
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ঐবি াবিক স্থার্গুবলর হেট এিং জািীয় বর্িন্ধর্ িাবলকািমূম্ব র জর্ে 

27টট মম্বর্ার্য়র্ হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

স্থার্গুবল বর্উ ইয়কন হেম্বটর বিবভন্ন ইবি াম্বির প্রবিবর্বিত্ব কম্বর, যার মম্বিে রম্বয়ম্বে 

একটট অোবিরর্িোক বকওর কম্বটজ, বিং ামটম্বর্ একটট হেল্টারি ওয়াকনেপ, ওম্বয়ে 

 ারম্বলম্বমর একটট র্িুর্ প্রবিটিি ব ম্বোবরক বিবিক্ট এিং আরও অম্বর্ক বকেু  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ার্ন ফর থ রোথরক্ 

থিজাররভশর্ (New York State Board for Historic Preservation) ঐথি াথিক্ স্থার্গুথলর হেট 

এ ং জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ািমূ রি 27টট িম্পথি েুক্ত ক্রার িুপাথরশ ক্রররে, োর মরযয 

ররয়রে এক্টট অ্যাথর্রর্র্যাক্ থক্ওর ক্রটজ ো েক্ষ্মা হরাগীরের হি া িোণ ক্রর, থ ং ামটরর্ 

এক্টট হশল্টারর্ ওয়াক্নশপ ো থভন্ন-থভন্ন ক্ষমিা িম্পন্ন হলারক্রের িাযারণ ক্লযারণর িচার 

ক্রর, থর্উ ইয়ক্ন থিটটর থ থশষ্ট কৃ্ষ্ণাঙ্গ হর্িারের িারি েৃঢ় িম্পক্ন ি  ওরয়ে  াররলরমর এক্টট 

র্িুর্ িথিটিি থ রোথরক্ থর্থিক্ট, এ ং হলক্ অ্ন্টাথরওর ক্ারে এক্টট ফাম ন াউি ো পর িীরি 

এই অ্ঞ্চরলর িমৃদ্ধ ফল থশরের হর্িারা  য  ার ক্ররথেরলর্।  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্নরক্ এর ব থচত্র্যময় িংসৃ্কথি এ ং ইথি াি দ্বারা িংজ্ঞাথয়ি 

ক্রা  রয়রে, এ ং আমরা আমারের হেরটর অ্র্ুরিরণামূলক্ গেরক্  া াঁথচরয় রাখার িরচষ্টা 

চাথলরয় ো । হেট এ ং জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ািমূ রি এই 27টট স্থার্ েুক্ত ক্রা িারের িমৃদ্ধ 

ঐথি য িংরক্ষরণ ি ায়িা এ ং িংস্থার্ ির রা  ক্রর  এ ং থর্উ ইয়ক্ন ািীরের ভথ ষযি 

িজরের অ্র্ুিাথণি  ওয়া োরি অ্ যা ি িারক্ িা থর্শ্চিি ক্ররি ি ায়িা ক্রর ।"  

  

হেট এ ং জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ািমূ রি িূথচ দ্ধ ক্রা মাথলক্রের িম্পথি পুর্রুজ্জীথ ি 

ক্ররি, িারের থ থভন্ন জর্ িংরক্ষণ হিাগ্রাম এ ং পথররষ াগুথলর জর্য হোগয ক্রর িুলরি 

িা ােয ক্ররি পারর, হেমর্ হেরটর অ্র্ুোর্ এ ং হেট এ ং হফর্াররল ঐথি াথিক্ পুর্ নাির্ 

টযাক্স হেথর্টগুথলর জর্য উপরোগী  ওয়া।  

  

অবিি অি পাকনি, বরক্রিম্বয়ের্ অোন্ড ব ম্বোবরক বপ্রজাম্বভনের্ (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) এর কবমের্ার এবরক কুম্বলবিি িম্বলম্বের্, "হেট 

পারক্ন আমারের থমশরর্র এক্টট অ্ংশ  ল আমারের হেরট অ্থ শ্বািয পথরিরর থ েযমার্ 

ইথি ারির িংরক্ষণ এ ং িচার ক্ররি ি ায়িা ক্রা। এই যররর্র স্থার্গুথলর জর্য হেট এ ং 



জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ািমূর র স্বীকৃ্থি িুরথক্ষি ক্রা িম্ভা য িরণাের্া ি  িংস্থার্ িোর্ ক্রর, 

হেমর্ হেট এ ং হফর্াররল টযাক্স হেথর্ট, ো এই ইথি ািরক্ জী ন্ত এ ং িাণ ন্ত রাখরি 

িা ােয ক্রর ।"  

  

হেট পাকনি এ ব ম্বোবরক বপ্রজাম্বভনের্ এর হিপুটট কবমের্ার িোবর্ম্বয়ল মোম্বক 

িলম্বের্, "এটট এই  ের হ ারর্ন উপস্থাথপি মরর্ার্য়রর্র  ৃ িম গ্রুপ এ ং এটট এই 

িরচষ্টাগুথলরি অ্ংশগ্র রণর জর্য িম্প্রোরয়র িেিযরের আগ্রর র  ৃশ্চদ্ধরক্ িেথশ নি ক্রর৷ 

থ রোথরক্ থিজাররভশর্ এর থ ভাগ থর্উ ইয়ক্ন ািীরের িমৃদ্ধ এ ং ব থচত্র্যময় ইথি ারির 

িথিথর্থযত্ব ক্রর এমর্ ঐথি াথিক্ িম্পেগুথলরক্ মরর্ার্ীি এ ং িমি নর্ ক্রার জর্য 

িথিশ্রুথি দ্ধ, এ ং এই যররর্র ক্ারজ জথ়িি  ওয়া িম্মারর্র থ ষয়।"  

