
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর রাম্বযের ঐবিহাবসক সংরক্ষণ পরুস্কার প্রাপকম্বের র্াম ঘ াষণা 
করম্বলর্  

  
আবিকার্-আম্বমবরকার্ ইবিহাস, ডাচ স্থাপিে, কাম্বর্নগী লাইম্বেবর, এিং রাযেিোপী ঐবিহাবসক 

সংরক্ষণ অোডম্বভাম্বকবস গ্রুম্বপর সংরক্ষম্বণর যর্ে মম্বর্ার্ীি এগাম্বরাটি পরুস্কার  
  

এখাম্বর্ ছবি পাওয়া যাম্বি   
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয ইতিহাস সংরক্ষণকারী এগামরাটি প্রকল্প, 
অ্ষ্টাদশ শিাব্দীর ডাচ বার্ন পুর্বনাসর্ ঘেমক শুরু কমর জর্ ব্রাউর্ ফামন ঘেট ঐতিহাতসক স্থামর্ 
কৃষ্ণাঙ্গ জীবমর্র স্মরমণ একটি শশতল্পক ইর্েমেশর্, 2020 সামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহাতসক সংরক্ষণ 
পুরস্কার ঘপময়মে। 1980 সামে শিতর, রামজযর ঐতিহাতসক সংরক্ষণ পুরষ্কার প্রতি বের পাকন , 
তবমর্াদর্ এবং ঐতিহাতসক সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) দ্বারা ভূতষি করা হয় ঐতিহাতসক এবং সাংসৃ্কতিক সম্পদ রক্ষা এবং এই ঘক্ষমে 
উৎকষনিামক সম্মাতর্ি করমি। গভর্নর এোড়াও 2013 সামে আইর্ সাক্ষর কমরর্ রামজযর পুর্বনাসর্ 
টযাক্স ঘেতডমটর বযবহার সমেনং করমি, োর ফমে বহু তবতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর তবতর্ময়াগ হময়মে 
ঐতিহাতসক বাতণতজযক সম্পতিমি এবং বহু তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর মাতেক-অ্তিকৃি ঐতিহাতসক 
গহৃগুতেমি।  
  
"2020 সামের তর্উ ইয়কন  ঘেট ঐতিহাতসক সংরক্ষণ পুরস্কার তর্উ ইয়মকন র সতিি ইতিহাসমক 
সুরতক্ষি এবং সবার কামে সহজেভয রাখার প্রমচষ্টামক শতিশােী করমি সাহােয কমর," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঐতিহাতসক প্রকল্পগুমো আমামদর রাজয প্রতিষ্ঠার পর ঘেমক তর্উ ইয়মকন র 
অ্তভজ্ঞিার শবতচেয প্রদশনর্ কমর। তর্উ ইয়কন  প্রতিটি সাইমটর তর্মবতদি পতরচােকমদর প্রতি কৃিজ্ঞ, 
োরা সবার কাে ঘেমক ঘশখার এবং উপমভাগ করার জর্য ঐতিহাতসক স্থার্গুমোর সুরক্ষার উমেমশয 
অ্গতণি  ন্টা উৎসগন কমর অ্মূেয সমেনর্ প্রদার্ কমরর্।"  
  
ঘেম্বের পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "স্বীকৃি প্রকল্পগুতের শবতচেয প্রমাণ কমর ঘে 
আমবগপ্রবণ স্থার্ীয় বযতিরা িামদর এডমভামকতসমক উৎপাদর্শীে অ্ংশীদাতরমে প্রসাতরি করার মািযমম 
শুরু হয়। আমরা একজর্ অ্ংশীদারহমি পামর গতবনি এবং এই সব ঐতিহাতসক স্থার্গুতে সংরক্ষমণর 
অ্সািারণ প্রমচষ্টার জর্য আমরা সকে বযতি এবং দেগুতেমক অ্তভর্ন্দর্ জার্াতি।"  
  

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157717385148376


 

 

এই বেমরর 2020 রাজয ঐতিহাতসক সংরক্ষণ পরুষ্কামরর প্রাপক হে:  
  
বিংহোমের্ কাম্বর্নগী লাইম্বেবর (Binghamton Carnegie Library), ব্রুম কাউবি  
ঐবিহাবসক ভির্ পরু্িনাসম্বর্ উৎকষনিা  
শহমরর ঘকন্দ্রস্থমে অ্বতস্থি সামবক কামর্নগী োইমব্রতরমক (Carnegie Library) ঘেট ইউতর্ভাতসনটি 
অ্ফ তর্উ ইয়কন  ব্রুমমর (SUNY Broome) রন্ধর্প্রণােী এবং ইমভন্ট ঘসন্টামর রূপান্ততরি করা হয় 
ো সু্কমের আতিমেয়িা কমনসূচীগুতেমক পতরমষবা প্রদার্ কমর। 21.5 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর 
পুর্বনাসর্ প্রকল্প সফেভামব বাতণতজযক কর ঘেতডট বযবহার কমর ঐতিহাতসক ভবর্টিমক একটি 
অ্িযািুতর্ক তশক্ষা এবং ইমভন্ট ঘফতসতেটিমি পরু্রুজ্জীতবি করার জর্য।  
  
