
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/16/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 2022 সাম্বল হেম্বের পাকনসমূম্ব  হরকর্ন পবরমাণ উপবিবির হ াষণা 

করম্বলর্  

  

হেেিোপী উপবিবির সংখ্ো 79.5 বমবলয়র্ পবরদে নর্, যা 2021 সাম্বলর িুলর্ায় এক 

বমবলয়র্ হিবে  

  

প্রবিটে পাম্বকনর পৃিক উপবিবি হদখ্ুর্ এখ্াম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের পাক্ন, থিকর্াদর্ ও 

ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ অথিকির (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation) পথরচাথলি হেে পাক্ন, ঐথি াথিক্ িাইে, ক্যাম্পগ্রাউন্ড এিং হেইলিমূক  2022 

িাকল হরক্র্ন 79.5 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্ হদখা হগকে। থিগি িেকরর িুলর্ায় হেেিযাপী হমাে 

পথরদর্ নকর্র িংখযা এক্ থমথলয়র্ িদৃ্ধি হপকয়কে, ো পাক্ন ও থিকর্াদকর্ ক্রা থিথর্কয়াগ োকি িক্ল 

থর্উ ইয়ক্নিািী ও হিড়াকি আিা মার্ুকষর ক্াকজ লাকগ িা থর্দ্ধিি ক্রকি গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রথিশ্রুথিকক্ িুকল ধকর।  

  

"র্ায়াগ্রা িলি হিকক্ শুরু ক্কর থিয়ার মাউকের্ ও হজান্স িীচ পে নন্ত, থর্উ ইয়কক্নর হেে 

পাক্নগুথল িাথিন্দা ও হিড়াকি আিা মার্ুষ িক্কলর জর্যই পথরকিকর্র িাকি পুর্রায় িংেুক্ত 

 ওয়ার, িকিজ িায়ুকি শ্বাি হর্ওয়ার এিং প্রাকৃ্থিক্ পথরকিকর্ র্াথন্ত খুুঁকজ হর্ওয়ার িুকোগ প্রদার্ 

ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "পাক্ন িযিস্থাকক্ পুর্জীথিি ক্রকি, হখালা স্থার্ িম্প্রিাথরি 

ক্রকি এিং আমাকদর উপকূ্লকরখাকক্ িুরক্ষা ক্রকি গ ৃীি আমাকদর িাম্প্রথিক্ থিথর্কয়াগিমূ  

থর্দ্ধিি ক্রকি োকি আগামী প্রজন্মগুথল এই হেকের বিথচত্র্যময় পথরকির্ উপকভাগ ক্রকি 

পাকর।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে পাক্নার উপথস্থথি এক্ দর্কক্র হিথর্ িময় ধকর ক্রমিধ নমার্ আকে, 2008 িাল 

হিকক্ এটে প্রায় 43 র্িাংর্ িদৃ্ধি হপকয়কে। 2022 িাকল িি নাথধক্ পথরদথর্ নি হেে পাক্নগুথল  কলা 

র্ায়াগ্রা িলি হেে পাক্ন (9.4 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্), হজান্স িীচ হেে পাক্ন (8.5 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্), 

রিােন হমাকিি হেে পাক্ন (3.8 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্), িারাকোগা স্পা (3.5 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্), 

িাংকক্র্ থমকর্া হেে পাক্ন (3.1 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্), হর্থর্ িযাকরল থরভারিযাংক্ হেে পাক্ন (3 

থমথলয়র্ পথরদর্ নর্) এিং থিয়ার মাউকের্ হেে পাক্ন (2.4 থমথলয়র্ পথরদর্ নর্)।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-02%2FParksAttendanceSummary_CY_2003-2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DgXiDaTcgMQj8SfYolQyzxfWcoQ3x7XGZO2OaeKRNMs%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন হেে পাম্বকনর (New York State Parks) কবমের্ার এবরক কুম্বলবসর্ িম্বলর্, 

"োরা হিরি একিকে এিং োরা হেে পাক্ন ও ঐথি াথিক্ িাইেিমূক র িযাপাকর মাত্র্ অর্ুিন্ধার্ 

হপকয়কে িাকদর িক্কলর প্রথি হেে পাক্ন কৃ্িজ্ঞ। এই দর্ নর্ািীকদর আকরা ভাকলাভাকি স্বাগি 

জার্াকি, স্থার্ীয় অি নর্ীথিকি এক্টে ইথিিাচক্ ভূথমক্া পালর্ ক্রকি এিং পথরিিনর্র্ীল 

জলিায়ুর িমিযা হমাক্াকিলা ক্রকি আমরা গভর্ নর হ াক্কলর িমি নকর্ ক্াজ ক্রথে।"  

  

থর্উ ইয়কক্নর ফ্ল্যাগথর্প পাকক্নর চলমার্ রূপান্তর অিযা ি রাখার জর্য, অথি গুরুত্বপূণ ন 

