
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 22 তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: মধ্ে-হাডসর্ 
উপতেকায় 4,000 একর ভূবম সংরক্ষণ  

  
সিনম্বেষ ভূবম অবধ্গ্রহণ স্টেট অর্নায়ম্বর্ 20.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াম্বগর মাধ্েম্বম 

মধ্ে-হাডসর্ উপতেকার সাতটি স্টেট পাম্বকন  িাফার ও গবতপর্ যুক্ত করম্বি  
  

র্তুর্ ভূবম মধ্ে-হাডসর্ উপতেকা অঞ্চম্বল পযনটর্ম্বক চাঙ্গা করম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 22 তম পররকল্পর্া - 
মধ্য-হাডসর্ উপতযকায় 4,000 একর উন্মুক্ত স্থামর্র সংরক্ষমের স্ট াষো রদ্ময়মের্। এই সর্নমেষ 
অ্রধ্গ্রহে সাতটি পথৃক স্টেট পাকন  সম্প্রসাররত করমর্, র্তুর্ গরতপথ এর্ং রভউপময়ন্ট (Viewpoint) 
যুক্ত করমর্, এর্ং পাোপারে মূল্যর্ার্ র্াস্তুসংস্থার্সংক্রান্ত কররমডার সংরক্ষে করমর্। অ্রধ্গ্রহেগুমল্া 
পররমর্ে সংরক্ষে তহরর্ল্ (Environmental Protection Fund) এর্ং হাডসমর্র পার্নতযাঞ্চল্ সংরক্ষে 
আইর্ (Hudson Highlands Conservation Act) স্টথমক স্টেট অ্থনায়মর্র 20.6 রমরল্য়র্ মারকন র্ 
ডল্ার রর্রর্ময়ামগর প্ররতরর্রধ্ত্ব কমর।  
  
"মধ্য-হাডসর্ উপতযকা আমামদ্র স্টেমটর সর্মেময় দ্েনর্ীয় প্রাকৃরতক সম্পদ্ ও উন্মুক্ত স্থামর্র 
আর্াসস্থল্ এর্ং এই দ্েৃয আর প্রাকৃরতক দ্েৃযার্ল্ী অ্র্াগত প্রজমন্মর জর্য সরুরক্ষত করমত আমরা 
প্ররতশ্রুরতর্দ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই রর্রর্ময়াগ এই অ্ঞ্চল্ জমুে থাকা সাতটি স্টেট পামকন  
জীর্পররমর্েরর্দ্যাগত রদ্ক স্টথমক গুরুত্বপূেন ভূরম এর্ং র্তুর্ গরতপথ যুক্ত করমত সহায়তা করমর্, যা 
পযনটমর্র আমরা প্রসার এর্ং এই রর্শ্বমামর্র আউটমডার গন্তর্যমক েরক্তোল্ী করায় আমামদ্র প্রমেষ্টামক 
উন্নীত করমর্।"  
  
স্টেট পাকন গুমল্া েয়টি পামকন  পররমর্ে সংরক্ষে তহরর্ল্ এর্ং হাডসর্-এর পার্নতযাঞ্চল্ সংরক্ষে 
আইমর্র তহরর্মল্ 11.4 রমরল্য়র্ মারকন র্ ডল্ার রর্রর্ময়াগ করমর্, যার মমধ্য রময়মে:  
  

• হাডসম্বর্র পািনতোঞ্চল স্টেট পাকন  সংরবক্ষত এলাকা - 965 একর। র্তুর্ ভূরমমত দ্টুি 
পামসনল্ রময়মে: 20 একমরর একটি পামসনল্ যা র্তুর্ গরতপথ ততরর করমর্, ওময়ষ্ট পময়ন্ট 
এর্ং হাডসর্ র্দ্ীর র্তুর্ দ্েৃয উপল্ভয করমর্ এর্ং হাডসর্ পার্নতযাঞ্চল্ স্টেট পামকন র র্ারক 

https://parks.ny.gov/parks/9/details.aspx


 

