
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বের ঐবি াবিক িংরক্ষণ পুরস্কার 2022 হ াষণা করম্বলর্  

   

দেটে পুরস্কার এমর্ িেক্তি ও প্রকল্পম্বক িুম্বল ধম্বর যা ঐবি াবিক স্থাম্বর্র িংরক্ষণ ও 

অবভম্বযাক্তিি পুর্ি নেি াম্বর অিদার্ হরম্বেম্বে  

  

েবি এোম্বর্ আম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে র্য়টি প্রক্ল্প ও এক্জর্ ব্যক্তিকক্ 2022 থর্উ 

ইয়ক্ন হেি ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ পুরস্কার (New York State Historic Preservation Awards) 

দ্বারা স্বীকৃ্থি প্রদার্ ক্রা  কয়কে। এই ব্েকরর পুরস্কাকর িুকল ধরা প্রক্ল্পিমূক র মকধয আকে 

শ্যািাকক্ায়া ক্াউথির এক্টি ঐথি াথিক্ হজলাকি এক্টি িম্প্রদাকয়র হর্িৃকের স্থাপর্া, 

ওকয়েকেোর ক্াউথির ঐথি াথিক্ ব্াগার্ স্থাকর্র রূপান্তরক্ারী র্ক্শ্া, এব্ং থর্উ ইয়ক্ন থিটির 

এক্টি ঐথি াথিক্ থপয়াকরর িমূ্পণ ন িংস্কার।  

  

"থর্উ ইয়ক্নজকুে উকেখকোগয লযান্ডমাক্ন িংরক্ষণ আমাকদরকক্ আমাকদর এক্ ইথি ািকক্ 

উদোপর্ ও িামথিক্ অিীিকক্ িম্মার্ জার্াকি হদয়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাকদর 

হেকির জর্য উজ্জ্বলির ভথব্ষযৎ গঠর্ ক্রকি আমাকদর ঐথি াথিক্ ও িাংসৃ্কথিক্ িংস্থার্ 

ব্যব্ ার ক্রকি এই ব্েকরর প্রাপক্কদর প্রকেষ্টার জর্য আথম িাকদর অথভর্ন্দর্ জার্াক্তি।"   

  

পাক্ন, থব্কর্াদর্ ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ অথিি (Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation, OPRHP) প্রথি ব্ের ঐথি াথিক্ ও িাংসৃ্কথিক্ িংস্থাকর্র িুরক্ষা ও পুর্রুজ্জীব্কর্ 

হেষ্ঠেকক্ িম্মার্ ক্রার জর্য হেকির ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ পুরস্কার প্রদার্ ক্কর, ো 1980 িাকল 

শুরু ক্রা  য়।  

  

বর্উ ইয়কন হেে পাকনম্বির (New York State Parks) কবমের্ার এবরক কুম্বলবিড িম্বলর্, 

"ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ এক্টি ি কোথগিামূলক্ ক্াজ এব্ং ঐথি াথিক্ িংরক্ষকণর শ্ক্তিকক্ 

ক্াকজ লাগায় এব্ং এর লক্ষণীয় িম্ভাব্র্া প্রদশ্ নর্ ক্কর এমর্ প্রক্ল্পিমূ কক্ স্বীকৃ্থিদাকর্র এই 

িুকোগকক্ আমরা স্বাগি জার্াক্তি। আমরা পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির প্রক্ল্পিমূক র িক্তিয় 

অংশ্ীদার  কি হপকর গথব্ নি এব্ং িংরক্ষণকক্ িম্ভব্ ক্রা িক্ল ব্যক্তি ও হগাষ্ঠীকক্ অথভর্ন্দর্ 

জার্াক্তি। িাকদর অিাধারণ প্রকেষ্টা ও িৃজর্শ্ীল থভশ্র্ অর্ুকপ্ররণাদায়ক্ এব্ং আমাকদর 

িম্প্রদায়িমূক  এর ইথিব্ােক্, দী নকময়াথদ প্রভাব্ রকয়কে।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304399031&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5356a593654843b3f1c808dae8f02ab1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078415468353063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w3BE0jJYfubVq1TjZ4WeE%2Fz0sRLfiiH1gEy33GvD%2BWo%3D&reserved=0