ক্রপবস িার্ন, বর্উ বসটি, রকলোন্ড কাউবি  
ঐবিহাবসক ভির্ পরু্িনাসম্বর্ উৎকষনিা  
েপতস পতরবার তর্উ ইয়কন  ঘেট র্যাশর্াে ঘরতজোমর (New York State and National 
Register) িাতেকাভুি সম্পতির পুর্বনাসর্ এবং দী নমময়াদী বযবহামরর উমেমশয একটি অ্সািারণ 
অ্ঙ্গীকার কমরমে। তবসৃ্তি একটি কৃতষকামজর সাইট হারামর্ার ভময়, পতরবারটি িামদর অ্ষ্টাদশ 
শিাব্দীর গুদাম এবং জতমর মাতেকার্া কাউতন্টর কামে হস্তান্তর কমর িার কৃতষ সম্পতকন ি ভতবষযৎ 
তর্তিি করার জর্য একটি সীতমি কমর এমর্ একটি চুতিমি আবদ্ধ হময়। ঐতিহযবাহী বযবসায়ী 
এবং তবতডং কর্জারমভটরমদর একটি দমের সামে কাজ কমর, গুদামটি সমূ্পণনরূমপ পুর্রুদ্ধার করা 
হময়মে এবং এখর্ স্থার্ীয় কাউতন্ট স্পর্সরড এতিকােচার (County Sponsored Agriculture, 
CSA) এমসাতসময়শর্ শজবভামব উৎপাতদি পণয ঘরাপণ এবং কাটার জর্য বযবহার করমে।  
  
হবল গাম্বডন র্s (Holley Gardens), ঘহাবল গ্রাম, অবলনন্স কাউবি  
ঐবিহাবসক ভির্ পরু্িনাসম্বর্ উৎকষনিা  
1930 এবং 1931 সামের মমিয তর্তমনি, প্রাির্ হতে হাই 1975 সাে ঘেমক খাতে তেে। 2020 
সামে, ঘহাম তেতজং এবং এজমময়ার ঘডমভেপমমন্ট (Home Leasing and Edgemere 
Development) ভবমর্র একটি র্াটকীয় পুর্বনাসর্ সম্পন্ন কমরমে ো প্রবীণমদর জর্য 41টি সাশ্রয়ী 
হাউতজং ইউতর্ট শিতর কমরমে এবং িামমর সরকামরর জর্য র্িুর্ অ্তফস এবং তমটিং ঘস্পস শিতর 
কমরমে। ঘডমভেপাররা অ্তভমোতজি পুর্বনযবহামর সহায়িা করার জর্য রাষ্ট্রীয় ঐতিহাতসক টযাক্স 
ঘেতডট এবং তর্ম্ন-আময়র হাউতজং টযাক্স ঘেতডট উভয় ঘপ্রািাম বযবহার কমরর্।  
  
ডঃ ফার্গনসম্বর্র হাউস, ঘের্স ফলস, ওয়াম্বরর্ কাউবি  
ঐবিহাবসক ভির্ পরু্িনাসম্বর্ উৎকষনিা  
েখর্ ডঃ ফাগুনসর্স হাউস ঘভমঙ্গ ঘফোর ঝুুঁ তকমি পমর, িখর্ স্থার্ীয় সংরক্ষণবাদী ডযামরর্ এবং 
তেসা ঘেতস এটিমক উদ্ধার করমি এতগময় আমসর্। সাবিামর্ পতরকল্পর্া এবং সহমোতগিার মািযমম, 
ঘেতসরা একটি অ্যাপাটন মমন্ট তবতডং তহসামব বযবহামরর জর্য ঘফডামরে এবং ঘেট ঐতিহাতসক টযাক্স 
ঘেতডট বযবহার কমর 1870 সামের র্যাশার্াে ঘরতজোমর তর্বতন্ধি ভবর্টির পুর্বনাসর্ কমরর্, োর 
ফমে একটি গুরুেপূণন সম্প্রদাময়র মূেযবার্ সম্পদমক সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।  
  



 

 

