক । 

মকর্ার্য়র্গুথল হদখা োক  এখাকর্।  

  

কোবপটাল বডবিক্ট  

  

·        বফবলপ সু্কইলার মোর্ের্, অোলিাবর্, অোলিাবর্ কাউবির জর্ে অবতবরক্ত 

র্বিপে হেকের ঐথি াথিক্ জাদু র সু্কইলার মযার্ র্টে এক্জর্ হরভয যলু র্াথর 

েুকের হজর্াকরল, থিকর্ের, এ ং স্থার্ীয় পযাটিথ য়ার্ অযাথরকরাকক্রথির এক্জর্ 

িদিয, থেথলপ জর্ সু্কইলাকরর আ াি থেকলা। েখর্ 1967 িাকল ভ র্টেকক্ জািীয় 

থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় হোগ ক্রা  য় িখর্ এর র্থিপকে সু্কইলাকরর  যক্তিগি িম্পদ 

হজাগাড় ক্রা এ ং মযার্ র্টে থর্ম নাণ ও হদখাক ার্া ক্রার জর্য িার মারু্ষকক্ 

ক্রীিদাি ক্কর রাখা িংক্রান্ত থ স্তাথরি উকেখ ক্রা  য়থর্। হরক্কর্ন এই র্থিপে হোগ 

ক্রা এই  ােথি পূরকণর থদকক্ এক্টে ধাপ। সু্কইলার মযার্ কর্ ক্মপকক্ষ জী কর্র 

এক্টে অং  ক্াোকর্া ক্রীিদািকদর গকল্পর মকধয রকয়কে থরন্স, হে এক্টে েুোপরাধী 

ক্যাকম্প  ক্তি  ওয়া হিকক্ই  া াঁিকি এক্জর্ থিটে  অথেিাকরর ক্াে হিকক্ থেথলপ 

সু্কইলাকরর ক্াকে থর্কজর থ ক্তক্র থর্কয় দর ক্কর; ক্লাি, র্ায়ার্া, থিথপও, এ ং অযার্াম, 

োরা হরভয যলু র্াথর েুকের িময় থিটে  হির্া াথ র্ী হিকক্ মুক্তির জর্য থর্কজকদর 

থর্লাম ক্করকে, এ ং থিলথভয়া, হে ক্রীিদািত্ব হিকক্ মুক্তির পর থর্কজর িন্তার্কদর 

হদখাক ার্া ক্রার জর্য ভথ ষযি িা থ কিক  ক্াজ খুাঁকজ পায়।  

·        হিাডনমোর্ অোন্ড হে বপয়াম্বর্া হকাম্পাবর্, অোলিাবর্, অোলিাবর্ 

কাউবি। হ ার্নমযার্ অযান্ড হে থপয়াকর্া হক্াম্পাথর্টে উির অযাল াথর্র এক্টে িার 

িলা, L আকৃ্থির ক্ারখার্া ভ র্, ো 1853 িাকল থর্থম নি  য় এ ং 1860 িাকল এক্টে 

অথিক্াকের পর এর উকেখকোগয পথরমাণ অংক র পুর্থর্ নম নাণ  য়। হেক িয  এর 

উৎপাদর্ থ ল্প িংক্রান্ত অকর্ক্ থ স্তাথরি এখকর্া অক্ষি রকয়কে, িাই ভ র্টেকক্ 

ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ ক্র হক্রথর্ে  য  ার ক্কর অ িাকর্ রূপান্তর ক্রা  কয়কে।  

·        োেন হরিথ কেথরয়ার্ িািন, লযার্থিং াগ ন, িয়, হরর্কিলার ক্াউথি। ঊর্থ ং   িাব্দীর 

িািন ক্মকেক্স হেখাকর্ 1823 হিকক্ 1958 পে নন্ত এক্াথধক্ ভ র্ পে নায় রকয়কে। 

হক্কের মূল স্থাপর্াটে  কলা এক্টে ইকের হরামযাকর্সু্ক থরভাইভাল িািন, 1840 দ কক্ 

মূল থেক্ থরভাইভাল োইকল ক্াজ হ ষ ক্রার পর হেটেকক্ িম্প্রিাথরি এ ং 

এক্াথধক্ ার থরমকর্ল ক্রা  কয়কে। ি নক ষ িংকোজর্টে  কলা এক্টে মধয  িাব্দীর 

আধুথর্ক্ িার্কর্ সু্কল, োর ক্াজ হ ষ  য় 1958 িাকল। রায় দুই   ের ধকর এর 

পে নায়ক্রথমক্ িম্প্রিারণ ও থ ক্া  স্থার্ীয় ধমীয় িম্প্রদায়িমূক র থ  িনকর্র িাকি 