  

এই ব্েকরর 2022 হেি ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ পুরষ্কার হপকয়কে:  

  

বিবিয়া  ক 

ঐবি াবিক িংরক্ষম্বণ অিাধারণ অিদার্  

থিথিয়া  ক্কক্ ঐথি াথিক্ িংরক্ষকণ অিাধারণ অব্দাকর্র জর্য স্বীকৃ্থি প্রদার্ ক্রা  কয়কে। 

হেকির িাংসৃ্কথিক্ ও ঐথি াথিক্ িংস্থাকর্র উপর িার ক্কয়ক্ দশ্ক্ দী ন ক্যাথরয়ার এব্ং 

ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ পথরক্ল্পর্া, হমিরথশ্প, এব্ং িম্প্রদাকয় জথেি  ওয়ার থর্কব্দকর্র 

অপথরকময় প্রভাব্ রকয়কে।  

  

ইে  ারম্বলম িাউি/এল িোবরও প্রািবমক বর্রীক্ষা পয নাম্বয়র িবরপ, থর্উ ইয়ক্ন থিটি, থর্উ 

ইয়ক্ন ক্াউথি 

ঐবি াবিক িংরক্ষণ র্বিভুক্তিম্বি হেষ্ঠত্ব   

ইে  ারকলম িাউি/এল ব্যাথরও প্রািথমক্ থর্রীক্ষা পে নাকয়র জথরপ ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ 

র্থিভুক্তিকি হেষ্ঠকের ক্ারকণ স্বীকৃ্থি হপকয়কে। থর্উ ইয়ক্ন থিটির এই অংকশ্র প্রিম িাথব্ নক্ 

ঐথি াথিক্/িাংসৃ্কথিক্ িংস্থার্ জথরপ থ কিকব্, প্রথিকব্দর্টি এলাক্ার গটঠি পথরকব্শ্ ও 

িাংসৃ্কথিক্ গুরুে উপলথি ক্রার জর্য এক্টি গুরুেপূণ ন ব্স্তু। এটি হেিব্যাপী অর্যার্য 

িম্প্রদাকয়র জর্য প্রািথমক্ থর্রীক্ষা পে নাকয়র জথরপ প্রথিকব্দকর্র এক্টি আদশ্ ন থ কিকব্ ক্াজ 

ক্রকব্।  

  

এফ. আর. িাইর্  াউি, পাথক্ক্তি, ডাকেি ক্াউথি 

ঐবি াবিক ভির্ পুর্ি নািম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

এি. আর. ব্াইর্  াউজ ঐথি াথিক্ ভব্র্ পুর্ব্ নািকর্ হেষ্ঠকের স্বীকৃ্থি হপকয়কে। প্রক্ল্পটি 

ঐথি াথিক্ ব্াথের মাথলক্ার্া পুর্ব্ নাির্ হিথডি ব্যব্ ার ক্কর িার 1888 কু্ইর্ অযার্ ধা াঁকের 

ব্াথেটির িেকে িংস্কার ক্রকি ব্াথের মাথলক্ থক্ম্বাথল ন হেকডকর্র ব্হুব্েকরর প্রকেষ্টার েূোন্ত রূপ।  

  

ঐবি াবিক বিি পুর্ি নাির্ প্রকল্পিমূ , ওকয়ইর্ এব্ং ওয়াইকয়াথমং ক্াউথি  

ঐবি াবিক িংরক্ষণ পরামে নদাম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

ঐথি াথিক্ থেজিমূ কক্ অি নপূণ ন ও িৃজর্শ্ীলভাকব্ পুর্জীথব্ি ক্রকি এক্াথধক্ পকক্ষর 

ি কোথগিামূলক্ প্রকেষ্টা - থব্কশ্ষ ক্কর ওয়াইকয়াথমং ক্াউথির হশ্াকয়লক্ি হরাড থেজ এব্ং 

ওকয়ইর্ ক্াউথির মযাকিডকর্ ইথর ক্যার্াকলর উপকরর হক্ায়াক্ার/ও’র্ীল হরাড থেজ - স্বীকৃ্থি 

পাকি  

ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ পরামশ্ নদাকর্ হেষ্ঠকের জর্য।  

