
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

 

গভর্ নর হ াকল হিয়ার্ন কাট িং আরম্বিাম্বর াম হে  পাম্বকনর 9.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লাম্বরর 

উন্নয়র্কাজ শুরুর হ াষণা করম্বলর্  

  

উন্নয়র্কাম্বজর মম্বযে রম্বয়ম্বে র্তুর্ দে নর্ািী হকন্দ্র, উন্নত পাবকনিং, এিিং উন্নত প্রদে নর্ী  

  

সাই ট  লিং আইলোম্বের সাউি হোম্বর হেষ অিবেষ্ট 19 েতম্বকর ম ার্ এম্বে গুবলর 

মম্বযে একট   

  

প্রকম্বের হরোবরিংগুবল হদখুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ সাক াক্ ক্াউথির হেয়ার্ন ক্াট িং আরকোকর াম হে  পাকক্ন 

(Bayard Cutting Arboretum State Park) এক্ট  র্তুর্ দর্ নর্ািী হক্ন্দ্র (Visitor Center), উন্নত 

পাথক্নিং, এেিং উন্নত প্রদর্ নর্ীর 9.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাকরর থর্ম নাণক্াজ শুরু ক্রার হ াষণা 

ক্রকলর্।  

  

"হেয়ার্ন ক্াট িং আরকোকর াম হে  পাক্ন ক্কয়ক্ দর্ক্ ধকর দর্ নর্ািীকদর আকৃ্ষ্ট ক্রকে এেিং 

এক্ট  19 র্তকক্ লিং আইলযাকের সাউি হর্াকরর েড় েড় একে গুথলর এক্ট  উজ্জ্বল 

উদা রণ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই উন্নয়র্ক্াজগুথল ঐথত াথসক্ এই সাই ট কক্ আকরা 

সমদৃ্ধ ও আর্ন্দদায়ক্ এক্ট  অথভজ্ঞতা োর্াকে, এেিং থর্শ্চিত ক্রকে যাকত অকর্ক্ প্রজকের 

থর্উ ইয়ক্নোসীরা এট  উপকভাগ ক্রকত পাকর।"  

  

পথরক্ল্পর্া অর্ুযায়ী েহু পয নাকয়র থর্ম নাণক্াজট  2024 সাকলর  ল হমৌসুকম হর্ষ  ওয়ার ক্িা। 

উন্নয়র্ক্াকজর মকধয িাক্কে এক্ট  র্তুর্ 1,600 েগ ন ুক র দর্ নর্ািী হক্ন্দ্র হযখাকর্ 

দর্ নর্ািীকদরকক্ ক্াট িং পথরোর ও তাকদর ঐথত াথসক্ 60 ক্কের, ট উর্র ধা াঁকের মযার্র্র্, 

েযাপক্ বেথেকযযর গােপালা, হঝাপঝাড়স  লযােকেপ ক্রা গ্রাউে, এেিং লিং আইলযাকে েলমার্ 

জলোয় ুপথরেতনকর্র প্রভাে সম্পকক্ন থর্োদার্ ক্রা  কে।  

  

এোড়াও থেদযমার্ অকপোকৃ্ত হো  পাথক্নিং হেস প্রথতস্থাপর্ ক্কর 248ট  র্তুর্ হপভর্ এেিং 

সাধারণ প্রকস্থর পাথক্নিং হেস গঠর্ ক্রা  কে। মযার্র্র্ট র থেদুযৎ হসোও  ালর্াগাদ ক্রা  কে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304490518&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044027752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9L6QM2AsxAEXiSAodj1kZG7sIYgf8tk3sjpeG1VCdzM%3D&reserved=0


9.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাকরর প্রক্ল্পট  এক্াথধক্ অিংর্ীদার দ্বারা অি নাথয়ত  কে, যার মকধয আকে 

