
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মধ্ে হাডসর্ উপত্েকায় বত্র্টি স্টেট পাম্বকন  260 একর জবম স্ট াগ করার স্ট াষণা 
বিম্বয়ম্বের্  

  
র্তু্র্ ভূবম িাস্তুত্ন্ত্র রক্ষা করম্বি, জলিায়ু পবরিত্ন র্ স্টমাকাম্বিলা করম্বি এিং মধ্ে হাডসর্ 

উপত্েকা অঞ্চম্বল প নটর্ িৃবি করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মধ্য হাডসর্ উপত্যকা 260 একমরর বেশি ব ালা জায়গা 
সংরক্ষমের কথা ব াষো কমরমের্, শত্শর্ শত্র্টি বেট পামকন  র্তু্র্ পথ এেং জর্গমের প্রমেিাশধ্কার 
ব াগ কমরমের্ এেং একই সামথ মূলযোর্ পশরমেিগত্ কশরমডার সংরক্ষে কমরমের্।য় অ্শধ্গ্রহেগুমলা 
পশরমেি সংরক্ষে ত্হশেল (Environmental Protection Fund) এেং হাডসমর্র পােনত্যাঞ্চল সংরক্ষে 
আইর্ (Hudson Highlands Conservation Act) বথমক বেট অ্থনায়মর্র 1.14 শমশলয়র্ মাশকন র্ 
ডলার শেশর্ময়ামগর প্রশত্শর্শধ্ত্ব কমর।  
  
"মধ্য-হাডসর্ উপত্যকা আমামের বেি শকেু উমেজর্াপূেন প্রাকৃশত্ক সম্পে এেং প্রাকৃশত্ক েিৃযমক 
গশেনত্ কমরমে, এেং আমরা আগামী প্রজমের জর্য এই উেুক্ত স্থার্গুশল রক্ষায় 
প্রশত্শ্রুশত্েদ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মহামাশরর সময় আমরা আমামের বেট পামকন  বরকডন  
পশরমাে উপশস্থশত্র অ্শভজ্ঞত্া লাভ কমরশে এেং এই সম্প্রসারে এই রত্নগুমলামক বকেল আমরা উজ্জ্বল 
কমর তু্লমে র্া, েরং জলোয়ু পশরেত্ন র্ বমাকামেলায় আমামের কাজমক িশক্তিালী কমর তু্লমে এেং 
সোর জর্য একটি পশরষ্কার, সেুজ এেং িশক্তিালী শর্উ ইয়কন  তত্শর করমে।"  
  
র্তু্র্ পাকন লযান্ডস এর মমধ্য রময়মে:  

• ফাহমর্েক বেট পাকন  (Fahnestock State Park), পুটর্াম কাউশি - 150 একর। এই 
সম্পশে প্রাকৃশত্ক সম্পে সরুক্ষার পািাপাশি পাকন টিমক স্থার্ীয় স্কাউট সংরশক্ষত্ এলাকার 
(Scout Reservation) সামথ সং কু্ত করমে ব টির জর্সাধ্ারমের জর্য উেকু্ত একটি 
গশত্পথ রময়মে। হাডসর্ হাইলযান্ডস লযান্ড ট্রামের (Hudson Highlands Land Trust) 
অ্ংিীোর হময় জশমটি অ্শধ্গ্রহে করা হময়শেল।  

• োশলনং ফমরে বেট পাকন  (Sterling Forest State Park), অ্মরঞ্জ কাউশি - 112 
একর। এই জশমটি এই অ্ঞ্চমলর জীেবেশিত্র্য েজায় রা মত্ এেং উন্নত্ করমত্ এেং 22,000 
একর আয়ত্মর্র োশলনং ফমরে বেট পাকন  ও পামকন র পশিম শেক বথমক অ্যাপালাশিয়ার্ 
গশত্পমথ (Appalachian Trail)  াওয়া সম্ভে করমে। পামসনলটি অ্মরঞ্জ কাউশি লযান্ড 
ট্রামের সামথ ব ৌথভামে অ্শধ্গ্রহে করা হয়।  

https://parks.ny.gov/parks/133/details.aspx#_blank
https://parks.ny.gov/parks/74/details.aspx#_blank


