
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ফার্স্ন হে  াইকস-এর সম্বে 2023-এর শুরু উদযাপর্ করার জর্ে বর্উ ইয়কনিাসীম্বদরম্বক 

আমন্ত্রণ জাবর্ম্বয় গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

100টি হর্স্ি পাকন, ঐবি াবসক স্থার্, ির্েপ্রাণীম্বদর আিাসস্থল, কোম্বর্ল হেইল এিং 

পািবলক লোন্ডগুম্বলাম্বি র্িিম্বষ নর বদর্ ইম্বভন্টগুম্বলা আম্বয়াজর্ করা  ম্বি  

  

 াইকস-এর 12িম িাবষ নকীম্বি বর্উ ইয়কনিাসীম্বদরম্বক 1 জার্ুয়াবরর ছুটি প্রকৃবি 

উপম্বভাগ করার মাধ্েম্বম অবিিাব ি করার জর্ে উৎসাব ি করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ এই ছুটির থিনর্র হেৌসুনে থর্উ ইয়ক্নবাসীনিরনক্ ঘনরর বাইনর সেয় 

ক্ািানর্ার জর্য এবং 1 জার্ুয়ারী, 2023 তাথরনে এম্পায়ার হেিজনুে হেি পাক্ন, ঐথত াথসক্ 

স্থার্, বর্যপ্রাণীনির আবাসস্থল, ক্যানর্ল হেইল, ও পাবথলক্ লযান্ডগুনলানত র্ববর্ ন উিযাপর্ ক্রার 

জর্য উৎসাথ ত ক্নরনছর্। ফােন হে  াইক্স (First Day Hikes) ক্ে নসূথি হেিজনুে হলাক্নির 

উপনভাগ ক্রার জর্য 100টি থবথভন্ন  াইথক্ং থবক্ল্প অফার ক্রনছ।  

  

"আোনির জর্সাধারনণর জর্য উন্মকু্ত পাক্নলযান্ড ও হেি লযান্ডগুনলানত পথরবার ও 

বনু্ধবান্ধবনির সানি থর্নয় শীতক্ালীর্ হসৌন্দয নয উপনভাগ ক্রার েধয থিনয় র্ববর্ ন শুরু ক্রার হিনয় 

ভানলা উপায় আর থক্ছু  নত পানর র্া," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এম্পায়ার হেিজনুে এত 

হবথশ ফােন হে  াইক্স হিনক্ হবনছ হর্ওয়ার সুনযাগ িাক্ায়, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ছুটির থিনর্র 

ক্ে নবযস্ত গথত হিনক্ থবরথত থর্নয় এক্টি উজ্জ্বল, আশাবািী র্ববর্ ননক্ স্বাগত জার্ানর্ার 

যনিাপযুক্ত পথরনবশ েুুঁনজ থর্নত পারনবর্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেনির অফ পাক্নস, থরক্রিনয়শর্ অযান্ড থ নোথরক্ থপ্রজারনভশর্ (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation, পথরনবশ সংরক্ষণ থবভাগ (Department of 

Environmental Conservation), এবং ক্যানর্ল ক্নপ নানরশর্ (Canal Corporation) 12তে বাথর্ নক্ 

ফােন হে  াইক্স ক্ে নসূথির অংশ থ নসনব হেিজনুে অনর্ক্গুনলা ওয়াক্ ও  াইক্ আনয়াজর্ 

ক্রার জর্য অংশীিার  নয় ক্াজ ক্রনছ।  

  

হর্স্ি পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "ফােন হে  াইক্স এক্টি পথরবারবান্ধব 

ঐথত য যা শীতক্ালীর্ সেনয় আোনির হেনির প্রাকৃ্থতক্ সম্পিগুনলার এবং হেি 

পাক্নগুনলানত বছরজনুে যা থক্ছু ক্রার সুনযাগ রনয়নছ হসগুনলা সম্পনক্ন এক্টি তাজা হেৌসুথে 



িৃটিভঙ্গী প্রিার্ ক্নর। এই র্ববনর্ নর থির্ আথে থর্উ ইয়ক্নবাসীনিরনক্ থর্উ ইয়নক্নর শ্বাসরুদ্ধক্র 

