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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বমম্বর্ওয়াস্কা স্টেট পাম্বকনর সংরবিত এলাকায় র্তু র্ দেন র্ার্থী স্টকন্দ্র চালু করার
স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্

স্টকন্দ্রটি দেন র্ার্থীম্বদর স্বাগত জার্াম্বি এিং তাম্বদর 24,000 একর সংরবিত এলাকার সম্বে পবরচয়
কবরম্বয় বদম্বি
NY পাকন 2020 উম্বদোগ বমম্বর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন সংরিণ স্টগটওম্বয়র আধুবর্কীকরণ করম্বত
সরকাবর-স্টিসরকাবর বিবর্ম্বয়াগম্বক কাম্বজ লাগাম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ শাওয়ার্ঙ্ক ররমজর রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পামকন র সংররিত এলাকায়
একটি র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকন্দ্র স্ট ালার কর্থা স্ট াষণা কমরমের্। ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউট (Open
Space Institute, OSI) এর সামর্থ একটি সরকারর-স্টেসরকারর অ্ংশীদাররত্ব 24,000 একর
সংররিত এলাকা ও জর্গমণর সুরেধা এেং রশিা ও স্টরাগ্রারমং স্টেস রদামর্র জর্য আসা পর্নটকমদর
স্বাগত এেং পর্থ স্টদ ামর্ার জর্য স্টলক রমমর্ওয়াস্কা উমপিা কমর আধুরর্ক সুরেধা ততরর কমরমে। এই
রকমে গভর্নর মাররও কুওমমার রশাসর্ 1987 সামল একটি সামেক ররমসাটন স্ট ামটমলর স্থার্
অ্রধগ্র মণর পর স্টর্থমক পামকন াজার াজার পর্নটকমক স্বাগত জার্ামর্ার জর্য রময়াজর্ীয় আধুরর্ক
সুরেধা স্থাপর্ কমরমে। র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রটি গভর্নর কুওমমার NY পাকন স 2020 উমদযামগর অ্ধীমর্
রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন সংরিমণর রমেশদ্বারমক আধুরর্ক করার জর্য 27 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার
সরকারর-স্টেসরকারর েহু-পর্নাময়র রেরর্ময়াগ কমরমে।
"রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন সংররিত এলাকা রর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম রাকৃ রতক সম্পদ, র্া অ্র্ুসন্ধামর্র
জর্য তু লর্া ীর্ দৃশয ও রেশাল উন্মুক্ত স্থার্ রদার্ কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গন্তেয
পাকন টিমত এই র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রটি একটি অ্পরর ার্ন সংমর্াজর্ র্া রমমর্ওয়াস্কা স্টর্ অ্রেস্মরণীয়
স্টসৌন্দর্ন এেং সমৃদ্ধ ইরত াস রস্তাে করমত মে তার রশংসা করমত সম্পূণন র্তু র্ রজমন্মর দশনকমদর
অ্র্ুমরত রদার্ করমে।"
"রর্উ ইয়মকন , আমরা চাই োরসন্দা এেং দশনর্ার্থীমদর আমামদর স্টর্ সে আকষনণ ও রাকৃ রতক সম্পদ
রদার্ করমত মে তার অ্রভজ্ঞতা লাভ করুর্," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্থ স্ট াচু ল
িম্বলর্। "রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন সংররিত এলাকায় এই র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকমন্দ্রর উমদ্বাধর্ পর্নটকমদর
