
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

2020-তে তেট পাকন গুম্বলাম্বে ঐবেহাবিক 78 বমবলয়র্ দেনর্ার্থীর ভ্রমম্বের ত াষো কম্বরম্বের্ গভর্নর 
কুওম্বমা  

  
পাকন  বিম্বেম মহামারীর িময় অভূেপিূন িেরিোপী িেিহার তদখম্বে  

  
পরু্রুজ্জীবিে পাকন  বিম্বেম আম্বরকটি তরকর্ন  স্থাপর্কারী িেম্বরর িম্বে বস্থর প্রিৃবি অিোহেভাম্বি 

তদখম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র ঘেট পাকন , ঐনিহানিক স্থার্, 
কযাম্পগ্রাউন্ড এবং ঘেইলগুনল 2020-ঘি ঘরকর্ন -ভঙ্গকারী 78 নমনলয়র্ দর্নর্ার্থীমক স্বাগি জানর্ময়মে। 
এই মাইলফলক র্য় বের ধমর নস্থর দর্নক বৃনি নিনিি কমর এবং 2011 িামল গভর্নর ক্ষমিায় 
আিার পর ঘর্থমক িামনগ্রকভামব 34 র্িাংর্, বা 20 নমনলয়মর্রও ঘবনর্ দর্নমকর বৃনির প্রনিনর্নধত্ব 
কমর।  
  
"2020 িামল আমামদর ঘেট পাকন গুমলা আমগর ঘিময় অ্মর্ক ঘবনর্ গুরুত্বপূণন িংস্থার্ হময় উমেমে, 
েখর্ নর্উ ইয়কন বািীরা মহামারী ঘর্থমক িান্ত্বর্া পাওয়ার, বযায়াম করার এবং ত্রামণর জর্য নর্রাপদ 
স্থার্ খুুঁজমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  আমামদর পাকন  বযবস্থার অ্বযাহি আধুনর্কীকরমণ 
িমূ্পণনভামব অ্নঙ্গকারবি, এবং িম্প্রনি 750 মাইল এম্পায়ার ঘেট ঘেইল িম্পন্ন হওয়ার িামর্থ িামর্থ 
আমরা নর্উ ইয়কন বািী এবং পেনটকমদর িমার্ভামব নর্নিি করনে, এক অ্িুলর্ীয় নবমর্াদর্মূলক 
িুমোমগর, নবমর্ষ কমর এই অ্ভূিপূবন িমময় আমে।"  
  
"ঘে বের একটি অ্িযন্ত কঠির্ বের হময়মে, আমামদর রামজযর উদযার্গুনল বানিন্দা এবং 
দর্নর্ার্থীমদর জর্য উন্মকু্ত রাখা হময়মে, োমি িারা বান়ি ঘর্থমক ঘবর হমি পামরর্ এবং িনিয় 
র্থাকমি পামরর্," তলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্থ তহাচুল িম্বলর্। "েখর্ আমরা মহামারীর পরবিী 
ভনবষযমির জর্য নর্উ ইয়কন মক পুর্রায় কল্পর্া করনে, আমরা আমামদর রামজযর উদযামর্র উন্ননি 
অ্বযাহি রাখমি র্থাকব, োমি আমরা শুধু নর্উ ইয়কন বািীমদর জর্য আমরা নবমর্াদর্মূলক িুমোগ 
প্রদার্ করমি পানর িা র্য়, বরং রাজয জমু়ি আমামদর স্থার্ীয় র্হরিলী এবং আঞ্চনলক পেনটর্ 
অ্র্থনর্ীনিমক িাঙ্গা করমি পানর।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন ি (New York State Parks) আর্ুমানর্ক পনরদর্নর্ 2019 িামল 77.1 
নমনলয়র্ পনরদর্নমর্র পবূনবিী ঘরকর্ন  ঘর্থমক 2020 িামল 78 নমনলয়র্ অ্বনধ বৃনি ঘদমখমে। এই বৃনি 



 

 

