
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উইয়কন িাসীম্বেরম্বক "আই লাভ মাই পাকন  (I LOVE MY PARK)" বেিম্বসর েেম 
িাবষনকীম্বে বর্িন্ধম্বর্র জর্ে অর্ুপ্রাবিে কম্বরর্  

  
স্বেচ্ছাম্বসিক অর্ুষ্ঠার্সমূহ বর্উইয়ম্বকন র 120 টি স্বেট পাকন , ঐবেহাবসক স্থার্ ও জর্সাধারম্বির 

জর্ে উনু্মক্ত স্থার্গুম্বলাম্বে অর্ুবষ্ঠে হম্বচ্ছ  
  

অর্লাইর্ বর্িন্ধর্ এখর্ উনু্মক্ত এিং এখাম্বর্ সম্পন্ন করা যাম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে 1 ঘেমক 2 ঘম 2021 এর সপ্তাহামে 
নর্উইয়মকন র ঘেট পাকন , ঐনিহানসক স্থার্ ও জর্সাধারমণর জর্য উন্মকু্ত স্থার্গুম ামি অ্র্ুনিি হমি 
োওয়া দশম বানষনক আই  াভ মাই পাকন  নদবমসর জর্য নর্বন্ধর্ এখমর্া উন্মকু্ত রময়মে। নর্উ ইয়কন  
ঘেট অ্নিস অ্ব পাকন স, নরনিময়শর্ এন্ড নহেনরক নিজারমভশর্ (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) এবং পাকন স এন্ড ঘেই স নর্উ ইয়কন  (Parks 
& Trails New York, PTNY) এবং নিপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টা  কর্জারমভশর্ 
(Department of Environmental Conservation, DEC) এর ঘসৌজমর্য অ্র্ুনিি এই অ্র্ুিার্টি 
পাকন , ঐনিহানসক স্থার্ এবং জর্সাধারমণর জর্য উন্মুক্ত স্থার্গুম ামক আমরা সমৃদ্ধ করা এবং 
রামজযর বনহনবনমর্াদমর্র উপকরণ ও এর িময়াজর্ীয়িা সম্পমকন  সমেির্িা ও দশৃযমার্িা তিনরর 
উমেশয নর্ময় রাজযজমুে আময়ানজি হয়।  
  
"আমগর ঘেমকামর্া সমময়র ঘেময় ঘবনশ মার্ুষ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ঘসৌন্দেনযময় ও িাকৃনিক ধর্রানজ 
উপমভাগ করমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আই  াভ মাই পাকন  নদবস আমামদর অ্নবশ্বাসয পাকন  
বযবস্থায় অ্ংশগ্রহমণর একটি দারুণ সুমোগ, এবং আনম নর্উ ইয়কন বাসীমদর উৎসানহি করনে িামদর 
এ াকার একটি অ্ংশগ্রহণকারী পাকন  বা ঐনিহানসক স্থামর্ সাইর্ আপ করমি এবং ঘেচ্ছামসবক 
নহমসমব কাজ করমি োমি ভনবষযৎ িজন্ম এই নবস্ময়কর সম্পদ উপমভাগ করমি পামর।"  
  
ঘেচ্ছামসবকগণ  ং আই যান্ড ঘেমক ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন  এবং এর মধযবিী 120 টি ঘেট পাকন , 
ঐনিহানসক স্থার্ ও জর্সাধারমণর জর্য উন্মকু্ত স্থার্গুম া এবং ঘসই সামে নিপাটন মমন্ট অ্ব 
এর্ভায়রর্মমন্টা  কর্জারমভশর্ কিৃন ক পনরোন ি স্থার্সমূহ এবং নমউনর্নসপযা  পাকন গুম ামি 
পনরচ্ছন্নিা কােনিমম অ্ংশ ঘর্য়ার সুমোগ পামবর্। আই  াভ মাই পাকন  নদবমসর জর্য নর্বন্ধর্ এই 
ঠিকার্ায় নভনজট কমর সম্পন্ন করা োমব এখামর্।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ac64ff26-f3ffc628-ac660613-0cc47aa88e08-8bddefdaebb6ed09&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=https%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2Fevents%2Fi-love-my-park-day
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4f7695ad-10edaca3-4f746c98-0cc47aa88e08-378a7cab38021e48&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=https%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2Fevents%2Fi-love-my-park-day