নর্সথগ নক্ পথরনবনশ েজার হেথক্ং-এ অংশ হর্ওয়ার োধযনে ঘনরর বাইনরর পথরনবশনক্ বরণ 

ক্নর হর্ওয়ার জর্য উৎসাথ ৎ ক্রথছ।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "এই জর্থপ্রয় ফােন হে 

 াইক্সগুনলার েনধয হক্ানর্া এক্টিনত অংশ হর্ওয়া র্ববর্ ন শুরু ক্রা এবং থর্উ ইয়নক্নর 

আউিনোর গন্তবযস্থলগুনলার অথভজ্ঞতা হর্ওয়ার জর্য এক্টি িেৎক্ার উপায়। এই িেবধ নোর্ 

বাথর্ নক্ ঐথতন য অংশগ্র নণর জর্য সব বয়স ও সক্ষেতার থর্উ ইয়ক্নবাসীনিরনক্ সা াযয ক্রার 

জর্য হেি পাক্নগুনলার সনঙ্গ অংশীিার  নত হপনর DEC গথব নত, হয ঐথত য আোনির প্রাকৃ্থতক্ 

সম্পিগুনলা এবং িেৎক্ার আউিনোর স্থার্গুনলা উপনভাগ ক্রার জর্য বনু্ধবান্ধব ও 

পথরবারগুনলানক্ এক্সনঙ্গ থর্নয় আসনছ।"  

  

 া ুঁিা ও  াইক্গুথল পথরবারবান্ধব, এবং সাধারণত এক্ হিনক্ পাুঁি োইনলর েনধয  য়, যা স্থার্ ও 

পথরথস্থথতর উপর থর্ভনর ক্নর। হেি পাক্ন, ঐথত াথসক্ স্থার্, DEC হেি লযান্ড, বর্যপ্রাণীনির 

আবাসস্থল, ফনরে থরজাভন এবং ক্যানর্ল হেইল ও পথরনবশগত থশক্ষা হক্ন্দ্রগুনলানত 90টিরও 

হবথশ  াইনক্ অংশ হর্ওয়ার সুনযাগ প্রিার্ ক্রা  নে। 2023 সানলর জর্য র্তুর্ ক্নর, হেিজনুে 

উিাযাপর্গুনলা থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, থর্উ ইয়ক্ন হেি বাথেনং হেইল থিনয়  াইথক্ং এর বােথত 

সুনযাগ, এবং এম্পায়ার হেি হেইল ধনর  া ুঁিার সুনযানগর পাশাপাথশ অর্ িয ক্যানর্লস (On the 

Canals) ক্ে নসূথির অংশ থ নসনব িারটি র্তুর্  াইনক্ অংশ হর্ওয়ার সুনযাগ প্রিার্ ক্রনছ।  

  

বর্উ ইয়কন হর্স্ি কোম্বর্ল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র বেম্বরক্টর ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োির্ িম্বলর্, "র্তুর্ 

বছনরর আগের্ উিযাপর্ ক্রনত যাওয়ার এই সেনয়, থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্যানর্ল থসনেে এবং 

এম্পায়ার হেি হেইল সংলগ্ন অংশ অর্ িয ক্যানর্লস ক্ে নসূথির অংশ থ নসনব, িারটি অর্র্য, 

থর্নিনশর্াস   াইক্ ও হনা হেথক্ং-এর সুনযাগ প্রিার্ ক্রার োধযনে 12তে বাথর্ নক্ ফােন হে 

 াইক্স ক্ে নসূথিনত গভর্ নর হ াক্ল এবং আোনির হেনতর অংশীিারনির সনঙ্গ স নযাগী  নয় 

ক্াজ ক্রনত হপনর ক্যানর্ল ক্নপ নানরশর্ আর্ক্রন্দত। হেৌসুনের পর হেৌসুে ধনর, োলপিগুনলা 

এবং সংলগ্ন হেইলগুনলার েথ ো সম্পনক্ন জার্নত পারা এবং হসগুনলার অথভজ্ঞতা হর্ওয়ার জর্য 

পথরবার ও ভ্রেণক্ারীনির জর্য থবর্ােূনলয সুনযাগ প্রিার্ ক্রা অবযা ত রােনত পারা এক্টি 