  

গি এক্ েশরক্, হেট 1,000-এরও হ থশ ঐথি াথিক্ িম্পথির জর্য পুর্ নাির্  াথণশ্চজযক্ টযাক্স 

হেথর্ট  য  াররর অ্র্ুরমাের্ থেরয়রে, ো হ িরক্ারী থ থর্রয়ারগ 12 থ থলয়র্ র্লারররও হ থশ 

চাথলি ক্রররে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরট চাক্থর এ ং টযাক্স রাজরস্বর উপর  ওয়া টযাক্স হেথর্রটর িভার র উপর 

র্যাশর্াল পাক্ন িাথভনরির (National Park Service) এক্টট অ্যযয়রর্ হেখা হগরে হে 2016 হিরক্ 

2020 িারলর মরযয, হেথর্টগুথল জািীয়ভার  74,220টট চাক্থর এ ং স্থার্ীয়, হেট এ ং 

হফর্াররল টযারক্স 1.3 থ থলয়র্ র্লারররও হ থশ িৃজর্ ক্রররে।  

  

হেট এ ং জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ািমূ টট  ল থর্উইয়ক্ন হেট এ ং হেরশর ইথি াি, স্থাপিয, 

িত্নিত্ত্ব এ ং িংসৃ্কথিরি গুরুত্বপূণ ন ভ র্, ক্াঠারমা, থর্িটিক্ট, লযান্ডরস্কপ,  স্তু এ ং স্থার্গুথলর 

োপ্তথরক্ িূচী। ঐথি াথিক্ স্থারর্র র্যাশর্াল হরশ্চজোরর এক্ক্ভার  অ্ি া ঐথি াথিক্ 

থর্থিরক্টর অ্ংশ থ রির  হেরটর ি নত্র্ 120,000-টটরও হ থশ ঐথি াথিক্ িম্পথি, িাথলক্াভুক্ত 

আরে। মরর্ার্য়রর্র স্পন্সর ক্রররে িম্পথির মাথলক্গণ, থমউথর্থিপাথলটট এ ং পুররা হেরটর 

িম্প্রোয়িমূর র িংস্থািমূ ।  

  

হেরটর ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ ক্ম নক্িনা থ রির  োথয়ত্ব পালর্ক্ারী ক্থমশর্ার এক্ ার 

িুপাথরশিমূ  অ্র্ুরমাথেি ক্ররল, িম্পথিগুথল থর্উ ইয়ক্ন হেরটর ঐথি াথিক্ স্থারর্র থর্ ন্ধর্ 

িাথলক্ায় (New York State Register of Historic Places) অ্ন্তভুনক্ত  র  এ ং এরপর জািীয় 

ঐথি াথিক্ স্থারর্র থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় জর্য মরর্ার্ীি  র , হেখারর্ হিগুথল পে নারলাচর্া ক্রা 

 র  এ ং এক্ ার অ্র্ুরমাথেি  রয় হগরল জািীয় থর্ ন্ধর্ িাথলক্ায় অ্ন্তভুনক্ত  র ।  

  

মরর্ার্য়রর্র ফরটা ি , আররা িিয, অ্থফি অ্ফ পাক্ন, থরশ্চেরয়শর্ অ্যান্ড থ রোথরক্ 

থিজারভনশর্ এর ওরয় িাইরট উপলব্ধ ররয়রে।  

  

কোবপটাল বিবিক্ট  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2020.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea51a9f5f2d64a0ec9c408da927662b9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983334428619111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iAoWz3CpF9q3Pj9OBnJ7zX2%2BjA3wfOS4U%2BnfKtNjs9Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea51a9f5f2d64a0ec9c408da927662b9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983334428619111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=266UIdFIPXdWuBdfrqcoU8C%2Bwbk9JNZ2fv2%2FL0NLj0U%3D&reserved=0


• বিটট হমবের্ ওয়াকনি, আল াথর্ ক্াউথন্ট (Beattie Machine Works, Albany County) 

- হক্ার াি, থর্উইয়ক্ন-এ এক্টট উৎপাের্ক্ারী িংস্থা দ্বারা থর্থম নি এ ং পথরচাথলি 

 রয়থেল োর হপরটন্ট এ ং পণযগুথল স্থার্ীয়, জািীয় এ ং আন্তজনাথিক্  স্ত্র থশরে ি ায়ক্ 

থেল, 1896 িারলর এই ভ র্টট ঊর্থ ংশ শিাব্দীর হশরষর থেরক্র থশে স্থাপরিযর এক্টট 

থর্েশ নর্ ো "রলা- ার্ ন" থমল থর্ম নাণ র্ারম পথরথচি। এক্টট থশে স্থার্ থ িার  এর ইথি ারির 

িময়, থ টট হমথশর্ ওয়াক্নি হমা াক্- ার্ির্ অ্ঞ্চলরক্ এক্টট িযার্ উৎপাের্ হক্রে 

রূপান্তথরি ক্ররি অ্ োর্ হররখথেল, উরেখরোগয হপরটন্ট লঙ্ঘরর্র হক্ষরত্র্ জথ়িি 

থেল, এ ং থ ংশ শিাব্দীর িিমারয ন মাথক্নর্ েুক্তরারের েুরদ্ধর িরচষ্টারক্ িমি নর্ ক্রার 

জর্য থর্য়থমিভার  উৎপাের্ অ্থভরোশ্চজি ক্ররথেল। 2019 িারল, ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ 

