
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের িাবির িাইম্বর 2021 উেযাপর্ করম্বে উৎসাবিে করম্বের্ 
রাষ্ট্রীয় উেোর্, ঐবেিাবসক স্থার্, ির্েপ্রাণীর এলাকা এিং সরকারী জবমম্বে প্রথম বেম্বর্র িাইক 

সংঘটিে করার সাম্বথ  
  

10ম িাবষনকী অর্ুষ্ঠার্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বের র্েুর্ িেম্বরর সপ্তািাম্বের েুটির বের্গুবল প্রকৃবেম্বক 
উপম্বভাগ করম্বে উৎসাবিে কম্বর  

  
60টিরও বিবে রাজে পাকন , ঐবেিাবসক স্থার্, DEC রাজে ভূবম, ির্েপ্রাণী এলাকা, এিং ির্ 

সংরক্ষণ বেইম্বল িাইক করার প্রস্তাি প্রোর্ করা িম্বয়ম্বে  
  

COVID-19 সীমািদ্ধো িাধ্েোমূলক মাস্ক পবরধ্ার্ করা এিং িৃিৎ গ্রুপ সীবমে কম্বর ধ্ারণ 
ক্ষমো সীবমে করা সি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 2021 সামের 1ো জার্ুয়ানর থেমর্ রাজয জমু়ে 
থেট পার্ন , ঐনিহানসর্ স্থার্, বর্যপ্রাণী এোর্া, থেইে এবং সরর্ানর জনমমি সময় র্াটামর্ার 
মাধ্যমম নর্রাপমে র্ববর্ন উেযাপর্ র্রমি উৎসানহি র্মরর্। নর্উ ইয়র্ন  রামজযর পার্ন , নবমর্াের্ 
এবং ঐনিহানসর্ সংরক্ষমণর অ্নিস (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) এবং পনরমবশগি সংরক্ষণ নবভাগ (Department of Environmental 
Conservation)-এর মমধ্য এর্টি অ্ংশীোনরত্ব, 10িম বানর্নর্ প্রেম নেমর্র হাইর্ (10th Annual 
First Day Hikes) র্মনসূনির অ্ংশ নহমসমব রাজয জমু়ে বহু পেিারণা ও হাইর্গুনের এর্টিমি অ্ংশ 
নর্মি রাজয জমু়ে সর্ে পনরবারগুনেমর্ আমন্ত্রণ জার্ামর্া হয়।  
  
"এই িযামেনজং সমময়, প্ররৃ্নিমি প্রমবশ র্রা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জর্য নর্রাপে এবং স্বাস্থযর্র 
নবমর্ােমর্র জর্য এর্টি প্রধ্ার্ আউটমেট হময় রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপর্ার এর্টি 
নপ্রয় পামর্ন  স্ব-নর্মেন নশি হাইর্ র্রাই থহার্ অ্েবা এই েুটির থমৌসুমম এর্টি র্িুর্ স্থার্ীয় থেইে 
আনবষ্কার র্রা, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের র্ামে এই শীমি বনহরঙ্গর্মর্ আনেঙ্গর্ র্রার এবং র্িুর্ বের 
COVID নর্রাপে এবং COVID স্মাটন  হময় র্িুর্ বেমর এনগময় যাওয়ার অ্িুের্ীয় নবর্ল্প এবং 
গন্তবয রময়মে।"  
  
এম্পায়ার থেট থেইেটির প্রায় সমানির সামে, বানসন্দারা 750-মাইে পে বরাবর - জানির 
েীর্নিম বহু-বযবহামরর রামজযর থেে- রাজয জমু়ে পযনটর্ এবং সম্প্রোময়র পুর্রুজ্জীবর্ সমেনর্ 



 

 

র্রার সামে নবশাে বনহরঙ্গর্ উপমভাগ র্রমি পামরর্। থেইে সম্পমর্ন  িেয, রুট, নর্নেনষ্ট পানর্ন ং 
এোর্া, এবং নর্র্টবিী আর্র্নণ সহ, প্রর্মল্পর ওময়বসাইমট উপেভয।  
  
পেিারণা এবং হাইর্ র্রা পনরবার-বান্ধব, এবং সাধ্ারণি এর্ থেমর্ পাাঁি মাইে পনরসীমার মমধ্য 
হয় এবং এগুনে 60টিরও থবনশ থেট পার্ন , ঐনিহানসর্ স্থার্, পনরমবশগি সংরক্ষণ নবভাগ 
(Department of Environmental Conservation, DEC)-এর থেট েযান্ড, বর্যপ্রাণী এোর্া, বর্ 
সংরক্ষণ থেইে এবং পনরমবশ নশক্ষা থর্মে প্রোর্ র্রা হমে। নর্উ ইয়র্ন  রামজযর প্রেম নেমর্র 
হাইর্, থোমর্শমর্র নবশে, িরমযাট, প্রার্-নর্বন্ধর্ প্রময়াজর্ীয়িা এবং অ্নিনরক্ত িমেযর এর্টি 
িানের্া অ্র্োইমর্ parks.ny.gov এবং dec.ny.gov-এ পাওয়া যামব। আগ্রহী অ্ংশগ্রহণর্ারীমের 
িামের পেমন্দর থহাে সাইমটর নবশে থেখমি এবং থযখামর্ প্রময়াজর্ থসখামর্ প্রার্-নর্বন্ধর্ র্রমি 
উৎসানহি র্রা হয়।  
  