আর্নন্দর থবর্য়, এবং আোনির হেনির পাবথলক্ স্থার্গুনলা ঘুনর হিোর জর্য আনরা হবথশ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীনক্ ঘনরর বাইনর থর্নয় আসার জর্য গভর্ ননরর রূপক্ল্পনক্ আেরা সাধুবাি জার্াই।"  

  

এম্পায়ার হর্স্ি হেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভাইস হপ্রবসম্বেন্ট ও 

এক্সিবকউটিভ বেম্বরক্টর অি িুেবরজম রস বে. হলবভ িম্বলর্, "ফােন হে  াইক্স ক্ে নসূথি 

র্তুর্ বছর শুরু ক্রার এক্টি উদ্দীপর্াপূণ ন উপায় প্রিার্ ক্রনছ এবং থর্উ ইয়নক্নর র্ক্রজরথব ীর্ 

হেি পাক্ন, হেি ক্যানর্ল থসনেে এবং অর্যার্য সুরথক্ষত ভূথেগুনলার সনঙ্গ আনরা হবথশ 

োর্ুর্নক্ পথরিয় ক্থরনয় থিনে এবং বছনরর পরবতী সেনয় ভ্রেণ ক্রার জর্য আইথেয়া ও 

অর্ুনপ্ররণা প্রিার্ ক্রনছ। আই লাভ NY (I LOVE NY) অথধবাসী ও িশ নর্ািীনিরনক্ এোনর্ এনস 

এটির অংশ  ওয়ার জর্য এবং এোনর্ এম্পায়ার হেনি এই ক্াথির েনধয হসরা থক্ছু আউিনোর 

থিত্তথবনর্ািনর্র এলাক্ায় তানির জর্য অনপক্ষোর্ িেৎক্ার িৃশযগুনলা ঘুনর হিোর জর্য 

সোর্ভানব উৎসাথ ত ক্রনছ।"  



  

পাক্নস, DEC, ও ক্যানর্লস এর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেি ফােন হে  াইক্গুনলার এক্টি তাথলক্া, 

হলানক্শর্ সম্পনক্ন থবস্তাথরত তিয, ফরেযাি, থপ্র-হরক্রজনেশনর্র শতনসেূ  এবং বােথত তিযগুনলা 

অর্লাইনর্ পাওয়া যানব। আগ্র ী অংশগ্র ণক্ারীনিরনক্ তানির পছনন্দর আনয়াজক্ সাইনির 

থবস্তাথরত তিয হিনে হর্ওয়ার জর্য এবং হযোনর্ আবশযক্ হসোনর্ থপ্র-হরক্রজনেশর্ সম্পন্ন 

ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রা  নে।  

  

1992 সানল েযাসািুনসিনস শুরু  ওয়া ফােন হে  াইক্ এের্ 50টি হেনির প্রথতটিনত অর্ুটিত 

জাতীয় এক্টি ইনভন্ট। থর্উ ইয়ক্নবাসীনির জর্য আউিনোনর 2023 সাল উিযাপনর্র জর্য 

অর্যার্য আইথেয়ার েনধয হক্ানর্া স্থার্ীয় পাক্ন বা হেইল েুুঁনজ হর্ওয়া, অিবা স্থার্ীয় এলাক্াগুনলা 

ঘুনর হিো অন্তভুনক্ত রনয়নছ।  

  

অঞ্চল অর্ুযায়ী ফােন হে  াইক্স-এর তাথলক্া:  

  