টযাক্স হেথর্ট (historic preservation tax credits)  য  ার ক্রর ভ র্টটরক্ হিররা-

ইউথর্ট অ্যাপাটনরমন্ট থ শ্চডং থ িার  পুর্ নাির্ ক্রা  রয়থেল। এটট িার আিল হচ ারা 

অ্রর্ক্টাই যরর হররখরে৷  

• এলমার অোবভবর্উ সু্কল, হশরর্ক্টযাথর্ ক্াউথন্ট (Elmer Avenue School, 

Schenectady County) - 1905 িারল থর্থম নি এ ং 1968 িারল িম্প্রিাথরি, ভ র্টট থ ংশ 

শিাব্দীর িারথম্ভক্ এ ং মযযভারগ থর্উ ইয়ক্ন হেরট িচথলি িথমি সু্কল র্ক্শার 

ব থশষ্টযগুথলর এক্টট স্থার্ীয় মূিন িিীক্। এলমার অ্যাথভথর্উ সু্কল থিটটর সু্কল  য স্থায় 

িিম "অ্র্ার্ুিাথর্ক্ থশক্ষা" যারণাটট চালু ক্রর এ ং থর্উ ইয়ক্ন হেরটর িিম সু্কল 

হেখারর্ এক্টট ইর্- াউি লাইরেথর এ ং পূণ ন-িমরয়র লাইরেথরয়ার্ থেল।  

• মুল্ডর-বমলার  াউি, ক্লাথিয়া ক্াউথন্ট (Muldor-Miller House, Columbia County) 

- এর অ্স্বাভাথ ক্ িস্তর থর্ম নাণ ি , এই হফর্াররল এ ং গ্রীক্ থরভাইভাল ফাম ন াউি, 

1790 িাল র্াগাে থর্থম নি  রয়থেল এ ং এটট ক্ল্যাভারারক্র এক্টট িারথম্ভক্  াথ়ির এক্টট 

থ রল টটরক্ িাক্া থর্েশ নর্। মুডর-থমলার পথর াররর িারি েী নক্ালীর্ েুক্ত, িম্পথিটট 

অ্ঞ্চরলর র্াচ ঔপথর্র থশক্ িময়ক্াল এ ং েীিোি শ্ররমর ইথি ারির িারিও 

িম্পক্নেুক্ত। এটট থ ংশ শিাব্দীরি কৃ্থষ অ্ি নর্ীথি হিরক্ ক্াথি থলথভং-এ রূপান্তররর 

িথিথর্থযত্ব ক্রর।  

• হরি রক সু্কল াউি, ক্লথিয়া ক্াউথন্ট (Red Rock Schoolhouse, Columbia County) 

- 1830 িাল র্াগাে থর্থম নি এ ং 1943 িাল জরু়ি এক্টট িশ্চেয় থশক্ষামূলক্ স্থার্ রূরপ 

পথররশ া িোর্ ক্রা, এই ভ র্টট ঊর্থ ংশ শিাব্দীর িিম থেরক্র স্থার্ীয় গ্রীক্ 

পুর্রুজ্জী র্ বশলীর এক্ ক্রক্ষর সু্কল ররর এক্টট চমৎক্ার থর্েশ নর্ এ ং গ্রামীণ হরর্ 

রক্ থশক্ষার ইথি ারির িথিথর্থযত্ব ক্রর।  

• হরবিম্বিন্স অোট 475 লাউির্ হরাি, আল াথর্ ক্াউথন্ট (Residence at 475 Loudon 

Road, Albany County) - 1832 িাল র্াগাে িাথররখর, গ্রীক্ থরভাইভাল ফাম ন াউি, এটট 

ক্রলাথর্র শ রর এক্টট গ্রীক্ পুর্রুজ্জী র্ বশলীর ফাম ন াউরির এক্টট থ রল টটরক্ িাক্া 

থর্েশ নর্। ভযার্ হরর্রিলার হটরর্ন্ট ফারম নর অ্ংশ থেল এমর্ জথমরি থর্থম নি, এটট অ্ষ্টােশ 

এ ং ঊর্থ ংশ শিাব্দীর ভূথম থ ভাজর্ এ ং শ রর  রদা রস্তর র্মুর্াগুথলর িারি এর 

িংরোরগর জর্যও িাৎপে নপূণ ন।  

  

বিঙ্গার হলকি  

  



• বিেল হিন্টার হমিবিে এবপম্বস্কাপাল চাচন , অ্ন্টাথরও ক্াউথন্ট (Bristol Center 

Methodist Episcopal Church, Ontario County) – থর্উ ইয়রক্নর থেেল শ রর 

অ্ থস্থি, এই 1846 িারলর গ্রীক্ থরভাইভাল ক্াঠারমাটট এক্টট িম্প্রোরয়র িমার রশর 

স্থার্ থ িার  ক্াজ ক্রররে, িিরম এক্টট গ্রামীণ পযাথরশ চাচন থ িার  এ ং এখর্ স্থার্ীয় 

ঐথি াথিক্ িমারজর িযার্ ক্াে নালয় থ িার । মূল ভ রর্র র্ূযর্িম পথর িনরর্র িারি, 

এটট থেেল হিন্টাররর মযয-উথর্শ শিরক্র স্থাপরিযর ক্রয়ক্টট টটরক্ িাক্া থর্েশ নর্গুথলর 

মরযয অ্র্যিম। র্ক্শাটট গ্রীক্ পুর্রুজ্জী র্ বশলীরক্ িথিফথলি ক্রর এ ং এক্টট 

িাযারণ রূপরক্ িেশ নর্ ক্রর ো িায়শই েক্ষ ক্াথরগর পে নন্ত িীথমি অ্যারক্সি িাক্া 

িম্প্রোয়গুথলর দ্বারা গৃ ীি  ি।  

• িিমোর্ হটম্বরি ব ম্বোবরক বিবিক্ট, মর্ররা ক্াউথন্ট (Crosman Terrace Historic 

District, Monroe County) - ররচোররর উেযার্িত্ত্ব থশরের জর্য ঐথি াথিক্ভার  

 য হৃি ভূথমরি থ ক্াথশি, অ্ক্ষি আ াথিক্ শ রিথল-শশলীর িথির শী-অ্ঞ্চলটট 1908 

হিরক্ 1940 িারলর মরযয থর্থম নি  রয়থেল এ ং থর্থেনষ্ট ব থশষ্টযিমূর র িেশ নর্ ক্রর ো 

