
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 2019 এর রাম্বযের ঐবিহাবিক িংরক্ষণ পরুস্কার প্রাপকম্বের র্াম ঘ াষণা করম্বলর্  

  
ঐবিহাবিক স্থাম্বর্র রাষ্ট্রীয় ও যািীয় ঘরবযস্টাম্বরর যর্ে মম্বর্ার্ীি 12টি অবিবরক্ত স্থার্  

  
পরুস্কার ও মম্বর্ার্য়র্, আবিকার্-আম্বমবরকার্ ইবিহাি, ডাচ স্থাপিে, বিবভল রাইটি যুগ ও 

গোিলাইট যুগ িংরক্ষণ কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ডাচ ঔপনর্মেনিক েসনি ঘেমক শুরু কমর 
নসনভল রাইটস পেন পেনন্ত, রামজযর ইনিহাস সংরক্ষমণর দিটি প্রকল্প, 2019 রামজযর ঐনিহানসক 
সংরক্ষণ পরুষ্কার ঘপম়েমে। রামজযর প্রা়ে এক ডজর্ ঐনিহানসক স্থার্, ঐনিহানসক স্থামর্র রাজয ও 
জািী়ে নর্েন্ধমর্র জর্য মমর্ার্ীি নেল, ো পুর্েনাসর্ প্রকমল্প মানলকমদর অ্র্ুদার্ এেং টযাক্স ঘেনডট 
প্রদার্ করমি পামর।  
  
"নর্উ ই়েকন  কম়েক িিাব্দী ধমর এমর্ একটি রামজয রূপান্তনরি হম়েমে ো িার বেনচত্র্যম়ে ইনিহাস 
দ্বারা সংজ্ঞান়েি, এেং ঘসই ইনিহাস ঘদখার জর্য আমামদর অ্র্র্য স্থাপিয এেং স্থামর্র ঘচম়ে ভাল 
ঘকার্ উপা়ে ঘর্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঐনিহানসক পুরস্কার এেং মমর্ার়্ের্ ভনেষযমি 
অ্গনণি নর্উ ই়েকন োসীমদর জীের্ ও গল্প গমেনর সামে সংরক্ষণ করমে।"  
  
1980 সামল বিনর, রামজযর ঐনিহানসক সংরক্ষণ পরুষ্কার প্রনি েের পাকন , নেমর্াদর্ এেং 
ঐনিহানসক সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) দ্বারা 
ভূনষি করা হ়ে ঐনিহানসক এেং সাংসৃ্কনিক সম্পদ রক্ষা এেং ঘক্ষত্র্ উৎকষন সম্মানর্ি করমি। 
গভর্নর এোড়াও 2013 সামল আইর্ সাক্ষর করমলর্, রামজযর পুর্েনাসর্ টযাক্স ঘেনডমটর েযেহার 
সমেনং করমি, োর ফমল েহু নেনল়ের্ মানকন র্ ডলামরর নেনর্ম়োগ হম়েমে ঐনিহানসক োনণনজযক 
সম্পনিমি এেং েহু নমনল়ের্ মানকন র্ ডলার মানলক-অ্নধকৃি ঐনিহানসক োনড়মি।  
  
ঘস্টম্বটর পাকন ি (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "ঐনিহানসক সংরক্ষণ 
আমামদর িহর, র্গর এেং এলাকা়ে পরু্ঃনেনর্ম়োগ এেং ঘক্ষত্র্-েৃনিমি উৎসানহি করমি সাহােয 
কমর। এই েেমরর পুরষ্কার এই অ্সামার্য প্রনিশ্রুনিগুনল, কম ার পনরশ্রম এেং িনিিালী অ্ংিীদানরত্ব 
প্রদিনর্ কমর, ো সংরক্ষণমক সমাজ র্ো়ের্, অ্েননর্নিক উন্ন়ের্ এেং নর্উ ই়েমকন  চাকনরর েনৃির 
জর্য একটি গুরুত্বপূণন হানি়োর কমর িুমলমে।"  
  



 

 

2019 রাযে ঐবিহাবিক িংরক্ষণ পরুস্কার  
  
এই েেমরর 2019 রাজয ঐনিহানসক সংরক্ষণ পরুষ্কার প্রাপক হল:  
  