COVID-19 মহামারী এবং নর্রাপে বনহরঙ্গর্ নবমর্ােমর্র প্রময়াজর্ীয়িাগুনের র্ারমণ, এই বের 
থর্ার্ ব়ে েমের হাইর্ হমব র্া। স্ব-নর্মেন নশি থের্ থেমর্ শুরু র্মর র্মী- বা থস্বোমসবর্মের-
থর্িৃমত্ব সীনমি সংখযর্ অ্ংশগ্রহণর্ারীমের সামে হাইমর্র জর্য ইমভমের নবর্ল্পসমূহ উপেব্ধ রময়মে। 
সমস্ত হাইর্ আঞ্চনের্ COVID-19 সীমাবদ্ধিার আওিাধ্ীর্। মাস্ক বা মুমখর আবরণ বাধ্যিামূের্, 
এবং ধ্ারণ ক্ষমিার সীমাবদ্ধিা অ্ংশগ্রহণ সীনমি র্রমি পামর িাই নর্েু নবর্ল্প অ্বস্থার্ মাোয় 
রাখমি হমব। হাইর্গুনে জার্ুয়ানর মামসর শুক্রবার, শনর্বার বা রনববামর হমব, যামি 
অ্ংশগ্রহণর্ারীমের র্ামে সামানজর্ েরূত্ব বজায় রাখার সময় এবং স্থার্ োমর্ এবং এর্ইসামে িারা 
প্ররৃ্নির শীির্ােীর্ নবস্ময় উপমভাগ র্রমি পামরর্।  
  
বেম্বের পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "প্রেম নেমর্র হাইর্ অ্মর্র্ নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমের জর্য এর্টি জর্নপ্রয় ঐনিহয হময় উমেমে এবং আমরা আমামের নবনভন্ন পার্ন  এবং 
ঐনিহানসর্ স্থার্গুনেমি পনরবার এবং বনু্ধমের স্বাগি জার্ামর্ার জর্য উেগ্রীব। যনেও এই বেমরর 
র্মনসূিী আমগর র্টর্ার থেমর্ এর্টু আোো মমর্ হমি পামর, িাহমেও বনহরঙ্গমর্ অ্মের্ণ, এই 
শীির্ােীর্ প্রারৃ্নির্ েশৃয উপমভাগ র্রা, নপ্রয়জর্মের সামে সময় র্াটামর্া এবং আগামী বের শুরু 
র্রার জর্য এর্ নর্খুাঁি উপায়।”  
  
রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার, বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "COVID-19 মহামারীর 
এর্টি অ্প্রিযানশি, নর্ন্তু স্বাগি িোিে হমে থয আরও থবনশ সংখযর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীরা বান়ের 
র্াোর্ানে নবশ্বমামর্র নবমর্াের্মূের্ সুমযাগ অ্র্সুন্ধামর্ বনহরঙ্গমর্ এনগময় যামের্। আজ যখর্ 
আমরা 2020 সামের পািাটি ওেটামি এবং র্িুর্ বেমর প্রমবশ র্রমি প্রস্তুি হনে, DEC এবং 
থেট পামর্ন  আমামের সহমযাগীরা পযনটর্মের নর্উ ইয়মর্ন র প্রিুর জনম এবং পার্ন  আনবষ্কার র্রা 
অ্বযাহি রাখমি এবং প্রমিযমর্র জর্য উপমভাগমযাগয এবং স্বাস্থযর্র অ্নভজ্ঞিা নর্নিি র্রমি 
সামানজর্ েরূত্ব এবং অ্র্যার্য নর্মেন নশর্া থমমর্, নর্রাপমে এবং োনয়ত্বশীেভামব িা র্রমি উৎসানহি 
র্রমে।”  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__empiretrail.ny.gov_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=BPbb8pwi4PwNzbfIa5i71LkJBS4nRNmlzfkbSKap9qg&m=8PDFsrATEOyRXx3JYw95dHwg3ckOqVt1-4-5Hg_Zg20&s=qRwg5lulZwkCKlCMIAOATPg4Aj50flpO6jYMRG9AtSs&e=
https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?ft=36&lct=0
http://www.dec.ny.gov/outdoor/112174.html?fbclid=IwAR2CdptDF-2Ji361LfL1yrCaYkObIYWGok7bp1di_nBlvCQsanjbDp1SHdU