 

 

• রকামফলার বেট পাকন  সংরশক্ষত্ এলাকা (Rockefeller State Park Preserve), 
ওময়েমিোর কাউশি - 1 একর। এই পামসনলটি ওময়েমিোর কাউশির প্রায় 1,800 একর 
সংরশক্ষত্ এলাকার একটি ঐশত্হাশসক এেং শিোকষনক শরভারসাইড অ্ংি থাকা রকামফলার 
হমল (Rockwood Hall) আর্ুষ্ঠাশর্ক প্রমেমির েী নকামলর অ্ভামের প্রশত্কার করমে,  া 
 থা থ সংমকত্ায়র্ এেং জর্সাধ্ারমের প্রমেমির জর্য পাশকন ংমক সম্ভে করমে।  

 
স্টেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "এই সুরশক্ষত্ জশমগুমলা শর্উ ইয়মকন র 
প্রাকৃশত্ক েিৃয এেং অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় পাকন লযামন্ড র্তু্র্ প্রমেিাশধ্কার সংরক্ষে করমে। গত্ এক 
েেমর, শর্উ ইয়কন োসীগে সশিয় থাকার জর্য ত্াৎক্ষশেক পশরোমরর সেসযমের সামথ সময় কাটামত্ 
এেং সামাশজক েরূত্ব অ্র্িুীলর্ করার সময় মার্শসক িাপ এেং উমেগ হ্রাস করার জর্য সরকাশর 
জায়গার উপর গভীরভামে শর্ভন র কমরমে। আশম গভর্নর কুওমমা এেং আমামের সংরক্ষে সহম াগীমের 
েশহরাঙ্গর্ অ্র্ুসন্ধার্, হাডসর্ পােনত্য অ্ঞ্চমলর পশরমেি রক্ষা এেং স্থার্ীয় অ্থনর্ীশত্মক সমথনর্ করার 
জর্য আরও জায়গা তত্শর করার জর্য ত্ামের কামজর জর্য প্রিংসা কশর।"  
  
পোবলসাম্বডস ইন্টারম্বেট পাকন  কবমেম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক জশুয়া লায়াডন  িম্বলর্, "এই অ্শধ্গ্রহে 
হাডসর্ হাইলযামন্ডর মমধ্য প্রাকৃশত্ক জশম সংরক্ষমের গুরুত্বপূেন কাজ অ্েযাহত্ রাম । কশমির্ োশলনং 
ফমরে বেট পামকন র সংম াজমর্ শেমিষভামে সন্তুষ্ট এেং পাশলসামেস অ্ঞ্চমলর মমধ্য ভূশম সংরক্ষমে 
ত্ামের েঢৃ় সমথনমর্র জর্য গভর্নর কুওমমা, কশমির্ার কুমলমসে এেং অ্মরঞ্জ কাউশি লযান্ড ট্রােমক 
ধ্র্যোে জার্ামত্ িার্।"  
  
হাডসর্ হাইলোন্ডস লোন্ড ট্রাম্বের বর্িনাহী পবরচালক বমম্বেল বড. বিথ িম্বলর্, "বেট পামকন  এই 
সংম াজর্ একটি ভামলা সমময় আসমত্ পামরশর্, কারে মহামাশরর সময় আমামের পামকন র িাশহো 
ঐশত্হাশসক উচ্চত্ায় বপৌৌঁমেমে। আমরা গভর্নর কুওমমা, বেট পাকন  এেং বেট ও বফডামরল 
ত্হশেমলর কামে কৃত্জ্ঞ,  ার ফমল ফাহমর্েক-এ এই সংম াজর্ সম্ভে হময়মে,  ার অ্মর্ক র্তু্র্ 
পথ এেং অ্যামেস পময়ি রময়মে। এই সংম াজর্ পুটর্াম উপত্যকায় আমামের গ্রার্াইট মাউমির্ 
সংরশক্ষত্ এেং ফাহমর্েক বেট পামকন র মধ্যেত্ী কশরমডামর মূলযোর্ ের্ আোস এেং পাশর্ সম্পে 
রক্ষা কমর।"  
  
