
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 20 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর পুর্ি নাসর্ ও প্রদে নর্ী  ালর্াগাদকরম্বের পর 

ইম্বয়াঙ্কাম্বস নর বিবলপ্স িোর্র  ল হেট ঐবি াবসক সাইট পুর্রায় খুম্বল হদওয়ার হ াষো 

করম্বলর্  

  

র্িুর্ প্রদে নর্ী  ম্বলর জার্া গল্পম্বক বিস্িৃি কম্বর এিং অঞ্চম্বলর আবদিাসী িার্ুষ ও 

ক্রীিদাস কম্বর রাখা আবিকার্ম্বদর ইবি াসম্বক যুক্ত করম্বি  

  

উন্নয়র্কাজ উম্বেখম্বযাগেভাম্বি অোম্বেবসবিবলটট িৃদ্ধি কম্বর, যার িম্বযে আম্বে র্িুর্ 

এবলম্বভটর, র্িুর্ভাম্বি র্কো করা প্রদে নর্ী, এিং ভারু্চনেয়াল উইং এিং এর িাবষ নক দে নক 

সংখো বিগুে  ম্বি িম্বল প্রিোো করা যাম্বে  

  

উন্নয়র্কাম্বজর েবি উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর ভবর্ ও জথি 

পুর্ব নাসর্ ক্াজ এবং র্ক্শা ও র্তুর্ প্রদশ নর্ীর ক্াজ ক্রার পর থিথলপ্স িযার্র  ল হেট 

ঐথত াথসক্ সাইট (Philipse Manor Hall State Historic Site) পুর্রায় খুকল হদওয়া  কয়কে। এই 

র্তুর্ প্রদশ নর্ীগুথল পাক্ন, থবকর্াদর্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ অথিকসর (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) আিাকদর সমূ্পণ ন ইথত াস (Our Whole History) 

উকদযাগকক্ অগ্রসর ক্কর, ো হেকটর ঐথত াথসক্ সাইটগুথল োকত আিাকদর হেট ও হদকশর 

ইথত াকসর ববথিকযযর প্রথতিলর্ ক্কর এির্ গল্পকক্ বরণ ক্কর হর্য় তা থর্শ্চিত ক্কর।  

  

"থিথলপ্স িযার্র  ল থর্উ ইয়কক্নর ক্কলাথর্য়াল েুকগর শুরুর থদকক্র এক্টট অর্র্য জার্ালা প্রদার্ 

ক্কর এবং স্বাধীর্তার পকি হদকশ প্রিি অধযায়গুথল বলার জর্য থর্কজকক্ ধার থদকয়কে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "হেই িার্ুকষরা থিথলপ্স পথরবাকরর বাথিকত 18 শতাব্দীকত বাস, ক্াজ ও বাথণজয 

ক্করকে, তারা হলায়ার- াডসর্ ভযাথলর আকৃ্থত দাকর্ অকর্ক্ হবথশ প্রভাব হরকখকে। থিথলপ্স 

িযার্র  কলর এই পুর্ব নাসর্ আিাকদর সাধারণ ঐথত য সংরক্ষণ ক্রকত থর্উ ইয়কক্নর দৃঢ় 

অঙ্গীক্াকরর প্রথতিলর্, ো আিাকদর হেকটর ববথিযযিয় সংসৃ্কথত ও ইথত াকসর সমূ্পণ ন বণ নালীকক্ 

আকলাথক্ত ক্কর।"  

  

থিথলপ্স িযার্র  ল এক্টট জাতীয় ঐথত াথসক্ লযান্ডিাক্ন (National Historic Landmark) এবং 

এক্টট ইকয়াঙ্কাস ন থসটট লযান্ডিাক্ন (Yonkers City Landmark); এই পদিে নাদাটট সাইকটর পুর্ব নাসকর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720303689364&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca9fcf620c8a5442a069a08dac7f7f5f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042165064426264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iNkjJGocb%2BGaJHTbMGDkAeNi%2BG1ob7NM8%2F5Qdn%2FTc48%3D&reserved=0