জর্য একটি রমেশদ্বার র মসমে কাজ করমে, র্া 24,000 একর জায়গা সংরিমণর জর্য সুরেধা ও
স্টরাগ্রারমং রদার্ করমে। রকেটি স্টেট জুমে সুমর্াগ-সুরেধা েৃরদ্ধ এেং আধুরর্কীকরমণর জর্য

আমামদর সামরগ্রক রমচষ্টার অ্ংশ, র্া পর্নটর্ রশেমক উন্নত করমত এেং রর্উ ইয়মকন র অ্র্থনর্ীরতমক
শরক্তশালী করমত স ায়তা কমর।"
5,400 েগন ফু মটর এই সুরেধাটি
•
•
•
•
•
•

মে:

দশনর্ার্থীমদর পামকন র রেস্তৃ ত স্টর্টওয়াকন গুরল 50 মাইল ফু টপার্থ ও 35 মাইল পমর্থর রাস্তা পারে
রদমত স ায়তা করমে;
ভামলা পররমেশ পররচালর্ায় ও রর্ম্ন রভাে পররদশনমর্ উৎসা রদার্ করমে;
পামকন র পররমেশ ও ইরত ামসর রেষময় রশিামূলক কমনসূরচ ও রশমের রদশনর্ীর অ্েস্থা সরেরা
করমে;
রমমর্ওয়াস্কা হ্রদ উমপিা কমর একটি ের রাগত োরান্দা রদার্ করমে;
ঠাণ্ডা আে াওয়ার সময় গরম করার জর্য একটি স্থার্ রস্তাে করমে এেং
পােরলক রেশ্রামাগার এেং পার্ীয় জল সরেরা করমে।

স্টেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "র্ র্ আরও স্টেরশ সং যক মার্ুষ রমমর্ওয়াস্কা
স্টেট পাকন সংরিমণর মর্নাদা আরেষ্কার কমর, ত র্ পর্নটকমদর স্বাগত জার্ামত একটি আধুরর্ক
পােরলক সুরেধা রদার্ করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন রেল। র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রটি আমামদর অ্রতরর্থমদর
আরও গভীর ও আরও পুরস্কৃ ত করার অ্রভজ্ঞতা উপমভাগ করমত স ায়তা করমে, পামকন র স্টর্
রেমর্াদর্মূলক সংস্থার্ রদার্ কমর তা াইলাইট করমত স ায়তা করমে এেং তামদর পররমেশগত
ভামলা পররচালর্ার অ্র্ুশীলমর্ উৎসার ত করমে। এই গুরুত্বপূণন স্টকন্দ্রমক োস্তমে পররণত করমত
সা ার্য করার জর্য আরম গভর্নর কুওমমা এেং আমামদর অ্ংশীদারমদর কামে অ্তযন্ত কৃ তজ্ঞ।"
ওম্বপর্ স্টেস ইর্বেটিউম্বটর স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িন া ী কমন কতনা বকম এবলমোর্ িম্বলর্, "েহু
রতীরিত স্টলক রমমর্ওয়াস্কা দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রটির সমারি মে ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউট (Open Space
Institute) এর একটি কযাপমোর্ রকে (capstone project), র্া আমামদর 40 েেমরর ইরত াস
এই পাকন মক রসাররত করমে এেং এটিমক দশনকমদর কামে আরও স্বাগত এেং উপমভাগয কমর তু লমে।
OSI এই গুরুত্বপূণন অ্জনর্ এেং এই অ্র্ুমররণামূলক ভের্ এেং অ্ভযন্তরীণ স্থার্ র্কশা, এর রর্মনাণ
কামজ স ায়তা এেং এই সাইমটর স্টসৌন্দর্ন সমন্বয়কারী রদশনর্ী ততরর এেং এই ররয় পামকন জর্গমণর
সামরগ্রক অ্রভজ্ঞতা উন্নীত করার জর্য গরেনত। আরম গভর্নর কুওমমা, করমশর্ার কুমলমসদ ও
রমমর্ওয়াস্কামত পামকন র কমীমদর এই অ্সাধারণ সাফমলযর জর্য অ্রভর্ন্দর্ জার্াই এেং অ্মর্ক OSI
সমর্থনকমদর আন্তররক ধর্যোদ জার্াই র্ারা এই রকমে দার্ কমরমের্, স্টসই সামর্থ আমার অ্তীত ও
েতন মামর্র স কমীগণমক র্ামদর অ্সাধারণ লিয ও কমঠার পররশ্রম এই রদর্টিমক োস্তমে পররণত
কমরমে।"