মূলি উচ্চ-মযযথ ি-রশ্রণীর  াথিদারের স্বারি ন আর ের্ হররখ থ পণর্ ক্রা  রয়থেল। এর 

মরযয আ াথিক্ ক্াঠারমা, যারা াথ ক্ লট আক্ার এ ং ভ রর্র মাপ ও 

অ্রটারমা াইলগুথলর জর্য রাখার  য স্থা অ্ন্তভুনক্ত ররয়রে।  

• দ্ে  াবন্টংটর্ বিক্রল্ডং, হিরর্ক্া ক্াউথন্ট (The Huntington Building, Seneca County) 

- হিরর্ক্া ফলরি অ্ থস্থি ঊর্থ ংশ শিাব্দীর এক্টট উরেখরোগয থশে ও  াথণশ্চজযক্ 

ভ র্,  াথন্টংটর্ থ শ্চডংরয়র স্থাপিয িার মাথলক্রের থ  িনর্শীল চাথ োরক্ িথিফথলি 

ক্রর—উৎপাের্-মর্স্ক র্যাশর্াল ইে হক্াম্পাথর্ হিরক্ িশ্চেয় অ্রটারমা াইল থর্লারথশপ 

পে নন্ত-- এ ং 1800 এর েশরক্ শশ্চক্তশালী থশে হিরক্ 1900 এর েশরক্  াথণশ্চজযক্ 

 য িাথয়ক্ উরেযারগ িম্প্রোরয়র অ্ি নশর্থিক্ উিরণরক্ িথিধ্বথর্ি ক্রর।  

• মাটটনর্ অোন্ড অোন্্ডরু স্পারম্বিক  াউি, মর্ররা ক্াউথন্ট (Martin & Andrew 

Sperbeck House, Monroe County) - মূলি 1825 িারল থর্থম নি, হফয়াররপাটন গ্রারমর 

এই থ থশষ্ট ঐথি াথিক্  ািভ র্টট ক্রয়ক্ িজরের পথর ার দ্বারা অ্থযকৃ্ি  রয়রে। 

স্থাপিযগিভার , ভ র্টট এক্টট িারথম্ভক্  িথি-েুরগর  াথ়ির উো রণ ো মাথলক্রের 

রুথচর িারি িম্প্রিাথরি এ ং আপরর্ট ক্রা  রয়থেল এ ং এটট উর্থ ংশ শিাব্দীরি 

এক্টট কৃ্থষ ও খাল-থর্ভনর গ্রাম হিরক্ থ ংশ শিাব্দীরি এক্টট আ াথিক্ িম্প্রোরয় 

হফয়াররপারটনর ি ৃশ্চদ্ধরক্ িথিফথলি ক্রর।  

• হর্পলি বভবর্কালচার ব ম্বোবরক বিবিক্ট, অ্ন্টাথরও ক্াউথন্ট (Naples Viniculture 

Historic District, Ontario County) - থফঙ্গার হলরক্র হক্েস্থরল অ্ থস্থি, থর্থিক্টটট 

এই অ্ঞ্চরলর আঙু্গর চাষ এ ং ওয়াইর্ িস্তুরির ইথি ািরক্ মূিন ক্রর, ো এর ঊর্থ ংশ 

এ ং থ ংশ শিাব্দীর  াথণশ্চজযক্, কৃ্থষ, যমীয় এ ং গা নস্থয স্থাপরিযর অ্ক্ষি িংগ্রর  িুস্পষ্ট 

 রয় ররয়রে হেটট আঙু্গর থশে এ ং আরশপারশর অ্ঞ্চরল ওয়াইর্ থশরের হে িাংসৃ্কথিক্ 

িভা  থেল িার উভরয়রই িথিথর্থযত্ব ক্রর।  

• হপবর বভম্বলজ  ল, ওয়াইথমং ক্াউথন্ট (Perry Village Hall, Wyoming County) - 1912 

িারল থর্থম নি, এই হক্েীয়ভার  অ্ থস্থি থমউথর্থিপযাল ভ র্টট হপথর গ্রারমর  াথিদারের 

েম য নমার্ চাথ ো পূররণর জর্য থর্থম নি  রয়থেল।  হুমুখী র্ক্শাটট থমউথর্থিপযাল 

পথররষ ািমূর র েক্ষ হর্থলভাথর িম্পরক্ন র্িুর্ যারণা িথিফথলি ক্রর এ ং এটট গ্রামীণ 



থর্উইয়রক্নর এক্টট পথরথচি ভ রর্র িক্ার। এই ভ র্টট স্থপথি এফ. র্থিউ. 

