
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ওলার্া হেট ঐবি াবিক িাইম্বট 25 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর 

উন্নয়র্কাম্বের হ াষণা করম্বলর্  

   

র্িুর্ িরকাবর/হিিরকাবর অংেীদাবরম্বের ওবরম্বয়ম্বেের্ হিোর দে নকম্বদর অবভজ্ঞিা 

উন্নি করম্বি  

   

প্রধার্ বিত্রকি ন প্রকল্প, ফ্োবিবলটট রক্ষণাম্বিক্ষম্বণ র্িুর্ উপায় অর্ুিন্ধার্, হিৌর, িাধারণ 

িাইট উন্নয়র্কাে  ম্বি  

  

হরন্ডাবরংগুবল হদখুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে ওলার্া হেট ঐথি াথিক্ িাইটটটকি (Olana 

State Historic Site) আগামী দুই বের ধকর প্রধার্ ক্যাথিটাল ও িাইট উন্নয়র্ক্াজ  কব, োর 

মকধয িাক্কব হেডথরক্ চাচন আটন ও লযান্ডকেি হিন্টার (Frederic Church Center for Art and 

Landscape) থর্ম নাণ, ক্লথিয়া ক্াউথন্টর  াডিকর্র ঐথি াথিক্ িাইটটটকি এক্টট র্িুর্ প্রকবশ ও 

ওথরকয়কন্টশর্ ফ্যাথিথলটট। হটক্িইভাকব র্ক্শাকৃ্ি, িমূ্পণ ন ববদুযথিক্ হেডথরক্ চাচন হিন্টারটট 

ওলার্া হেট ঐথি াথিক্ িাইকট িক্ল দশ নক্কদর জর্য এক্টট হগটওকয়  কব এবং িাইকটর 25 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াকগর মাথক্ন প্রক্ল্প  কব।   

   

"র্িুর্ প্রক্ল্পিমূ  গটিি  কব ওলার্ার থলকগথির উির, ো  কলা থশল্পী হেডথরক্ চাচন ও িার 

িথরবাকরর থভশর্াথর বাথি, ি্টুথডও এবং লযান্ডকেি র্ক্শা," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেডথরক্ 

চাচন হিন্টারটট এই ক্যার্ভাকি িংকোজর্ ক্রকব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িবকিকক্ মকর্ামুগ্ধক্র 

িুন্দর স্থার্গুথলর এক্টটকি িৃষ্ঠকিাষক্কদর স্বাগি জার্াকব।"  

   

"এই 25 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর উন্নয়র্ ক্াকজর ফ্কল ওলার্া আকরক্বার আমাকদর হেকটর 

এবং বাইকরর দশ নক্কদর স্বাগি জার্াকব শ্বািকরাধক্ারী িুন্দর দৃশয ক্ম নক্াকেরএবং থশক্ষা 

ক্ম নিূথচর জর্য," হলফ্ম্বটর্োে গভর্ নর অোেবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্। "এই অংশীদাথরকের 

প্রথি িক্কলর প্রথিশ্রুথিকক্ ধর্যবাদ এবং আমরা িক্লকক্ আকরক্বার ওলার্াকক্ হদখকি আিার 

জর্য আমন্ত্রণ জার্াচ্ছি।"  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304396066&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C192152bb144c4de94e1508dadd3cb480%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638065550059841203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cn0iIvilfg5fC4G848Gc3AKQevFyDFChv4KBl6fcoFU%3D&reserved=0


ভবর্টটকি িাক্কব প্রশস্ত প্রকবশ লথব টটকক্ট ও ওথরকয়কন্টশকর্র জর্য, এক্টট ক্যাকফ্, বািরুম, 

এবং এক্টট বহু উকেকশযর ক্ক্ষ ো আউটকডার হটরাকির ও িকির িাকি িংলগ্ন িাক্কব ো 

ওলার্ার ঐথি াথিক্ ক্যাকরজ রাস্তার হর্টওয়াকক্নর িাকি েুক্ত  য়, এবং 250 এক্করর ঐথি াথিক্ 

