
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

স্টেম্বের ঐতাহাবিক িংরক্ষণ স্টিার্ন  (STATE HISTORIC PRESERVATION BOARD) স্টেে 

এিং জাতীয় স্টরবজোম্বরর জর্ে ঐবতহাবিক স্থাম্বর্র স্টক্ষম্বে 17টি মম্বর্ার্য়র্ করার কথা স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  

স্টে িি স্থার্গুবল বর্উ ইয়ম্বকন র বিবিেময় ইবতহাম্বি অিদার্ স্টরম্বেম্বে এই মম্বর্ার্য়র্ স্টিগুবলম্বক 

স্বীকৃবত স্টদয়  

  
  

গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘ োর্ন  ফর নিেনরক নিজোমভন শর্ (New York 

State Board for Historic Preservation) 17টি সম্পনি, সংস্থোর্ এ ং নর্সনিক্টমক ঘেট এ ং জোতীয় 

ঐতোিোনসক স্থোমর্র ঘরনজেোমর (State and National Registers of Historic Places) ঘেোগ করোর জর্য 
 মর্োর্য়র্ কমরমে। এই  মর্োর্য়র্গুনি নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইনতিোমসর িক্ষণীয় ব নিত্রমক িনতফনিত করম , এ ং 
এমত থোকম  শিমরর িথ  ঘকো-অম োমরটিভ অযো োটন ম ন্ট ন নডং ঘথমক শুরু কমর একটি নরমসোটন  স োজ েো িং 
আইিযোমে অযোনিকোর্ আম নরকোর্রো বতনর কমরমের্।  

  

"এই  মর্োর্য়র্গুনি নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইনতিোমসর নকেু  যনতক্র ী এ ং আকষনর্ীয় স্থোর্মক শ্রদ্ধো জ্ঞো র্ কমর", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই স্থোর্গুনিমক ঘেমটর এ ং জোতীয় ঐনতিোনসক স্থোমর্র ঘরনজেোমর স্থো র্ কমর 

আ রো নর্নিত করমত  োনর ঘে এই স্থোর্গুনি ঘসই অথনোয়র্ িোপ্ত িয় েো তোমের িময়োজর্ নর্উ ইয়মকন র ঘসরো 
অতীত,  তন  োর্ এ ং ভন ষযৎ সংরক্ষণ এ ং িিোর করোর জর্য।"  

  

ঘেট এ ং জোতীয় ঘরনজেোমর তোনিকোভুক্ত িমি তো সম্পনির  োনিকমের সোিোেয করমত  োমর ন নডংগুনি 

 ুর্রুনিন ত করমত এ ং ঘসগুনিমক ন নভন্ন স নজর্ীর্ সংরক্ষণ ক নসূিী এ ং   নরমষ োর জর্য ঘেোগয কমর 

তুিম  ঘে র্ ঘেমটর অর্ুেোমর্র সোমথ ঘ িোমর্ো এ ং ঘেট ও ঘফর্োমরি ঐনতিোনসক  ুর্ নোসর্ টযোক্স 

ঘক্রনর্টস ূি। 2013 সোমি গভর্নর রোমজযর  ুর্ নোসমর্র টযোক্স ঘক্রনর্ট  য িোরমক  েত নেমত আইর্ স্বোক্ষর 

করোর  র ঘথমক রোজয ও ঘফর্োমরি ক নসূিীগুনি ঐনতিোনসক  োনণনজযক সম্পনিগুনিমত সমু্পণনকৃত ন নর্ময়োগ 

উদ্বদু্ধ কমরমে এ ং  োনিকোর্োধীর্ ঐনতিোনসক  োসোগুনিমত ঘকোটি ঘকোটি র্িোমরর ন নর্ময়োগ কমরমে।  

  

নর্উ ইয়কন  ঘেমটর এ ং রোমের ইনতিোস, স্থো তয, িত্নতত্ত্ব এ ং সংসৃ্কনতমত ঘে ন নডং, কোঠোম ো, ঘজিো, 
িযোেমস্ক ,  স্তু এ ং উমেখমেোগয স্থোর্গুনি রময়মে তোর সরকোরী তোনিকো িি ঘেট এ ং জোতীয় ঘরনজেোর। 