মার্ার্িই।  

·        হস্ককর্ক্েযাথর্ পুথল  থর্পােনকমি, হস্ককর্ক্েযাথর্, হস্ককর্ক্েযাথর্ ক্াউথি। 1889 িাকলর 

এই ইে ও হেরাকক্াো লাগাকর্া ভ র্টে রিকম এক্টে পা থলক্ সু্কল থ কিক  থর্থম নি 

 কয়থেকলা থক্ন্তু 1929 িাকল এটেকক্ এক্টে পুথল  হে কর্ রূপান্তর ক্রা  য় এ ং 

1973 িাল পে নন্ত এটে িাই থেকলা।  
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·        মাক্ন  াউজ, ক্কলাথর্, অযাল াথর্ ক্াউথি। 1791 িাকলর এই োম ন াউজটে থর্ম নাণ ক্কর 

আইজযাক্ মাক্ন, োকক্ হিই  ের পযাির্ থেকভর্ ভযার্ হরর্কিলার দয িার্ন এক্টে 

ভাড়াটেয়ার লীজ রদার্ ক্কর; পকর 1840 দ কক্ এর থর্উ ওয়ার্ল্ন র্াি ভ কর্র ঐথি য 

 জায় হরকখ এর উকেখকোগয অংক র পুর্গ নঠর্ ক্রা  য়। মূল 600-এক্র োম নটে 

কু্ষদ্রির ভাড়ার োকম নর এক্টে িংে  থেকলা হেগুথল পথর ারটে অর্য ভাড়াটেয়াকদর 

ক্াকে লীজ থদকিা, এ ং এটে ঊর্থ ং   িাব্দীর মধয িী িময় এই  য স্থা  াথিল  ওয়া 

পে নন্ত লীকজর অধীকর্ই িলকি িাকক্। 1881 িাল পে নন্ত এটে মাক্ন পথর াকরর ক্াকেই 

িাকক্।  

·        ক্যাকের্ হজাকিে অযাকলর্  াউজ, ক্যােথস্কল থভথিথর্টে, থের্ ক্াউথি। এটে এক্টে 

ভাকলা অ স্থায় িংরথক্ষি 1814 এর হের্াকরল োইল আ াি, হেখাকর্ হরভয যলু র্াথর 

েুকের এক্জর্ রাইকভটেয়ার, র্াথ ক্ ক্যাকের্, এ ং  য িায়ী হজাকিে অযাকলর্  াি 

ক্রকিা।  

·        গুথর্ং োম ন, ঈগল থিজ, হরর্কিলার ক্াউথি। এটে এক্টে আরু্মাথর্ক্ 1840 িাকলর 

ইকের থেক্ থরভাইভাল োম ন াউজ, হেখাকর্ 42 এক্র ভূথম এ ং  াকরাটে  াইকরর ভ র্ 

রকয়কে। এটে রায় 100  ের ধকর এক্ক্ পথর ার দ্বারা পথরিাথলি ঊর্থ ং   িাব্দীর 

োকম নর এক্টে অিাধারণ অক্ষি উদা রকণর রথিথর্থধত্ব ক্কর।  

·        িুইে হ ামথের্, হক্াপাক্, ক্লাথিয়া ক্াউথি। এটে আরু্মাথর্ক্ 1845 িাকলর এক্টে 

ভাকলাভাক  িংরথক্ষি ক্াকঠর হেকমর থেক্ থরভাইভাল োম নথের্ োর এক্াথধক্ 

ঐথি াথিক্  াইকরর ভ র্ রকয়কে।  

  

বফঙ্গার হলকি  

  

·        ফোর্কার ওয়ার্ল্ন ওয়ার টু হমম্বমাবরয়াল, মাম্বর বভবিবর্টট, অরবলন্স কাউবি। 