েে টিডাব্লুএ(TWA) ঘহাম্বটল, ঘযএফম্বক এয়ারম্বপাটন  (বর্উ ইয়কন  েহর)  
ঐবিহাবিক ভির্ পরু্িনািম্বর্ উৎকষনিা  
  
ট্রান্স ও়োর্ল্ন  এ়োরলাইন্স টানমনর্াল, 1962 সামল োর নডজাইর্ কমরনেমলর্ নেখযাি স্থপনি এমরা 
সানরমর্র্ এেং জর্সাধারমণর জর্য ো 2001 সামল েন্ধ কমর ঘদও়ো হম়েনেল, ঘসটিমক আধুনর্ক 
512-কমক্ষর একটি ঘহামটমল রূপান্তনরি কমরমে টিডাব্লুএ(TWA) ঘহামটল, োিার আধুনর্ক র্কিা 
সংরক্ষণ করমে। এই ঘহামটমল 50,000 েগনফুমটর অ্র্ুষ্ঠামর্র স্থার্ রম়েমে, একটি 10,000 েগনফুমটর 
পেনমেক্ষণ ঘডক এেং পুল, এেং একটি 10,000 েগনফুমটর িরীর চচন ার স্থার্ রম়েমে। 2019 ঘম-ঘি 
খুলমে, এই প্রকমল্প একটি লকনহড কন্সমটমলির্ অ্ন্তভুন ি করা হম়েমে L1649A "স্টারলাইর্ার"  

নেমার্-একটি ঘপাস্ট- WWII পযামসঞ্জার নেমার্ পনরমষো এেং নেমের অ্েনিষ্ট মাত্র্ চারটির একটি 
ককমটল লাউঞ্জ।  
  
মােনাল িাইি হাউয (Marshall Bice House), ঘস্কাম্বহবর গ্রাম (ঘমাহাক ভোবল)  
ঐবিহাবিক ভির্ পরু্িনািম্বর্ উৎকষনিা  
  
হানরমকর্ আইনরমর্র সম়ে প্লানেি উনর্ি িিমকর ইটানল়োমর্ট ধাাঁমচর অ্ট্টানলকা র্িুর্ কমর মমডল 
করা হম়েমে ের্যার প্রনি আমরা নস্থনিস্থাপক করার জর্য। একই সমে এটি ঐনিহানসক সংরক্ষণ কর 
ঘেনডট েযেহামরর মাধযমম োনণনজযক স্থার্ ও অ্যাপাটন মমন্ট নহমসমেও পুর্েনাসমর্র েযেস্থা করা 
হম়েমে। অ্েমহলা়ে অ্মর্ক েের োকার পর 2017 সামল এটি জািী়ে ঘরনজস্টামর (National 
Register) স্থাপর্ করা হ়ে।  
  
ঘকাম্বয়মোর্ ঘস্টার্ হাউয (Coeymans Stone House), ঘকাম্বয়মার্ গ্রাম (কোবপটাল অঞ্চল)  
ঐবিহাবিক ভির্ পরু্িনািম্বর্ উৎকষনিা  
  
প্রা়ে পাাঁচ দিক ধমর ঐনিহানসক ভামে সঠিক কাজ করার পর আর্ুমানর্ক 1700 সামলর এই ডাচ 
েযামরানর়্োল কাোনর োনড়টি পুর্রুিার এেং পুর্নর্ননমনি হম়েমে। এর মমধয রম়েমে ঐনিহযোহী 
কাম র ঘেনমং, জযাম্বনেহীর্ ফা়োরমপ্লস, ঘেনমি েন্ড ঘমসর্ানর এেং োনড়র মলূ "ও়োটল ও 
ডাউে" ঘদ়োল সংরক্ষণ।  
  
বলিারটোড (িাম্বিক ঘযান্স ঘকাটন  পািবলক হাউবযং), এলবমরা (িাউোর্ন টায়ার)  
ঐবিহাবিক ভির্ পরু্িনািম্বর্ উৎকষনিা  
  