ওন্ডারডঙ্ক-োলমোর্-িুডম্বক হাউস, ক্লাকন সোউর্, রকলোন্ড কাউবি  
ঐবিহাবসক ভির্ পরু্িনাসম্বর্ উৎকষনিা  
1790 এবং 1870 মমিয তর্তমনি, এবং সবনমশষ 1930 সামে দখেকৃি, অ্ন্ডারডঙ্ক-টযােমযার্-বুডমক 
হাউস ভগ্ন দশায় পমরতেে। শহমরর িহতবমের সাহামেয, ঐতিহাতসক ঘবমেপাের ডাচ বাতড়টি 
পুর্রুদ্ধার করা হয় এবং ক্লাকন সটাউমর্র গারমন্ডস পামকন  একটি তশক্ষামূেক সংস্থার্ তহমসমব কাজ 
কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  বসটির হারম্বলম্বমর মাকন াস গাবভন  পাম্বকন  ফায়ার ওয়াচোওয়ার  
ঐবিহাবসক ভির্ পরু্িনাসম্বর্ উৎকষনিা  
অ্মর্মকর কামে হারমেম ফায়ার ওয়াচটাওয়ার র্ামম পতরতচি, মাকন াস গাতভন  পামকন র 1856 সামে 
ঢাোই করা ঘোহার কাঠামমাটি তর্উ ইয়কন  শহমরর মাতেকার্ািীর্ একটি কতমউতর্টি েযান্ডমাকন । 
তসটিমজর্ এডমভামকতস দ্বারা অ্র্ুপ্রাতণি হময়, ওয়াচটাওয়ার পুর্রুদ্ধামরর জর্য একটি 
সরকাতর-ঘবসরকাতর অ্ংশীদাতরে প্রতিতষ্ঠি হয়, োর ফমে তর্উ ইয়কন  তসটি কাউতিে (New York 
City Council), ঘময়র এবং বমরা ঘপ্রতসমডমন্টর অ্তফস (Borough President's office) ঘেমক 
তবপুে পতরমাণ অ্বদার্ পাওয়া োয়। এর ফেস্বরূপ ঘে সংস্কার হয় িা হারমেমমর পতরচয় এবং 
ঐতিহাতসক উিরাতিকামরর একটি স্থায়ী প্রিীকমক সংরক্ষণ কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  বসটির কাম্বর্নগী লাইম্বেবরর্গবল (Carnegie Libraries)  
ঐবিহাবসক র্বিিদ্ধিায় উৎকষনিা  
2009 সামে তর্উ ইয়কন  শহমরর কামর্নগী োইমব্রতর জতরমপর জর্য ঐতিহাতসক ঘজো পতরষমদর একটি 
প্রকল্প তহমসমব ো শুরু হয়, িা 2020 সামের ঘসমেম্বর মামস র্যাশর্াে পাকন  সাতভন স (National 
Park Service) কিৃন ক অ্র্ুমমাতদি একটি একাতিক সম্পতির ডকুমমমন্টশর্ ফমন (Multiple Property 
Documentation Form) শিতরমি ঘশষ হয়। এই সংস্থার্গুতের গুরুে প্রতিষ্ঠা এই তপ্রয় কতমউতর্টি 
ভবর্গুতের জর্য ভতবষযৎ িাতেকাভুতি সহজ কমর ঘদয়।  
  
ঘমবর ই ঘিল হাউস, ঘসিার ঘমাবরম্বচস, লং আইলোন্ড  
প্রাবিষ্ঠাবর্ক উৎকষন অযন ম্বর্   
ঘমতর ই ঘবে হাউমসর পুর্রুদ্ধার এবং ঐতিহাতসক ঘরতজোমর িাতেকাভুতি উতর্শ শিমক েং 
আইেযামন্ড কৃষ্ণাঙ্গ ভূতম মাতেকার্ার ইতিহাস সংরক্ষণ কমর এবং ঘমাতরমচস আতিকার্-আমমতরকার্ 
সম্প্রদাময়র মমিয র্ারীমদর ঘকন্দ্রীয় ভূতমকা র্তেভুি কমর। 1872 সামে তর্তমনি, বাতড়টি 100 
বেমররও ঘবতশ সময় িমর তস্মে এবং ঘবে পতরবামরর দখমে তেে। মাতেক ঘমতর ঘবে ঘমাতরমচস 
AME জায়র্ চামচন র (Moriches AME Zion Church) সামে িার সমৃ্পিিার জর্য কতমউতর্টিমি 
খযাতি অ্জন র্ কমরর্। 2011 সামের মমিয, বাতড়টি ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রুকহযামভর্ শহর সম্পতিটি 
অ্তিিহণ কমর এবং ঘকচাম ইর্ ফাউমন্ডশমর্র (Ketcham Inn Foundation) সমঙ্গ একটি 
আর্ুষ্ঠাতর্ক চুতি করা হয়, ভবর্ পরু্রুদ্ধামরর জর্য, ো এখর্ ঐতিহাতসক স্থার্ তহসামব পতরচাতেি 
হয়।  
  