ওম্বয়র্স্ার্ ন বর্উ ইয়কন  

অযাথলগাথর্ হেি পাক্ন - হক্ায়াক্ার এথরয়া, সালাোঙ্কা; 716.354.9101 x.232  

অযাে ােন হেি পাক্ন, উইথলয়ােসথভল; 716.631.7132  

থবভার আইলযান্ড হেি পাক্ন, গ্রযান্ড আইলযান্ড; 716.282.5154  

বাউিওনয়ল থ ল হেি ফনরে, শাল নি; 716.363.2052  

ব্রক্নপািন ওনয়লক্াে হসন্টার ক্যানর্ল  াইক্, ব্রক্নপািন; elinden@brockportny.org  

থিয়ার হলক্ ওয়াল্ডলাইফ েযানর্জনেন্ট এথরয়া, র্ি ন ক্থলন্স; 718.851.7019  

ইভার্নগালা হেি পাক্ন, ইরথভং; 716.549.1050  

হফািন র্ায়াগ্রা হেি পাক্ন, ইয়ংসিাউর্; 716.282.5154 (2টি  াইক্)  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, থ ন্সনেল; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, থক্উবা; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, অযাভর্; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, থপফােন; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, র্ুন্ডা; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, রনিোর; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, স্কিসথভল; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, ফাওলারথভল; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল থগ্রর্ওনয়, ইয়ক্ন; 585.493.3614  

থগথর্স ভযাথল পাক্ন, রনিোর; 585.520.9984  

হগানল্ডর্ থ ল হেি পাক্ন, বাক্নার; 716.282.5154  

 যােথলর্ থবি হেি পাক্ন,  যােথলর্; 585.964.2462  

র্ক্স ফাে ন হেি পাক্ন, ইে অনরারা; 716.549.1050  

হলিওি ন হেি পাক্ন  ােনে হর্িার হসন্টার, ক্যাসল; 585.493.3680 (4টি  াইক্)  

হলিওি ন হেি পাক্ন  াইবযাংক্স থপক্থর্ক্ হশল্টার, োউন্ট েথরস; 585.493.3680 (2টি  াইক্)  

র্ায়াগ্রা ফলস হেি পাক্ন, র্ায়াগ্রা ফলস; 716.282.5154  

থফথলপস ক্রিক্ হেি ফনরে, ওয়ােন; glenngebhard@gmail.com  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fevents%2Ffirst-day-hikes.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GQo9lqkrN%2BCFaMAHN%2FJOzXBUdmLf3OETGM5tnHepeaE%3D&reserved=0
file://///oprhp-smb/OPRHP_SHARED/Press%20Releases/Marketing/First%20Day%20Hikes/First%20Day%20Hikes%202023/%20https/www.dec.ny.gov/outdoor/112174.html
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2Fonthecanals&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec437470c61f46ec897008dae1d2731f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070591240582130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jt9%2BnYbz8k6PvvYHGMDVbO1kLJAbka2hj9%2BAH9rrTLI%3D&reserved=0
mailto:elinden@brockportny.org
mailto:glenngebhard@gmail.com


হরইর্নেইর্ উেস এর্ভায়রর্নেন্টাল এেুনক্শর্ হসন্টার, থেথপউ; 716.683.5959  

হুইরপুল হেি পাক্ন, র্ায়াগ্রা ফলস; 716.282.5154  

হজায়ার ভযাথল োথল্টপল ইউজার এথরয়া, ক্থলন্স; 440.983.0023  

  