আে েুে লিা সৃ্মথিস্তম্ভটে অরথলন্স ক্াউথির মাকর োউর্থ কপর েযার্ক্ার  যামকলে 

অ থস্থি। এক্টে থ থ ষ্ট হমাকড় অ থস্থি স্থার্ীয় হমথর্র্া হ কলপািকরর এই সৃ্মথিস্তম্ভটে 

থর্ক থদি ক্রা  য় 1949 িাকল, এর িার পাক ই এক্টে ক্কর  থড় রকয়কে এ ং থদ্বিীয় 

থ শ্বেুকে মারা োওয়া দ জর্ স্থার্ীয় হির্ািদকিযর সৃ্মথিকি েযাক্ রকয়কে।  

·        থ থক্-থেমযার্ হক্াম্পাথর্ ভ র্, রকিোর, মর্করা ক্াউথি। থ থক্-থেমযার্ হক্াম্পাথর্ 

রকিোকর 1890 দ কক্ দাথম পুরুকষর হপা াকক্র রস্তুিক্ারক্ থ কিক  োো শুরু 

ক্কর। ক্ারখার্ার রিম অং টে থর্থম নি  য় 1912 িাকল, এ ং পকর 1920 দ ক্, 1940 

দ ক্, এ ং 1950 দ কক্ এটে িম্প্রিারণ ক্রা  য়। এটে এই অ স্থাকর্ই এখকর্া 

পুরুষকদর দাথম িুযে রস্তুি ক্কর োকে।  

·        হফয়ারবভউ হিম্বমটাবর, র্োপলি, অিাবরও কাউবি। এই আরু্মাথর্ক্ 1800 

িাকলর ক্ রস্থার্টে স্থাপর্ ক্কর োকম রিম ইউকরাপীয়  িথি স্থাপর্ক্ারীরা।  

·        হর্াে  াকগ নর্ হরিথ কেথরয়ার্ িািন,  াকগ নর্, হজকর্থি ক্াউথি। 1834 িাকলর এই 

ক্াঠাকমাটে এক্টে হোে োমীণ পাির ও োকক্া িাকিনর উদা রণ। পর িী 

দ ক্গুথলকি এক্টে হ ল োওয়ার, এক্টে িংকোজর্ এ ং অর্যার্য উন্নয়র্ক্াজ হোে 

এই িম্প্রদাকয় িাকিনর ভূথমক্ার পথরথমি এ ং ি ুও গুরুত্বপূণ ন িম্প্রিারণ রদ নর্ 

ক্কর।  



·        হিন্ট্রাল র্যাপলি ঐথি াথিক্ হজলা, র্যাপলি, অিাথরও ক্াউথি। হিন্ট্রাল র্যাপলি 

ঐথি াথিক্ হজলাকি রকয়কে এর িথরকে অ দার্ রাখা হোে আপকেে োকমর হক্কে 

অ থস্থি 246টে ভ র্। ঊর্থ ং   িাব্দীর মাঝামাক্তঝ হিকক্ থ ং   িাব্দীর শুরুর 

থদকক্র থ থভন্ন স্থাপিয োইকলর ভ র্ থর্কয় গটঠি হজলাটেকি হিই িমকয়র অিংখয 

 াথণক্তজযক্, র্াগথরক্, আ াথিক্ ও ধমীয় ক্াঠাকমা রকয়কে।  

·        র্যাপলি িাউি হমইর্ ঐথি াথিক্ হজলা, র্যাপলি, অিাথরও ক্াউথি। র্যাপলি 

িাউি হমইর্ থরে হজলাটে ঊর্থ ং   িাব্দীর হ কষর থদকক্র এ ং থ ং   িাব্দীর 

শুরুর থদকক্র 93টে ভাকলাভাক  িংরথক্ষি আ ািস্থকলর এক্টে িংে  ো হিকক্ন্ড 

এম্পায়ার, কু্ইর্ অযার্, ক্কলাথর্য়াল থরভাইভাল, আকমথরক্ার্ হোরস্কয়ার এ ং 

ক্রযাফ্টমযার্ স্থাপকিযর পথরথমি িংস্করকণর রথিথর্থধত্ব ক্কর।  

  

হমা ক ভোবল  

  

·        H. M. হক্ায়াকক্র্ ু  েযাক্টথর,  ারক্াইমার,  ারক্াইমার ক্াউথি। ক্ারখার্াটে ঊর্থ ং  

