অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/22/2022

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল ঘাটবি হেটাম্বি রাম্বযের লাইফগার্নম্বের যর্ে হিির্ িৃদ্ধির হঘাষণা
কম্বরম্বের্

বর্দ্ধযটাল বর্ম্ব াগ প্রচারাবভযার্ স , লাইফগার্ন বর্ম্ব াম্বগর প্রম্বচষ্টা চলম্বে, রাম্বযের
সসকি এিং পুলগুবলর যর্ে
রাযে লাইফগাম্বর্নর হিির্ 34 েিাংে পযন্ত
ন িৃদ্ধি করা ম্ব ম্বে হযাগে প্রািীম্বের আকৃষ্ট
করার যর্ে এিং গ্রীষ্মকালীর্ সম্পূণ কে
ন
ক্ষে
ন
সে বর্দ্ধিি করম্বি স া িা করার যর্ে

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট পার্ক্নর সৈক্র্ে এবং পুর্ল এবং পথরর্বশ ৈংরক্ষণ
থবভার্গর (Department of Environmental Conservation) ক্যাম্পগ্রাউন্ড এবং থির্র্র বযব ার
এলাক্ার সৈক্র্ে ক্র্মীর্ির ঘাটথের হর্মাক্ার্বলা ক্রর্ে রাজয লাইফগার্নর্ির হবের্ বৃদ্ধির থর্র্িনশ
থির্য়র্ের্৷ আপর্েট ৈুথবধাগুথলর্ে লাইফগার্নর্ির জর্য প্রারথিক্ হবের্র্র ার 34 শোংশ বৃদ্ধি
পার্ব, প্রথে ঘন্টায় 14.95 র্লার হির্ক্ 20 র্লার প্রথে ঘন্টায়, এবং র্াউর্র্েট ৈুথবধাগুথলর্ে
লাইফগার্নর্ির জর্য 21 শোংশ বৃদ্ধি পার্ব, প্রথে ঘন্টায় 18.15 র্লার হির্ক্ 22 র্লার৷
"ৈক্ল থর্উ ইয়ক্নবাৈী এই গ্রীর্ে আর্মার্ির ৈবজর্ীর্
ন
সৈক্ে এবং পুল থর্রাপর্ি উপর্ভাগ ক্রার
ৈুর্ াগ পাওয়ার হ াগয," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "লাইফগার্র্নর ঘাটথের ফর্ল ৈাাঁোর্রর
ৈুথবধাগুথলর অ্যার্েৈ থবপন্ন ওয়ায়, আর্মরা গ্রীর্ের র্মাৈগুথলর্ে বাইর্রর থবর্র্াির্র্র থর্রাপি
অ্যার্েৈ থর্দ্ধিে ক্রার জর্য আক্রর্মণাত্মক্ভার্ব আরও লাইফগার্ন থর্র্য়াগ ক্রথে।"
পাক্ন, থবর্র্াির্ এবং ঐথে াথৈক্ ৈংরক্ষণ অ্থফৈ (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) এবং পথরর্বশ ৈংরক্ষণ থবভাগ (Department of Environmental Conservation)
দ্বারা পথরচাথলে ৈাাঁোর্রর ৈুথবধাগুথলর্ে লাইফগার্নর্ির জর্য র্েু র্ হবের্র্র ার অ্থবলর্ে
ক্া ক্র
ন
র্ব৷ হেট পাক্নগুথল রাজয জুর়্ে 70টট পার্ক্ন ৈুইথর্মং পুল এবং সৈক্র্ে লাইফগার্ন
প্রিার্ ক্র্র। DEC 40টটরও হবথশ লাইফগার্ন ৈ 17টট সৈক্ে পথরচালর্া ক্র্র। এর্ে হেট
ইউথর্ভাথৈটট
ন অ্ফ থর্য় ইয়ক্ন (State University Of New York, SUNY) এবং থৈটট ইউথর্ভাথৈটট
ন
অ্ফ থর্য় ইয়ক্ন (City University Of New York, CUNY) দ্বারা থর্ ুক্ত লাইফগার্নও অ্ন্তভুক্ত