  

হি এম্বেে গাম্বডনর্, হি হ বরম্বেি হিন্টার, রাই, ওকয়েকেোর ক্াউথি 

অলাভির্ক অিনম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

হজ হ থরকিজ হিিাকরর হজ একেি গাকডনর্কক্ অলাভজর্ক্ অজনকর্ হেষ্ঠকের স্বীকৃ্থি হদওয়া 

 কয়কে। ব্াগার্গুথলর রূপান্তরক্ারী র্ক্শ্া শুধু ঐথি াথিক্ প্রিকের প্রথিিলর্ ক্কর র্া, ব্রং 

স্থার্ীয় প্রজাথি ও মূল স্বর পুর্ব্ নাির্ এব্ং অংশ্ীদাথরে ও জর্গণকক্ জথেি ক্রার মাধযকম 

হিক্িই লযান্ডকস্ককপর ক্দর ও উপলথি অজনর্ ক্রার উকেকশ্যর উপর হজার দার্ ক্কর।  



  

বলবল হডল অোম্বিেবল ঐবি াবিক হিলা, থলথল হডল, শ্যািাকক্ায়া ক্াউথি 

িম্প্রদাম্বয়র অিনম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

থলথল হডল অযাকিম্বথল ঐথি াথিক্ হজলা িম্প্রদাকয়র অজনকর্ হেষ্ঠকের জর্য স্বীকৃ্থি হপকয়কে। 

আধযাত্মব্াদ এব্ং র্ারী অথধক্ার আকন্দালকর্ এই িম্প্রদাকয়র ঐথি াথিক্ অব্দাকর্র জর্য একক্ 

মকর্ার্ীি ক্রার প্রকেষ্টার হর্িৃে থদকয়কে িম্প্রদাকয়র হিই িদিযরা োকদর অযাডকভাকক্থি এব্ং 

অধযব্িায় হজলাকি 200টির হব্থশ্ ঐথি াথিক্ িংস্থার্কক্ িিলভাকব্ ির্াি ক্করকে, ো এখর্ 

জািীয় ও হেি ঐথি াথিক্ স্থাকর্র থর্ব্ন্ধর্ িাথলক্ায় স্থার্ হপকয়কে।  

  

র্ায়াগ্রা বরভার গিন অোম্বেি বিিঁবি পুর্ি নাির্ প্রকল্পিমূ , র্ায়ািা িলি, র্ায়ািা ক্াউথি 

OPRHP প্রকল্প অিনম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

হডথভলি হ াল এব্ং হ ায়াল নপুল হেি পাক্নার র্ায়ািা থরভার গজন অযাকেি থিাঁথে পুর্ব্ নাির্ 

প্রক্ল্পিমূ  পাক্ন, থব্কর্াদর্ ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ অথিকির (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation, OPRHP) প্রক্ল্প অজনকর্ হেষ্ঠকের স্বীকৃ্থি হপকয়কে। প্রক্ল্পটি 

ঐথি াথিক্ িংরক্ষণকক্ ব্যব্ াকরর িাকি থমথেি ক্করকে এব্ং থর্রাপত্তা উন্নয়র্কক্ অিাথধক্ার 

ক্রার িাকি ঐথি াথিক্ পািকরর থিাঁথের র্ক্শ্াকক্ িম্মার্ ক্করকে।  

  

ওল্ড হেল  ল, পিিডযাম, হিইি লকরন্স ক্াউথি 

ঐবি াবিক ভির্ পুর্ি নািম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

ওল্ড হেল  ল পিিডযাকমর হক্কে এক্টি অিযন্ত দৃশ্যমার্ পুর্রায় থব্থর্কয়াগ প্রক্কল্পর জর্য 

ঐথি াথিক্ ভব্র্ পুর্ব্ নািকর্ হেষ্ঠকের স্বীকৃ্থি হপকয়কে, প্রক্ল্পটি এক্টি িিল ঐথি াথিক্ 

িংরক্ষণ আদশ্ ন ি ণ ক্করকে এব্ং এক্টি স্বল্প ব্যব্হৃি িম্প্রদাকয়র িংস্থার্কক্ এক্টি র্িুর্ থমে 