লযান্ডকেকির িমূ্পণ নটটকক্ জর্গকণর বযাখযার এক্টট অথবকিদয অংশ ক্কর।জািীয় ঐথি াথিক্ 

লযান্ডমাক্ন (National Historic Landmark) এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর ঐথি াথিক্ িাইকটর (New 

York State Historic Site) প্রধার্ প্রকবশ িকয়ন্ট থ কিকব, ো প্রথি বের 200,000-র হবথশ দশ নক্ 

আকৃ্ষ্ট ক্কর, হেডথরক্ চাচন হিন্টারটট এক্টট অিযন্ত দৃশযমার্, জর্গকণর প্রকবশকোগয হটক্িই 

র্ক্শা ও ক্াব নর্ থর্রকিক্ষ থর্ম নাণ প্রদশ নর্ ক্রকব।  

   

ওলার্া  াডিকর্  াডির্ থরভার েুকলর (Hudson River School) থশল্পী হেডথরক্ এডউইর্ চাকচনর 

এক্টট 19 শিকক্র বাথি, ি্টুথডও এবং র্ক্শা ক্রা লযান্ডকেি।এইিব মুখয প্রক্ল্প  কলা িুরোর 

থবজয়ী হক্ৌশলী লযান্ডকেি র্ক্শা িথরক্ল্পর্ার (Strategic Landscape Design Plan) ফ্ল ো 

2015 িাকল থর্উ ওয়াক্ন হেট িাক্নি (New York State Parks), ওলার্া িাটনর্ারথশি (Olana 

Partnership), LA গ্রুি (LA Group) এবং হর্লির্, বাডন ওয়ল্টজ লযান্ডকেি আথক্নকটক্টি 

(Nelson, Byrd Woltz Landscape Architects) থমকল গির্ ক্কর।িথরক্ল্পর্াটট আকমথরক্ার্ 

লযান্ডকেি স্থিথিকদর হিািাইটট (American Society of Landscape Architects) হিকক্ থবকেষণ 

ও িথরক্ল্পর্ার জর্য 2017 জািীয় িম্মার্ িুরোর (National Honor Award for Analysis and 

Planning) লাভ ক্কর।  

   

বর্উ ইয়কন হেট পাকনম্বির কবিের্ার এবরক কুম্বলবিড িম্বলর্, "ওলার্ার বাথষ নক্ 200,000-র 

হবথশ দশ নক্কক্ এক্টট দুদনান্ত এবং প্রশস্ত র্িুর্ ওথরকয়কন্টশর্ িাইকট স্বাগি জার্াকর্া  কব বাইকরর 

স্থার্ উিকভাগ ক্রার িূকব ন, হেখাকর্ িারা  া াঁটকি,  াইক্, থিক্থর্ক্, েথব আাঁক্া, েথব হিালা এবং 

স্বপ্ন হদখকি িারকব টিক্ হেভাকব চাচন িথরবার শিাব্দী আকগ ক্করথেকলা। আমরা ওলার্া 

িাটনর্ারথশি, ি কোগী হেট একজচ্ছির িাকি আমাকদর িংকোগ এবং ওলার্া হেট ঐথি াথিক্ 

িাইকটর িমি নকর্ অযাকিিথল িদিয থডথড বযাকরট ক্িৃনক্ থর্চ্ছিি ক্রা 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

হেট ও থমউথর্থিিযাল ফ্যাথিথলটটজ ক্ম নিূথচ অর্ুদার্ থর্কয় কৃ্িজ্ঞ।"  

   

ওলার্া পাটনর্ারবেম্বপর ওয়ােিার্ ন এিং িুিার্ ওিারওম্বয়োম্বরর (Washburn & Susan 

Oberwager) হপ্রবিম্বডে ডাাঃ ের্ িয়ার িম্বলর্, "োপ্পান্ন বের িূকব ন হবিরক্াথর র্াগথরক্ ও 