হেট পাকক্নর পন্থাকক্ সমূ্পণ ন অবগত ক্করকে।  কলর স্থাপতয পুর্: প্রথতষ্ঠার পাশাপাথশ, ভূথি এবং 

ভবর্কক্ও অযাকেথসথবথলটট উন্নত ক্রার জর্য  ালর্াগাদ ক্রা  কয়কে, োর িকধয রকয়কে এক্টট 

র্তুর্ভাকব থর্থি নত, সুথবকবির্াপূণ ন হপেকর্র সংকোজর্ হেখাকর্ র্তুর্ বািরুি এবং এথলকভটর 

রকয়কে। র্তুর্ প্রদশ নর্ীটট র্ক্শা ক্রা  কয়কে বহুভাথষক্, শ্রবণ ও দৃটি প্রথতবন্ধী, হুইলকিয়ার ও 

ওয়াক্ারস  দশ নক্কদর প্রকয়াজর্ হিটাকর্ার জর্য এবং এটট সক্ল বয়স, সক্ষিতা এবং সাংসৃ্কথতক্ 

অথভজ্ঞতার দশ নক্কদর প্রথত সংকবদর্শীল। থিথলপ্স িযার্র  ল পুর্রায় খুকল হদওয়ার পূকব ন, 

এখাকর্ বেকর আর্ুিাথর্ক্ 15,000 দশ নক্ আসকতা, এবং পুর্ব নাসকর্র িকল এই পথরিাণ থিগুণ 

 কয় বেকর আর্ুিাথর্ক্ 30,000 দশ নকক্র প্রতযাশা ক্রা োকে।  

  

এোিাও োরা সশরীকর সাইকট আসকত পারকব র্া তাকদর জর্য প্রদশ নর্ীগুথল ভািুনযয়াথল হদখাকর্া 

 কব, ো আন্তজনাথতক্ দশ নক্কদর ক্াকে সাইকটর গথতশীল ইথত াস হপ ৌঁকে থদকত পারকব। এোিাও 

"ভািুনযয়াল উইং" র্াকির অথতথরক্ত ঐথত াথসক্ ও বযাখযািূলক্ থবষকয় থর্কবথদত এক্টট 

ওকয়বসাইকট এক্টট 360° ভািুনযয়াল টুযর অন্তভুনক্ত িাক্কব।  

  

র্তুর্ প্রদশ নর্ীটট থিথলপ্স পথরবাকরর, হেই আথদবাসী িার্ুষকদর হিকক্ থিথলপ্স জথি হর্ওয়া 

 কয়কে,এ বর্ ক্রীতদাস ক্কর রাখা আথিক্ার্কদর, োকদর ক্াজ এবং বাথণজয থিথলপ্স পথরবারকক্ 

প্রাক্-থবপ্লবী েুকগ সিৃশ্চি ক্রকত থদকয়কে, হসই সক্ল োযা অন্তভুনক্ত ক্কর। েথদও অতীকতর 

প্রদশ নর্ী ও বক্্তৃতায় আথিক্ার্ ও আথদবাসী িার্ুকষর থর্উ ইয়কক্নর ইথত াকস ভূথিক্া র্থিভুক্ত 

ক্রা  কয়কে, এই থবস্তৃত স্থার্ীয় প্রদশ নর্ীগুথল তা আকরা সমূ্পণ নভাকব িুটটকয় তুকল এবং 

দশ নক্কদরকক্ এই জটটল ইথত াস সম্পকক্ন জার্ায়।  

  

প্রদশ নর্ীকত রকয়কে থবথভন্ন ধরকর্র ইন্টাকরথিভ উপাদার্ হেির্ অগকিকন্টড বাস্তবতার অথভজ্ঞতা, 

স্পশ ন ও শব্দ, োর িকধয ক্কলাথর্য়াল সিয়ক্াকল হশার্া োওয়া ভাষা িার্থস, ডাি এবং থক্ক্ংকগা, 