বিন্ত এবং র্রমির অ্ভূিপূবন পনরদর্নর্ দ্বারা িানলি হয়, েখর্ নর্উ ইয়কন বািীরা মহামারী ঘর্থমক 
বাুঁিমি নর্কটবিী রাষ্ট্রীয় উদযার্, ঘেইল এবং ঐনিহানিক স্থামর্র নদমক আকৃষ্ট হর্। গ্রীষ্মকামলর 
পনরদর্নর্, ো িাধারণি পাকন  বযবস্থার বযস্তিম িময়, িা কম নেল ঘেমহিু রাষ্ট্রীয় পাকন  সিকি, 
পুল, ঐনিহানিক িাইট এবং ঘেইলমহর্গুনল হ্রািকৃি ক্ষমিায় পনরিানলি হনিল দর্নর্ার্থীমদর স্বাস্থয 
িুরনক্ষি রাখমি এবং িামানজক দরূত্ব বজায় রাখমি। পাকন  নিমেমমর নকেু ঐনিহযগিভামব িব ঘিময় 
জর্নপ্রয় গন্তমবয উপনস্থনি এো়িাও রামজযর বাইমরর এবং আন্তজন ানিক পেনটকমদর িীনমিকরমণর 
কারমণ; ব়ি কর্িাটন , উৎিব এবং অ্র্ুষ্ঠার্ বানিল করা; এবং পাবনলক ঘমমিজ ো জর্গণমক 
স্থার্ীয়ভামব নবমর্াদমর্র আহ্বার্ জার্ামি িার জর্য প্রভানবি হময়মে।  
  
গভর্নমরর NY পাকন ি 2020 পনরকল্পর্ার মাধযমম অ্বযাহি উন্ননি স্বাস্থযকর আউটমর্ার নবমর্াদর্ 
উন্নীি কমর এবং পনরবার এবং দর্নর্ার্থীমদর ঘেট পাকন  অ্মেষমণ উৎিানহি কমর। 2020 িামল, 
র্িুর্ উন্ননি এবং িুনবধাগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত নেল: ঘজান্স নবি এর্ানজন  এন্ড ঘর্িার ঘিন্টার (Jones 
Beach Energy and Nature Center) এবং ঘজান্স নবি ঘেট পামকন  (Jones Beach State 
Park) একটি পুর্রুজ্জীনবি ওময়ে ঘগমি এলাকা; নমমন্নওয়াস্কা ঘেট পামকন  (Minnewaska State 
Park) একটি র্িুর্ নভনজটর ঘিন্টার, একটি িম্প্রিানরি পাপনল হাটন  হল অ্ফ অ্র্ার,  ওময়েকট 
নবি ঘেট পামকন  (Westcott Beach State Park) র্িুর্ কমটজ এবং ঘলিওয়ার্থন ঘেট পামকন  
(Letchworth State Park) একটি র্িুর্ নবমর্াদর্ কমমেক্স।  
  
পাকন ি, বরবিম্বয়ের্ এন্ড বহেবরক বপ্রজারম্বভের্ অবিম্বির (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইর্ িম্বলর্, "2020 িামল নর্উ ইয়কন বািীমদর 
কামে নর্রাপদ এবং স্বাস্থযকর বনহরঙ্গর্ নবমর্াদর্ নর্নিি করার জর্য গভর্নর কুওমমার মহার্ কৃনিত্ব 
প্রাপয। অ্র্যার্য পামকন র নিমেমগুনল মহামারীর শুরুমি েখর্ বন্ধ হময় োনিল, িখর্ গভর্নর কুওমমা 
ঘিগুনলমক নর্রাপদভামব ঘখালার জর্য প্রময়াজর্ীয় িিকন িা অ্বলম্বর্ করার উপর মমর্ানর্মবর্ 
কমরনেমলর্। আমামদর রামজযর পাকন  এবং উন্মুক্ত স্থার্গুনল এই কঠির্ বেমর নর্নিয়িা এবং 
নবনিন্নিার ঘর্থমক বাুঁিার জর্য মার্ুমষর জর্য িনিযকামরর আশ্রয়স্থল নহমিমব প্রমানণি হময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  তেট পর্নটম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক রি বর্. তরবভ িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়মকন র রামজযর 
পাকন গুনলর নিমেমটি দী ননদর্ ধমর একটি নর্রাপদ এবং িামানজকভামব দানয়ত্বপূণন পনরমবমর্ পেনটক 
এবং বানিন্দামদর জর্য নিত্তাকষনক আকষনণগুনল িরবরাহ কমরমে। গি বের পনরবারগুনলমক িামদর 
নর্জস্ব বান়ির উোমর্ আমামদর রামজযর পাকন গুনলর প্রাকৃনিক ঘিৌন্দেন এবং নবশ্বমামর্র িনুবধাগুনলমক 
পুর্রায় আনবষ্কার করার জর্য নর্খুুঁি িুমোগ প্রদার্ কমরমে, এবং িারা নবমশ্বর মার্ুষ বেমরর পর 
বের ধমর ো নর্ময় উমদ্বগ প্রকার্ কমর আিমে িা অ্র্ুভব করার জর্য আমগর ঘিময় ঘবর্ী 
পেনটকরা ঘবমে নর্ময়মে।"  
  