এই 1953 সামলর নর্ম্ন আম়ের অ্যাপাটন মমন্ট কমমপ্লক্সটি সাশ্র়েী মূমলযর হাউনজং 91টি অ্যাপাটন মমন্ট 
নহমসমে পুর্েনানসি করা হম়েমে, োর মমধয গৃহহীর্ ঘভমটরার্মদর জর্য নর্ধনানরি 20টি ইউনর্ট। 



 

 

সামেক ঘজান্স ঘকাটন  পােনলক হাউনজং এর র্ামকরণ করা হম়েনেলজর্ ডনিউ ঘজান্স র্ামম একজর্ 
প্রাির্ েীিদামসর র্ামম নেনর্ এলমীরা-ঘি েসনি স্থাপর্ কমরর্ এেং অ্র্যমদর ভূগভন স্থ ঘরলপমের 
মাধযমম পালামি সাহােয কমরর্। ক্ষ়েপ্রাপ্ত সম্পনিটি দইু দিক ধমর ফাাঁকা পমড়নেল।  
  
ইবর্বি, বমলব্রুক (হাডির্ ভোবল)  
ঐবিহাবিক র্বিিদ্ধিায় উৎকষনিা  
  
ইনর্নি একটি জািী়েভামে উমেখমোগয, গ্রামীণ ডামচস কাউনন্টর 150 একর আ়েিমর্র পােনলক 
গামডন র্ ো মাস্টার লযান্ডমস্কপ স্থপনি ঘলস্টার কনলমন্সর দিনমর্র প্রনিফলর্  টা়ে, নেনর্ ে়ে দিক 
ধমর 1993 সামল মিুৃযর পূেন পেনন্ত সম্পনিটির আকৃনি প্রদার্ কমরর্। আমমনরকার সে ঘচম়ে েড় 
অ্ক্ষি, আধুনর্ক পনরকনল্পি লযান্ডমস্কমপর একটি নহমসমে, ইনর্নি জাপানর্, চীর্া, আধুনর্ক এেং 
পনরমেিগি র্কিার র্ীনির সংনমশ্রণ প্রনিফনলি কমর। 1930 এর দিমক ও়োল্টার এেং মানরওর্ 
ঘেক দ্বারা গমড় ও া একটি ঘেসরকারী উদযার্ নহমসমে ইনর্নি শুরু করা হ়ে এেং ঐনিহানসক 
স্থামর্র রাষ্ট্রী়ে ও জািী়ে ঘরনজস্টামর (State and National Registers of Historic Places) এই 
েের িানলকাভুি করা হ়ে।  
  
কালাডন  বমউবযবিয়ান্স ক্লাি (Colored Musicians Club), িাম্বফম্বলা েহর (পবিম বর্উ ইয়কন )  
ঐবিহাবিক র্বিিদ্ধিায় উৎকষনিা  
  
1917 সামল গঠিি, কালাডন  নমউনজনি়োন্স ক্লাে ঘদমির প্রাচীর্িম অ্র্েরি পনরচানলি আনেকার্-
আমমনরকার্ সেীিনিল্পীমদর একটি ক্লাে এেং একটি অ্নফস োমফমলা ঘলাকাল 533 এর জর্য, ো 
একটি প্রােনমক আনেকার্-আমমনরকার্ সেীিকারমদর ইউনর়্ের্। এই সংগ র্গুমলা োমফমলার 
সেীিসমামজ েণনোদ ও পেৃকীকরণ প্রনি প্রনিনে়োর অ্ংি নেল। কালাডন  নমউনজনি়োন্স ক্লাে 
উমেখমোগয নিল্পীমদর পনরমেির্ার স্থার্ নেল ঘেমর্ নডউক এনলংটর্, এলা নফটমজরার্ল্, লুই আমনস্ট্রং, 
র্যাট "নকং" ঘকাল, মাইলস ঘডনভস ও কযাে কযালওম়ে।  
  
ঘযমি এইচ. যর্ির্ ঐবিহাবিক বরম্বিািন িাম্বভন র (James H. Johnson Historic Resources 
Survey) (বফঙ্গার হ্রে) স্থাপিে  
ঐবিহাবিক র্বিিদ্ধিায় উৎকষনিা  
  