 

অ্ংমের সামথ হাডসর্ র্দ্ীর উপর আরমডর্ পময়ন্টমক সংযুক্ত করমর্; এর্ং 945-একর 
স্টকারফল্ড ররজ, যা হাডসমর্র পার্নতযাঞ্চমল্র র্ৃহত্তম র্যরক্ত মারল্কার্াধ্ীর্ ইর্মহারল্ডং-স্টক 
(Inholding) সুরক্ষা স্টদ্মর্, অ্সাধ্ারে দ্রৃষ্ট সহ একটি পার্রল্ক গরতপথ এর্ং ডামেস এর্ং 
পাটর্াম কাউরন্টর 8,900-একর পামকন র মাধ্যমম একটি গুরুত্বপূেন পররমর্েগত ও জীর্ 
তর্রেত্র্য কররমডারমক রক্ষা করমর্।  

• বমবর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন  সংরবক্ষত এলাকা - 633 একর। এর মমধ্য স্টর্ে কময়কটি পামসনল্ 
রময়মে এর্ং এটি আল্োর কাউরন্টর রমরর্ওয়াকা স্টেট পাকন  সংররক্ষত এল্াকার উত্তর-
পূর্নাঞ্চমল্ একটি মূখ্য সংমযাজর্, যা রপটাররকল্ জল্প্রর্াহ র্ময় েল্া একটি রর্জন র্ রগররপথ 
এর্ং রডরক র্যামর, রমে র্যামর এর্ং ররক রহমল্র অ্ংে সহ স্টর্ে কময়কটি পাথুমর েূোমক 
রক্ষা কমর। সমামর্েটি পামকন র উত্তর প্রামন্ত রর্মর্াদ্মর্র সুমযাগ র্ৃরদ্ধ করমর্ এর্ং পাকন  ও 
সংল্গ্ন রেআউট উপতযকায (Rondout Valley) উভয় স্টথমকই গুরুত্বপূেন দ্েৃযগুমল্া রক্ষা 
করমর্। জরমগুমল্া এোোও র্র্যজীর্মর্র গুরুত্বপূেন আর্াসস্থমল্র সুরক্ষা স্টদ্মর্ এর্ং উত্তরাঞ্চমল্র 
ের্গাম পর্নতমাল্ার র্মর্র খ্ণ্ডকরে স্টরাধ্ করমর্। 24,000 একর জরমর উপর অ্র্রস্থর 
আল্োর কাউরন্টর পাকন টি রর্উ ইয়মকন র তৃতীয় র্ৃহত্তম স্টেট পাকন ।  

• ের্ামাঙ্ক স্টেট পাকন  - 158 একর। অ্মরঞ্জ কাউরন্টর (Orange County) ের্ামাঙ্ক স্টেট 
পামকন র সামথ হওয়া এই মখূ্য সংযরুক্তটি, মুডর্া রক্রমকর (Moodna Creek) জল্রর্ভারজকামক 
সুররক্ষত করার পােপারে, ের্ামাঙ্ক স্টেট পাকন  এর্ং েমন রকং আটন স স্টসন্টামরর (Storm 
King Arts Center) মধ্যকার প্রতযারেত গরতপমথ একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন স্টযাগসূত্র্ প্রদ্ার্ 
করমর্। আয়তমর্ র্তন মামর্ 4,000 একমরর স্টর্রে ের্ামাঙ্ক স্টেট পাকন , সংল্গ্ন উপতযকা, 
সুদ্রূর্তী হাডসর্ র্দ্ী এর্ং আমেপামের র্র্ ও খ্ামার জরমগুমল্ার 360 রডরগ্র দ্েৃয সরর্রাহ 
কমর।  

• োবলনং ফম্বরে স্টেট পাকন  - 112 একর। এই জরমটি 22,000 একর আয়তমর্র োররল্ং 
ফমরে স্টেট পাকন  (Sterling Forest State Park) এর্ং পামকন র পরিম রদ্ক স্টথমক 
অ্যাপাল্ারেয়ার্ গরতপমথ (Appalachian Trail) যাওয়া সম্ভর্ করমর্।  