ঐনতিোনসক স্থোমর্র জোতীয় ঘরনজেোমর (National Register of Historic Places) এককভোম  অথ ো 
ঐনতিোনসক ঘজিোর উ োংশ নিমসম  রোমজযর স নত্র 120,000 টিরও ঘ নশ ঐনতিোনসক ন নডং, কোঠোম ো এ ং 
সোইট তোনিকোভুক্ত রময়মে। সম্পনির  োনিকরো, ঘ ৌরসভোগুনি এ ং স স্ত রোজয জমু়ে স োজগুনি ঘথমক 

সংগঠর্গুনি সোম্প্রনতকত   মর্োর্য়মর্র  ৃষ্ঠম োষকতো কমরমে।  

  

রোজয ঐনতিোনসক সংরক্ষণ আনধকোনরক সু োনরশগুনি অর্ুম োের্ করমি, সম্পনিগুনি নর্উইয়কন  ঘেট ঘরনজেোর 

অফ নিমেোনরক ঘেমসমস (New York State Register of Historic Places) তোনিকোভুক্ত করো িয় এ ং 



 

 

তোর মর ঐনতিোনসক স্থোর্গুনির জোতীয় ঘরনজেোমরর জর্য  মর্োর্ীত করো িয়, ঘেখোমর্ তোমের  েনোমিোির্ো করো 
িয় এ ং এক োর অর্ুম োনেত িমি জোতীয় ঘরনজেোমর িম শ করো িয়।  মর্োর্য়র্ মত্রর আরোং  তথয এ ং েন  

অনফস অফ  োকন স, নরনক্রময়শর্ এ ং নিমেোনরক িজোমভন শমর্র (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation) ওময় সোইমট উ িব্ধ।  

  

"এই িযোে োকন গুনি সুরনক্ষত ও  ুর্রুিীন ত করোর  মথ অগ্রসর িমত রোে ও জোতীয় ঘরনজেোমরর তোনিকোগুনি 

একটি গুরুত্ব ূণন  েমক্ষ । আ োমের ঐনতিোনসক স্থোর্গুনি সংরক্ষণ ও  ুর্রুিীন ত করো স্থোর্ীয় অথনর্ীনতগুনির 

উমিোির্ করমত, স োজ সম্বমে ঘগৌর  উদ্বদু্ধ করমত, স্মোটন   ৃনদ্ধমক উত্সোনিত করমত এ ং  েনটর্মক ন কনশত 

করমত সোিোেয করম ", পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবতহাবিক িংরক্ষণ অবিম্বির ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক 

কুম্বলম্বিইর্ িম্বলর্।  

  

স্টিম্বর্ের স্টজাম্বি স্টিরাম্বর্া, িাংসৃ্কবতক, পেনের্, পাকন  এিং বিম্বর্াদর্ বিষয়ক কবমটির (Committee 

on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation) িভাপবত িম্বলর্, "আজমকর 

সু োনরশগুনি নর্উ ইয়মকন র ন স্ময়করভোম  ব নিত্র য় সোংসৃ্কনতক ঐনতিযমক িনতফনিত কমর - নদ্বতীয় ন শ্বেুমদ্ধর 

 মরর িং আইিযোমের আনিকোর্ আম নরকোর্ নরমসোটন  কন উনর্টি ঘথমক শুরু কমর,  োমফমিোমত 19ত  

শতোব্দীর সু্কি িোউস অ নধ, এ ং আ োর নসমর্ট নর্নিমক্টর  ূ ন িোমিনম র শ্রন ক-ঘশ্রণীর অনভ োসীমের 

উিরোনধকোমরর কথো উমেখ র্ো করমিই র্য়। আ োমের ঐনতিোনসক সম্পে সংরক্ষমণ সিোয়তো কমর, ঘেট অ 

জোতীয় ঘরনজেোরগুনি স োমজর  ুর্রুনি র্মক স থনর্ কমর এ ং  েনটর্ ও অথননর্নতক  ৃনদ্ধমক উত্সোনিত 

কমর। ভন ষযমতর িজমের জর্য নর্উ ইয়মকন র ইনতিোস সংরক্ষমণর িনত অঙ্গীকোর দ্ধতোর জর্য গভর্নর কুওম ো 
এ ং ভোরিোপ্ত কন শর্োর কুমিমসইর্মক অমর্ক ধর্য োে।"  

  

িংিদ িদিে র্োবর্ ও'স্টর্াম্বর্ল, আেন ি অোন্ড েুেবরজম কবমটির (Arts and Tourism 

Committee) িভাপবত িম্বলর্, "এই ঘেোগয  মর্োর্ীতমের অনভর্ন্দর্ জোর্োই। এই সম্পনিগুনিমক স্বীকৃতিং 