এই জনরপ মযামেস্টার স্থপনি ঘজমস এইচ. জর্সমর্র কযানর়োর ও িার ভের্গুনলর সাক্ষয, নিনর্ 
2016 সামল িার মিুৃযর আমগ পেনন্ত এই এলাকা়ে কাজ কমরর্ 1957 সাল ঘেমক। নিনর্ অ্মর্ক 
স্বািন্ত্র্যিাপণূন সরকানর, েযনিগি, এেং ধমী়ে ভের্, ো মুি-েহমার্, কানভন নলনর়্োর আকৃনি 
অ্র্ুো়েী বিনর এেং পমর আমরা জযানমনির বেনচত্র্-নভনিক স্থাপিয নডজাইর্ কমরমের্।  
  
বর্উইয়কন  বিটি হাউবযং অিবরটির (New York City Housing Authority) িম্বঙ্গ ঘপ্রাগ্রামোটিক 
এবগ্রম্বমন্ট  
ঐবিহাবিক িংরক্ষণ ও পবরম্বিেগি পরামম্বেন উৎকষনিা  



 

 

  
নর্উই়েকন  নসটি হাউনজং অ্েনরটি রাষ্ট্রী়ে পাকন মসর (State Parks) সামে জািী়ে ঐনিহানসক 
সংরক্ষণ আইর্ (National Historic Preservation Act) পেনামলাচর্ার জর্য একটি মসৃণ প্রনে়ো 
বিনর করমি সহমোনগিা কমরমে। ঐনিহানসক স্থামর্র রাজয ও জািী়ে ঘরনজস্টামরর নির্ ডজমর্রও 
ঘেনি িহমরর আোসর্ প্রকমল্প কাজ কমরমে আোসর্ কিৃন পক্ষ।  
  
ওয়াইম্বয়াবমং গ্রাম গোি লাইট ঘরম্বস্টাম্বরের্ (বফঙ্গার ঘলকি)  
ঐবিহাবিক িংরক্ষণ পবরম্বিেগি পরামম্বেন উৎকষনিা  
  
ও়োইম়োনমং-এর ঘোট গ্রাম, ো উনর্ি িিমকর ঘিষ ঘেমক িার মূল প্রাকৃনিক গযামসর রাস্তার 
আমলাগুনল েযেহার কমরমে, আধুনর্ক গযাস নস্ট্রলাইট নদম়ে এই ঐনিহযমক একুি িিমক নর্ম়ে োমে। 
সাধারণভামে "গযাসলাইট নভমলজ" র্ামম পনরনচি এই গ্রামটি, এমর্ একটি েুমগর টিমক োকা 
উদাহরণ েখর্ রাস্তা াট গযাস লাইমটর দ্বারা আমলানকি করা হি। প্রনিস্থাপমর্র প্রকল্পটি রাষ্ট্রী়ে 
উদযার্ অ্র্ুদার্ দ্বারা সমনেনি হম়েনেল।  
  
িোগ হািনর বহলি, আযমু্বরস্ট ও বর্ম্বর্ভা বস্টয়াবরং কবমটি (লং আইলোন্ড) (Sag Harbor Hills, 
Azurest & Ninevah Steering Committee)  
ঐবিহাবিক িংরক্ষণ িাংগঠবর্ক অযন ম্বর্ উৎকষনিা  
  
কনমউনর্টি ভলানন্ট়োসন প্রা়ে চার েের ধমর কাজ কমর সযাগ হােনর নহলস, আজমুরস্ট এেং নর্মর্ভা 
সােনডনভির্গুনল ঐনিহানসক স্থামর্র রাষ্ট্রী়ে ও জািী়ে ঘরনজস্টামরর 2019 এর িানলকা়ে অ্ন্তভুন ি 
করার জর্য। এই এলাকাটি ঐনিহানসকভামে গুরুত্বপূণন একটি গ্রীষ্মকালীর্ কনমউনর্টি নহমসমে ো 
আনেকার্-আমমনরকার্ ঘপিাদার এেং িামদর পনরোমরর জর্য বিনর। এই ঘজলাটি অ্েনস্থি সযাগ 
হােনর, সামফাক কাউনন্টমি।  
  