থর্উ ইয়ক্ন হেট এক্কে একি ওলার্াকক্ ধ্বংকির  াি হিকক্ রক্ষা ক্কর।িরবিী দশক্গুথলকি, 

ওলার্ার িরক্াথর হবিরক্াথর অংশীদাথরে িরক্াথর স্থার্ রক্ষাকি ন এক্টট জািীয় উদা রণ  কয় 

হিকক্কে।আজকক্, ওলার্া িাটনর্ারথশি ওলার্ার গকল্পর িরবিী, অিাধারণ গল্পটটর িূচর্া ক্রকি 

চকলকে, এমর্ এক্টট গল্প হেখাকর্ আমাকদর হবাডন ও িমি নক্কদর প্রথিশ্রুথির িাকি েুক্ত  কয়কে 

থর্উ ইয়ক্ন হেট োকি র্িুর্ প্রজকের জর্য হেডথরক্ চাকচনর থভশর্কক্ িমূ্পণ ন ক্রা োয়।"  

   

আগামী বেকরর অথিথরক্ত প্রক্কল্পর মকধয রকয়কে: ঐথি াথিক্ বাথির িমূ্পণ ন বাথ যক্ অংশকক্ 

রঙ ক্রা (1.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার); এক্টট অিযাধুথর্ক্ রক্ষণাকবক্ষণ ফ্যাথিথলটট থর্ম নাণ (6 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার); এক্টট বা াঁধ এবং স্পিলওকয় িংোর, র্িুর্ আকমথরক্ার্ি উইি 

থডকজথবথলটট অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA) িাথক্নং স্থার্, অন্ধক্ার আক্াকশ 

বাথি এবং স্থার্ীয় উচ্ছিকদর প্রজাথি (2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার)।  



   

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development) ভাইি হপ্রবিম্বডে এিং 

পর্ নটম্বর্র বর্ি না ী পবরিালক রি বড. হলবভ িম্বলর্, "মাকক্নট থর্উ ইয়ক্ন (Market New York) 

ক্ম নিূথচর মাধযকম, আই লাভ NY ( I LOVE NY) ওলার্ার উন্নয়র্ক্াকজর মকিা গুরুেিূণ ন 

আঞ্চথলক্ িে নটর্ প্রক্ল্পকক্ িমি নর্ ক্কর। এই অর্র্য ইথি াকির মকধয থদকয় িি (Path Through 

History) আক্ষ নণটট  াডির্ ভযাথলর গল্প বলকি িা ােয ক্কর, এবং অঞ্চকল ো হদখার ও ক্রার 

আকে, হেমর্ ঐথি াথিক্ বাথি, ভােকে নর িাক্ন, অিাধারণ খাদয ও িার্ীয়, িার িাকি দুদনান্তভাকব 

িংকোজর্ ক্কর। ওলার্ার  ালর্াগাদক্রণ এই অবশযই হদখার মকিা গন্তকবযর দশ নক্ অথভজ্ঞিা 

রূিান্তথরি ক্কর এবং থবকশ্বর িক্ল স্থার্ হিকক্ অথিথিকদর স্বাগি জার্ায়।"  

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর েক্তি ও গম্বিষণা কিত নপম্বক্ষর (New York State Energy Research 

and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবিম্বডে ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা হডাবরর্ 

 োবরি িম্বলর্, "NYSERDA ওলার্া হেট ঐথি াথিক্ িাইকটর উন্নয়র্ক্াকজর অগ্রগথি হদখকি 

উেুখ, ো িথরিন্ন ও থস্থথিস্থািক্ র্ক্শার এক্টট মকডল থ কিকব ক্াজ ক্রকব হেখাকর্ শচ্ছক্ত 