এমর্ নেমি তো নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইনতিোমসর গুরুত্ব ূণন নেকগুনিমক সংরক্ষণ ও িোইিোইট করমত এ ং ভন ষযমতর 

িজেমক অতীমতর সোমথ এক শোরীনরক সংমেোগ িেোর্ করমত সিোয়তো করম ।"  

  

স্টকন্দ্রীয় অঞ্চল  

ঘিোময়র্র্-শু োিোর িোউস, সোইরোনকউজ - 1892 সোমি নর্ন নত রোর্ী এনর্-েোইমির  োন়েটি শিমরর স  ঘিময় 

িভো শোিী স্থোর্ীয় নর্জোইর্োর আনকন ন নর্স রোমসি নর্জোইর্ কমরনেমির্। 1921 সোমি  োন়ের নদ্বতীয় তিটি 

একটি অমযযনিনক্রয়োর স্থোর্ নিমসম   য িোর করো িয়।  

  

বিঙ্গার স্টলকি  

ওয়োটোরিু িোই সু্কি, ওয়োটোরিু - 1928-1929 সোমি নর্ন নত নর্উক্লোনসকোি ন নডংটি "িগনতশীি নশক্ষো" িিোমরর 

জর্য উমেখমেোগয, েো  োধোধরো নশক্ষোর  নর মতন   ৃনি িূক িনশক্ষণ এ ং  রীক্ষো িূক নশক্ষোর িিোর কমরনেি; 

একটি কন উনর্টি ঘসন্টোর নিসোম  কোজ কমর; এ ং অতী  উ নর রমিেোর স্থ নত কোিন অযোমর্র নসনভক 

নর্জোইমর্র একটি উেোিরণ নিসোম ।  

  

লং আইলোন্ড  

সোগ িো নোর নিিস, আজমুরে, এ ং নর্মর্ভো ন ি উ ন ভোগগুনি (Sag Harbor Hills, Azurest, and 

Ninevah Beach Subdivisions, SANS) ঐনতিোনসক ঘজিো, সোগ িোর োর - নদ্বতীয় ন শ্বেুমদ্ধর অল্প  মর 

ঘজিোটি একটি গ্রীষ্মকোিীর্ নরমসোটন  নিমসম  বতনর িময়নেি কৃষ্ণোঙ্গ  োর্ুষমের জর্য সোগ িো নোর ওয়োটোরিমন্টর 

https://protect2.fireeye.com/url?k=8a4d6bbc-d66867df-8a4f9289-0cc47aa88e08-20f807eb14025ccd&u=http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx
https://protect2.fireeye.com/url?k=8a4d6bbc-d66867df-8a4f9289-0cc47aa88e08-20f807eb14025ccd&u=http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx


 

 

সো মর্ এ র্ এক স য় েখর্ আ োসর্ ন নিন্নকরণ এ ং  েকী অথনোয়মর্ ব ষম যর কোরমণ  হু  ধযন ি 

আনিকোর্ অযোম নরকোর্মের নরমসোটন  আ োসর্ বতনর এ ং উ মভোগ করো সম্ভ  নেি র্ো।  

  

েযোর্নি এইি. ঘিোমেস িোউস, র্থনম োটন  - 1895 সোমি নর্ন নত, কুইর্ অযোর্ েোইমির  োন়ে ঘিোমেমসর জর্য 
বতনর িময়নেি, নেনর্ একজর্ ন নশি আঞ্চনিক  যনক্তত্ব ন খযোত অময়েোর  যোরর্ নেমির্।  

  

মধ্ে-হার্ির্  

কযোম্প নিি সু্কি, ঘ োম োর্ো - 1923 সোমি েইু-রুম র সু্কিিোউস নিসোম  বতনর করো এই ন নডংটী 1960 এর 

েশমকর িথ  নেক অ নধ নশক্ষো ূিক উমেমশয  য হৃত িয়। নকেু স ময়র জর্য অ য হৃত  ম়ে থোকোর  মর, 

এটি 1970 এর েশমক ঘ ৌরসভো অনফস নিসোম  সংস্কোর করো িয় এ ং ঘ োম োর্ো গ্রোম র  োনসন্দোমের জর্য একটি 

স োম মশর স্থোর্ নিমসম  কোজ কমর েো 1967 সোমি বতনর িয়।  

  