ব্যব্ াকরর স্থাকর্ রূপান্তথরি ক্রার মাধযকম িাকি প্রাণ িঞ্চার ক্করকে।  

  

বপয়ার 57, থর্উ ইয়ক্ন থিটি, থর্উ ইয়ক্ন ক্াউথি 

ঐবি াবিক ভির্ পুর্ি নািম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

থপয়ার 57 ঐথি াথিক্ ভব্র্ পুর্ব্ নািকর্ হেষ্ঠকের জর্য স্বীকৃ্থি হপকয়কে। থর্উ ইয়ক্ন থিটির 

এক্টি ঐথি াথিক্ থপয়াকরর এই অথভকোক্তজি পুর্ব্ নযব্ ার প্রক্ল্পটি শ্ করর ইথি াকির জর্য 

আইক্র্ স্বরূপ এমর্ এক্টি ক্াঠাকমার িংরক্ষকণর এক্টি অর্র্য প্রিম উদা রণ। থর্উ ইয়ক্ন 

হেি এব্ং হিডাকরল ঐথি াথিক্ ক্র হিথডকির মাধযকম িম্ভব্ ক্রা অিগামী এই থভশ্র্টি 

এখর্ 1950 দশ্কক্র উদ্ভাব্র্ী থর্ম নাণ প্রেুক্তিকক্ এক্টি িমথিি িমিামথয়ক্ র্ক্শ্ার িাকি 

থমথেি ক্কর।  

  

টে বিক্তল্ডং, কু্ইন্স, কু্ইন্স ক্াউথি 

ঐবি াবিক ভির্ পুর্ি নািম্বর্ হেষ্ঠত্ব  

টি থব্ক্তল্ডং ঐথি াথিক্ ভব্র্ পুর্ব্ নািকর্ হেষ্ঠকের জর্য স্বীকৃ্থি হপকয়কে। অথি প্রকয়াজর্ীয় 

িমি নক্ আব্াির্ এব্ং স্থার্ীয় িম্প্রদাকয়র হিব্ার জর্য স্থার্ তিথরর পাশ্াপাথশ্ থর্উ ইয়ক্ন হেি 

এব্ং হিডাকরল ঐথি াথিক্ পুর্ব্ নাির্ ক্র হিথডকির মাধযকম িম্ভব্  ওয়া এই অথভকোক্তজি 

পুর্ব্ নযব্ াকরর প্রক্ল্পটি ভব্কর্র মূল আিন মডার্ ন ধা াঁকের অকর্ক্গুথল তব্থশ্ষ্টয পুর্ব্ নাথিি ক্করকে 

এব্ং এটি পুর্রুজ্জীথব্ি স্থাপকিযর এক্টি লক্ষণীয় থর্দশ্ নর্।  



   

থর্উ ইয়ক্ন হেকির ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ থব্ভাকগর (New York State Division for Historic 

Preservation, DHP) থমশ্র্  কলা িক্ল ব্াথিন্দা ও ব্াইকর হিকক্ আিা মার্ুকষর জর্য হেকির 

গথিশ্ীল ইথি াকির িাকি এক্টি অি নপূণ ন িংকোগ তিথর ক্রা এব্ং থব্ভাগটি ঐথি াথিক্ ও 

িাংসৃ্কথিক্ িংস্থার্ রক্ষা ক্রার জর্য প্রথিশ্রুথিব্দ্ধ। DHP, ো থর্উ ইয়ক্ন হেকির পাক্ন, থব্কর্াদর্ 

ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ অথিকির অংশ্, ভথব্ষযৎ প্রজকের জর্য ঐথি াথিক্ স্থাকর্র মূলয 

িম্পকক্ন িকেির্িা ব্ৃক্তদ্ধ ক্রকি ক্াজ ক্কর এব্ং হেকির অিীি ও ব্িনমাকর্র মার্ুকষর 

তব্থেকযযর প্রথিথর্থধেক্ারী এক্টি আকরা িমূ্পণ ন গল্প ব্লার জর্য জটিল আখযার্টি িম্প্রিাথরি 

ক্কর। থব্ভাকগর পূণ নাে ক্াজ িম্পকক্ন আকরা জার্ুর্ অর্লাইকর্।।  
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