 িাব্দীর হ কষর থদকক্র এ ং থ ং   িাব্দীর শুরুর থদকক্র োমটের ি কিকক্  ড় 

উৎপাদর্ থ ল্পগুথলর এক্টের িাকি এর িম্পকক্নর জর্য উকেখকোগয। ক্ারখার্াটে 

স্থার্ীয় উকদযািা হ র্থর মাক্নাি হক্ায়াকক্র্ ুক র উদ্ভাথ ি ধািয র পকণযর এক্টে থ থ ষ্ট 

রস্তুিক্ারক্। এর মকধয ি কিকক্ জর্থরয় থেকলা স্প্রং-হলাকর্র্,  াকি ধরার 

র্ােক্রযাক্ার। 1874 এ ং 1996 এর মকধয পে নায়ক্রকম থর্থম নি ক্ারখার্াটের ি ন ৃ ৎ 

অংক র র্ক্ া ক্করকে ইউটেক্ার স্থপথি হেকর্থরক্ গগ, এক্টে হরামযাকর্সু্ক 

থরভাইভাল োইকল।  

  

িাউদার্ ন টটয়ার  

  

·      গফ, ওম্বয়, অোন্ড ব্র্োন্ড বলফ হটািোম্বকা ওয়োর াউজ, এলবমরা, হেমাং 

কাউবি।   থ খযাি স্থপথি হজাকিে ক্ক্তন্সর্াইকর্র র্ক্ া ক্রা এ ং 1908 িাকল 

থর্থম নি এই থির্ িলা ইে ও ক্াকঠর হেকমর ক্াঠাকমাটে 1928 িাল পে নন্ত এক্টে থ থ ষ্ট 

িামাক্ হমাড়ক্জািক্রণ হক্াম্পাথর্র রক্তক্রয়াজািক্রণ গুদাম থ কিক   য হৃি 

 ইকে এ ং এটে িাউদার্ ন টেয়াকরর এক্ক্াকলর িমৃে িামাক্ উৎপাদর্ থ কল্পর রায় 

অপথর থিনি এক্টে স্মরথণক্া  কয় আকে।  

·        হোর্ওকয়ল  াউজ, এলথমরা, হ মাং ক্াউথি। এই আরু্মাথর্ক্ 1850 িাকলর ক্াকঠর 

হেকমর  াথড়টে রূপান্তরমূলক্ থেক্ থরভাইভাল/ ইিাথলয়ার্ আ াথিক্ স্থাপকিযর 

এক্টে অক্ষি, ভাকলাভাক  িংরথক্ষি উদা রণ ো এলথমরা এলাক্ায় এক্ িময়ক্ার 

জর্থরয় থক্ন্তু এখর্ থ রল ঐথি াথিক্ োইকলর রথিেলর্।  

·        মযাক্স এ ং হজা ার্া হেই মযার্  াউজ, হেই মযার্ হর্লাওয়যার ক্াউথি। িম্পথিটে 

(এখর্ স্প্স্পথলয়ার্ থ কিক  পথরথিি)  কলা থির্থির্াটে, ও াকয়া, এ ং থর্উ ইয়ক্ন থিটের 

হেই মযার্ পথর াকরর  য হৃি েয়টে েীষ্মক্ালীর্ "ক্কেকজর" এক্মাে টেকক্ িাক্া 

ভ র্। হেই মযার্ পথর ার হর্লাওয়যার ক্াউথির এই এলাক্ার থ কর্াদর্মূলক্ 

থ ক্াক  এক্টে থ  াল রভা  হরকখকে এ ং িারা ঊর্থ ং   িাব্দীর অর্যার্য 

 ীষ নস্থার্ীয় থ ল্প,  য িা ও রাজনর্থিক্  যক্তিকদর ক্যােথস্ককল েীষ্ম ক্াোকি উৎিাথ ি 



ক্করকে। ভ র্টে 1886 িাকল থর্ম নাণ  কয়কে এ ং এটে থেক্ এ ং থ কেল োইকল 

থগকর্ল্র্ এজ েীষ্মক্ালীর্ "ক্কেকজর" এক্টে অিাধারণভাক  অক্ষি িাক্া উদা রণ।  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

  

·        B.U.I.L.D. একাম্বডবম। 1966 িাকল িম্প্রদাকয়র িংগঠক্ িল অযাথলর্থস্কর িা াকেয 