দক্ষিা এবং ববদুযথিক্রণ ববথশষ্টয, এবং িাথব নক্ভাকব অকিক্ষাকৃ্ি ক্ম ক্াব নর্ িদথচকের জর্য 

িথরিন্ন র্বায়র্কোগয হিৌর শচ্ছক্ত এবং ববদুযথিক্ োর্ চাচ্ছজনং অন্তভুনক্ত ক্রা  কব।এই প্রক্ল্পটট 

এমর্ এক্টট স্থার্ উন্নি ক্রকব ো ইথিমকধযই  াডির্ িম্প্রদাকয়র এক্টট রত্ন এবং এক্ই িাকি 

দশ নক্মুখী দৃটষ্টভথি হিকক্ই িবুজির এক্টট িাইকটর স্বাস্থয িুথবধা প্রদার্ ক্রকব এবং হিই িাকি 

িদনার অন্তরাকলর রক্ষণাকবক্ষণ ক্াজ 2050 িাকলর মকধয 85 শিাংশ থগ্রর্ াউজ গযাি থর্িঃিরণ 

হ্রাি ক্রার জলবায় ুআইর্ (Climate Act) লক্ষযকক্ িমি নর্ ক্রকব।" 

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বিম্বর্টর ডোফ্বর্ েডনার্ িম্বলর্, "ওলার্া হেট ঐথি াথিক্ িাইট এক্টট 

স্থািিয, িাংেৃথিক্ এবং বশথল্পক্ থবস্ময়। এই জািীয় িম্পদটটকক্ আমাকদর স্থার্ীয় িম্প্রদায় 

হিকক্ একিা ক্াকে হিকয় আমরা ক্িটা হিৌভাগযবার্ িা বকল হশষ ক্রা োকব র্া। েিবার আথম 

ওলার্াকি থগকয়থে, আথম অর্ুপ্রাথণি  কয় থফ্কর একিথে, র্িুর্ থক্েু থশকখথে এবং হেডথরক্ চাকচনর 

প্রথিভা, হমধা এবং অিুলর্ীয় থভশকর্র আকরা গভীর ক্দর ক্করথে। ওলার্া িথিযক্াকরর 

আকমথরক্ার্ িাংেৃথিক্ িরশিািরগুথলর এক্টট এবং আথম আর্চ্ছন্দি হে উন্নয়র্ক্াকজর 

প্রক্ল্পটটকক্ অগ্রির ক্রকি, থবকশষ ক্কর হেডথরক্ চাচন হিন্টার থর্ম নাকণ 25 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার ক্যাথিটাল থবথর্কয়াগ  কি। এই উকদযাগটট অগ্রির ক্রার জর্য এবং আমাকদর হেকটর 

ঐথি াথিক্ িাইট ও িাক্নকক্ এক্টট িরক্াথর অগ্রাথধক্ার ক্রার কৃ্থিে গভর্ নর হ াক্ল এবং 

হেট িাক্নকির ক্থমশর্ার কু্কলথিকডর। আথম এখাকর্ থফ্কর একি িমূ্পণ ন প্রক্কল্পর এবং ওলার্াকি 

র্িুর্ অকর্ক্ দারুণ িংকোজকর্র অথভজ্ঞিা হর্ওয়ার জর্য অধীর আগ্রক  অকিক্ষা ক্রথে, 

ওলার্া আমাকদর  াডির্ ভযাথল, ক্যাথিটাল থরচ্ছজয়র্ এবং িুকরা হেকটর এক্টট প্রকৃ্ি িম্পদ।"  

   

অোম্বিেবল িদিে বডবড িোম্বরট িম্বলর্, "ওলার্া,  াডির্ ভযাথলর হিরা রত্ন,  কলা 

আকমথরক্ার্ থশল্প, দারুণ স্থািিয, দুদনান্ত  াইক্ এবং শ্বািকরাধক্ারী দৃশয উিকভাগ ক্কর োরা 