জযোক  ও কযোমরোনির্ িনকন্স িোউস, কযোম্পম ি িি - নর্ন নত 1839 সোমি,  মর্োর্ীত  োসোটি নর্উ ইয়মকন র  ধয-
িোর্সর্ ভযোনির  নর ক্ব গ্রীক নরভোইভোি বশিীর একটি অতযয অটুট এ ং ি ৎকোর িনতনর্নধত্ব িূক উেোিরণ।  

  

ন গ ঘর্োি সু্কি, রো োম ো - ন নশি  যোকনক , ন র্ অযোে ঘিোয়োইট এ ং  মর ওয়োইডোর ও ঘিোয়োইমটর স্থ নত 

সংস্থোর ওয়োল্টোর র  ওয়োইডোর (1874-1934) 1915 সোমি গ্রো য আম নরকোর্ আটন স এ ং কোরুনশল্প - 

অর্ুিোনণত এই ন নডং নর্জোইর্ কমরনেমির্; ন নডংটি সরকোরী সু্কি নিসোম  সংনক্ষপ্তভোম  কোজ কমর এ ং 
 তন  োমর্ ঘ োম োর্ো সোংসৃ্কনতক ঘকন্দ্র  মি  নরনিত।  

  

উইংর্ ফুট গল্ফ ক্লো ,  ো োমরোমর্ক - ক্লো টিমত 18টি ঘিোমির গল্ফ ঘকোসন রময়মে েো অযোি োটন  ওয়োমরর্ 

টিনিংিোে নর্জোইর্ কমরর্, নেনর্ আম নরকোর্ গল্ফ ঘকোসন নর্জোইমর্র একজর্ িজর্ক  যনক্তত্ব এ ং ঘসই সোমথ 

একটি অসোধোরণ  োথর এ ং ইমটর ক্লো িোউস, েো স্থো তযন ে নক্লমফোর্ন  িোিনস ওময়মেিযোক নর্জোইর্ কমরর্। 

1923 সোমি ঘকোসনগুনি ঘখোিো িয়, এ ং ক্লো িোউস সমু্পণন িয় 1925 সোমি। 1929 সোমি উইংর্ ফুটমসর ওময়ে 

ঘকোসন েুক্ত রোে ওম মর্র আময়োজর্ কমর।  

  

বর্উ ইয়কন  েহর  

আলু্ক এ ং আলু্ক টইমর্র্, ব্রুকনির্ - 1916 এ ং 1917 সোমি নফনর্শ ঘিো  ন নডং অযোমসোনসময়শর্ (Finnish 

Home Building Association) ন নডং েটুি বতনর কমর, এ ং এগুনি ঘেট  েনোময় সো োনজক ইনতিোমসর ঘক্ষমত্র 

ক্রোইমটনরয়র্ A এর অধীমর্ উমেখমেোগয িথ  উমেশয-নর্ন নত িকৃত স  োয় অযো োটন ম ন্ট ভ র্ নর্উ ইয়কন  ঘেট 

নর্ন নত িম ।  

  

ইে িোমিন  ঐনতিোনসক ঘজিো, নর্উ ইয়কন  - ইহুনে, ইতোিীয় এ ং  ুময়মতন ো নরকোর্ শ্রন ক ঘশ্রনণর অনভ োসী 
সম্প্রেোয় েোরো 19 শতমকর  োঝো োনঝ ঘথমক 20 শতমকর  োঝো োনঝ স য় এই স্থোমর্  স োস কমরমের্ এ ং এই 
জোয়গোমক তোমের র্ো  নেময়মের্ঃ ইে িোমিন , ইহুনে িোরমি , ইতোিীয় িোরমি  এ ং স্প্যোনর্শ িোরমি   ো এি 

 যোনরও ন নভন্ন র্োম ও  নরনিত।  

  

জজন  ওয়োনশংটর্ ঘিোমটি, নর্উ ইয়কন  - 1930 সোমি সমু্পণন করো ইতোিীয় ঘরমর্সোাঁ-বশিীর আ োনসক ঘিোমটিটি 

তোর গ্রোিকমের সো োনজক  নরশীিমর্র ধোরর্ো ঘেওয়োর জর্য নর্জোইর্ করো িময়নেি; স্থ নতরো ইটোনিয়োর্ 

ঘরমর্সোাঁ নরভোইভোি েোইি  য িোর কমরনেমির্ এ ং একটি স্মোরক িম শদ্বোর, ন সৃ্তত ঘটরো-ঘকোটো সিো এ ং 
আনতশেয ূিক আভযযরীণ স্থোর্ েো এক "ক্লো " জোতীয়  নরম শ িেোর্ কমর এ ং ঘেখোমর্ সমূ্পণন নদ্বতীয় তিটি 