• রকাম্বফলার স্টেট পাকন  সংরবক্ষত এলাকা - 1 একর। এই পামসনল্টি, ওময়েমেোর 
কাউরন্টর প্রায় 1,800 একর সংররক্ষত এল্াকার একটি ঐরতহারসক এর্ং রেত্তাকষনক 
ররভারসাইড অ্ংে থাকা রকামফল্ার হমল্ (Rockwood Hall) আর্ুষ্ঠারর্ক প্রমর্মের 
দ্ী নকামল্র অ্ভামর্র প্ররতকার করমর্, যা যথাযথ সংমকতায়র্ এর্ং জর্সাধ্ারমের প্রমর্মের 
জর্য পারকন ংমক সম্ভর্ করমর্।  

• ফাহম্বর্েক স্টেট পাকন  - 150 একর। এই সম্পরত্তটি প্রাকৃরতক সম্পদ্ সুরক্ষার পাোপারে 
পাকন টিমক স্থার্ীয় কাউট সংররক্ষত এল্াকার (Scout Reservation) সামথ সংযুক্ত করমর্ 
স্টযটির জর্সাধ্ারমের জর্য উন্মুক্ত একটি গরতপথ রময়মে। হাডসর্ পার্নতযাঞ্চল্ ভূরম ট্রামের 
(Hudson Highlands Land Trust) সামথ অ্ংেীদ্াররমত্বর মাধ্যমম স্টেট এটি অ্রধ্গ্রহে 
করমে।  

  
হাডসর্ র্দ্ীর পরিমমর ের্গাম পর্নতমাল্া এর্ং হাডসর্ পার্নতযাঞ্চমল্র কময়কটি র্যরক্ত মারল্কার্াধ্ীর্ 
জরমর স্টর্ে রকেু রর্োল্তম এল্াকা সহ, এই অ্ঞ্চমল্ প্রায় 2,000 একর উন্মকু্ত জরমর সংরক্ষমের 
কাজ ইরতমমধ্য পূমর্ন অ্রধ্গ্রহে করা পামসনল্গুমল্ার সামথ েল্মে, যার মমধ্য রময়মে:  

https://parks.ny.gov/parks/127/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/184/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/74/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/59/details.aspx
https://parks.ny.gov/parks/133/details.aspx


 

 

  

• ের্ামাঙ্ক স্টেট পাকন  - 808 একর। এই জরমগুমল্া স্থায়ীভামর্ উন্মকু্ত স্থার্মক সুররক্ষত কমর 
যা র্ে র্ে আর্ারসক উন্নয়মর্র ল্ক্ষযর্স্তু রেল্ এর্ং ব্ল্যাক রক ফমরে (Black Rock 
Forest) এর্ং ের্ামাঙ্ক পর্নতমাল্ার মমধ্য একটি গুরুত্বপূেন সংরক্ষে কররমডার সম্প্রসাররত 
কমর। রর্উ ইয়কন  স্টেট পাকন স (New York State Parks) 702-একমরর "রল্গযারস ররজ 
(Legacy Ridge)", স্টযটি উডর্াররর-র একটি র্র্ভূরমগত পামসনল্, স্টসটির রক্ষোমর্ক্ষমের 
উমেমেয ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউমটর (Open Space Institute, OSI) সামথ 10 র্েমরর 
র্যর্স্থাপর্া েুরক্ত কমরমে। ওমপর্ স্টেস ইন্সটিউট (OSI) সম্পরত্তটি পররোল্র্া করমর্, একটি 
স্টট্রল্মহড ততরর করমর্ এর্ং জর্সাধ্ারমের র্যর্হার এর্ং উপমভামগর জর্য গরতপ সংযুক্ত 
করমর্।  