6.1 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রটি োোও, স্টগটওময় রকে পামকন র র্ান্দরর্কতা েৃরদ্ধ
করমে এেং পামকন আসার সামর্থ সামর্থ পর্নটকমদর অ্রভজ্ঞতা র্াটকীয়ভামে উন্নত করমে। আপমগ্রমডর
মমধয রময়মে: পাকন স্টরাডওময় সংস্কার করা; র্তু র্ কামঠর গাইড স্টরল স্থাপর্; দুটি র্তু র্ তেদুযরতক
র্ার্ো র্ চারজনং স্টেশর্ স্টর্াগ করা; পারকন ং এলাকার উন্নরত; র্তু র্ ADA রমেশমর্াগয ওয়াকওময়

স্টর্াগ করা; রর্থমোমরর মমতা পামকন পার্ীয় জল আর্া; ঝমের পারর্ ও র্দন মা েযেস্থাপর্া
অ্েকাঠামমা স্থাপর্; ভূ গভন স্থ উপমর্ারগতা; স্থার্ীয় স্টরাপণ ও লযান্ডমস্করপং এেং অ্র্যার্য সাইট উন্নরত
স্টর্াগ করা। রর্থম পর্নায়টি, 2017 সামল সম্পন্ন ময়মে, সংরিমণর রমেমশর অ্মপিায় র্থাকা
50টিরও স্টেরশ গারের জর্য েযারকং সিমতা ততররর জর্য 44/55 রুমটর মূল রমেশদ্বার অ্ঞ্চলটি
পুর্রায় কর্রফগার করা ময়মে এেং ট্র্যারফক র্ার্জট উপশম করমত এেং রশ র পররদশনমর্র
রদর্গুরল সুরিার জর্য উন্নত করার জর্য স্বয়ংরিয় পারকন ং রফ রদামর্র রেকে র্ুক্ত
কমরমে। অ্ংশীদাররমত্বর অ্ংশ র মসমে OSI দশনর্ার্থী স্টকমন্দ্রর জর্য স্টেসরকারর ত রেল ও রেরডং
রডজাইর্, অ্তযাধুরর্ক রদশনর্ী এেং অ্র্যার্য আপমগ্রড ও তেরশষ্টযগুরলর অ্র্ুদামর্র জর্য 3 রমরলয়র্
মারকন র্ ডলার সংগ্র কমরমে।।
2011 সাল স্টর্থমক পামকন অ্রতররক্ত রেরর্ময়াগ, র্ার মমধয রময়মে 21 মাইল গারে রাস্তা সংস্কামরর
জর্য সরকারর ও স্টেসরকারর ত রেমল 4.75 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রেরর্ময়াগ এেং 2015 সামল
মম ার্ক সংরিণ এেং আমমররকার্ আলপাইর্ ক্লামের সামর্থ স্টর্ৌর্থভামে শাওয়াঙ্গুঙ্ক স্টগটওময়
কযাম্পগ্রাউন্ড স্ট ালার জর্য 2.1 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার।
পোবলসাম্বডস ইন্টারম্বেট পাকন কবমেম্বর্র বর্িন া ী পবরচালক জশুয়া লায়াডন িম্বলর্, "এই চমৎকার
র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকমন্দ্রর মাধযমম, পামকন র সুন্দর, অ্র্থচ ভঙ্গুর োস্তুতন্ত্র এেং সংরিমণর মমধয াইরকং
স্টট্র্ইল, রেমর্াদর্মূলক সুমর্াগ এেং মমর্ারম গন্তেযস্থল সম্পমকন তর্থযস দশনকমদর শুমভো জার্ামর্ার
িমতা অ্মর্ক উন্নত করমে। এই রকেটি োস্তোয়মর্র জর্য করমশর্ গভর্নর কুওমমা এেং রর্উ
ইয়কন স্টেট পাকন এেং ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউমটর আমামদর অ্ংশীদারমদর ররত কৃ তজ্ঞ।"
স্টসম্বর্টর স্টজর্ স্টমটজগার িম্বলর্, "রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন াডসর্ উপতযকা ও উত্তর-পূেন মারকন র্
র্ুক্তরামের সেমচময় দশনর্ীয় স্থার্ এেং ভ্রমণ, সাইমকল, িস-কারি রস্ক এেং সাাঁতামরর জর্য আমার
অ্র্যতম ররয় গন্তেয। আরম ুেই আর্রন্দত স্টর্ এই স্টর্াগয রকমে রআ্
থর্থক সা ার্য করার জর্য একটি
মূলধর্ অ্র্ুদার্ ের্সর কমররে এেং ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউট ও এমর্ অ্মর্ক অ্ংশীদার র্ারা