থক্ক্নলযারন্ডর িারগ্রা ী ক্ারজর এক্টট িারথম্ভক্, অ্ক্ষি থর্েশ নর্।  

• বেপবল-টটটি  াউি, ওরয়র্ ক্াউথন্ট (Shipley-Teats House, Wayne County) - 

উইথলয়ামির্ শ রর হলক্ অ্ন্টাথরও হিরক্ মাত্র্ এক্ মাইল েথক্ষরণ অ্ থস্থি, এই 1850 

িারলর ফাম ন াউিটট ইিালীয় বশলীর আ ািরর্র এক্টট  যথিেমীভার  িু-িংরথক্ষি 

থর্েশ নর্। আঞ্চথলক্ কৃ্থষ ইথি ারির িারি েৃঢ় িম্পরক্নর িারি, িমৃদ্ধ ফল থশে ি , 

িম্পথিটটরি এক্টট গযাররজ, পযাথক্ং  াউি এ ং িারথম্ভক্ ফায়ার  াইরেন্ট ররয়রে, 

হিইিারি উদ্ভা র্ী িািথমক্ ইউটটথলটট অ্ ক্াঠারমার িমাণ ররয়রে ো অ্ভযন্তরীণ 

গযািচাথলি আরলা এ ং ি া মার্ জলরক্ও িক্ষম ক্রর।  

  

হমা ক ভোবল  

  

• 500 এিং 506 এবর িুম্বলভািন ইে-এ বিক্রল্ডংিমূ , ওরর্ান্ডাগা ক্াউথন্ট (Buildings at 

500 and 506 Erie Boulevard East, Onondaga County) - থিরাথক্উরজর হক্েীয় 

 য িাথয়ক্ থর্থিরক্টর ক্াোক্াথে অ্ থস্থি েুটট িংলগ্ন, আন্তঃিংেুক্ত ইরটর থশে 

ভ র্গুথল উর্থ ংশ শিাব্দীর হশরষর থেরক্র থশে স্থাপরিযর স্বিন্ত্র ব থশষ্টয িেশ নর্ ক্রর, 

োর মরযয অ্ো য থর্ম নাণ িামগ্রীর মরিা অ্থগ্ন-িথিররাযী ব থশরষ্টযর  য  ার ররয়রে। 2020 

হিরক্ 2022 িারলর মরযয, ঐথি াথিক্ ভ র্গুথলরক্ আ াথিক্ অ্যাপাটনরমন্ট ক্মরেক্স 

থ িার  অ্থভরোশ্চজি পুর্ঃ য  াররর জর্য হফর্াররল থিজাররভশর্ টযাক্স ইর্রিথন্টভ 

হিাগ্রাম ( federal preservation tax incentives program)  য  ার ক্রর পুর্ নাির্ ক্রা 

 রয়থেল।  

• হিাটন হেইর্ ব ম্বোবরক বিবিক্ট িাউন্ডাবর িৃক্রি এিং অবিবরক্ত িকুম্বমম্বন্টের্, 

মন্টরগামাথর ক্াউথন্ট (Fort Plain Historic District Boundary Increase and 

Additional Documentation, Montgomery County) - র্িুর্ গর ষণা এ ং 

র্কু্রমরন্টশরর্র থভথিরি, মূল ঐথি াথিক্ থর্থিরক্টর িাৎপে ন 1972-এ িিাথরি ক্রা 

 রয়রে। অ্ষ্টােশ শিাব্দীর হগা়িার থেক্ হিরক্ থদ্বিীয় থ শ্বেুদ্ধ-পর িী িময় পে নন্ত 

গ্রারমর ঐথি াথিক্ উন্নয়রর্র িম্পূণ ন পথরথযরক্ পথরর ষ্টর্ ক্রার জর্য থর্থিরক্টর 

িীমার্াও িিাথরি ক্রা  রয়রে, এ ং এখর্ চারটট িথির শী-অ্ঞ্চলরক্ অ্ন্তভুনক্ত ক্রা 

 রয়রে ো িারথম্ভক্ পথর  র্ পি এ ং জলপরির িারি েুক্ত।  

• বিরাবকউজ হিি হকাম্পাবর্, ওরর্ান্ডাগা ক্াউথন্ট (Syracuse Bread Company, 

Onondaga County) – এক্টট উচ্চ মাত্র্ার ঐথি াথিক্ অ্খণ্ডিার িারি, ভ র্টট থ ংশ 

শিাব্দীর িিম থেরক্র ইস্পারির-রেমেুক্ত ক্ারখার্ার এক্টট চমৎক্ার থর্েশ নর্ এ ং থর্উ 

ইয়রক্নর থিরাথক্উরি মাত্র্ থির্টট অ্-আ াথিক্ ভ রর্র এক্টট, হেটট স্থপথি ওয়ার্ন 

ওরয়থলংটর্ ওয়ার্ন দ্বারা থর্জাইর্ ক্রা  রয়থেল। থিরাথক্উজ হের্ হক্াম্পাথর্র িযার্ 

ক্াে নালয় রূরপ, এটট এক্টট খােয থ ের র অ্ংশ ো হভাক্তার মার্রক্  রর বিথর হের্ হিরক্ 

ফযাক্টথর-উৎপাথেি হেরর্ রূপান্তথরি ক্ররথেল।  

  

বর্উ ইয়কন বিটট  

  



• বলিুয়াবর্য়ার্ অোলাম্বয়ন্স অি আম্বমবরকা, থর্উ ইয়ক্ন ক্াউথন্ট (Lithuanian 

Alliance of America, New York County) - ঊর্থ ংশ শিাব্দীর হশরষর থেরক্র এই থর্ও-

হগ্রক্ ভ র্টট এক্ শিাব্দীরও হ থশ িময় যরর আরমথরক্ার থলিুয়াথর্য়ার্ বমত্র্ীিংগঠরর্র 

িযার্ ক্াে নালয় থ রির  ক্াজ ক্রররে। বমত্র্ীিংগঠর্টট মাথক্নর্ েুক্তরারের ি রচরয় 

পুরারর্া েমাগি ক্ম নরি থলিুয়াথর্য়ার্ িংস্থাগুথলর মরযয এক্টট, এ ং ভ র্টট থর্উ ইয়ক্ন 