অম্বরঞ্জ কাউবন্ট লোন্ড ট্রাম্বের কর্জারম্বভের্ এিং েুয়াডন বেম্বপর পবরচালক মোট স্টডকার 
িম্বলর্, "অ্মরঞ্জ কাউশি লযান্ড ট্রাে োশলনং ফমরে এেং আমামের অ্ঞ্চমলর অ্র্যার্য অ্মূলয বেট 
পাকন  রক্ষা এেং সম্প্রসারমের অ্ংিীোর হমত্ বপমর গশেনত্। আমরা পযাশলসামডস ইিারমেট পাকন  
কশমির্, বেট পাকন  এেং গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যোে জার্াই এমর্ এক সমময় প্রকৃশত্ এেং 
শেমর্াের্মূলক সুম ামগ শেশর্ময়াগ অ্েযাহত্ রা ার জর্য   র্ আমরা অ্মর্মকই োইমর  াওয়ার জর্য 
আরও জায়গা  ুৌঁজশে।"  
  
সংম াগকৃত্ জশমটি গভর্নর কুওমমার প্রাকৃশত্ক শেমর্াের্ বক্ষত্র্সমূমহর সুম াগ েশৃদ্ধ ও উন্নশত্ শেষয়ক 
প্রশত্শ্রুশত্মকও আমরা ত্াৎপ নপূেন কমর তু্মলমে। গভর্নর 2011 সামল োশয়ত্ব বর্ওয়ার পর বথমক, বেট 
পাকন গুমলা 15,000 একমররও বেশি র্তু্র্ উেুক্ত স্থার্  ুক্ত কমরমে এেং শর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 

https://parks.ny.gov/parks/59/details.aspx#_blank


 

 

উমেযামগর অ্ংি শহমসমে কযাশপটাল আপমগ্রমড 1.25 শেশলয়র্ মাশকন র্ ডলামরর কাজ িলমে। NY 
পাকন গুশলর 2020 উমেযামগর সাফমলযর উপর শভশে কমর গভর্নর কুওমমা ত্ার 2021 সামলর বেট 
অ্ে েয বেট এমজন্ডায় ব াষো কমরর্ ব  শর্উ ইয়কন  NY পাকন স 100 (NY Parks 100) িাল ু
করমে, আগামী িার েের অ্ন্তত্ 440 শমশলয়র্ মাশকন র্ ডলামরর অ্শঙ্গকার কমর বেট পামকন র 
শসমেমটি প্রসারে এেং শেশর্ময়াগ করার জর্য ঐশত্হাশসক প্রশত্শ্রুশত্র পুর্র্নেীকরে করমে। 
পুর্রুজ্জীেমর্র এই গুরুত্বপূেন সময়টি 2024 সামল বেট পাকন  আইমর্র (State Park Act) 100ত্ম 
োশষনকীর উে াপমর্ সমাপ্ত হমে,  া 1924 সামল প্রথম গভর্নর আল শিমথর অ্ধ্ীমর্ আমামের রাষ্ট্র-
িাশলত্ বেট পাকন  শসমেম তত্শর কমর।  
  
শর্উ ইয়কন  বেট অ্শফস অ্ে পাকন স, শরশিময়ির্ এন্ড শহেশরক শপ্রজারমভির্ 250 টিরও বেশি 
পাকন , ঐশত্হাশসক স্থার্, শরশিময়ির্ বট্রইল, গলফ বকাসন, বোট লঞ্চ এেং আমরা অ্মর্ক শকেুর 
বে ভামলর োশয়মত্ব রময়মে  া ভ্রমমের জর্য েেমর 78 শমশলয়র্ মার্ুমষর আর্ামগার্া  মট। এই 
শেমর্াের্ এলাকাগুশল সম্পমকন  আমরা ত্মথযর জর্য www.parks.ny.gov বে ুর্, শের্ামূমলয NY বেট 
পাকন স এেমলারার বমাোইল অ্যাপ (NY State Parks Explorer mobile app) ডাউর্মলাড 
করুর্ অ্থো 518-474-0456 র্ম্বমর কল করুর্। এোড়াও বফসেুক (Facebook), ইর্োগ্রাম 
(Instagram) ও টুইটার (Twitter) এ আমামের সামথ সং ুক্ত বহার্।  
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