এবং ববথিযযিয় থশক্ষা অথভজ্ঞতার সিি নকর্ ঘ্রাণ উপাদার্ রকয়কে।  

  

পাশাপাথশ, থর্উ ইয়ক্ন হেট ইকয়াঙ্কাকস নর থিউথর্থসপযাল আবাসর্ ক্তৃনপকক্ষর (Municipal 

Housing Authority of Yonkers, MHACY) সাকি এবং ইকয়াঙ্কাস ন আটনকসর (Yonkers Arts) সাকি 

অংশীদাথরত্ব ক্করকে প্রয়াত রয্াপার এবং অথভকর্তা আল ন থসিন্স, হে DMX র্াকিও পথরথিত, তার 

বযাপাকর এক্টট প্রদশ নর্ী থক্উকরট ক্রার জর্য। প্রদশ নর্ী "আিার হিাকখ হদখুর্: এক্টট DMX গল্প 

(Look Thru My Eyes: a DMX Story)" এই বেকরর হশকষর থদকক্ খুকল হদওয়া  কব। প্রদশ নর্ীটট 

স -থক্উকরট ক্করকে ইকয়াঙ্কাস ন আটনকসর হর উইলক্ে, রাইসা থিটকজরাল্ড এবং MHACY-র 

উইলসর্ থক্ম্বকলর থক্উকরশর্ ও সৃজর্শীল সিি নর্ থর্কয়।  

  

এই  ালর্াগাদক্রণগুথল হেট পাকক্নর আিাকদর সমূ্পণ ন ইথত াস উকদযাকগর সাকি সরাসথর থিকল 

োয়। আিাকদর সমূ্পণ ন ইথত াকসর পন্থা  কলা প্রাসথঙ্গক্তা ও অি ন বতথরর জর্য এক্াথধক্ দৃটিভথঙ্গ 

প্রদার্ ক্রা।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবি াবসক সংরক্ষে অবিম্বসর কবিের্ার এবরক 

কুম্বলবসড িম্বলর্, "আিাকদর ঐথত াথসক্ সাইট বযবস্থা জকুি র্তুর্ প্রদশ নর্ী, বযাখযা এবং 

ক্ি নসূথির প্রথত এই প্রথতশ্রুথত আিাকদর হেকটর িার্ুকষর ববথিযয, িার্বতা এবং প্রভাবকক্ আকরা 



ভাকলাভাকব িুটটকয় তুকল এবং আিাকদর হেকটর ইথত াস গঠকর্ গতার্ুগথতক্ভাকব ক্ি 

প্রথতথর্থধত্ব পাওয়া সম্প্রদায়গুথলর ভূথিক্ার উপর আকরা আকলাক্পাত ক্কর।"  

  

বসম্বর্ট সংখোগবরষ্ঠ হর্িা অোদ্ধিয়া স্টুয়াডন-কাদ্ধজন্স িম্বলর্, "আজকক্ থিথলপ্স িযার্র 

 কলর জর্য এক্টট আর্কের িু তূ ন হেক তু এটট র্তুর্ এক্টট উকেকশয পুর্রায় খুলকে। র্তুর্ভাকব 

স্থার্ীয় এবং অযাকেথসবল প্রদশ নর্ীগুথল দশ নক্কদর থর্উ ইয়ক্ন হেকট এবং ইকয়াঙ্কাস ন থসটটকত 

আথিক্ার্ ও আথদবাসী িার্ুকষর সক্ল অবদার্ আকরা সমূ্পণ নভাকব বুঝকত সা ােয ক্রকব। আথি 

সক্লকক্ হদখকত হেকত উৎসাথ ত ক্রথে এবং থিথলপ্স িযার্র  ল ও NYS পাক্ন, থবকর্াদর্ ও 

ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ অথিসকক্ এই পুর্রায় খুকল হদওয়ার জর্য অথভর্ের্ জার্াশ্চে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে গোবর হপ্রটম্বলা িম্বলর্, "আথি থিথলপ্স িযার্র  কলর পুর্ব নাসর্ ক্াজ হশষ 