থিটটরি আগি অ্থভ ািীরের জর্য এক্টট িশািথর্ক্ ও িাংসৃ্কথিক্ হক্ে থ িার  

বমত্র্ীিংগঠরর্র ভূথমক্ারক্ িথিফথলি ক্রর।  

• বরচমন্ড টাউর্ ব ম্বোবরক বিবিক্ট, থরচমন্ড ক্াউথন্ট (Richmond Town Historic 

District, Richmond County) - হেরটর্ আইলযারন্ডর এই ঐথি াথিক্ থর্থিরক্ট এমর্ 

ব থশষ্টয ররয়রে ো 1600-এর েশরক্র হশষ হিরক্ 1900-এর েশরক্র মাঝামাশ্চঝ পে নন্ত 

থ থভন্ন যররণর স্থাপিয বশলী এ ং ক্াে না লীরক্ িথিফথলি ক্রর, ো এক্টট আরমথরক্ার্ 

গ্রাম এ ং িথির শী-অ্ঞ্চরলর িমস্ত আেশ ন উপাোর্গুথলর িথিথর্থযত্ব ক্রর। থর্থিরক্টর 

এক্টট অ্ংরশ ররয়রে ঐথি াথিক্ থরচমন্ড টাউরর্র থমউশ্চজয়াম গ্রাম, োর 1700 এ ং 

1800-এর েশরক্র িারথম্ভক্ স্থার্ীয় ভ র্গুথলর িংগ্র  হেরটর্ আইলযারন্ডর স্থাপিয 

ইথি ারির এক্টট অ্স্বাভাথ ক্ এ ং মূলয ার্ হরক্র্ন।  

• ওম্বয়ে  ারম্বলম ব ম্বোবরক বিবিক্ট, থর্উ ইয়ক্ন ক্াউথন্ট (West Harlem Historic 

District, New York County) - উপররর থেরক্র মযার্ াটরর্র পশ্চিম থেরক্ 42টট িরক্র 

িমস্ত  া অ্ংশ জরু়ি িাক্া, হ থশরভাগ আ াথিক্ িথির শী-অ্ঞ্চরল 1890 এ ং 1915 

িারলর মরযয থর্থম নি অ্রর্ক্ অ্যাপাটনরমন্ট এ ং হটর্ারমন্ট ভ র্গুথলর িারি এক্টট স্বিন্ত্র 

এ ং িমথিি স্থাপিয ব থশষ্টয ররয়রে। ক্াঠারমাগুথল 1800-এর েশরক্র হশষ হিরক্ 1900-

এর েশরক্র হগা়িার থেরক্ থ শ্চডং হক্ার্গুথলর থ  িনর্রক্ িথিফথলি ক্রর, এ ং থ ংশ 

শিাব্দীর হগা়িার থেরক্ িমূ্পণ নরূরপ থর্থম নি  রয় োওয়ায় থর্থিক্টটট খু  ক্ম পুর্র্ ন ীক্রণ 

 া র্িুর্ থর্ম নাণ হেরখরে। থ ংশ শিাব্দীর মাঝামাশ্চঝ কৃ্ষ্ণাঙ্গ িংসৃ্কথি এ ং র্াগথরক্ 

অ্থযক্াররর থ থশষ্ট  যশ্চক্তত্বগণ, োরা আ াির্, ব ষময, হরর্লাইর্ এ ং র্াগথরক্ 

অ্থযক্াররর চলমার্ িমিযাগুথল িমাযারর্র জর্য ক্াজ ক্ররথেরলর্, িা াঁরের এক্টট 

িম্প্রোরয়র িারি েৃঢ় িংরোরগর জর্যও এই থর্থিক্টটট উরেখরোগয।  

  

র্ি ন কাবি  

  

• হকাবর কম্বটজ, েযাঙ্কথলর্ ক্াউথন্ট (Corey Cottage, Franklin County) - আ াথিক্ 

ক্াঠারমা, িার অ্ক্ষি "থক্ওর পচন" এ ং েক্ষ্মা হরাগীরের িারি র্থিভুক্ত িিন্ধ, ঊর্থ ংশ 

শিাব্দীর হশরষর থেরক্ "থক্ওর ক্রটজ" এর এক্টট স্বিন্ত্র উো রণ, ো িারার্াক্ হলরক্র 

গ্রারমর এক্টট থর্থেনষ্ট িম্পথির যরণ, ো েক্ষ্মা হরারগর থচথক্ৎিা হক্ে থ রির  থ খযাি 

 রয় উরঠথেল।  

• হেভি মোর্ের্, এরিক্স ক্াউথন্ট (Graves Mansion, Essex County) - 1880 িারলর 

থির্িলা ইরটর িািােটট থর্উইয়রক্নর অ্যাথর্রর্র্যাক্ অ্ঞ্চরল থদ্বিীয় িাম্রারজযর বশলীর 

ি রচরয় অ্স্বাভাথ ক্ এ ং থচিাক্ষ নক্ উপস্থাপর্াগুথলর মরযয এক্টট। এউ িা ল ফরক্স 

এর হোট-গ্রারম অ্ থস্থি,  াথ়িটট, ভাম নরন্টর স্থপথি এফ. এল. পারথক্ন্স দ্বারা থর্জাইর্ 

ক্রা  রয়থেল এ ং থ রশষ ক্রর অ্ভযন্তরীণ অ্ংরশ এক্টট  যথিেমী উচ্চ স্তররর 



ক্ারুক্াে নরক্ মূিন ক্রর। িািােটট থেল, এক্জর্ থ থশষ্ট স্থার্ীয়  য িায়ী, হ র্থর র্ার্ক্ার্ 