জাতীয় হ থরক জ ট্রাকের (Natural Heritage Trust, NHT) মাধযকম হেয়ার্ন ক্াট িং ট্রাথে হোর্ন 

(Bayard Cutting Board of Trustees) হিকক্ 1.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার, এেিং হসই সাকি থর্উ 

ইয়ক্ন ওয়াক্নস (New York Works) (4.8 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার), হ র্াকরল ভূথম ও পাথর্ সিংরেণ 

ত থেল (Land and Water Conservation Fund) (2.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার), এেিং হেক র 

পথরকের্ সিংরেণ ত থেল (Environmental Protection Fund) (750,000 মাথক্নর্ র্লার) হিকক্ 

অর্ুদার্।  

  

হে  পাকনম্বসর (State Parks) কবমের্ার এবরক কুম্বলবসর্ িম্বলর্, "হেয়ার্ন ক্াট িং ট্রাথেকদর 

উদার সমি নর্, এেিং হেক র ত থেল সশ্চিথলত  কয় এমর্ এক্ট  সরক্াথর/হেসরক্াথর 

অিংর্ীদাথরকের প্রথতথর্থধে ক্কর যা হে  পাক্নস এেিং জাতীয় হ থরক জ ট্রাকের জর্য অতযন্ত 

মূলযোর্। এই উন্নয়র্ক্াজগুথল থেকর্ষ এই স্থার্ট কত হেড়াকর্া আকরা ভাকলা ক্রকে, হযখাকর্ 2021 

সাকল হরক্র্ন সিংখযক্ মার্ুষ একসকে।"  

  

হিয়ার্ন কাট িং ট্রাবেম্বদর প্রযার্, স্ক  ওয়াইজ িম্বলর্, "হে  এেিং ট্রাকের মধযক্ার েহু 

েেকরর থেেেণ প্রস্তুথতর পর এট   কে, এেিং আমরা দুদনান্ত এট  উন্নয়র্ক্াকজ অিংর্গ্র ণ ক্রকত 

হপকর অতযন্ত আর্শ্চন্দত।"  

  

হেম্ব র বসম্বর্ র অোম্বলক্সিস ওম্বয়ইক িম্বলর্, "হেয়ার্ন ক্াট িং আরকোকর াম হে  পাক্নট  

 কলা লিং আইলযাে ও আমাকদর সম্প্রদায়সমূক র এক্ট  রত্ন। আথম ও আমার পথরোকরর মকতা 

েহু মার্ুষ এই পাক্নট  উপকভাগ ক্কর, এেিং আথম খুথর্ হয ঐথত াথসক্ ও সমদৃ্ধ ইথত াকস পূণ ন এই 

স্থার্ট  এর প্রকয়াজর্ীয় ও প্রাপয উন্নয়র্ক্াজ পাকে।"  

  

অোম্বসেবলমোর্ জোম্বর  গোম্বোলম্ব া িম্বলর্, "আরকোকর াকম এই থেথর্কয়াগট  শুধ ু

দর্ নর্ািীকদর অথভজ্ঞতাকক্ই উন্নত ক্রকে র্া, েরিং ভথেষযৎ প্রজকের উপকভাগ ক্রার জর্য লিং 

আইলযাকের ইথত াকসর এক্ট  অতযাের্যক্ীয় অিংর্কক্ সিংরেণ ক্রকত সা াযয ক্রকে।"  

  

হ ক্সই  ওয়ার প্রয়াকসর মকধয িাক্কে দর্ নর্ািী হক্কন্দ্রর োকদ এক্ট   ক া-ভল্টাইক্ হসৌর 

র্শ্চির অযাকর, LED পাথক্নিং ল  োথত, বেদুযথতক্ যাকর্র োশ্চজনিং হের্র্ এেিং পাথক্নিং ল গুথলকক্ 