বফোর হলকস এিং হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

হবােযার্ হলক্ হেি পাক্ন/েযাক্নোর্াফ হেি ফনরে, অক্সনফােন; 607.334.2718  

ক্যানর্লসাইে লক্ C/S-4, ওয়ািারলু; 315.659.9269  

ক্যানিথরর্ ভযাথল হেইল, ওয়ািথক্ন্স হের্; 607.481.0584  

হশর্াংনগা ভযাথল হেি পাক্ন, হশর্াংনগা ফক্নস; 607.648.5251  

িাক্ন থরজানভনশর্ হেি পাক্ন, হজেসথভল; 315.415.8377  

হেল্টা হলক্ হেি পাক্ন, হরাে; 315.337.4670  

হফািন অন্টাথরও ঐথত াথসক্ স্থার্, ওসওনয়নগা; 315.343.4711  

থেোরোস হেি পাক্ন, কু্পাস নিাউর্; 607.547.8662  

থগ্রর্ হলক্স হেি পাক্ন, ফানয়িথভল; 315.637.611  

 াথক্নোর হ াে হেি ঐথত াথসক্ স্থার্,  াথক্নোর; 315.823.0398  

হলসার ওয়াইল্ডারনর্স হেি ফনরে, তুথরর্; 315.376.3521  

েযানসের্ ক্যানর্ল পাক্ন, েযানসের্; 585.269.8125  

েনন্টজেুা আউেুবার্ হসন্টার, সাভার্া ; Felicia.Paradise@dec.ny.gov  

থর্উিাউর্ বযািলথফল্ড হেি পাক্নস, এলথেরা; 607.732.6287  

রজাস ন এর্ভায়রর্নেন্টাল এেুনক্শর্ হসন্টার, হশরনবার্ ন; 607.674.4733  

হশলক্াক্ন হশারস হেি পাক্ন, পুলাথস্ক; 315.298.5737  

হসনর্ক্া হলক্ হেি পাক্ন, হজনর্ভা; 315.789.2331  

সাউিথভল হেি ফনরে, েক্ন াে; 315.265.3090  

িাফার্ক্ ফলস হেি পাক্ন, ি্রুেযান্সবাগ ন; 607.387.7041 এক্সনির্শর্ 131  

িু থরভাস ন হেি পাক্ন, ওনয়ভারথল; 607.732.6287  

  

র্ি ন কাবন্ট্র/অোবেরর্েোক  

অযাথেরর্েযাক্ ইন্টারথপ্রটিভ হসন্টার, থর্উক্ম্ব; 518.582.2000  

 যােথল োউনন্টর্, উইলক্ক্স হলক্ ওয়াইল্ড ফনরে,  যােথল; megan@adk.org  

েক্স যাে োউনন্টর্, ভযান্ডারন ায়াক্ার োউনন্টর্ ওয়াইল্ড ফনরে; 518.338.8173 

পল ক্রিি'স থভক্রজির ইন্টারথপ্রটিভ হসন্টার (VIC), ব্রাইির্; 518.327.6241  

পনয়ন্ট আউ হরাি হেি পাক্ন, প্ল্যািসবাগ ন; 518.563.6444  

প্রসনপক্ট োউনন্টর্ হভনিরান্স হেনোথরয়াল  াইওনয় হে ইউজ এথরয়া, হলক্ জজন; 518.623.1268  

 

রবািন ক্রজ. উইন ল হেি পাক্ন, হ ন্ডারসর্; 315.938.5302 

সযানক্িস  াব নার বযািলথফল্ড হেি থ নোথরক্ সাইি, সযানক্িস  াব নার; 315.646.2321  

উইনলসথল আইলযান্ড হেি পাক্ন, ফাইর্থভউ; 315.482.2479  

  

হেিার কোবপিাল বেসটেক্ট  

িযাম্পনপ্ল্ইর্ ক্যানর্ল লক্ 5, সু্কনয়লারথভল; 518.583.3708  

mailto:Felicia.Paradise@dec.ny.gov
mailto:megan@adk.org


ফাইভ থরভাস ন এর্ভায়রর্নেন্টাল এেুনক্শর্ এথরয়া, হেলোর; 518.475.0291 (3)  

গ্রযাফির্ হলক্স হেি পাক্ন, গ্রযাফির্; 518.279.1155 x2  

োইর্ থক্ল হেি পাক্ন, র্ি ন হের্ন ইে; 518.827.6111  

থপবল আইলযান্ড হেি পাক্ন, হক্ান াস; friendsofpeebles@gmail.com (2টি  াইক্)  

সারানিাগা স্পা হেি পাক্ন, সারানিাগা স্প্রংস; 518.584.2000 x16  

িযািার হেি পাক্ন, হভারথ সথভল; 518.872.0800  

  