স্থাথপি ঐক্য, স্বাধীর্িা, মুক্তি, এ ং মে নাদা গঠর্ (Build Unity, Independence, Liberty, 

and Dignity, B.U.I.L.D.)  াকেকলাকি গঠর্ ক্রা  কয়থেকলা এমর্ এক্টে িংগঠর্ থ কিক  

ো স্থার্ীয় হক্ৌ ল  য  ার ক্কর  হুকর জী কর্র র্ার্া হক্ষে হিকক্  ণ ন াদ িংক্রান্ত ত ষময 

দরূ ক্রকিা। B.U.I.L.D. এমর্ এক্টে িময় গটঠি  য় েখর্ হদ  যাপী  ণ ন াদ িংক্রান্ত 

অিমিা হ ষ ক্রার রকিষ্টা িলাক্ালীর্ িমকয়  াকেকলাকি অকর্ক্ আথেক্ার্ 

আকমথরক্ার্ িকল আকি। এটে  াকেকলার কৃ্ষ্ণাে িম্প্রদায় হে  যাপক্ ধরকর্র িমিযার 

িমু্মখীর্  য় িার আকরা ইথি ািক্ ও িংথিষ্ট িাড়াদাকর্র জর্য ব্ল্যাক্ পাওয়াকরর এক্ই 

আদক ন গটঠি  য়। এর রায় থ    েকরর অক্তস্তকত্বর িময়, B.U.I.L.D. এক্াথধক্ ধরকর্র 

িমিযায় মকর্াকোগ থদকয়কে, হেমর্ িাক্থর, িাক্থরর রথ ক্ষণ, শ্রথমক্ ত ষময, থ ক্ষা, 

থর্ক্তিি ও খাথল ভ র্, পাক্ন, পুথলক র ক্াজ, এ ং  ণ ন িংক্রান্ত উত্থার্। B.U.I.L.D. এর 

িক্ল রকিষ্টার মকধয িংগঠর্টে এক্টে হক্েীয় গুরুত্ব রদার্ ক্কর িম্প্রদাকয়র থর্য়ন্ত্রকণ 

এ ং  াকেকলার ইে িাইকর্র কৃ্ষ্ণাে িম্প্রদাকয় ইথি ািক্ পথর িনর্ অজনকর্ ভূথমক্া 

রাখকি। কৃ্ষ্ণাে থ শুকদর উন্নি পা থলক্ থ ক্ষার জর্য কৃ্ষ্ণােকদর ইোর এক্টে 

 থ িঃরক্া  থ কিক , B.U.I.L.D.  াকেকলা পা থলক্ সু্কল থিকেকমর অধীকর্ থর্কজকদর 

রািথমক্ সু্কল খুকল, ো B.U.I.L.D. এক্াকর্থম থ কিক  পথরথিি। হেে থরথভউ হ ার্ন 

ঐথি াথিক্ স্থাকর্র জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় অন্তভয নক্তির জর্য দুইটে B.U.I.L.D. 

এক্াকর্থমর অ স্থার্ িুপাথর  ক্করকে:  

·      

·        িাম্বফম্বলা পািবলক সু্কল #32 (PS 32) িা B.U.I.L.D. একাম্বডবম, 

িাম্বফম্বলা, ইবর কাউবি। 1913 িাকলর পা থলক্ সু্কল #32  য হৃি 

 কয়কে এক্টে B.U.I.L.D. এক্াকর্থম থ কিক , 1969 হিকক্ 1977 পে নন্ত। 

2009 িাকল থক্েয  িংকোজর্  ওয়া ভ র্টে টেউর্র থরভাইভাল োইকল 

থ ং   িাব্দীর শুরুর থদকক্র সু্ককলর এক্টে উদা রণ থ কিক  উকেখকোগয 

এ ং ভাকলাভাক  িংরথক্ষি আকে।  

·        িাম্বফম্বলা পািবলক সু্কল # 92 (PS 92) িা B.U.I.L.D. একাম্বডবম, 

িাম্বফম্বলা, ইবর কাউবি। 1961 PS#92 1977 িাল হিকক্ 1983 িাকল 

B.U.I.L.D. হ ষ  ওয়া পে নন্ত এক্টে B.U.I.L.D. এক্াকর্থম থ কিক   য হৃি 

 কয়কে। ভ র্টে মধয  িাব্দীর আধুথর্ক্ োইকল থর্ম নাণ ক্রা  কয়কে।  

  