হপ্রভাস অযাস ল্ট হপথভিং যা ঝকড়র পাথর্ থর্ষ্কার্র্ এেিং পাথর্র মার্ উন্নত ক্রকে।  

থর্ম নাণক্াকজর সময় পাক্নট  হখালা িাক্কে। দর্ নর্ািীকদর আরকোকর াকমর সাকি পথরথেত ক্রার 

জর্য এেিং এখাকর্ অেথস্থত থর্থদনষ্ট গাে ও োগার্ সম্পকক্ন জার্ার জর্য এক্ট  ইিাকরথিভ 

অযাপ/ওকয়েসাই ও বতথর ক্রা  কে।  

  

MBB আথক্নক িকসর (MBB Architects) র্ক্র্া ক্রা র্তুর্ দর্ নর্ািী হক্ন্দ্রট  19,000 েগ ন ু  

মযার্র্র্ ও জথমর প্রকের্পকি অেথস্থত এক্ট  ক্াাঁকের পযাথভথলয়র্  কে হযখাকর্ প্রদর্ নর্ী ক্রা 

 কে। প্রদর্ নর্ীগুথল আরকোকর াকমর গােপালা, গাে েড়  ওয়ার থেজ্ঞার্, সম্পথিট র ইথত াস, 

এেিং মার্েসষৃ্ট জলোয় ুপথরেতনকর্ সাড়াদার্ ক্রকত েতনমাকর্ ক্ী েযেস্থা গ্র ণ ক্রা  কে তা তুকল 

ধরকে। প্রক্ল্পট র সাধারণ টঠক্াদার  কে G&M আি ন মুভাস ন (G&M Earth Movers), হমক্াথর্ক্যাল 

টঠক্াদার  কে হসন্ট্রাল এয়ার ক্প ন (Central Air Corp), বেদুযথতক্ টঠক্াদার  কে হরালযােস 



ইকলক্টট্রক্ ইর্ক্কপ নাকরক র্ (Roland's Electric Inc.), এেিং প্লাথবিং টঠক্াদার  কে KG হমক্াথর্ক্যাল 

ইর্ক্কপ নাকরক র্ (KG Mechanical Inc.)। থর্ম নাণ েযেস্থাপর্া ক্রকে দয থলকরা গ্রুপ (The LiRo 

Group)।  

  

2021 সাকল 471,000-র হেথর্ মার্ুষ আরকোকর াকম একসকে, যা এক্ট  োথষ নক্ হরক্র্ন এেিং 2015 

সাল হিকক্ এট  প্রায় 90 র্তািংর্ হেথর্। 2003 সাল হিকক্, 4.4 থমথলয়কর্র হেথর্ মার্ুষ েথের মকতা 

সুন্দর ক্াকর্ কক্ায়া  র্দীর তীকর অেথস্থত এই 691 এক্করর পাক্নট কত হেড়াকত একসকে।  

একে  মযার্র্র্ট  একে  যুকগর সাকি সামঞ্জসযপূণ ন আসোেপযস  এর প্রকৃ্ত ধা াঁকে সিংরেণ 

ক্রা  কয়কে। মযার্র্র্ট কত হমৌসুমী গাইকর্র্  ুযকরর েযেস্থা রকয়কে, সম্প্রথত এট  HBO মযাকের 

দয থগকের্ একজর (The Gilded Age) শুট িং ক্রার সময় েযে ার ক্রা  কয়কে। এোড়াও পাকক্ন 

রকয়কে এক্াথধক্  াইক্ ক্রার হট্রইল যা সারা েের হখালা িাকক্। এক্জর্ ধর্োর্ অযা থর্ ন, 

অি নদাতা, থরকয়ল একে  থর্ম নাতা, সুগার থে  থর াইর্ার, এেিং দার্র্ীল েযশ্চিে, আরকোকর াম 

গ্রাউেকসর প্রিম মাথলক্ হেয়ার্ন ক্াট িংকয়র জর্য এর র্ক্র্া ক্করর্ হেকর্থরক্ ল ওমকের্, 