 োনসন্দোমের এ ং তোমের অনতনথমের জর্য সো োনজক স্থোর্ নিসোম   মর্োর্ীত, তো নর্ময়োগ কমরনেমির্।  



 

 

  

ঘসন্ট িুইস িোস োতোি, নর্উ ইয়কন  - ফরোনস ঘরমর্সোাঁ নরভোইভোি-েোইি িোস োতোিটি  নর্নংসোইর্ িোইটমস 

ঘে়েখোর্ো শিমরর ব্লক নর্ময় বতনর ঘেখোমর্ এগোমরোটি  যোনভনিয়র্ সম্বনিত এই ন নডংটি েেোয় োর্, এর নর্ নোণ 

কোজ 1896 সোমি শুরু িময়নেি েখর্ িোস োতোিগুনি শিমরর জর্সংখযোর জর্য এক ন সৃ্তত ব জ্ঞোনর্কভোম  

 নরশীনিত নিনকৎসো ঘস ো িেোমর্র ঘক্ষমত্র ক্র  ধন োর্ভোম  এক ঘকন্দ্রীয় ভূন কো  োির্ কমরনেি।  

  

র্থন কাবি 

িোিন  অফ ঘসন্ট গযোনিময়ি েয আিন এমেি,  ি নস্মথস - 1896 সোমি নর্ন নত, িোিন টি 19 ও 20 শতমকর  মরর 

নেমক অযোনর্রর্র্যোক অঞ্চমি নর্ন নত একটি কুইর্ অযোর্/নশমঙ্গি েোইি "গ্রীষ্মকোিীর্ গীজন ো" এর একটি 

ব নশিযসূিক এ ং অটুট উেোিরণ।  

  

িাউদার্ন টিয়ার  

 যোকর্ট ফযোন নি ফো ন, ঘ োনভর্ো - অটুট ফো নিোউজ, উেকু্ত কৃনষ জন , কৃনষ ভ র্গুনির নভনি,  োথমরর 

সী োর্ো-িোিীর, এ ং একটি ন ি বতনর করোর সোইট জর্ এ ং জযোমর্ট  োশনোি  যোকর্ট র্ো ক একটি স্কটিশ 

ঘিোিযোমের অনভ োসী  নর োর কমরর্। খো োরটি ধোরো োনিকভোম   যোকর্ট  নর োমরর িজমের  োনিকোর্োধীর্ 

নেি 1817 ঘথমক 1962 অ নধ।  

  

পবিম বর্উ ইয়কন  
 োফোমিো  ো নিক সু্কি # 51,  োমফমিো - েটুি  েনোময় নর্ন নত, িথ টি 1894-1895 সোমি এ ং নদ্বতীয়টি 1927-

28 সোমি, PS 51 উমেখমেোগযভোম  19ত  শতোব্দীর সু্কি ভ র্গুনির  মধয এক োত্র ঘেটি অটুট নেি ঘসটি 

অযভুন ক্ত কমর, েোর  মধয ঘ নশর ভোগই ধ্বংস িময় ঘগমে এ ং 20 শতমকর আধুনর্ক সু্কি দ্বোরো িনতস্থোন ত 

িময়নেি।  

  

ফোেন  ঘিসন টোনরয়োর্ িোিন  এ ং িুইের্ গ্রোম র স োনধ, িুইের্ - 1802 সোি ঘথমক  তন  োর্ স য় অ নধ িোয় 

েইু িোজোর  োাঁিশত ইন্টোর্নম ন্ট সি িুইের্ গ্রোম র ক রস্থোর্ গ্রোম র ইনতিোসমক র্নথভুক্ত কমর। নগজন োটি 1830 

এ ং 1965 সোমির  মধয ন নভন্ন  েনোময় নর্ন নত িময়নেি এ ং গ্রোম র িোিীর্ত  ধ ীয় ন নডংগুনির  মধয 
একটি।  

  

ঘসমর্কো েোনম্বং অযোে নিটিং ঘকোম্পোনর্ ন নডং,  োফোমিো - 1937 সোমি ইহুনে রোনশয়োর্ অনভ োসী  যোক নির্নস্কর 

িনতনষ্ঠত  য সোর শুরু এখোমর্ িময়নেি এ ং  োমফমিোর ইহুনে অনভ োসীমের জর্সংখযো  ৃনদ্ধ এ ং সোফমিযর 

সোমথ এর সংমেোগ িক্ষর্ীয়।  

  
###  
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