বহউম্বভলের্ গ্রাম, ঘসি লম্বরন্স কাউবি  



 

 

প্রত্নিাবিক পবরচালর্ায় উৎকষনিা  
তহউমভেটর্ িাম অ্প্রিযাতশিভামব একটি পাতর্র টযাংক এবং র্দনমা পুর্বনাসর্ প্রকমল্পর সময় সামবক 
িামমর "পুরাির্ কবরস্থার্" এর ঘবশ তকেু ঐতিহাতসক সমাতি অ্প্রিযাতশিভামব আতবষ্কার কমর। 
সংতিষ্ট এমজতির সামে সাবিামর্ গমবষণা এবং সমন্বময়র মািযমম, িামটি সফেভামব এবং 
সংমবদর্শীেভামব আমরা গমবষণা এবং পুর্রায় কবর ঘদওয়ার জর্য মার্ব ঘদহাবমশষ খর্মর্র চযামেঞ্জ 
সামাে ঘদয়।  
  
কৃষ্ণাঙ্গ যীিম্বর্র যর্ে ঘমম্বমাবরয়াল বফল্ড, যর্ োউর্ ফামন ঘেে ঐবিহাবসক সাইে, এম্বসক্স 
কাউবি  
ঐবিহাবসক সাইম্বের িোখো এিং যর্সংম্বযাম্বগ উৎকষনিা  
অ্োভজর্ক গ্রুপ জর্ ব্রাউর্ োইভস!এর সামে কাজ কমর তশল্পী কামরর্ ঘডতভডসর্ ঘসওয়াডন  এই 
িীমে তর্রস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ আমমতরকার্মদর র্শৃংস হিযাকাণ্ড এবং বযাপক প্রতিবামদর প্রতিতেয়ায় আমমতরকায় 
সমিার জর্য সংিামমক স্বীকার করার উমেমশয একটি স্থার্ তহমসমব কৃষ্ণাঙ্গ জীবমর্র জর্য 
ঘমমমাতরয়াে তফডটি শিতর কমরমের্। প্রদশনর্ী জর্ ব্রাউর্ ফামন ঘেট ঐতিহাতসক সাইমট প্রেম 
ঘদখামর্া হয়, একজর্ তবেতুপ্তবাদীর বাতড় এবং অ্তন্তম শেযার স্থার্, তেতর্ দাসে বন্ধ করমি িার 
জীবর্ তদময়মের্।  
  
রাযেিোপী ঐবিহাবসক সংরক্ষণ এডম্বভাম্বকবসর সংস্থার্গবল  
ঐবিহাবসক সংরক্ষণ সাংগঠবর্ক উৎকষনিা অযন ম্বর্  
2020 সামে তর্উ ইয়কন  ঘেট জমুড় সম্প্রদায়গুতের উপর িার প্রভামবর ঘক্ষমে অ্ভূিপূবন তেে। 
রামজযর সংরক্ষণ সংস্থাগুমো তবশ্ববযাপী মহামারী এবং তবশৃঙ্খে রাজনর্তিক বেমরর ঘপ্রািাতমং এর 
চযামেমঞ্জর ঘমাকাতবো করার জর্য এতগময় আমস। িামদর দক্ষিা, তস্থতিশীেিা এবং সৃজর্শীেিা প্রমাণ 
কমর ঘে সংরক্ষণ জীবর্োোর মামর্র জর্য অ্পতরহােন এবং অ্েননর্তিক পুর্রুদ্ধামরর পে পতরভ্রমমণর 
ঘক্ষমে অ্পতরহােন হমব।  
  
তর্উ ইয়কন  তডতভশর্ ফর তহয়াটতরক তপ্রজামভন শর্ (Division for Historic Preservation) 
সম্প্রদায়গুতেমক িামদর ঐতিহাতসক, স্থাপমিযর, এবং সাংসৃ্কতিক সংস্থার্গুতে সর্াি করমি, মূেযায়র্ 
করমি, সংরক্ষণ করমি এবং পুর্রুজ্জীতবি করমি সাহােয কমর। এই তবভাগ ঐতিহাতসক সংরক্ষণ 
সমচির্িা বৃতদ্ধর জর্য সরকার, জর্গণ এবং তশক্ষামেূক এবং অ্োভজর্ক সংস্থার সামে কাজ কমর, 
তর্উ ইয়কন বাসীমদর মমিয একটি গবন ঘবাি শিতর করমি রামজযর অ্র্র্য ইতিহামসর প্রতি এবং ঐতিহয 
পেনটর্ এবং সম্প্রদাময়র পরু্রুজ্জীবমর্ উৎসাতহি করমি।  
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