আমার র্তু র্ দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রমক সম্ভে কমর তু মলমে তামদর ররত আমার কৃ তজ্ঞতা রকাশ করমত চাই।
এই ম ামারী আমামদর সম্প্রদাময়র উপর েে ধরমর্র রভাে স্টফমলমে এেং আরম দৃঢ়ভামে রেশ্বাস
করর স্টর্ এই ধরমর্র রকে আমামদর শরক্তশালী করমত এেং আরও রস্থরতশীল অ্র্থনর্ীরত গমে তু লমত
সা ার্য কমর। এই র্তু র্ দশনর্ার্থীর স্টকন্দ্রটি পাকন ও আলোর কাউরিমত আরও দশনর্ার্থীমদর আকৃ ষ্ট
করমে এেং অ্ঞ্চলটির অ্রেশ্বাসয রাকৃ রতক অ্র্ুগ্র সম্পমকন তামদর আের ত করমে, স্থার্ীয় অ্র্থনর্ীরতর
আরও স্টেরশ পর্নটর্ ডলামরর জর্য আমামদর স্টর্ অ্ফার করমত মে তার রশংসা আরও গভীর
করমে।"
অোম্বসেবল সদসে স্টকবভর্ কাব ল িম্বলর্, "রমমর্ওয়াস্কা দশনর্ার্থী স্টকমন্দ্রর উমদ্বাধর্ আিররক অ্মর্থন
রজমন্মর পর রজন্ম ধমর রক্ত, াম এেং অ্শ্রুর চূ োন্ত পর্নাময় স্টপৌাঁমেমে, র্ামত রর্রিত করা র্ায়
স্টর্ আমামদর চমৎকার এলাকার আরদম স্টসৌন্দর্ন সংররিত এেং পরেতী রজমন্মর জর্য স্টোঝা র্ায়।
এই সুরেধাগুরল দশনর্ার্থীমদর আকষনণ করার উমেমশয র্য়। তার েদমল র্ারা এ ামর্ আমস তামদর
সা ার্য কমর। তারা তামদর পর্থ স্টদ ায়। তারা অ্েশযই একটি আমলাকপাত কমরমে র্া রমস করা

উরচত র্য়, রকন্তু তারা আমামদর মমর্ কররময় স্টদয় স্টর্ রক রেরিত করা উরচত র্য়। এই রেশাল
সংররিত এলাকার এই রচন্তাশীল র্র্থার্র্থ উন্নয়র্ আগামী রজমন্মর জর্য স্টসই রমশর্গুরলমক কামজ
স্টদমে। আমামদর রমচষ্টা এেং অ্মর্ক েন্ধুর জর্য আরম গরেনত স্টর্ আমরা আজমক রর্ময় এমসরে।"
অোম্বসেবল সদসে ব্রায়ার্ বমলার িম্বলম্বের্, "এই অ্ঞ্চমলর জর্য এটা একটা দারুণ ের।
শাওয়াঙ্গুঙ্করা সারা স্টেট এেং সারা স্টদশ স্টর্থমক ের রাগত উৎসা ীমদর জর্য একটি গন্তেয। এ র্,
রর্উ ইয়কন স্টেমটর এই সুন্দর অ্ঞ্চমল কময়ক লি অ্রতরর্থমদর একটি দশনর্ার্থী স্টকন্দ্র র্থাকমে র্া 'দয
'গুঙ্কস'-('The 'Gunks') এর স্টসৌন্দমর্নর সামর্থ রমমল র্ায়। ওমপর্ স্টেস ইর্রেটিউমটর সামর্থ স্টেমটর
অ্ংশীদাররমত্বর ফমল একটি চমৎকার সুরেধা ততরর ময়মে র্া এ র্ জর্গমণর জর্য এেং স্টসই সামর্থ
রশিামূলক তর্থয এেং স্থামর্র জর্য সুরেধা রদার্ করমে।"
আলোর কাউবন্টর বর্িন া ী পোট রায়ার্ িম্বলর্, "রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পামকন রভরজটরমদর অ্রভজ্ঞতা
েৃরদ্ধমত এেং পুর্রুদ্ধার করমত রগময় স্টর্ রেস্ময়কর সমর্থনর্ স্টপময়রে তামত আরম স্টরামারঞ্চত। এই
র্তু র্ রভরজটর স্টসিারটি উলোর কাউরির অ্রধোসীমদর কামে একটি সম্পদ মে এেং আমামদর
স্থার্ীয় পর্নটর্ রশেমক সম্প্রসাররত করমত সা ার্য করমে, এই অ্ঞ্চমলর একটি অ্তযন্ত মূলযোর্
রেমর্াদর্মূলক সম্পদ র মসমে রমমর্ওয়াস্কার সুর্াম অ্জন র্ কমর চমলমে। উলোর কাউরির ররত এেং
রেমর্াদমর্র জর্য তার অ্েযা ত ররতশ্রুরতর জর্য আরম গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমামক ধর্যোদ জার্াই।"
স্টরাম্বচষ্টার টাউর্ সুপারভাইজার মাইক িাম্বডর্ িম্বলর্, "স্টরামচোর শ র আমামদর োরেমত NYS