িাকদর জর্য মক্কা।র্িুর্ হেডথরক্ চাচন দশ নক্ হক্ন্দ্রটট দশ নক্কদর এই লযান্ডমাকক্নর হিেকর্ হেই 

বযচ্ছক্ত িার িাকি িথরথচি ক্রকব, 19 শিকক্র এক্জর্ থচেথশল্পী, স্থিথি, চাষী এবং িামাচ্ছজক্ 

ক্মী োর থলকগথি 21 শিকক্র িমকয়র িাকিও ব াল আকে।আথম িম্প্রথি এই র্িুর্, ক্াব নর্ 

থর্রকিক্ষ দশ নক্ হক্ন্দ্র থর্ম নাকণর জর্য 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবধার্িভার অর্ুদার্ থর্চ্ছিি 



ক্রকি হিকর আর্চ্ছন্দি  কয়থে এবং আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ ধর্যবাদ জার্াচ্ছি ওলার্ার 

প্রথি িার অটুট ক্দর এবং আমাকদর অঞ্চল ও হেকট এর অি ননর্থিক্ প্রভাব িম্পকক্ন িার 

উিলথির জর্য।"  

  

হিয়র কািাল ের্ির্ িম্বলর্, "আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যবাদ জার্াকি চাই ওলার্া হেট 

ঐথি াথিক্ িাইটটট হে এক্টট স্থািিয ও িাংেৃথিক্ থবস্ময়, িার জর্য এটটকক্ স্বীকৃ্থি প্রদার্ 

ক্রার জর্য। র্িুর্, ক্াব নর্ থর্রকিক্ষ হেডথরক্ চাচন দশ নক্ হক্ন্দ্রটট দশ নক্কদর জর্য এই অঞ্চকলর 

থর্খুাঁি িথরথচথি  কব এবং স্থার্ীয়কদর মকর্ ক্থরকয় থদকব হক্র্ িারা  াডির্ ভযাথলকক্ বাথি বলকি 

হিকর গথব নি। আথম প্রক্কল্পর ক্াজ হশষ  কয় হগকল র্িুর্ ক্কর িাজাকর্া িাইটটট এবং ওলার্ার 

িব থক্েু উিকভাগ ক্রকি উেুখ।"  

  

TOP আর্ুমাথর্ক্ 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হবিরক্াথর হডাকর্শর্ ও অর্ুদার্ িংগ্র  ক্করকে োর 

মকধয রকয়কে 1.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর এম্পায়ার হেট হডকভলিকমকন্টর বাজার NY 

আঞ্চথলক্ িে নটর্ অর্ুদার্ (Empire State Development Market NY Regional Tourism 

Grant) এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর শচ্ছক্ত গকবষণা ও থবক্াশ ক্িৃনিকক্ষর ক্াব নর্ থর্রকিক্ষ িম্প্রদাকয়র 

অি ননর্থিক্ থবক্াশ অর্ুদার্ ক্ম নিূথচর (Carbon Neutral Community Economic Development 

Grant Program) হিকক্ 1.8 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার িমি নর্।  

   

র্িুর্ হেকডথরক্ চাচন হক্কন্দ্রর র্ক্শায় রকয়কে এক্টট িমূ্পণ ন ভবর্ বযবস্থার িন্থা ো থর্ম্ন 

িথরকবশগি প্রভাব অজনর্ ক্রকব এবং িব নথর্ম্ন রক্ষণাকবক্ষণ দ্বারা হ্রািকৃ্ি শচ্ছক্ত বযয় 

ক্রকব।এোিাও এটট ওলার্ার দশ নক্ ধারণক্ষমিা বৃচ্ছি ক্রকব িাইটবযািী বযাখযামূলক্ ক্ম নিূথচ ও 