• বমবর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন  সংরবক্ষত এলাকা - 740 একর। সংররক্ষত এল্াকার দ্রক্ষে-পরূ্ন 
প্রামন্ত ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউট স্টথমক হওয়া অ্রধ্গ্রহেগুমল্ামত ের্গাম ররমজর র্যরক্তগতভামর্-
অ্রধ্কৃত উন্মুক্ত স্থামর্র অ্র্রেষ্ট থাকা র্ৃহত্তম ট্রযাক্টটি রময়মে এর্ং রর্শ্বর্যাপী দ্লু্নভ রপে 
পাইর্ র্যামরর্ (Pitch Oie Barrens) সংরক্ষে করমত সহায়তা কমর যা সযামস পময়মন্টর 
(Sam's Point) পাোপারে ভাররকরডাররকমল্র (Verkeerderkill) আেপামে স্টোমখ্ 
পমে। রমরর্ওয়াকা স্টেট পামকন , OSI-র পররর্হমর্র মাধ্যমম পামকন  এটির সংমযাজর্ হল্ 
13,000 একমরর স্টর্রে।  

• হোবরমোর্ স্টেট পাকন  - 404 একর। এই সম্পরত্তটি হযাররমযার্ স্টমমট্রা-র্থন (Harriman 
Metro-North) স্টট্রর্ স্টেের্ স্টথমক এক মাইমল্রও কম দ্রূমত্ব অ্র্রস্থত এর্ং পামকন  আরও 
স্টর্রে জর্প্রমর্েমক সম্ভর্ কমর। এোোও এই সম্পরত্তটি ল্ং পামথর (Long Path) সামথ 
সংযুক্ত, স্টযটি সুদ্ী ন একটি সুপ্ররসদ্ধ হাইরকং গরতপথ স্টযটি সম্পরত্তর একদ্ম পরূ্ন রদ্ক রদ্ময় 
রগময়মে এর্ং গারে েল্ােল্ ও গরতপমথর োর মাইল্ স্টর্টওয়াকন  স্টযটি প্রথমম হযাররমযার্ 
পররর্ামরর দ্বারা ততরর হময়রেল্, তার সামথ সংমযাগ স্থাপর্ কমর, যা 2017 সামল্ OSI দ্বারা 
সুররক্ষত রেল্।  

• হাডসর্ পািনতোঞ্চল স্টেট পাকন -30 একর। পামসনল্টি প্রাকৃরতক সম্পমদ্র সুরক্ষা র্ৃরদ্ধ কমর 
এর্ং মাউন্ট রর্কর্ (Mount Beacon) এর্ং রফেরকল্ ররমজ (Fishkill Ridge) 
প্রমর্োরধ্কার উন্নত কমর।  

  
এই অ্রধ্গ্রহেগুমল্া পররমর্ে সংরক্ষে তহরর্ল্ এর্ং পার্নতযাঞ্চল্ সংরক্ষে আইমর্র তহরর্ল্ স্টথমক 9.2 
রমরল্য়র্ মারকন র্ ডল্ামরর ওমপর্ স্টেস অ্থনায়মর্র মাধ্যমম সম্ভর্ হময়রেল্।  
  
সংমযাগকৃত জরমটি গভর্নর কুওমমার প্রাকৃরতক রর্মর্াদ্র্ স্টক্ষত্র্সমূমহর সুমযাগ র্রৃদ্ধ ও উন্নরত রর্ষয়ক 
প্ররতশ্রুরতমকও আমরা তাৎপযনপূেন কমর তুমল্মে। গভর্নর 2011 সামল্ দ্ারয়ত্ব স্টর্ওয়ার পর স্টথমক, স্টেট 
পাকন গুমল্া 15,000 একমররও স্টর্রে র্তুর্ উন্মুক্ত স্থার্ যুক্ত কমরমে এর্ং রর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 
উমদ্যামগর অ্ংে রহমসমর্ রাজধ্ার্ী আপমগ্রমড 900 রমরল্য়র্ মারকন র্ ডল্ামরর কাজ েল্মে।  
  

###  

https://parks.ny.gov/parks/145/details.aspx
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