 

 

আই লাভ বর্উ ইয়কন  (I Love New York)-এর বর্িনািী পবরচালক রস বলবভ িম্বলর্, "এই বেরটি 
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের িামের েরজার ঠির্ বাইমর অ্মপক্ষা র্রা নবস্ময় এবং অ্যাডমভঞ্চারগুনে 
আনবষ্কামরর এর্টি র্িুর্ সুমযাগ র্মর নেময়মে। নর্উ ইয়র্ন  রাজয শুধ্মুাত্র পযনটর্মের জর্য এর্টি 
নবস্ময়র্র গন্তবয র্য়; এটা আমামের নর্মজমের উমোমর্ এর্টা নবশ্বমামর্র গন্তবয। প্রেম নেমর্র হাইর্ 
এবং র্িুর্ বেরটি, আমামের নর্মজমের এই আিযনজর্র্ রামজয নর্উ ইয়র্ন বাসীরা র্ী ভােবামসর্ 
িা খুাঁমজ থবর র্রার আমরর্টি সুমযাগ থেমব।"  
  
থযাগামযামগর িেয সহ অ্ঞ্চে দ্বারা সাজামর্া প্রেম নেমর্র হাইমর্র এর্টি িানের্া নর্ম্নরূপ:  
  
Western New York  
Allegany State Park- Red House; 716.354.9101 x.232  
DeVeaux Woods State Park, Niagara Falls; 716.282.5154  
Evangola State Park, Irving; 716.549.1050  
Fort Niagara State Park, Youngstown; 716.282.5154  
Genesee Valley Greenway, Hinsdale; 585.493.3614  
Genesee Valley Greenway, Cuba; 585.493.3614  
Genesee Valley Greenway Snowmobile Ride, Avon; 585.964.3614  
Hamlin Beach State Park, Hamlin; 585.964.2462  
Knox Farm State Park, East Aurora; 716.549.1050  
Letchworth State Park, Castile; 585.493.3680  
Niagara Falls State Park, Niagara Falls; 716.282.5154  
Plumbottom State Forest, Amity; 585.415.1521  
Reinstein Environmental Education Center, Depew; 716.683.5959  
  
Finger Lakes & Central New York  
Bowman Lake State Park/McDonough State Forest, Oxford; 607.334.2718  
Catharine Valley Trail, Watkins Glen; 607.535.4511  
Chenango Valley State Park, Chenango Forks; 607.648.5251  
Clark Reservation State Park, Jamesville; 315.415.8377  
Delta Lake State Park, Rome; 315.337.4670  
Finger Lakes Trail, Naples; 585.727.6495  
Finger Lakes Trail Peaceweavers Loop, Naples; 607.227.7957  
Fort Ontario State Historic Site, Oswego; 315.343.4711  
Glimmerglass State Park, Cooperstown; 607.547.8662  
Green Lakes State Park, Fayetteville; 315.637.6111  
Herkimer Home State Historic Site, Herkimer; 315.823.0398  
Montezuma Audubon Center, Savannah; 315.365.3580  
Norwich Greenway North, Norwich; 607.336.4628  



 

 

Rogers Environmental Education Center, Sherburne; 607.674.4733  
Rome Sands Plains Unique Area, Rome; 315.866.6330 ext. 119  
Taughannock Falls State Park, Trumansburg; 607.387.7041 ext. 131  
  
North Country/Adirondacks  
Goodnow Mountain, Newcomb; 518.582.4551 ext. 104  
John Brown Farm State Historic Site, Lake Placid; 518.744.7112  
Paul Smith's College Visitor Interpretive Center, Paul Smith's, 518-327-6241  
Point Au Roche State Park, Plattsburgh; 518.563.6444  
Robert G. Wehle State Park, Henderson; 315.938.5302  
Sackets Harbor Battlefield State Historic Site, Sackets Harbor; 315.646.2321  
Wellesley Island State Park, Fineview; 315.482.2479  
Wildway Overlook, Essex, 518.962.2287  
Greater Capital District  
Five Rivers Environmental Education Area, Delmar; 518.475.0291  
Grafton Lakes State Park, Grafton; 518.279.1155 x2  
Mine Kill State Park, North Blenheim; 518.827.6111  
Moreau Lake State Park, Gansevoort; 518.793.0511  
Saratoga Spa State Park, Saratoga Springs; 518.584.2000 x16  
  