হগ্রভরির  াথ়ি।  

• মাটটনন্সিাগ ন কমর্ সু্কল বিবিক্ট #4, লুইি ক্াউথন্ট (Martinsburg Common School 

District #4, Lewis County) - সু্কল াথ়িটট শ ররর িাচীর্িম সু্কল ভ র্গুথলর মরযয 

এক্টট, ো ক্মপরক্ষ 1844 িারল বিথর  রয়থেল এ ং ঊর্থ ংশ শিাব্দীর গ্রামীণ 

থর্উইয়রক্নর এক্-ক্রক্ষর সু্কল ররর এক্টট র্মুর্া উো রণ।  

• বি হস্কায়ার ব ম্বোবরক বিবিক্ট (িীমার্া িম্প্রিারণ এিং িীমার্া হ্রাি),  ওয়াররর্ 

ক্াউথন্ট (Three Squares Historic District (Boundary Expansion and Boundary 

Reduction), Warren County) - ঐথি াথিক্ থর্থিক্ট, ো হেন্স ফলি-এর ঐথি াথিক্ 

এ ং  িনমার্  াথণশ্চজযক্ হক্ে উভয়ই গঠর্ ক্রর, এখর্ এক্টট পূর ন উরপথক্ষি 1920 

র্াগারের থশে ভ র্ অ্ন্তভুনক্ত ক্রর  ো হেন্স ফলি এর হরথর্রমর্ হপাশাক্ থশরের িারি 

েুক্ত থেল। এো়িাও, িীমার্ার যাররর ক্াোক্াথে চারটট ভ র্ হভরে হফলার মাযযরম 

থর্থিরক্টর িীমার্া থক্েুটা ক্মারর্া  রয়রে।  

  

িাউদ্ার্ ন টটয়ার  

  

• কোবমও বিম্বয়টার, ব্রুম ক্াউথন্ট (Cameo Theatre, Broome County) - থর্উ ইয়রক্নর 

থ ং ামটরর্র পশ্চিম থেরক্র িথির শী-অ্ঞ্চরলর এই হোট, 1928 িারলর বিথর 

িথির শী-অ্ঞ্চরলর মুথভ থিরয়টারটট স্থার্ীয় স্থপথি হজরাড শ্চজ. হশর্রক্র এক্টট স্বিন্ত্র 

অ্ক্ষি ক্াজ। হোট আক্াররর িথির শী-অ্ঞ্চরল হ াঁরট হপ ৌঁোরর্া োয় এমর্ থ রর্ােরর্র 

স্থার্ থ িার  এক্িময় িচথলি এ ং মূলয ার্ থেল, এটট এর িক্াররর থ ং ামটরর্ টটরক্ 

িাক্া এক্মাত্র্ থর্েশ নর্, এ ং এটট  িনমারর্ এক্টট ক্াে নক্রী আটন হস্পরি পুর্ নািরর্র 

িািথমক্ পে নারয় ররয়রে। হজরাড শ্চজ. হশর্ক্ থেরলর্ এক্জর্ িুপথরথচি স্থার্ীয় স্থপথি 

এ ং থ ং ামটরর্র িযার্ স্থপথি িযার্রফার্ন ও. হলথি.-র এক্জর্ থশষয থেরলর্। 

থিরয়টারটট হলথি এ ং হশঙ্ক উভরয়রই দ্বারা অ্র্ুকু্থলি এক্টট িংেি আযুথর্ক্ 

র্াদথর্ক্িারক্ মূিন ক্রর  

• হেল্টারি ওয়াকনেপ ির দ্ে বিিোম্বিল্ড বিক্রল্ডং,  ব্রুম ক্াউথন্ট (Sheltered 

Workshop for the Disabled Building, Broome County) - মূলি 1947 িারল থর্থম নি, 

এই ভ র্টট আঞ্চথলক্ ইথি ারি িযার্ ক্াে নালয় এ ং হিই িক্ল িংস্থাগুথলর হক্েীয় 

পথরচালর্া হক্ে থ িার  উরেখরোগয হেগুথল ব্রুম ক্াউথন্টর শারীথরক্ ও মার্থিক্ 

অ্ক্ষমিা িাক্া  াজার  াজার  াথিদারের জর্য  ৃথিমূলক্ িথশক্ষণ, ক্ম নিংস্থার্ এ ং 

থচথক্ৎিা হি া িোর্ ক্রি৷ এর হিাগ্রামগুথল হেট এ ং জািীয় উভয় স্তররই  যথিেমী 

মরর্ল থ িার  আলাো থেল।  হু- েররর িম্প্রিারণ ি , েুটট িািথমক্ ভা়িারটরের 

অ্থফি, থক্ল্থর্ক্াল এ ং উৎপাের্ ক্াে নেমরক্ িমি নর্ ক্রি এমর্ থির্টট স্বিন্ত্র থ ভারগ 

থর্থম নি, েয হশল্টারর্ ওয়াক্নশপ ফর (Sheltered Workshop for the Disabled) েয 

থর্িযার ড অ্যান্ড থর যাথ থলরটশর্ িাথভনরিি, ইঙ্ক. (Rehabilitation Services, Inc.) 

থ ং ামটর্ শ রর িীমলাইর্র্ মর্ার্ ন ফযাক্টথর আথক্নরটক্চাররর এক্টট থ রল উো রণ 

অ্ন্তভুনক্ত ক্রার জর্যও িাৎপে নপূণ ন।  

  



ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

  

• বিিম্বির্ বিক্রল্ডং, এথর ক্াউথন্ট (Brisbane Building, Erie County) - 1895 িারল িিম 

হখালার িময় "শ ররর এক্টট অ্লঙ্কার" থ িার  থ থেি, থর্উ ইয়রক্নর র্াউর্টাউর্ 

 ারফরলার হক্েস্থরল অ্ থস্থি এই ইিাথলয়ার্ হররর্িা াঁ পুর্রুজ্জী র্-শশলীর  াথণশ্চজযক্ 