 ওয়া হদকখ খুথশ  কয়থে। ঐথত াথসক্ এই লযান্ডিাক্নটট আিাকদর সম্প্রদাকয়র এক্টট গুরুত্বপূণ ন 

অংশ এবং এটট আিাকদরকক্ আিাকদর শ কর  ওয়া ক্রীতদাস প্রিার ক্িা িকর্ ক্থরকয় হদয়। 

বতনিার্ ও ভথবষযৎ প্রজন্মকক্ থশক্ষাদার্ ক্রা গুরুত্বপূণ ন হেক তু আিরা আিাকদর ববথিযযিয় 

শ কর উন্নথত ক্কর োশ্চে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে র্োডার হসইজ িম্বলর্, "ইকয়াঙ্কাস ন থসটট সবসিয় থিথলপ্স িযার্র  কলর 

ঐথত াথসক্ গুরুকত্বর স্বীকৃ্থত থদকয়কে এবং তা উপকভাগ ক্করকে। গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর 

হর্তৃকত্বর ক্লযাকণ, থর্উ ইয়ক্ন হেট প্রদশ নর্ীর পুর্ব নাসকর্ 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকব 

ো অঞ্চকলর আথদবাসী িার্ুষ এবং ক্রীতদাস ক্কর রাখা আথিক্ার্কদর বযাপাকর, এবং এক্ইসাকি 

তাকদর ইথত াকসর বযাপাকর আকরা হবথশ সকিতর্তা প্রদার্ ক্রকব। এই লক্ষণীয় প্রকিিা থর্উ 

ইয়কক্নর বহু প্রজন্মকক্ আিাকদর হেট এবং আিাকদর হদশ উভকয়র "সমূ্পণ ন ইথত াস" বুঝকত 

থদকব আিাকদর ববথিযযকক্ বরণ ক্কর থর্কয় ও এর প্রথতিলর্ ক্কর। আিরা এই প্রক্ল্পটট 

আিাকদর সক্লকক্ ো হশখাকব তা থর্কয় আর্শ্চেত এবং আথি থর্ক্ট ভথবষযকত এর ক্াজ 

সিলভাকব সমূ্পণ ন  ওয়ার জর্য উনু্মখ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে ডোবর্ম্বয়ল হজ. ও’হডাম্বর্ল িম্বলর্, "আথি থিথলপ্স িযার্র  ল পুর্রায় 

খুকল থদকত হপকর, এবং স্থার্ীয় ও পে নটক্ সক্কলর জর্য এক্ইভাকব এর সম্প্রদায়, সংেুশ্চক্ত ও থশক্ষা 

বতথরর র্তুর্ েুকগর জর্য অতযন্ত আর্শ্চেত। পে নটর্ শুধু থর্উ ইয়কক্নর অি নর্ীথতকক্ িালর্া, িাক্থর 

বতথর এবং আিাকদর হেটবযাপী স্থার্ীয় গন্তকবয রাজস্ব িালর্া ক্কর র্া, বরং এটট আিাকদর 

ক্ল্পর্াকক্ও উেীথপত ক্কর। আিাকদরকক্ আিাকদর অতীকতর সাকি সংেুক্ত ক্কর থদকয়, 

ঐথত াথসক্ সাইটগুথল আিাকদরকক্ আকরা ভাকলা ভথবষযৎ গঠকর্ থশক্ষা হপকত ও থবক্থশত  কত 

হদয়। আথি অযাকেথসথবথলটট এবং আিরা আিাকদর ইথত াকসর বযাপাকর হেই গল্প বথল তার 

ববথিযয সম্প্রসারণ ক্রার প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থর্কবদর্ হদকখ গথব নত এবং থিথলপ্স িযার্র 