·         ল অোপাটনম্বমি, র্ায়াো ফলি, র্ায়াো কাউবি।  ল অযাপােনকমি থ ং  

 িাব্দীর শুরুর থদকক্র থমশ্র  য  াকরর হমথর্কক্ল অথেি ও আ াথিক্ ভ কর্র 

রথিথর্থধত্বক্ারী উদা রণ থ কিক  উকেখকোগয। এক্জর্ থ থ ষ্ট থিথক্ৎিক্ র্ািঃ েযাঙ্ক 

 ল 1928 িাকল থির্ িলা ভ র্টে থর্ম নাণ ক্রার্, এটে থর্ম নাণ ক্করকে W.S. জর্ির্ থ ক্তর্ল্ং 

হক্াম্পাথর্, িার থিথক্ৎিক্ থ কিক  অরু্ ীলকর্র অথেি এ ং িার পথর াকরর আ ািস্থল 



উভয় থ কিক । ভ র্টেকি রকয়কে দুইটে হমথর্ক্যাল অথেি এ ং থর্ি িলায়  াথণক্তজযক্ 

স্থার্, এ ং থির্ িলার রথিটেকি এ ং হ জকমকি অযাপােনকমি।  ল অযাপােনকমি থ ং  

 িাব্দীর শুরুর থদকক্ র্ায়াো েলকির র ৃক্তে ও থ ক্াক র িাকি িম্পথক্নি এ ং েখর্ 

  রটে উৎপাদর্ থ কল্পর িমৃে হক্ে থ কিক  উদীয়মার্  য় িখর্ হিখাকর্ মধযথ কির 

িাক্ার অযাপােনকমি হক্মর্ থেকলা িার এক্টে রথিকৃ্থি।  

·        িোগাম্বমার অোপাটনম্বমি এিং হদাকার্, র্ায়াো ফলি, র্ায়াো কাউবি। স্থপথি 

ক্াক্নপযাটিক্ এ ং ক্যার্কর্র র্ক্ া ক্রা থির্ িলা িযাগাকমার অযাপােনকমি এক্টে থমশ্র 

 য  াকরর ভ র্, ো টেউর্র থরভাইভাল োইকল ক্রা  কয়কে, হেটে থ ং   িাব্দীর শুরুর 

থদকক্র অযাপােনকমি র্ক্ ার জর্য স্বাভাথ ক্ থেকলা। এক্জর্ স্থার্ীয় েুল থ কক্রিা 

ইউক্তজর্ থি.  ােলার 1926 িাকল পাথর াথরক্  য িার হদাক্ার্ এ ং  যক্তিগি আ াি 

উভয় থ কিক  থির্ িলা অযাপােনকমি ভ র্টে থর্ম নাণ ক্রার্, হেখাকর্ দুইটে এক্াথধক্ 

গাথড়র গযাকরজ এ ং এক্টে র্িযর্ থের্ াউজও থেকলা। 1927 িাকল, এক্ িলা এক্াথধক্ 

ইউথর্েি   াথণক্তজযক্ ভ র্টে এই িাইকে থর্ম নাণ ক্রা  য়, ো এর থ থ ষ্ট  াথণক্তজযক্ 

অ স্থার্টের িুথ ধা ে ণ ক্কর। ভ র্টে থ ং   িাব্দীর শুরুর থদকক্ র্ায়াো েলি   করর 

র ৃক্তে ও িমৃক্তের রথিেলর্ ক্কর।  

·        ইবলর্য় অোলম্বকা ল হকাম্পাবর্ ভির্, িাম্বফম্বলা, ইবর কাউবি। ইথলর্য় 

অযালকক্া ল হক্াম্পাথর্ ভ র্টে থ ং   িাব্দীর রিমাকধ নর িময়  াকেকলার মদ উৎপাদর্ 

ও পথরক াধর্ থ কল্পর িাকি িংথিষ্ট, এ ং এটে হরাথ থ  কর্র িময় এক্টে  ড়, অন ধ 

 ুেকলথগং ক্ম নক্াে থ কিক  ভূথমক্া পালর্ ক্করকে। 1920 িাকল স্থার্ীয় টঠক্াদার হিিথল, 