ন
িাক্র্ব। রাষ্ট্রীয় ৈংস্থাগুথল ইউর্াইর্টর্ ইউথর্ভাথৈটট
ন প্রর্ফশর্ের (United University
Professions) ৈার্ি ৈবগুথল পর্ক্ষর জর্য এক্টট উপক্ারী ফলাফর্লর উর্ের্শয আর্লাচর্া
চাথলর্য় ার্ব।

অ্বস্থার্ ও অ্থভজ্ঞোর উপর থর্ভনর ক্র্র, পাাঁচ শোংশ হির্ক্ 30 শোংশ প ন্ত
ন িুই হর্মৌৈুর্র্মর
হবথশ অ্থভজ্ঞো ৈ লাইফগার্নর্ির জর্যও হবের্র্র ার বৃদ্ধি পার্ব।
হেট পাক্নৈ অ্র্-থর্র্মান্ড লাইফগার্ন ৈাটটন থফর্ক্শর্ হক্াৈ পথরচালর্া
ন
ক্রর্ে এবং এক্টট
লাইফগার্ন থর্দ্ধজটাল থরক্্রুটর্র্মন্ট ক্যার্ম্পইর্ চালু ক্র্রর্ে া ইথের্মর্ধযই হফৈবুক্, ইেটাগ্রার্ম,
ইর্থর্র্, ইউটটউব, এবং থভোর ৈ থবথভন্ন প্ল্যাটফর্ম জু
ন র়্ে প্রায় 1.2 থর্মথলয়র্ ইর্মর্প্রশর্ অ্জনর্
ক্র্রর্ে এবং এটট অ্ন্তে 4 জুলাই, 2022। প ন্ত
ন চলর্ব।
গে বের, থর্উ ইয়ক্ন রার্জযর হবথশরভাগ জুর়্ে লাইফগার্ন বয়র্ৈর ৈীর্মাবিো ক্থর্মর্য় 15-হে
র্াথর্মর্য় এর্র্র্ে এবং এখর্ পূণ ক্র্মী
ন
ৈক্ষর্মো অ্জনর্ র্া ওয়া প ন্ত
ন ঘাটথের হর্মাক্ার্বলা ক্রর্ে
লাইফগার্নর্ির পাক্ন হির্ক্ পার্ক্ন ৈদ্ধক্রয়ভার্ব ৈার্মঞ্জৈয ক্রর্ে। রার্জযর অ্র্যার্য অ্ঞ্চর্লর
েু লর্ায় র্াৈাউ এবং ৈার্ফাক্ ক্াউথন্টর্ে লাইফগার্র্নর জর্য প্রর্য়াজর্ীয়োগুথল থভন্ন, ক্ারণ লং
আইলযার্ন্ডর সৈক্র্ে রার্জযর অ্র্যার্য অ্ঞ্চর্লর সৈক্েগুথলর েু লর্ায় থভন্ন জীবর্রক্ষার
িক্ষোর প্রর্য়াজর্ এবং োই গে বের বয়র্ৈর ৈীর্মা 15-এ র্াথর্মর্য় আর্র্থর্। থবর্শষ ক্র্র লং
আইলযার্ন্ড এই ঘাটথে হর্মটার্ে, রার্জযর স্বাস্থয থবভাগ (State Department of Health) োর্ির
অ্র্ুর্র্মাথিে ৈাটটন থফর্ক্শর্ হক্াৈ ৈংর্শাধর্
ন
ক্রার জর্য র্াৈাউ ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভার্গর (Nassau
County Health Department) ৈার্ি ক্াজ ক্র্রর্ে। স্বাস্থয থবভার্গর (Department Of Health,
DOH) হৈন্টার ফর এর্ভায়রর্র্র্মন্টাল হ লি (Center for Environmental Health) পথরবেনর্টট
গ্র ণ ক্র্রর্ে, এবং র্াৈাউ ক্াউথন্ট এখর্ 15 বের বয়ৈীর্ির ঘাটথে িূর ক্রার জর্য অ্র্ুর্মথে
হির্ব।
শুক্রবার, 24 জুর্, িুপুর 1 টা হির্ক্ 5 টা প ন্ত,
ন DEC এক্টট লাইফগার্ন থর্র্য়াগ অ্র্ুষ্ঠার্র্র
আর্য়াজর্ ক্রর্ে হলক্ জজন থবচ থিবৈক্ালীর্ বযব ার্রর এলাক্ায়, া থর্মথলয়র্ র্লার থবচ র্ার্র্ম