ভ র্টট িজরের পর িজে যরর  য িাথয়ক্ ক্াে নক্লারপর হক্েস্থল থ িার  ররয়রে। 

ভা়িারটরা থক্ল্র্ ান্স এ ং এফ.র্থিউ. উলওয়াি নি ফাইভ অ্যান্ড র্াইম; হোট পাথর াথরক্ 

 য িা; এ ং হপশাোর িংস্থাগুথলর মরিা লাজন অ্যাঙ্কর খুচরা হোক্ার্গুথলর িংথমশ্রণ 

অ্ন্তভুনক্ত ক্রররে ; উচ্চ স্তররর স্থাপিয অ্খণ্ডিা এ ং মূল অ্লঙ্কররণর িারি িেরম্ভ, 

থেির র্ থ শ্চডং 1880 এর েশরক্র গা াঁিথর্র অ্থফি থ শ্চডং হিরক্ 1890 এর েশরক্র 

হশরষর থেরক্র িুউচ্চ ইস্পাি-রেমেুক্ত গগর্চুিী ইমাররি মযয থেরয়  াথণশ্চজযক্ ভ রর্র 

র্ক্শার এক্টট গুরুত্বপূণ ন রূপান্তররক্ থচথিি ক্রর।  

• িাম্বিম্বলা পািবলক সু্কল #75 (PS 75), এথর ক্াউথন্ট (Buffalo Public School #75 

(PS 75), Erie County) -  ারফরলা, থর্উইয়রক্নর িযার্ি আথেক্ার্-আরমথরক্ার্ এমিথল 

িথির শী-অ্ঞ্চরল হি া িোর্ ক্রার জর্য মূলি 1925 িারল থর্থম নি, PS 75 সু্কল 

থর্জাইরর্র আযুথর্ক্ যারর্ারক্ মূিন ক্রর এমর্ র্িুর্ থর্ম নারণর মাযযরম শ রর িার থ শ্চডং 

ইর্রভন্টথর িিাথরি ক্ররি 1920-এর েশরক্  ারফরলা সু্কল থর্থিরক্টর শ র যাপী 

িরচষ্টারক্ িথিফথলি। িম্প্রোরয়র  ৃশ্চদ্ধ এ ং থর্উ ইয়রক্নর িম্প্রিাথরি পাঠযেরমর 

িরয়াজর্ীয়িা গ্র ণ, োর মরযয মযার্ুয়াল , গা নস্থয এ ং শারীথরক্ থশক্ষার হক্াি নগুথল 

অ্ন্তভুনক্ত, পা থলক্ সু্কল ভ র্গুথলরি র্িুর্ স্থারর্র িরয়াজর্: লযার াররটথর, ওয়াক্নশপ, 

রান্না র, অ্থর্রটাথরয়াম, ক্যারফরটথরয়া এ ং শ্চজমরর্থিয়াম। PS 75  ল  ারফরলা-থভথিক্ 

সু্কল আথক্নরটক্ট আরর্ নে শ্চেথমর সু্কল বিথরর মার্ক্ পদ্ধথির এক্টট  থলি উো রণ, ো 

থর্থেনষ্ট স্বাস্থয এ ং িুরক্ষা উপাোর্গুথলর পাশাপাথশ র্িুর্ পাঠযেম-থভথিক্ স্থার্গুথলরক্ 

অ্ন্তভুনক্ত ক্ররথেল এ ং িারের পুর্রা ৃথিরোগয র্ক্শা উপাোর্ এ ং দ্রুি থর্ম নারণর 

িময়ররখার জর্য পথরথচি থেল৷  

• হজ.িবিউ. রুগার অোন্ড হিক হিাি. বিক্রল্ডং, এথর ক্াউথন্ট (J.W. Ruger & Deck 

Bros. Building, Erie County) - 1868 িারল থর্থম নি, এই ভ র্টট থর্উইয়রক্নর  ারফরলার 

েথক্ষণ থেরক্ এক্টট ঐথি াথিক্ভার  উরেখরোগয উৎপাের্শীল িথির শী-অ্ঞ্চরলর 

মরযয িাক্া িাচীর্িম অ্ থশষ্ট কু্ষদ্র থশে ভ র্গুথলর মরযয এক্টট। হ থক্ং, ইশ্চির্ এ ং 

থফথর্থশং থশরের জর্য েুটট জািীয় এ ং আন্তজনাথিক্ভার  পথরথচি উদ্ভা র্ী হপরটন্ট 

থ ক্াশক্ারী এ ং হমথশর্ উৎপাের্ক্ারীরের  াথ়ি, এই িাইটটট ক্াোক্াথে খাল এ ং 

হরলপি লাইর্ ও হিইিারি অ্র্যার্য অ্র্ুরূপ থর্ম নািারের এক্টট িুথ যাজর্ক্ অ্ স্থারর্র 

িস্তা  থেরয়থেল।  

  

 থর্উ ইয়ক্ন হেরটর অ্থফি অ্ফ পাক্নি, থরশ্চেরয়শর্ অ্যান্ড থ রোথরক্ থিজারভনশর্ (Office of 

Parks, Recreation and Historic Preservation) 250টটর হ থশ এক্ক্ পাক্ন, ঐথি াথিক্ স্থার্, 

থ রর্াের্ হিইল এ ং হর্ ক্া লরঞ্চর িোরথক্ ক্রর, হেখারর্ 2020 িারল হরক্র্ন 78 থমথলয়র্ মার্ুষ 

হ ়িারি থগরয়রে। এই থ রর্াের্ হক্ষত্র্গুথলর হে হক্ার্ও থ ষরয় আরও িরিযর জর্য, 518-474-



0456 র্িরর ক্ল ক্রুর্  া parks.ny.gov এ োর্, হফি ুক্ এ িংেুক্ত  র্,  া আমারের টুইটারএ 

অ্র্ুিরর্ ক্রুর্।  
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