থবকর্াদকর্র বযব াকরর এক্টট থভথি থ কিকব ক্াজ ক্কর।থর্ম নাণ ক্াজ শুরু  কি োকি 2023 

িাকলর বিকন্ত এবং খুকল হদওয়ার িাথরখ  কব 2024 িাকলর বিকন্ত।এখাকর্ এখকর্া র্ক্শা ক্রা 

 য়থর্ এমর্ এক্টট হিৌর উিাদার্ িাক্কব।  

   

হেডথরক্ চাচন হিন্টার এবং ফ্যাথিথলটটর ক্ম নক্াকের িমূ্পরক্ থ কিকব থবদযমার্ ওলার্া 

রক্ষণাকবক্ষণ ভবকর্র িম্প্রিারণ ও  ালর্াগাদক্রণ র্ক্শা ইথিমকধয শুরু  কয় হগকে।ভবর্টটকি 

র্িুর্ ক্াে নক্াথরিা িাক্কব হেমর্ ববদুযথিক্ িরঞ্জাম এবং োর্ চাচ্ছজনং হেশর্ এবং উন্নি ক্মী 

ফ্যাথিথলটট।িাইকটর উন্নয়র্ক্াকজর মকধয িাক্কব রক্ষণাকবক্ষণ এলাক্ার হভিকর এবং আকশিাকশ 

আকরা ভাকলা চলাচল িাকি িাক্কব উন্নি িরঞ্জাম ও উিাদার্ িংরক্ষণ ফ্যাথিথলটটর 

বযবস্থা।িে নায়টটর ক্াজ হশষ ক্রার লক্ষয 2024 িাকলর হশকষর থদকক্।  

   

প্রক্ল্পটটকি এোিাও িাক্কব 2023 িাকল জার্ালা, দরজা, হিাচন এবং আলংক্াথরক্ ক্াথর্ নশি  

ওলার্ার বাথ যক্ অংকশর িুর্রায় রং ক্রা।িীথমি ক্াকির ক্াকজর িুর্ব নাির্ এবং জার্ালার 

হেচ্ছজং হিকক্ অযািকবেি অিিারণও প্রক্কল্পর অংশ  কব।  

   

িাশািাথশ, ঐথি াথিক্ ফ্াম ন ক্মকেকের উন্নয়র্ ক্াজ চলকে, ঐথি াথিক্ এক্ এক্করর 

রান্না করর বাগার্ িুর্িঃস্থািকর্র জর্য ফ্াম ন ক্মকেকের িাথক্নং স্থার্ অস্থায়ীভাকব িথরকয় হর্ওয়া 

 কব, বাথির বযবস্থা উন্নি ক্রা  কব, হক্াচ্ছজ ক্কটকজর (Cosy Cottage) থর্ক্ট ADA িাথক্নং বিথর 

ক্রা  কব, এবং হলকক্র বা াঁধ ও স্পিলওকয় হমরামি ক্রা  কব।  



   

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িাক্ন, থবকর্াদর্ ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ অথফ্ি 250টটর হবথশ িাক্ন, 

ঐথি াথিক্ িাইট, থবকর্াদর্মূলক্ হেইল, গল্ফ হক্াি ন, হবাট লঞ্চ এবং আকরা অকর্ক্ থক্েুর 

িত্ত্বাবধার্ ক্কর, হেখাকর্ বাথষ নক্ 78 থমথলয়কর্র হবথশ মার্ুষ হবিাকি োয়। এইিব থবকর্াদর্ 

এলাক্ার হেকক্াকর্াটট িম্পকক্ন আকরা িকিযর জর্য, থভচ্ছজট ক্রুর্ www.parks.ny.gov, থবর্ামূকলয 

ডাউর্কলাড ক্রুর্ NY হেট িাক্নি এেকোরার হমাবাইল অযািটট বা হফ্ার্ ক্রুর্ 

518.474.0456 র্িকর। এোিাও, হফ্িবুক্, ইর্োগ্রাম ও টুইটাকর িংেুক্ত হ ার্।   
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