 কলর থবথর্কয়াগ ও পুর্ব নাসর্ থর্কয় খুথশ। আথি এই িূলযবার্ ঐথত াথসক্ সাইটটটর জর্য 

আক্ষ নণীয় এক্টট ভথবষযৎ হদখকত উনু্মখ।"  

  

ওম্বয়েম্বর্চোর কাউবি বর্ি না ী জজন লোটটিার িম্বলর্, "আথি গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ 

ধর্যবাদ জার্াকত িাই থিথলপ্স িযার্র  কল 20 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ ক্রার জর্য, এটট 

আিাকদর সুের ক্াউথন্টর সবকিকক্ প্রািীর্ জাতীয় ঐথত াথসক্ লযান্ডিাক্নসিূক র িকধয এক্টট। 



িযার্র  াউজটট 1600 শতাব্দী হিকক্ থবদযিার্ এবং এটট হিডথরক্ থিথলপ্স দয িাকডনর বাথি থেকলা 

এবং এোিাও এটট 1872 সাকল প্রিি ইকয়াঙ্কাস ন গ্রাকির  ল থ কসকব ক্াজ ক্করকে। এই থবস্তৃত 

পুর্ব নাসর্ সাইটটটকক্ 21 শতাব্দীকত থর্কয় আকস এবং এটট ভথবষযৎ প্রজন্মগুথলকক্ র্তুর্ থশল্প, 

প্রদশ নর্ী, উপস্থাপর্া এবং থশক্ষািূলক্ ক্ি নসূথির িাধযকি এর সিৃি ইথত াকসর অথভজ্ঞতা লাভ 

ক্রকত থদকব।"  

  

ইম্বয়াঙ্কাম্বস নর হিয়র িাইক স্প্োম্বর্া িম্বলর্, "আিরা থবকয়াকগর িাধযকি ইথত াস প্রদশ নর্ ক্থর 

র্া, আিরা সমূ্পণ ন গল্প বকল ইথত াস প্রদশ নর্ ক্থর। িুখয ইকয়াঙ্কাস ন বযশ্চক্ত ও িাইলিলকক্র 

সংকোজকর্র িাধযকি, থিথলপ্স িযার্র  ল এখর্ এির্ এক্টট স্থার্  কব ো আিাকদর বাথসো ও 

দশ নক্কদর এক্টট হবার্া থিডা োযায় থর্কয় োকব। আথি হেট পে নাকয় আিাকদর অংশীদারকদরকক্ 

এই থবথর্কয়াকগর জর্য ধর্যবাদ জার্াকত িাই ো আিাকদর শ করর প্রবৃশ্চি ও থবক্াশকক্ আগািী 

প্রজন্মগুথলর জর্য র্থিভুক্ত ও সংরক্ষণ ক্কর রাখকব।"  

  

হিন্ডস অি বিবলপ্স িোর্র  ম্বলর (Friends of Philipse Manor Hall) হিন্ডস হিাডন 

হপ্রবসম্বডি হডভ িাটটনর্ িম্বলর্, "থিথলপ্স িযার্র  কলর পুর্ব নাসর্ ও সংস্কার থর্িঃসকেক  এক্টট 

থবশ্বিাকর্র জাদু র সৃটি ক্করকে।"  

  

ইম্বয়াঙ্কাস ন ডাউর্টাউর্ ওয়াটারিি BID-র (Yonkers Downtown Waterfront BID) 

পবরর্চালক সারা ব্রবড িম্বলর্, "ইকয়াঙ্কাস ন থসটটকত, এখাকর্, এই সুের জাতীয় ঐথত াথসক্ 

লযান্ডিাক্ন পুর্রায় খুকল হদওয়া সম্প্রদাকয়র জর্য খুবই আর্কের এক্টট বযাপার। থিথলপ্স িযার্র 

 ল, এর  ালর্াগাদ ও উন্নয়র্ক্াজ থর্কয়, আকরক্টট দারুণ আক্ষ নণ  কব ো শুধু আিাকদর স্থার্ীয় 