পথরথচে। আগ্র ী আর্বির্ক্ারীরা থবর্ার্মূর্লয প্রথশক্ষণ এবং হ ৈাটটন থফর্ক্শর্গুথল প্রিার্ ক্রা
য় ো ৈম্পর্ক্ন আরও জার্র্ে পার্রর্। গ্রীর্ের হর্মৌৈুর্র্ম থবথভন্ন ধরর্র্র পথরর্ষবা প্রিার্র্র জর্য
DEC বাথষক্
ন 500 টটরও হবথশ হর্মৌৈুর্মী ক্র্মচারী
ন
থর্র্য়াগ ক্র্র। ৈর্মস্ত আর্বির্ক্ারীর্ির ৈারা গ্রীে
জুর়্ে ৈপ্তা ার্ন্ত এবং েুটটর থির্র্ ক্াজ ক্রর্ে ৈম্মে িাক্র্ে র্ব। DEC ক্যাম্পগ্রাউন্ড এবং
ৈর্মুদ্র সৈক্র্ে ক্র্মী থর্র্য়ার্গর ৈুর্ ার্গর জর্য, https://www.dec.ny.gov/about/726.html এ
ার্, (518) 457-2500 এের্টর্শর্ #1 ক্ল ক্রুর্, বা campinfo@dec.ny.gov ইর্র্মল ক্রুর্।
হেট পাকনম্বসর কবেের্ার এবরক কুম্বলবসর্ িম্বলম্বের্, "প্রথে বের হেট পার্ক্নর সৈক্ে এবং
পুলগুথলর্ে লক্ষ লক্ষ ৈাাঁোরুর্ির রক্ষা ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেট পার্ক্নর লাইফগার্নরা
অ্পথর া ।ন গভর্রন হ াক্র্লর হর্েৃত্বর্ক্ ধর্যবাি, এই অ্েযন্ত প্রর্য়াজর্ীয় হবের্র্র বৃদ্ধি
আর্মার্ির হেট পাক্নৈ ির্ল আরও ৈিৈযর্ির থর্র্য়াগ ক্রর্ে ৈা া য ক্রর্ব। এক্জর্ প্রাক্তর্
যাথরর্মযার্ হেট পার্ক্নর (Harriman State Park) লাইফগার্ন থ র্ৈর্ব, আথর্ম প্রেক্ষভার্ব জাথর্ হ
লাইফগাথর্নং অ্ি উপাজন
ন
র্ ক্রার, র্মূলযবার্ ক্ার্জর অ্থভজ্ঞো অ্জনর্ ক্রার এবং জর্ৈাধারর্ণর
হৈবা ক্রার এক্টট িুিনান্ত উপায়।"

বর্পাটন ম্বেন্ট অফ এর্ভা রর্ম্বেন্টাল কর্যারম্বভেম্বর্র (Department of
Environmental Conservation) কবেের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "গ্রীর্ের ঋেু শুরু
ওয়ার ৈর্মর্য় আর্মার্ির ৈবজর্ীর্
ন
সৈক্েগুথলর্ক্ প্রথশথক্ষে লাইফগার্ন ৈ ৈম্পূণভার্ব
ন
ক্র্মী
ৈরবরা ক্রার এবং থর্রাপি রাখার জর্য আর্মরা া ক্রর্ে পাথর ো ক্রা অ্েযন্ত গুরুত্বপূণ।ন
গভর্রন হ াক্লর্ক্ ধর্যবাি, আজ আর্মরা গ্রীর্ের র্মাৈগুথল জুর়্ে অ্যাথর্রর্র্যাে এবং
ক্যাটথিলর্ৈ িশক্র্ির
ন
থর্রাপি রাখর্ে প্রর্য়াজর্ীয় লাইফগার্নর্ির আক্ষণন ক্রার জর্য
আক্ষণীয়
ন
হবের্র্র প্রর্ণাির্া থিদ্ধি।"
ইউর্াইম্বটর্ ইউবর্ভাবসটট
ন প্রম্বফেম্বের (United University Professions) হপ্রবসম্বর্ন্ট
হের্ হকা াল িম্বলম্বের্, "UUP গভর্রন হ াক্র্লর হঘাষণার্ক্ স্বাগে জার্ায় া আর্মার্ির
ক্র্ ার পথরশ্রর্মী রাজযর লাইফগার্নর্ির জর্য র্যা য প্রারথিক্ হবের্ প্রথেষ্ঠা ক্র্র। এটট এক্টট