Hudson Valley/Catskills  
FDR State Park, Yorktown; 914.245.4434  
Little Stony Point/Hudson Highlands State Park, Cold Spring; 845.224.7207  
John Jay Homestead State Historic Site, Katonah; 914.232.5651  
Minnewaska State Park Preserve, Peter's Kill, Kerhonkson; 845.255.0752  
Minnewaska State Park Preserve, Sam's Point, Cragsmoor; 845.647.7989  
North-South Lake, Haines Falls; 518-935-3735  
Olana State Historic Site, Hudson; 518.751.0344  
Old Croton Aqueduct State Historic Park, Dobbs Ferry; 646.303.1448  
Red Hill Fire Tower Trailhead, Denning; 845.256.3083  
Rockefeller State Park Preserve, Pleasantville; 914.666.6503  
Sterling Forest State Park, Tuxedo; 845.351.5907  
Taconic State Park - Copake Falls, Copake Falls; 518.329.3993  
Tivoli Bays Wildlife Management Area, Tivoli; 845.625.7198  
  
NYC & Long Island  
Bethpage State Park, Farmingdale; 516.249.0701  
Clay Pit Ponds State Park Preserve, Staten Island; 718-605-3970 ext. 201  



 

 

Connetquot River State Park Preserve, Oakdale; 631.581.1005  
Cupsogue Beach County Park, Westhampton; 631.444.0450  
Jones Beach State Park, Wantagh; 516.785.1600  
Hallock Preserve, Wading River; 631-315-5475  
Montauk Point State Park, Montauk; 631.668.5000  
Mt. Loretto Unique Area, Staten Island; 718.313.8591  
Ridge Conservation Area, Ridge; 631.444.0350  
Shirley Chisholm State Park, Brooklyn; 212.866.3100  
Sunken Meadow State Park, Kings Park; 631.269.4333  
বর্রাপম্বে, োবয়ত্বেীলভাম্বি, এিং স্থার্ীয়ভাম্বি িাইম্বর যার্  
নর্উ ইয়র্ন  রামজযর থে স্মাটন  * থে থসি * থে থোর্াে (PLAY SMART * PLAY SAFE * 
PLAY LOCAL) প্রিারণা িেমার্ COVID-19 জর্স্বাস্থয সংর্মটর সময় বানসন্দামের োনয়ত্বশীে 
নবমর্ােমর্ নর্ময়ানজি হমি উৎসানহি র্মর। নর্রাপমে বাইমর যাওয়ার জর্য নর্উ ইয়র্ন  থেট পার্ন  
এবং পনরমবশগি সংরক্ষণ নবভামগর সুপানরশগুনেমি সংক্রামর্ থরামগর নবস্তার র্মামর্ার জর্য থরাগ 
নর্য়ন্ত্রণ ও প্রনিমরাধ্ থর্ে (Centers for Disease Control and Prevention) এবং নর্উ ইয়র্ন  
রামজযর স্বাস্থয নবভাগ (New York State Department of Health)-এর নর্মেন নশর্া অ্ন্তভুন ক্ত 
রময়মে। থে স্মাটন  * থে থসি * থে থোর্াে নর্উ ইয়র্ন বাসীমের স্থার্ীয়ভামব নবমর্াের্ র্রমি, 
শারীনরর্ েরূত্ব অ্র্ুশীের্ র্রমি, সমস্ত বনহরঙ্গর্ অ্নভযাত্রীমের প্রনি শ্রদ্ধা প্রেশনর্ র্রমি, এবং 
নর্মজমের এবং অ্র্যমের সুরক্ষার জর্য সাধ্ারণ জ্ঞার্ বযবহার র্রমি উৎসানহি র্মর। এমর্নর্ 
বাইমর যাওয়ার সময়ও এর্টি মুমখাশ পরুর্। আমরা িমেযর জর্য, থেখুর্: 
https://parks.ny.gov/covid19/  
  
নর্উ ইয়র্ন  থেট অ্নিস অ্ব পার্ন স, নরনক্রময়শর্ এন্ড নহেনরর্ নপ্রজারমভশর্ 250 টিরও থবনশ 
পার্ন , ঐনিহানসর্ স্থার্, নরনক্রময়শর্ থেইে, গেি থর্াসন, থবাট েঞ্চ এবং আমরা অ্মর্র্ নর্েুর 
থেখভামের োনয়মত্ব রময়মে যা ভ্রমমণর জর্য বেমর 77 নমনেয়র্ মার্ুমর্র আর্ামগার্া র্মট। এই 
নবমর্াের্ এোর্াগুনে সম্পমর্ন  আরও িমেযর জর্য www.parks.ny.gov থেখুর্, নবর্ামূমেয NY থেট 
পার্ন স এক্সমোরার থমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড র্রুর্ অ্েবা 518.474.0456 র্ম্বমর র্ে র্রুর্। 
এো়োও, থিসবুর্, ইর্োগ্রাম এবং টুইটামর আমামের সামে সংযুক্ত থহার্।  
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আমরা সংবাে থপমি থেখুর্ www.governor.ny.gov 
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