সম্প্রদায়কক্ র্য়, বরং সমূ্পণ ন ক্াউথন্ট ও থর্উ ইয়ক্ন থসটট হিকক্ দশ নক্কদর ডাউর্টাউর্ ইকয়াঙ্কাকস ন 

থর্কয় আসকব। জাদু র হদখকত আসার সিয়, আিরা সক্লকক্ উৎসাথ ত ক্রকবা সিয় থর্কয় 

দারুণ সব হরস্টুকরন্ট, হক্র্াক্াটা, িাক্ার স্থার্, ক্থি শপ এবং আটন গযালাথরও  ুকর হদখুর্। 

হেক তু েুটটর হি সুি ক্াকে িকল একসকে, হক্ার্ও ইথত াসথবদ বা থশকল্প উৎসাথ ত িার্ুকষর জর্য 

জাদু করর সদসযপদ থর্খুুঁত এক্টট উপ ার  কত পাকর। থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ ডাউর্টাউর্ এবং 

ইকয়াঙ্কাকস নর বাথক্ শ করর থবক্াকশ এই থবথর্কয়াগ ক্রার জর্য ধর্যবাদ।"  

  

এই সাইটটটকত থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িাথলক্ার্া প্রথতষ্ঠা ক্রা  কয়কে এভা শ্চিি ক্ক্রাকর্র িাধযকি, 

হে থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর লাভ ও থশক্ষার জর্য সাইটটটকক্ থিরতকর সংরক্ষণ ক্কর রাখার জর্য 

হেকটর উপর ভরসা ক্করকে। এর পূকব ন, সাইটটট ইকয়াঙ্কাস ন গ্রাকি এবং িলশ্রুথতকত ইকয়াঙ্কাস ন 

থসটটর থসটট  ল থ কসকব ক্াজ ক্করকে। র্তুর্ প্রদশ নর্ীগুথল এোিাও এই েুগগুথলর ক্রাথন্তক্াল 

এবং ক্ক্রাকর্র থসটটর জর্য উপ ার, এবং এক্ইসাকি সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী ও দশ নক্কদর 

সুথবধাকি ন সাইকটর সংরক্ষণ ও বযাখযার জর্য সাইটটট হেটকক্  স্তান্তকরর বযাপাকর জার্াকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর পাক্ন, থবকর্াদর্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation) 250টটরও হবথশ পাক্ন, ঐথত াথসক্ স্থার্, থিত্তথবকর্াদর্িূলক্ হেইল, 

গলি হক্াস ন, হবাট লঞ্চ ও আকরা অকর্ক্ থক্েুর হদখাকশার্া ক্কর, হেগুকলাকত বেকর আর্ুিাথর্ক্ 

78 থিথলয়র্ দশ নর্ািী থভশ্চজট ক্কর িাকক্। এসব থিত্তথবকর্াদকর্র এলাক্ার হেকক্াকর্াটট সম্পকক্ন 

আকরা তকিযর জর্য থভশ্চজট ক্রুর্ https://www.parks.ny.gov, থবর্ািূকলযর NY হেট পাক্নস 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca9fcf620c8a5442a069a08dac7f7f5f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042165064582508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XlMpCYSR8cKQOaPjsFhi71Mo%2B%2FeDZhoDKmC%2FwmJq52A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca9fcf620c8a5442a069a08dac7f7f5f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042165064582508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j%2FzNOuTViDGqrScelvl8oMJtAZxWnvvFuZ3E8KwdMb8%3D&reserved=0


এেকপ্লারার (NY State Parks Explorer) হিাবাইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রুর্ অিবা 518.474.0456 

র্ম্বকর হিার্ ক্রুর্। এোিাও, হিসবুক্ (Facebook), ইর্োগ্রাি (Instagram) ও টুইটাকর 

(Twitter) সংেুক্ত হ ার্।  
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