 

 

ঘেচ্ছামসবকগণ নর্উ ইয়মকন র জর্সাধারমণর জর্য উন্মুক্ত স্থার্গুম ার আবজন র্া পনরষ্কার, বৃক্ষমরাপণ 
এবং বাগার্ করা, ঘেই  এবং বর্যিাণীর আবাসস্থ  সংস্কার, ক্ষনিকর িজানি অ্পসারণ এবং 
নবনভন্ন সাইট উন্নয়র্মূ ক িকমে কাজ করার মাধযমম উদোপর্ করমবর্। COVID-19 এর কারমণ, 
সক  ঘেচ্ছামসবকমদর জর্য একটি নর্রাপদ এবং উপমভাগয অ্নভজ্ঞিা তিনর করমি িনিনদর্ 50 
জমর্র নর্বন্ধর্ করা হমব। সক  িকমে সামানজক দরূত্ব এবং মুখ আবরমণর জর্য েোেে 
িময়াজর্ীয়িা ঘমমর্ ে মব।  
  
স্বেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "রাষ্ট্রীয় উদযার্গুম া মহামারীর উচ্চিায় 
নর্রাপমদ পুর্নর্নমনাণ এবং  ুমর ঘদখার জর্য একটি িময়াজর্ীয় োওয়ার জায়গার বযবস্থা কমরমে। এই 
বের, আমরা ঘেচ্ছামসবকমদর োগি জানর্ময় আই  াভ মাই পাকন  নদবস উদোপমর্র অ্মপক্ষায় 
আনে, োমদর িমেষ্টা আমামদর রাষ্ট্রীয় উদযার্ বযবস্থামক জানির ঘসরা এবং আমামদর স্থার্ীয় 
সম্প্রদাময়র জর্য অ্িযে গুরুত্বপূণন কমর ঘিা ার িমেষ্টা অ্বযাহি ঘরমখমে। আনম পাকন স অ্যান্ড 
ঘেই স নর্উ ইয়মকন  আমামদর অ্ংশীদারমদর ধর্যবাদ জার্ামি োই দশ বের ধমর এই অ্র্ুিামর্র 
আময়াজর্ অ্বযাহি রাখার জর্য এবং জর্গমণর অ্বদার্ রাখার জর্য সুমোগ বাোমর্ার জর্য।"  
 
পবরম্বিে সংরক্ষি বিভাম্বগর কবমের্ার, স্বিবসল স্বসম্বগাস িম্বলর্, "আই  াভ মাই পাকন  নদবস নর্উ 
ইয়কন  রামজযর বৃহত্তম একনদমর্র ঘেচ্ছামসবক অ্র্িুার্, ো পনরমবশ পনরো কমদর জর্য রামজযর পাকন , 
ঐনিহানসক স্থার্ এবং সরকারী জনম পনরষ্কার, পুর্রুদ্ধার এবং উন্নি করার সুমোগ িদার্ কমর। 
মহামারী নর্ময় রামষ্ট্রর ে মার্ িনিনিয়ার সময়, আমগর ঘেময় অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বাসী নবমর্াদমর্র 
ঘখাোঁমজ বাইমর োমচ্ছ এবং আনম িামদর উৎসানহি করনে এই নবমশষ স্থার্গুম া সংরক্ষণ এবং 
উন্নয়মর্ অ্ংশগ্রহণ এবং সারা বের সরকানর জনমর েত্ন ঘর্ওয়ার জর্য নর্বন্ধমর্র মাধযমম আমামদর 
পনরমবমশর িনি অ্বদার্ রাখার কো নবমবের্া করার জর্য।"  
  