আল ন এ ং  াইম যাকক্র দ্বারা থর্থম নি থরইর্কোি নর্ ক্ংক্তক্রকের ভ র্টের মূল উকে য 

থেকলা  াইির্ থিটে হোকরজ হক্াম্পাথর্র গুদাম থ কিক   য হৃি  ওয়া। হরাথ থ  কর্র 

িময়, 1925 হিকক্ 1929 এর মকধয, ভ র্টে ইথলর্য় অযালকক্া ল হক্াম্পাথর্ িাথলি এক্টে 

অন ধ  ুেকলথগং িকক্রর হক্েথ ি ু কয় উকঠ। ভ কর্র িাধারণ হি ারা, মূল ক্াাঁি ঢাক্া 

জার্ালা, হঢকক্ রাখা গাথড়কি মালামাল উঠাকর্ার র্ক্, এ ং পক্তিকম হরলপকি মালামাল 

উঠাকর্ার র্কক্র িুথ ধা থর্কয়, ইথলর্য় অযালকক্া ল হক্াম্পাথর্ এক্াথধক্  ের ধকর এক্টে 

থ ি্িৃি  ুেকলথগং ক্ম নক্াে পথরিালর্া ক্রকি িক্ষম  য়। অন ধ িক্রান্তটে ধরা পড়ার 

েকল  ওয়া  েরদী ন থ িাকর হ র  য় হে এর িাকি এক্াথধক্ দুর্ীথি াজ স্থার্ীয় ও হেকের 

িরক্াথর একজি, হরলপকির ক্মী, এ ং হক্াম্পাথর্ জথড়ি থেকলা।  

·        হফাি ন বিম্বটর র্ায়াো বিম্বটর ভির্িমূ , র্ায়াো ফলি, র্ায়াো কাউবি। হোে 

এই হজলাটে ঊর্থ ং   িাব্দীর হ কষর থদকক্ এ ং থ ং   িাব্দীর শুরুর থদকক্ র্ায়াো 

থরকের এক্ক্াকলর জর্ হুল  াথণক্তজযক্ ক্থরকর্ারটের ইথি াকির রথিেলর্ ক্কর এমর্ 

থমশ্র  য  াকরর ভ র্িমূক র এক্টে িংে  থ কিক  উকেখকোগয। থরেটে র্ায়াো েলি 

থিটের মকধয থদকয় োওয়া মূল ধমর্ীর মকিা, এ ং এই ভ র্গুথল মূলি আকরা অকর্ক্ 

হ াকরা এক্টে  াথণক্তজযক্ এলাক্ার অং  থেকলা। হোে এই হজলাটেকি এই ধরকর্র 

গুরুত্বপূণ ন ঊর্থ ং   িাব্দীর হ কষর থদকক্ এ ং থ ং   িাব্দীর শুরুর থদকক্র ভ কর্র 

হ ষ অ থ ষ্ট থক্েয  উদা রণ রকয়কে। হজলাটে থিথর্ থরে এ ং হোেন থরকের মকধয র্ায়াো 

থরকের েয়টে ভ র্ থর্কয় গটঠি। এক্টে উকেখকোগয ভ র্  কলা র্ায়াো গযাকজে খ করর 

ক্াগকজর িাক ক্ ভ র্, ো 1914 িাকল থর্থম নি  কয়কে।  

  



থর্উ ইয়ক্ন হেে অথেি অে পাক্নি, থরক্তক্রকয় র্ অযান্ড থ কোথরক্ থরজারকভ র্ 250 এর হ থ  

এক্ক্ পাক্ন, ঐথি াথিক্ িাইে, থ কর্াদর্ হিইল, এ ং হর্ৌক্া িলািল হদখাক ার্া ক্কর, ো 2021 

িাকল হরক্র্ন িংখযক্ 78 থমথলয়র্ মারু্ষ হদখকি থগকয়কের্। এই থ কর্াদর্ হক্েিমূ  িম্পকক্ন 

অথিথরি িিয হপকি িাইকল ক্ল ক্রুর্ 518-474-0456 র্িকর অি া থভক্তজে ক্রুর্ 

parks.ny.gov,  া িংেুি  র্ হেি ুকক্,  া েকলা ক্রুর্ েযইোকর।  
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