অিক্াঠাকমা প্রক্কের িমি নকর্, এিং 2030 িাকলর মকধয পাক্ন িযাথিথলটেগুথলকক্ র্িায়র্কোগয 

র্দ্ধক্ত দ্বারা থিদুযিাথয়ি ক্রার লক্ষয অজনকর্ িা ােয ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রস্তাথিি 2024 

িাকজকে 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার ক্যাথপোল ি থিকলর প্রথিশ্রুথি রকয়কে। এোড়াও িাকজে 

প্রস্তাির্া এক্টে র্িুর্ ও িম্প্রিাথরি পাক্ন পুথলর্ এক্াকর্থম (Park Police Academy) ক্লাি, 

পথরকির্গি িন্ড অযাক্ট (Environmental Bond Act), এম্পায়ার হেে হেইল (Empire State Trail), 

পাক্ন প্রর্াির্ এিং িাইে ক্ম নক্াণ্ড িমি নর্ ক্রকি একজদ্ধন্সর ক্মীিাথ র্ীর উন্নয়র্ ক্রকি। 

পার্াপাথর্, 4.2 থিথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাকরর "পথরষ্কার পাথর্, পথরষ্কার িায় ুও িিুজ ক্ম নিংস্থার্ 

পথরকির্গি িন্ড অযাক্ট (Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act)" 

জলিায় ুপথরিিনর্ প্রর্মর্, পুর্ঃস্থাপর্ ও ির্যা ঝুুঁ থক্ হ্রাি প্রক্েিমূ , এিং হখালা স্থাকর্র িুরক্ষার 

জর্য ি থিল িদৃ্ধি ক্রকি োকি পাক্ন িযিস্থার 350,000 এক্র ও 300 মাইল উপকূ্লকরখার 

ি্েুয়ার্নথর্প উন্নি ক্রা অিযা ি রাখা োয়।  

  

এম্পায়ার হেে হর্ম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভাইস হপ্রবসম্বর্ে ও 

পয নেম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক রস বর্. হলবভ িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা িলকির এক্ই র্াকমর জলপ্রপাি 

হিকক্ ওয়ােথক্ন্স হেকর্র েথির মকিা িুন্দর পি ও মোক্ পকয়কের থক্ংিদথন্ত লাইে াউজ 

পে নন্ত, থর্উ ইয়কক্নর থিশ্বমাকর্র হেে পাক্নগুথল হেকের ভ্রমণ ও পে নের্ মুকু্কের এক্ এক্টে 

রকের মকিা। হগাো থিকশ্বর ভ্রমণক্ারীকদরকক্ িাকদর পরিিী থর্উ ইয়ক্ন ভ্রমকণর অংর্ থ কিকি 

আমাকদর পাক্ন, ক্যাম্পগ্রাউন্ড এিং ঐথি াথিক্ িাইে  ুকর হদখার জর্য উৎিাথ ি ক্রকি আই 

লাভ NY (I LOVE NY) আমাকদর হেে পাকক্নর অংর্ীদার থ কিকি ক্াজ ক্কর োকে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের পাকন পবরষম্বদর (New York State Council of Parks) প্রধার্ ব্রায়ার্ 

এরউইর্ িম্বলর্, "এই িংখযাগুথল িম্পকক্ন এক্টে ধারণা থদদ্ধে, এই উপথস্থথির হরক্র্ন হিথর্রভাগ 

জািীয় পাকক্নর উপথস্থথির িাকি প্রথিকোথগিা ক্কর এিং অথিক্রম ক্কর। এিং এই মু কূিন গভর্ নর 

দুইভাকি ক্াজ ক্রকের্: 1) িন্ড অযাক্ট থিথর্কয়াগ মুখয অিক্াঠাকমা প্রদার্ ক্রকি ো আমাকদর 

পাক্নিমূক র জলিায় ুথস্থথির্ীল  ওয়া থর্দ্ধিি ক্রকি এিং এক্ইিাকি আমাকদর িথধ নি 

পথরদর্ নর্কক্ িমি নর্ ক্রকি এিং 2) আমাকদর পাকক্ন পে নাপ্ত ক্মী থর্কয়াগ ক্রার জর্য পাক্ন 

হপর্াদার বিথর ও িাকদর ধকর রাখা এিং আমাকদর পাক্ন পুথলকর্র উপথস্থথি থিি্িৃি ক্রা োকি 

আমাকদর িক্ল দর্ নর্ািীকদর থর্রাপত্তা থর্দ্ধিি ক্রা োয়।"  

  

পাকন এিং হেইল বর্উ ইয়ম্বকনর (Parks & Trails New York) আগামী বর্ি না ী পবরচালক 

পল বেবল হ ায়াইে িম্বলর্, "পথরদর্ নকর্র এই িংখযা িথিযই থিস্ময়ক্র। থর্উ ইয়ক্ন হেকের 

পাক্নগুথলকি িাথষ নক্ উপথস্থথি এখর্ ইকয়কলাকোর্, গ্রযান্ড ক্যাথর্য়র্ এিং ইকয়াকিথমটের থমথলি 