পাকন স এন্ড স্বেইলস বর্উ ইয়কন  এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর রবির্ ড্রপবকর্ িম্বলর্, "পাকন  এবং 
সবুজ স্থার্ সবসময় গুরুত্বপূণন নকন্তু এই মহামারী বেমরর ঘেময় এর গুরুত্ব আর ঘবনশ িকট হয়নর্। 
নর্উ ইয়কন বাসীরা নবমর্াদর্, অ্বকাশ এবং পনরবার এবং বনু্ধমদর সামে সময় কাটামর্ার জর্য পামকন  
রওর্া হয়। এখর্ িারা গি 12 মাস ধমর িামদর টিনকময় রাখা জায়গার িনি অ্বদার্ রাখার 
সুমোগ ঘপময়মে। আই  াভ মাই পাকন  নদবমসর দশম বানষনকী উদোপর্ করমি ঘপমর আমরা খুবই 
আর্নন্দি।"  
  
পাকন স অ্যান্ড ঘেই স নর্উ ইয়কন  পাকন  এবং ঘেই গুন র জর্য নর্উ ইয়কন  ঘর্িৃস্থার্ীয় রাষ্ট্রবযাপী 
সমেনক, ো সবার জর্য সবুজ স্থার্ বযবহার এবং উপমভামগর মাধযমম 1985 সা  ঘেমক আমামদর 
োস্থয, অ্েনর্ীনি, এবং জীবর্োত্রার মার্ উন্নয়মর্র জর্য নর্মবনদি। সারা রাজয জমুে হাজার হাজার 
সদসয এবং সমেনক নর্ময়, PTNY নর্উ ইয়মকন র েমৎকার রাষ্ট্রীয় উদযার্ বযবস্থা এবং 1,500 
মাইম রও ঘবনশ নগ্রর্ওময়, সাইমক  পে, র্দী পে এবং ঘেই  তিনর এবং িোমর একটি ঘর্িৃস্থার্ীয় 
কণ্ঠের। অ্নিনরক্ত িেয পাওয়া োমব এখামর্।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8506c5c2-da9dfccc-85043cf7-0cc47aa88e08-bcaf8206a079127e&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=http%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2F


 

 

নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নিস অ্ব পাকন স, নরনিময়শর্ এন্ড নহেনরক নিজারমভশর্ 250 টিরও ঘবনশ 
পাকন , ঐনিহানসক স্থার্, নরনিময়শর্ ঘেই , গ ি ঘকাসন, ঘবাট  ঞ্চ এবং আমরা অ্মর্ক নকেুর 
ঘদখভাম র দানয়মত্ব রময়মে ো ভ্রমমণর জর্য বেমর 78 নমন য়র্ মার্ুমষর আর্ামগার্া  মট। এক 
সাম্প্রনিক গমবষণায় জার্া ঘগমে নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন গুম া পাকন  এবং ভ্রমণকারীমদর ঘেমক 5 
নবন য়র্ মানকন র্ ি ার আয় কমর ো িায় 54,000 কমনসংস্থামর্র বযবস্থা কমর। এই নবমর্াদর্ 
ঘকন্দ্রসমূহ সম্পমকন  অ্নিনরক্ত িেয ঘপমি োইম  ক  করুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্েবা নভনজট 
করুর্ এখামর্ বা সংেুক্ত হর্ ঘিসবুমক, বা িম া করুর্ ইর্োগ্রামম। 
  

###  
  

 
আমরা সংবাদ ঘপমি ঘদখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  ঘেট | এনিনকউটিভ ঘেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.parks.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0ecde44d-5156dd43-0ecf1d78-0cc47aa88e08-1c238c0406086e2d&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ef7db01f-b0e68911-ef7f492a-0cc47aa88e08-7e13867b21fb14d3&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES40F61E63F20214B6852586A9005510D400000000000000000000000000000000