থতথর্, থযথর্ এর পূকে ন থর্উ ইয়ক্ন থসট কত হসন্ট্রাল পাক্ন (Central Park) এেিং েতনমাকর্র র্ায়াগ্রা 

 লস হে  পাক্ন (Niagara Falls State Park) র্ক্র্া ক্করথেকলর্।  

  

পাক্নট  1973 সাল হিকক্ জাতীয় ঐথত াথসক্ স্থাকর্র থর্েন্ধর্ তাথলক্ায় (National Register of 

Historic Places) এক্ট  ঐথত াথসক্ হজলা থ কসকে অন্তভুনি আকে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হে  পাক্ন, থেকর্াদর্ এেিং ঐথত াথসক্ সিংরেণ অথ স (New York State Office of 

Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) 250ট রও হেথর্ পাক্ন, ঐথত াথসক্ স্থার্, 

থেকর্াদর্ হট্রইল, গল  হক্াস ন, হো  লঞ্চ এেিং আকরা অকর্ক্ থক্েুর রেণাকেেকণর দাথয়কে 

রকয়কে হযখাকর্ োথষ নক্ হরক্র্ন 78 থমথলয়র্ মার্ুষ হেড়াকত আকস। এসে থেিথেকর্াদকর্র স্থার্ 

সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, 518-474-0456 র্বকর হ ার্ ক্রুর্ অিো থভশ্চজ  

ক্রুর্ www.parks.ny.gov টঠক্ার্ায়, আমাকদর সকে হ সেুকক্ যুি হ ার্, 

অিো ইর্োগ্রাম ও  ুই াকর অর্ুসরণ ক্রুর্।  

  

জাতীয় হ থরক জ ট্রাে এক্ট  অলাভজর্ক্, জর্ক্লযাণ ক্কপ নাকরর্র্ যার থমর্র্  কলা থর্উ ইয়ক্ন 

হেক র পাক্ন, থেকর্াদর্, সািংেৃথতক্, ভূথম ও পাথর্ সিংরেণ এেিং ঐথত াথসক্ সিংরেণ উকেকর্য 

গ ৃীত সরক্াথর ক্ম নসূথেসমূ কক্ অগ্রসর ক্রার জর্য উপ ার, অর্ুদার্ ও দার্ গ্র ণ ও এর 

পথরোলর্া ক্রা। NHT দার্ গ্র ণ ক্কর, ত থেল উকিালর্ ক্কর, এেিং এর একজশ্চিগুথলর সাকি 

থমকল সমোয়সূেক্ ক্ম নসূথে ও প্রক্কল্পর মাধযকম থর্কজকদর থমর্র্ অজনর্ ক্কর, একজশ্চিগুথল 

 কলা: থর্উ ইয়ক্ন হে  পাক্ন, থেকর্াদর্ এেিং ঐথত াথসক্ সিংরেণ অথ স, পথরকের্ সিংরেণ 

থেভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC), এেিং হে  থেভাগ (Department 

of State, DOS)। আকরা তকিযর জর্য, www.naturalheritagetrust.org থভশ্চজ  ক্রুর্।    

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044027752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cwRpt%2FYTmuOz31ovit5kQ3mVtuGxqFrJtoO6FbaAelw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnystateparks%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044183965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T4cLyTMbMheeuzBySw1xrH0yLBSbK%2BWwO9ZIK%2F793l8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044183965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EuXICpr%2BScxFqhpKZosxq%2Bj%2BsZB%2F7e881ovGsTPdnSc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalheritagetrust.org%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044183965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lYkR0rwlP8iKfC4x06z5X1eRWca3iSUM6RlIuNIOsLg%3D&reserved=0


আকরা সিংোদ পাওয়া যাকে এখাকর্: www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হে  | এশ্চেথক্উট ভ হেবার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044183965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OVngDEOaU6D3g1iDeoTsTamDfQlPSIdSfY55N%2BG4lo0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