ঐবিহাবিক স্থাম্বর্র রাষ্ট্রীয় ও যািীয় ঘরবযস্টাম্বরর র্বমবর্িমূহ  
  
ঐনিহানসক স্থামর্র রাষ্ট্রী়ে ও জািী়ে ঘরনজস্টামরর এই েেমরর র্নমমর্ির্গুনলর মমধ রম়েমে:  
  
িোর্ম্বফাডন  ডবিউ. আর মড বিি হাউয (Sanford W. and Maude Smith House), চোিাম 
(কোবপটাল অঞ্চল)  
  
আর্ুমানর্ক 1875 সামল বিনর এেং েযাপকভামে 1906 সামল নরমমডল করা এই োনড়টি নেল 
সযার্মফাডন  ডনিউ. নিtঘের োনড়, নেনর্ রাজয ঘসমর্টর, ঘডপুটি অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরল এেং ঘস্টট ঘকাটন  
অ্ফ ঘক্লমমসর নেচারক এেং রাজয সুনপ্রম ঘকামটন র নেচারক নেমলর্।  
  
এযরা এ. হাবন্টংটর্ হাউয (Ezra A. Huntington House), আউিার্ন (ঘকন্দ্রীয় অঞ্চল)  
  



 

 

প্রভােিালী 19ঘিা িিাব্দীর ধমী়েগুরু এজরা এ. হানন্টংটর্ নেমলর্ আউোর্ন নেওলনজকাল 
ঘসনমর্ানরর একজর্ গুরুত্বপূণন ঘর্িা। িার 1861 সামলর োসস্থার্ একটি নেরল টিমক োকা দষৃ্টান্ত 
ঘসই ঘসনমর্ানরর ো এক িিাব্দীর ঘেনি সম়ে ধমর আউোর্ন এর একটি গুরুত্বপূণন স্থার্ নেল।  
  
ঘমবরল-িাউম্বল র্ার্ িাচ বমন্সবমট ফোক্টবর (Merrell-Soule None Such Mincemeat Factory), 
িাইরাবকউয (ঘিন্ট্রাল অঞ্চল)  
  
1904-এর সম়েকারএই ফযাক্টনর কমমপ্লক্স নেংি িিাব্দীর ঘগাড়ার নদমকর সাইরানকউমজর নিল্প 
বেনচত্র্িার একটি উদাহরণ। 1981 সাল পেনন্ত এই কারখার্া়ে অ্িযন্ত জর্নপ্র়ে টির্জাি নকমা করা 
মাংমসর পণয বিনর করা হি।  
  
ডোবর্ম্বয়ল ও বমর্াভন া বডলোন্ড হাউয (Daniel and Minerva DeLand House), ঘফয়ারম্বপাটন  
(বফঙ্গার ঘলক অঞ্চল)  
  
মূলি 1856 সামল নর্নমনি এেং 1867 সামল আপমডট করা, এই োনড়টি নেল নডলযান্ড পনরোমরর 
পানরোনরক নর্োস োরা অ্যামলমরটাস, ঘেনকং ঘসাডা এেং ঘেনকং পাউডার বিনর করমির্ এমর্ 
একটি কারখার্ার মানলক, ো োনড়র ঘেনকং-এ নেপ্লে নর্ম়ে আমস।  
  
অোকডন  ঐবিহাবিক ঘযলা (Accord Historic District), অোকডন  (মধ্ে-হাডির্ অঞ্চল)  
  
অ্যাকডন  ঐনিহানসক ঘজলা গমড় ওম  ঘডলাওম়ের এেং হাডসর্ কযার্াল জমুড় ো 1828 সামল চালু 
করা হ়ে আমমনরকার সেমচম়ে প্রাচীর্ একটি খাল নহমসমে। এোড়াও এটি একটি ঘরলমরাড হাে 
নহমসমেও কাজ কমর েখর্ 1902 সামল একটি লাইর্ ঘখালা হ়ে কযার্াল েরাের।  
  
ব্রডওম্বয় ঐবিহাবিক ঘযলা (Broadway Historic District, Monticello), মবন্টম্বচম্বলা (মধ্ে-হাডির্ 
অঞ্চল)  
  