গুরুত্বপূণ পির্ক্ষপ
ন
া আর্মার্ির রার্জযর জর্য ৈর্মর্য়াপর্ াগী এবং উপক্ারী। চুদ্ধক্তটট অ্েযন্ত
প্রর্য়াজর্ীয় ক্র্মীর্ির থর্র্য়ার্গর হক্ষর্ে ৈ ায়ো ক্রর্ব এবং ারা থর্উ ইয়ক্নবাৈীর্ির ৈুরক্ষার
জর্য োর্ির জীবর্র্র ঝুাঁ থক্ হর্য় োর্ির পথরর্শাথধে ক্রর্ব। আর্মরা আর্মার্ির ৈক্ল ৈিৈযর্ির
ক্ার্জর অ্বস্থার উন্নথের জর্য এক্টট িীঘর্র্ময়ািী
ন
ৈর্মটিগে ির ক্ষাক্থষর চুদ্ধক্তর্ে গভর্রন
হ াক্র্লর ৈার্ি ক্াজ চাথলর্য় াওয়ার জর্য উন্মখ
ু ।"
লাইফগার্নর্ির অ্বশযই থক্েু হ াগযোর র্মার্িণ্ড পূরণ ক্রর্ে র্ব, ার র্মর্ধয রর্য়র্ে থর্র্য়াগ
ওয়ার আর্গ হ াগযো অ্জনর্র্র প্রদ্ধক্রয়া ৈফলভার্ব ৈম্পন্ন ক্রা। হ াগযোর োথরর্খর এক্টট
বেনর্মার্ ৈর্ময়ৈূচীর জর্য, থর্র্য়ার্গর প্রর্য়াজর্ীয়ো ৈম্পর্ক্ন আরও েিয এবং এক্টট আর্বির্র্র
জর্য এখার্র্ হিখুর্। র্েু র্ হ াগযোর োথরখগুথল এক্টট লটাথরর থভথির্ে হ াগ ক্রা র্ব।
থর্উ ইয়ক্ন হের্টর পাক্ন, থবর্র্াির্ ও ঐথে াথৈক্ ৈংরক্ষণ িপ্তর (Office of Parks, Recreation
and Historic Preservation) 250টটরও হবথশ পাক্ন, ঐথে াথৈক্ স্থার্, থচিথবর্র্াির্র্মূলক্ হেইল,
গলফ হক্াৈ, ন হবাট লঞ্চ ও আর্রা অ্র্র্ক্ থক্েুর হিখার্শার্া ক্র্র, হ গুর্লার্ে বের্র আর্ুর্মাথর্ক্
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থভদ্ধজট ক্র্র িার্ক্। এই থবর্র্াির্ এলাক্াগুথলর র্মর্ধয হ হক্ার্টটর থবষর্য়
আরও ের্িযর জর্য, 518-474-0456 র্ের্র ক্ল ক্রুর্ অ্িবা www.parks.ny.gov এ ার্,
হফইৈবুর্ক্ আর্মার্ির ৈার্ি ুক্ত হ ার্, বা ইেটাগ্রার্ম ও টুইটার্র ফর্লা ক্রুর্।
পথরর্বশ ৈংরক্ষণ থবভাগ অ্যাথর্রর্র্যাক্ এবং ক্যাটথিল পার্ক্ন অ্বথস্থে 52টট ক্যাম্পগ্রাউন্ড
এবং 17টট সৈক্ে পথরচালর্া ক্র্র। DEC ক্যাম্পগ্রাউন্ড এবং ৈর্মুদ্র সৈক্ে দ্বীর্প ক্যাম্ম্পং ক্রা,
োাঁবু এবং হেলার ক্যাম্ম্পং, হবাট লদ্ধঞ্চং ৈুথবধা, াইথক্ং হেইল, সৈক্ে এবং থির্র্র বযব ার্রর
এলাক্া ৈ থবথভন্ন ধরর্র্র অ্থভজ্ঞো প্রিার্ ক্র্র। বযব ার ক্র্র আপর্ার পরবেী অ্যার্র্ভঞ্চার
খুজ
াঁ র্
ু DEC ইর্র্ফা হলার্ক্টার - এক্টট ইন্টার্রথিভ র্মার্থচে হ খার্র্ ক্যাম্পগ্রাউন্ড, আথির্ম
ক্যাম্পৈাইট, লীর্-টৈ, াইথক্ং হেইল, পাথক্নং এলাক্া এবং ভ্রর্মর্ণর পথরক্ল্পর্া ক্রর্ে ৈা া য
ক্রার জর্য অ্র্যার্য েিয রর্য়র্ে।
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