পাকন রসমেমমর মুকুট রত্ন স্টপময় গরেনত। রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন স্টরামচোর শ মরর েদার্যতায় ররত
েের াজার াজার দশনক উমন্মাচর্ কমর। এই দশনর্ার্থী স্টকন্দ্রটির স জ স্টসৌন্দর্ন আগামী কময়ক
দশক ধমর এই স্বপ্ন অ্েযা ত রা মে।"
24,000 একর রমমর্ওয়াস্কা স্টেট পাকন সংরিণ রর্উ ইয়মকন র তৃ তীয় েৃ ত্তম স্টেট পাকন । গভর্নর
কুওমমার রশাসমর্র অ্ধীমর্ 2,500 একর এর স্টেরশ জরম সংরিণ করা ময়মে। একটি 2,000 ফু ট
পার্থুমর এসকাপনমমমিট উপমর অ্েরস্থত, পাকন সংরিণ 35 মাইল পার্থর ধূরলকণা গারে রাস্তা, 50
মাইল পর্থ এেং চারটি আরদম "স্কাই স্টলক" অ্ন্তভুন ক্ত। পাশাপারশ সযাম পময়ি এলাকায় একটি রেরল
ডাওয়াফন রপচ পাইর্ োস্তুতন্ত্র এেং োরষনক রায় 500,000 মার্ুষ দ্বারা পররদশনর্ করা য়।
রর্উ ইয়কন স্টেমটর পাকন , রেমর্াদর্ ও ঐরত ারসক স্থাপর্া সংরিণ অ্রফস 250টিরও স্টেরশ স্বতন্ত্র
পাকন , ঐরত ারসক স্থার্, গলফ স্টকাসন, স্টর্ৌকার াট ও রেমর্াদর্মূলক ভ্রমণপমর্থর তত্ত্বােধার্ কমর,
স্টর্গুমলা স্টদ মত 2019 সামল স্টরকডন পররমাণ 77 রমরলয়র্ মার্ুষ আমস। ইউরর্ভারসনটির সাম্প্ররতক
এক গমেষণায় স্টদ া স্টগমে, স্টেট পাকন ও এর দশনর্ার্থী দ্বারা র্া েযয় য় তা 5 রেরলয়র্ মারকন র্
ডলার আউটপুট ও রেিয়মক রসাররত কমর, 54,000 স্টেসরকারর ামতর কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট এেং
অ্রতররক্ত স্টেমটর স্টমাট স্টদশীয় পণয (Gross Domestic Product, GDP) 2.8 রেরলয়র্ মারকন র্
ডলামরর স্টেরশ স্টর্াগ করমত পামর। এই রেমর্াদর্ এলাকা সম্পমকন আরও তমর্থযর জর্য
www.parks.ny.gov স্টদ ুর্, রের্ামূমলয NY স্টেট পাকন স এক্সমলারার স্টমাোইল অ্যাপ ডাউর্মলাড

করুর্ অ্র্থো 518.474.0456 র্ম্বমর কল করুর্। এোোও, স্টফসেুক, ইর্োগ্রাম এেং টু ইটামর
আমামদর সামর্থ সংর্ুক্ত স্ট ার্।
একটি আন্তঃরাজয চু রক্তর অ্ধীমর্ রর্উ ইয়কন এেং রর্উ জারসন পযারলসামডস পা াে সংরিমণ স ায়তা
করার জর্য 1900 সামল দয পযারলসামডস ইিারমেট পাকন করমশর্ (The Palisades Interstate
Park Commission, PIPC) গঠিত য় এেং রাকৃ রতক ভূ রম রিা এেং সংরিমণর জর্য ররতরিত
জারতর রর্থম োই-স্টেট অ্ংশীদাররত্ব। আজ রপআইরপরস স্টফাটন রল, NJ স্টর্থমক সাউগাটিন, NY পর্নন্ত
রায় 20টি পাকন এেং ঐরত ারসক স্থার্ তত্ত্বােধার্ কমর, র্া েযারি 125,000 একর এেং র্য়
রমরলয়র্ োরষনক পর্নটক েযারি কমর। করমশমর্র রার্থরমক কাজ পররমেশ পররচালর্া এেং রশিার
উদীয়মার্ স্টিত্রমক অ্র্ুরারণত করমত সা ার্য কমরমে, তার গ্রুপ কযাম্পগ্রাউমন্ডর মাধযমম রশশুমদর
রকৃ রতমত উমন্মাচর্ করার লিযমক অ্গ্রদূত কমরমে এেং জাতীয় উদযার্ েযেস্থার উন্নয়মর্র জর্য
একটি রার্থরমক মমডল র মসমে কাজ কমরমে। এর মযামপল এেং ওক পাতার স্টলামগা রর্উ ইয়কন এেং
রর্উ জারসনর অ্রফরসয়াল স্টেট গামের ররতরর্রধত্ব কমর।
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