সাউদার্ন কযাটনস্কমল সুনলভার্ কাউনন্টর োনণনজযক ঘকন্দ্র,মনন্টমচমলা নেংি িিাব্দীর প্রেমামধন ইহুনদ 
নর্উ ই়েকন ামরর জর্য সামার নরমসাটন  অ্েল নহমসমে সমৃনিলাভ কমর। এই অ্েলটি সাধারণভামে 
ইহুনদ কযাটনস্কল ো ঘোরিট ঘেল্ট র্ামম পনরনচি নেল, িার নেস্তীণন ঘহামটল, ঘোরনডংহাউস এেং 
কুটির কমলানর্র সম্ভামরর জর্য ো ইহুনদ নর্উ ই়েকন াররা উপমভাগ করমির্।  
  
কর্নারম্বস্টার্ িোপটিস্ট চাচন  (Cornerstone Baptist Church) (িাম্বিক লুইি এবভবর্উ 
কংম্বরম্বগিগর্াল চাচন ), ব্রুকবলর্ (বর্উইয়কন  বিটি)  
  
ঘেডমফাডন -সু্টম়েমভসযামন্ট আোনসক উন্ন়েমর্র নিখমর, সামন্ড সু্কল এেং চাচন  স্থানপি হম়েনেল েোেমম 
1889 ও 1893-ঘি। কর্নারমস্টার্ েযাপটিস্ট চাচন  ব্রুকনলমর্র অ্র্যিম গুরুত্বপূণন আনেকার্-
আমমনরকার্ সম্প্রদাম়ের একটি ঐনিহানসক বেনিষ্টয নেল।  



 

 

  
যািীয় িের েপ্তর, মাচন  অর্ ওয়াবেংটর্ ফর যিি অোন্ড বিডম (March on Washington for 
Jobs and Freedom), 170 W. 130th St. (New York City)  
  
এই 1884 সামল নর্নমনি ভের্টি 1963 সামলর মাচন  অ্র্ ও়োনিংটর্ ফর জেস অ্যান্ড নেডমমর 
পনরকল্পর্ার সদর দপ্তর নেল ো প্রা়ে এক নমনল়েমর্র এক-চিুেনাংি মার্ুষমক আনরেষ্ট কমর। 
1963 সামলর মাচন  অ্র্ ও়োনিংটর্ ফর জেস অ্যান্ড নেডম িখর্ েুিরামষ্ট্রর ইনিহামস সে ঘচম়ে 
েড় র্াগনরক অ্নধকার নেমক্ষাভ নেল েখর্ এটি সং টিি হ়ে।  
  
উত্তর বগম্বফাডন  কিরখার্া (North Guilford Cemetery), উত্তর বগম্বফাডন  (িাউোর্ন টিয়ার)  
  
এই এক একর কেরস্থামর্ চারজর্ নরভনলউির্ানর েুমির ঘভমটরামের কের আমে, পাাঁচজর্ নসনভল 
ও়োমরর এেং 1812-এর েুমির একজর্ ঘভমটরামর্র কের আমে। এই কেরস্থার্টির সংগ্রমহর মমধয 
উমেখমোগয, 19িম িিাব্দীর এক ডজর্ কেমররমাকন ার োর মমধয রম়েমে েযান্ডযাল সু্কল অ্ফ 
কাভন ামসনর নিল্পকমন।  
  
িাম্বফম্বলা পািবলক সু্কল #78 (PS 78), িাম্বফম্বলা (ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন )  
  
1928 সামল নর্নমনি, এই সামেক প্রােনমক সু্কলটি োমফমলামি ঘকর্নসংটর্-ঘেইনল এলাকা়ে দ্রুি 
জর্সংখযা েৃনির উদাহরণ নেল, ো 1920 সামল18,000 জর্ মার্ুমষর ঘেমক ঘেমড় 49,000 এ 
দাাঁড়া়ে 1930 সামল।  
  
এম্পায়ার ওয়াম্বস্টন ড বমলি (Empire Worsted Mills), ঘযমিটাউর্ (ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন )  
  