 ােসর্ ভোবল/কোিসবকলস  

ক্যািথস্কল থভক্রজির হসন্টার, শযান্ডানক্র্; 845.688.3369  

FDR হেি পাক্ন, ইয়ক্নিাউর্; 914.245.4434  

থলির্ হোথর্ পনয়ন্ট/ ােসর্  াইলযান্ডস হেি পাক্ন, হক্াল্ড স্প্রং; 845.224.7207  

জর্ হজ হ ােনেে হেি ঐথত াথসক্ স্থার্, ক্যানিার্া ; 914.232.5651  

থেনর্ওয়াস্কা হেি পাক্ন থপ্রজাভন, থপিাস ন থক্ল, ক্ার ঙ্কসর্; 845.255.0752  

থেনর্ওয়াস্কা হেি পাক্ন থপ্রজাভন, সযাে'স পনয়ন্ট, িযাগসেুর; 845.647.7989  

ওলার্া হেি ঐথত াথসক্ স্থার্,  ােসর্; 518.751.0344  

ওল্ড হিাির্ অযাকু্য়াোক্ট হেি থ নোথরক্ পাক্ন, েবস হফথর; 646.303.1448  

পযান্থার োউনন্টর্, স্লাইে োউনন্টর্ ওয়াইল্ডারনর্স, 

শযান্ডানক্র্; Peter@catskillmountainclub.org  

প্ল্যানি হিাভ থপ্রজাভন,  ান্টার; 845.688.3369  

রক্নফলার হেি পাক্ন থপ্রজাভন, হপ্ল্নজন্টথভল; 914.666.6503  

েযািসবাগ ন হেি ঐথত াথসক্ স্থার্, েযািসবাগ ন; 845.874.0568  

োথল নং ফনরে হেি পাক্ন, িুনক্সনো; 845.351.5907  

িযানক্াথর্ক্ হেি পাক্ন - হক্াপযাক্ ফলস, হক্াপযাক্ ফলস; 518.329.3993  

 ােসর্ হেি থ নোথরক্ পানক্নর উপরস্থ ওয়াক্ওনয়, হপানক্পথস; 845.834.2867  

উইনলাইনোক্ ওয়াইল্ড ফনরে, রক্লযান্ড; 845.693.4181  

  

বর্উ ইয়কন বসটি এিং লং আইলোন্ড  

হবিনপজ হেি পাক্ন, ফাথে নংনেল; 516.249.0701  

হি থপি পন্ডস হেি পাক্ন থপ্রজাভন, েযানির্ আইলযান্ড; 718-605-3970 ext. 201  

ক্ানর্িক্ি থরভার হেি পাক্ন থপ্রজাভন, ওনক্নেল; 631.581.1005 (2টি  াইক্)  

 যালক্ থপ্রজাভন, থরভারন ে; 631.315.5475  

হ ম্পনেে হলক্ হেি পাক্ন, ওনয়ে হ ম্পনেে; 516.766.1029  

হজান্স থবি হেি পাক্ন, ওয়ান্টাঘ; 516.785.1600  

েন্টাউর্ পনয়ন্ট হেি পাক্ন, েন্টাউক্; 631.668.5000  

োউন্ট লনরনিা ইউথর্ক্ এথরয়া, েযানির্ আইলযান্ড; 718.313.8591  

থরজ ক্র্জানভনশর্ এথরয়া, থরজ; 631.444.0350  

শাথল ন থিসন াে হেি পাক্ন, ব্রুক্থলর্, Brooklyn; 212.866.3100  

সার্নক্র্ থেনো হেি পাক্ন, থক্ংস পাক্ন; 631.269.4333  

  

mailto:friendsofpeebles@gmail.com
mailto:Peter@catskillmountainclub.org


থর্উ ইয়ক্ন হেনির পাক্ন, থবনর্াির্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ িপ্তর (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation) 250টিরও হবথশ পাক্ন, ঐথত াথসক্ স্থার্, থিত্তথবনর্াির্েলূক্ হেইল, 

গলফ হক্াস ন, হবাি লঞ্চ ও আনরা অনর্ক্ থক্ছুর হিোনশার্া ক্নর, হযগুনলানত বছনর আর্ুোথর্ক্ 

78 থেথলয়র্ িশ নর্ািী থভক্রজি ক্নর িানক্।এই থবনর্াির্েূলক্ স্থার্গুথল সম্পনক্ন আনরা তনিযর 

জর্য, www.parks.ny.gov এ যার্, থর্উ ইয়ক্ন হেি পাক্নস এক্সনপ্ল্ারার (NY State Parks 

Explorer) হোবাইল অযাপটি থবর্ােূনলয োউর্নলাে ক্রুর্ বা হফার্ ক্রুর্ 518.474.0456 র্ম্বনর। 

এছাোও, হফসবুক্ (Facebook), ইর্োগ্রাে (Instagram) ও িুইিানর (Twitter) সংযুক্ত হ ার্।  

  

###  

  

 
আনরা সংবাি পাওয়া যানব এোনর্: www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি | এক্রক্সথক্উটিভ হিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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