NY পাকন গুনলর 2020 উমদযামগর িাফমলযর উপর নভনত্ত কমর গভর্নর কুওমমা িার 2021 িামলর 
ঘেট অ্ফ দয ঘেট এমজন্ডায় ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  NY পাকন ি 100 (NY Parks 100) 
িালু করমব, আগামী িার বের অ্ন্তি 440 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামরর অ্নঙ্গকার কমর রামজযর 
পামকন র নিমেমটি প্রিারণ এবং নবনর্ময়াগ করার জর্য ঐনিহানিক প্রনিশ্রুনির পুর্র্নবীকরণ করমব। 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-90-million-ny-parks-2020-improvement-projects
https://www.governor.ny.gov/news/during-climate-week-governor-cuomo-announces-opening-energy-nature-education-center-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/during-climate-week-governor-cuomo-announces-opening-energy-nature-education-center-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-gaming-area-improvements-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-visitor-center-minnewaska-state-park-preserve
https://www.governor.ny.gov/news/veterans-day-governor-cuomo-announces-opening-newly-expanded-national-purple-heart-hall-honor
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-improvements-southwick-beach-and-westcott-beach-state-parks
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-recreation-center-letchworth-state-park-0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-and-releases-full-agenda-reimagine-rebuild-renew
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-and-releases-full-agenda-reimagine-rebuild-renew


 

 

পুর্রুজ্জীবমর্র এই গুরুত্বপূণন িময়টি 2024 িামল রামজযর পাকন  আইমর্র (State Park Act) 
100িম বানষনকীর উদোপমর্ িমাপ্ত হমব, ো 1924 িামল প্রর্থম গভর্নর আল নিমর্থর অ্ধীমর্ 
আমামদর রাষ্ট্র-ঘর্িৃস্থার্ীয় রামজযর পাকন  নিমেম সিনর কমর। NY পাকন ি 100 নর্উ ইয়কন  রামজযর 
নবমর্াদর্মূলক এবং িাংসৃ্কনিক সর্মবদযগুনলর িমূ্পণন পনরিমর ঘপৌুঁোর্র জর্য িুমোগ বা়িামর্ার িময় 
পামকন র পনরকাোমমামি গুরুত্বপূণন নবনর্ময়াগ অ্বযাহি রাখমব, োর মমধয রময়মে স্থার্ীয় পাকন  এবং 
ঘেইলগুনল, আঞ্চনলক ফ্ল্যাগনর্প পাকন গুনল এবং ঐনিহানিক স্থার্গুনল, এবং নবর্াল অ্রমণযর পাকন িমূহ। 
এই উমদযাগটি স্থার্ীয়ভামব নবমর্াদমর্র জর্য জায়গা সিনর করা, জর্বহুল পাকন গুনলমক মকু্ত করা, 
র্িুর্ পেনটকমদর স্বাগি জার্ামর্া এবং নর্উ ইয়কন  রামজযর পনরমবর্ এবং ঐনিহানিক উত্তরানধকার 
রক্ষা করার উপর মমর্ামোগ প্রদার্ করমব। এই র্িুর্ পনরকল্পর্া নর্নিি করমব ঘে িকল 
িম্প্রদাময়র মার্ুষ এবং িকল বয়ি এবং িামমর্থনযর মার্ুষ আমামদর আউটমর্ার, আমামদর িংসৃ্কনি 
এবং আমামদর ঐনিমহযর অ্নভজ্ঞিা লাভ করমি পারমব।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নফি অ্ব পাকন ি, নবমর্াদর্ ও ঐনিহানিক িংরক্ষণ 250 টিরও ঘবনর্ স্বিন্ত্র 
পামকন র, ঐনিহানিক স্থার্, নবমর্াদর্মূলক ভ্রমণপমর্থর এবং ঘর্ৌনবহামরর িত্ত্বাবধার্ কমর। এই নবমর্াদর্ 
এলাকা িম্পমকন  আরও িমর্থযর জর্য www.parks.ny.gov ঘদখুর্, নবর্ামূমলয NY ঘেট পাকন ি 
এক্সমোরার ঘমাবাইল অ্যাপ র্াউর্মলার্ করুর্ অ্র্থবা 518-474-0456 র্ম্বমর কল করুর্। 
এো়িাও, আমামদর িামর্থ ঘফিবুক (Facebook), ইর্োগ্রাম (Instagram) এবং টুইটার 
(Twitter) এ িংেুক্ত ঘহার্।   
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