উনর্ি িিমকর ঘিষ ও নেি িিমকর ঘগাড়ার নদমক এম্পা়োর ও়োমস্টন ড নমলমস কম়েকমিা মার্ুষ 
কাজ করমির্। 1955 সামল েন্ধ হম়ে ো়ে নমল।  
  
ফরিাইি-ওয়াম্বরর্ ফামন (Forsyth-Warren Farm), কোমবব্রয়া (ওম্বয়স্টার্ন বর্উইয়কন )  
  
এই সামেক শুাঁনড়খার্া এেং খামারোনড়, 1808 সামল নর্নমনি, পনিম নর্উ ই়েমকন  সেমচম়ে প্রাচীর্ 
টিমক োকা ঐনিহানসক সম্পমদর মমধয পমড় এেং সরাসনর হলযান্ড লযান্ড ঘকাম্পানর্র (Holland 
Land Company) সামে েুি উনর্ি িিমকর ঘগাড়ার নদমক র্া়োগ্রা কাউনন্ট েসনি স্থাপর্ করার 
প্রমচষ্টার সামে।  
  
নর্উ ই়েমকন র রাষ্ট্রী়ে ঐনিহানসক সংরক্ষণ অ্নফস (New York's State Historic Preservation 
Office) হমে রাষ্ট্রী়ে উদযামর্র একটি নেভাগ ো সমাজগুনলমক ঐনিহানসক, প্রত্নিানিক ও 
সাংসৃ্কনিক সম্পদমক নচনিি, মূলযা়ের্, সংরক্ষণ এেং পুর্রুজ্জীনেি করমি সাহােয কমর।  
  



 

 

একোর রাজয ঐনিহানসক সংরক্ষণ অ্নফসার দ্বারা সুপানরিগুনল অ্র্ুমমানদি হমল, সম্পনিগুনল 
ঐনিহানসক স্থামর্র নর্উ ই়েকন  ঘস্টট ঘরনজস্টামর (New York State Register of Historic 
Places)িানলকাভুি করা হ়ে। সম্পনিগুনল িারপর র্যািার্াল ঘরনজস্তার অ্ফ নহমস্টানরকাল প্লযামসমস 
মমর্ার্ীি করা হ়ে, এেং অ্র্ুমমানদি হমল, জািী়ে ঘরনজস্টামর প্রমেি করা হ়ে।  
  
মমর্ার়্ের্পমত্র্র আরও িেয এেং েনে অ্নফস অ্ে পাকন স, নরনেম়েির্ এেং নহস্টনরক নপ্রজামভন ির্ 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)-এর ওম়েেসাইমট পাও়ো োমে।  
  
নর্উ ই়েকন  ঘস্টট অ্নফস অ্ে পাকন স, নরনেম়েির্ এন্ড নহস্টনরক নপ্রজারমভির্ 250 টিরও ঘেনি 
পাকন , ঐনিহানসক স্থার্, নরনেম়েির্ ঘট্রইল, গলফ ঘকাসন, ঘোট লে এেং আমরা অ্মর্ক নকেুর 
ঘদখভামলর দান়েমত্ব রম়েমে ো ভ্রমমণর জর্য েেমর 74 নমনল়ের্ মার্ুমষর আর্ামগার্া  মট। এক 
সাম্প্রনিক গমেষণা়ে জার্া ঘগমে নর্উ ই়েকন  ঘস্টট পাকন স (New York State Parks) পাকন  এেং 
ভ্রমণকারীমদর করা খরচ ঘেমক োনষনক 5 নেনল়ের্ মানকন র্ ডলার আ়ে কমর ো প্রা়ে 54,000 
কমনসংস্থার্ এেং ইনিনরি রামজযর GDP োেদ 2.8 নেনল়ের্ মানকন র্ ডলার সমেনর্ কমর।  
  
এই নেমর্াদর্ এলাকাগুমলার ঘেমকামর্াটি সংোন্ত আমরা িমেযর জর্য কল করুর্ 518-474-0456 
র্ম্বমর অ্েো নভনজট করুর্ www.parks.ny.gov, আমামদর সামে সংেুি ঘহার্ Facebook, অ্েো 
আমামদর ফমলা করুর্ Instagram এেং Twitter এ।  
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