উপথস্থথি হিকক্ পাুঁচগুণ হিথর্।এখর্ আমাকদর ক্াজ  কি এই ঐথি াথিক্ চাথ দা হমোকর্ার জর্য 



আমাকদর পাক্নগুথলর োকি পে নাপ্ত িংস্থার্ িাকক্ িা থর্দ্ধিি ক্রা এিং িক্ল থর্উ ইয়ক্নিািী 

োকি এই স্বাস্থয, পথরকির্ ও অি ননর্থিক্ লাভ পায় িা থর্দ্ধিি ক্রা।"  

  

ওম্বপর্ হেস ইর্বেটেউম্বের (Open Space Institute) হপ্রবসম্বর্ে ও প্রধার্ বর্ি না ী 

কম নকিনা বকম এবলমোর্ িম্বলর্, "আমাকদর পাক্ন ও হখালা স্থাকর্র প্রথি থর্উ ইয়ক্নিািীকদর 

ভাকলািািার উদা রণ  কলা এইিি হরক্র্ন ভাঙা উপথস্থথির িংখযা এিং এোড়াও এটে ক্রমাগি 

উদীয়মার্ চাথ দা পূরণ ক্রার জর্য পাক্ন ও হেইকলর িুরক্ষা ও উন্নয়র্ক্াকজর এক্টে স্পষ্ট 

প্রকয়াজর্ প্রদর্ নর্ ক্কর। পাকক্নর উপক্ার িি নজর্ীর্ এিং আমরা িক্ল পেভূথম ও অথভজ্ঞিার 

মার্ুষকক্ থর্উ ইয়কক্নর দারুণ প্রাকৃ্থিক্ িংস্থাকর্র িাকি েুক্ত ক্কর থদকি প্রর্ািকর্র অিযা ি 

প্রথিশ্রুথির জর্য িাকদর প্রর্ংিা ক্রথে।"  

  

বসবর্ক  ার্সম্বর্র (Scenic Hudson) হপ্রবসম্বর্ে হর্র্ সাবলভোর্ িম্বলর্, " ার্ির্ ভযাথলর 

মার্ুকষর জর্য ভূথম ও অর্যার্য প্রাকৃ্থিক্ থিস্ময়কক্ উপলভয ক্রার থর্থিড় অন্তথর্ নথ ি থমর্র্ি  

এক্টে িংগঠর্ থ কিকি আমরা থর্উ ইয়কক্নর চমৎক্ার হেে পাক্ন িযিস্থায় 79 থমথলয়র্ দর্ নর্ািী 

োওয়ার দুদনান্ত মাইলিলকক্র প্রর্ংিা ক্রথে। িক্ল থর্উ ইয়ক্নিািী ও হেকের িাইকর হিকক্ 

আগি দর্ নর্ািীকদরকক্ থর্রাপদ, িাশ্রয়ী ও মর্ ভাকলা ক্কর হদওয়ার অথভজ্ঞিা প্রদার্ ক্রার জর্য 

আমাকদর হেে ও স্থার্ীয় পাক্নিমূ  ও হেেজকুড় ভূথম োেিমূক র মাথলক্ার্াধীর্ িংরথক্ষি 

ভূথমগুথল হেই অিযাির্যক্ীয় ভূথমক্া রাকখ, এই প্রর্ংির্ীয় অজনর্ িার উপর আকলাক্পাি ক্কর। 

আমাকদর পাক্নিমূক  অিযা ি থিথর্কয়াগ অগ্রির ক্রকি গভর্ নর হ াক্ল এিং ক্থমর্র্ার 

কু্কলথিকর্র অিুলর্ীয় হর্িৃকত্বর জর্য আমরা িাকদর গভীরভাকি ধর্যিাদ জার্াদ্ধে এিং 

পাক্নগুথলর ক্যাথপোল থিথর্কয়াকগর জর্য প্রর্াির্ ও আইর্িভা থিগি িেকরর ঐথি াথিক্ 

ি থিকলর মাত্র্ার পুর্রািথৃত্ত ক্রকি হিই িংক্রান্ত িুকোগ হদখকি উন্মুখ  কয় আথে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের পাক্ন, থিকর্াদর্ ও ঐথি াথিক্ িংরক্ষণ অথিি 250টের হিথর্ পিৃক্ পাক্ন, 

ঐথি াথিক্ িাইে, থিকর্াদর্মূলক্ হেইল এিং হিাে লকের িত্ত্বািধার্ ক্কর। এিি 

থচত্তথিকর্াদর্মূলক্ এলাক্ার হেকক্াকর্াটে িম্পকক্ন আকরা িকিযর জর্য, হিার্ ক্রুর্ 518-474-

0456 র্ম্বকর অিিা থভদ্ধজে ক্রুর্ parks.ny.gov টঠক্ার্ায়, হিিিুক্ (Facebook)-এ িংেুক্ত হ ার্, 

অিিা েুইোর (Twitter)-এ আমাকদরকক্ অর্ুিরণ ক্রুর্।  
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