অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রকম্বেলার স্টেট পাকন বপ্রজাভন (ROCKEFELLER STATE PARK
PRESERVE) জর্ে 346-একর স্ট াম্বর্েম্বর্র স্ট াষণা করম্বলর্

স্টেটম্বক স্ট াম্বর্ের্ প্রদার্ কম্বরম্বে স্ট বভ

রকম্বেলাম্বরর এম্বেট (David Rockefeller's Estate)

ঐবিহাবিক কোবরজ স্টরা গুবলম্বি (Carriage Roads) জর্গম্বণর প্রম্বিোবিকার রক্ষা কম্বর এিং
লোন্ডম্বেপ অটু ট রাম্বে
বপ্রজাভন স্থার্ীয় প্রজাবির স্বাম্বথন স্টোর্ িার্ন ি োদে ও কৃবষ স্টকম্বের (Stone Barns Center for
Food and Agriculture) িাম্বথ িমন্বম্বয় জবম িেিস্থাপর্া করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে ঘ াকান্টিমকা ন্টিমের (Pocantico Hills) রকমেোর
ঘেট াটন ন্টিজাভন মক 346-একর ঘ ামর্শর্ ঘেওয়া িমে ো ঘ ন্টভ রকমেোমরর এমেট ঘেটমক উ িার
ন্টেময়মে। এই অ্জনমর্র েমে ন্টিজামভন র ঘমাট জন্টমর ন্টরমাণ িমে 1,771 একর ো িা সর্ র্েী (Hudson
River) ঘেমক শুরু কমর টামকান্টর্ক াকন ওময় (Taconic Parkway) েনন্ত ন্টেস্তৃ ত, এেং এটি ন্টর্ন্টিত িমে ঘে
েযান্ডমে টি অ্টু ট োকমে এেং জর্গমণর জর্য ঘ াো োকমে।
"ন্টর্উ ইয়মকন ঘেমশর ঘসরা ন্টকেু াকন ও আউটম ার েযান্টসন্টেটি রময়মে, এেং রকমেোর ঘেট াকন ন্টিজামভন র
জর্য ঘ ন্টভ রকমেোমরর এই ঘ ামর্শর্ আমামের ঘেমটর জর্য আমরা একটি েুেনান্ত সম্পে িময় উঠমে",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ন্টর্উ ইয়মকন র মার্ুমষর জর্য এই উ িার ঘ ময় আন্টমই কৃ তজ্ঞ এেং আন্টম আমামের
ঘেমটর াকন গুন্টেমক আমামের অ্ন্টতন্টে ও ন্টর্উ ইয়কন োসীর উ মভামগর জর্য সুরন্টিত রা মত কাজ চান্টেময়
োমো।"
"ঘ ন্টভ রকমেোর এমেমটর এই উোর ঘ ামর্শর্ রকমেোর ঘেট াকন ন্টিজাভন মক ন্টেস্তৃ ত করমে এেং
ভন্টেষযমত জর্গমণর েযেিামরর জর্য এর সংরিণ ন্টর্ন্টিত করমে", স্টলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ স্টহাচু ল
িম্বলর্। " ুমরা ঘেমটর কন্টমউন্টর্টিগুন্টেমত জীের্োত্রার মাণ েৃন্টি করমত এেং েযন্টি ও ন্টরোরমক একন্টত্রত
িওয়ার ও ঘ োধুো করার একটি জায়গা কমর ন্টেমত সোর জর্য উন্মু স্থার্ অ্তযােশযক।"
ঘ ন্টভ রকমেোর অ্ন্টতন্টেমের অ্র্ুমন্টত ন্টেময়মের্ ঘে তারা তার সংেগ্ন িা সর্ াইর্ োমমনর (Hudson
Pines Farm) মমধয ন্টেময় েহু ঐন্টতিান্টসক কযান্টরজ ঘরা উ মভাগ করমত ারমে, এেং এই ঘ ামর্শর্ এটি
ন্টর্ন্টিত করমে ঘে ন্টেমর্াের্মূেক এইসে রাস্তায় জর্গমণর িমেশান্টধকার োকমে। তামের র্ামম করা এই
াকন টির িন্টত রকমেোর ন্টরোমরর েহুন্টেমর্র সমেনমর্র সংমোজর্ এই উ িার, ো 1983 সামে াকন টি
ততন্টরর র ঘেমক রকমেোর ন্টরোর ামকন র জর্য ঘে 1,400 একর জন্টম োর্ কমরমের্ তা আমরা েৃন্টি

করমে। াশা ান্টশ, ঘ ন্টভ রকমেোর 2015 সামে ন্টিজাভন টির সমেনমর্ একটি কােনকর এর্ম ামমি স্থা র্
করার জর্য 4 ন্টমন্টেয়র্ মান্টকনর্ োর োর্ কমরর্।
সংেগ্ন ঘোর্ োর্নস ােয ও কৃ ন্টষ ঘকন্দ্রও ঘ ন্টভ রকমেোর এমেট ঘেমক িায় 93 একর উ িার ায়। ঘোর্
োর্নস ােয ও কৃ ন্টষ ঘকন্দ্র ঘেট ামকন র সামে একটি সংরিণ োন্টধকার এ রান্টজ িময়মে, োর েমে এই 93
একর একটি সুরন্টিত অ্েস্থায় োকমে। ন্টিজাভন এেং ঘোর্ োর্নস ঘোমোন্টেঙ্কস এর মমতা স্থার্ীয় িজান্টতগুন্টের
স্বামেন মামঠর ঘর্টওয়াকন মক একসামে েযেস্থা র্া করমত চায়, এেং াস ও মাটির স্বাস্থয েৃন্টি করমত, কােনর্
স্বতন্ত্র রা মত, এেং ান্টর্ ধারণ কমর রা মত েনােৃন্টিমূেক গোন্টে শুচারণ করামত চায়।
রকমেোর ঘেট াকন ন্টিজাভন ঘেকোেে ন্টরোমরর কন্টেত ঘ াকান্টিমকা ন্টিে এমেমটর একটি উমে মোগয
অ্ংশ ন্টর্ময় গঠিত। রকমেোর ঘেট াকন ন্টিজাভন ও আমশ ামশর ন্টকেু এোকা সম্প্রন্টত ঘেমটর ঐন্টতিান্টসক স্থার্
ন্টর্েন্ধমর্ (State Register of Historic Places) তান্টেকােি িময়ন্টে এেং এমক জাতীয় ন্টর্েন্ধমর্
(National Register) াঠামর্া িময়মে, এর েমে ূমেন জর্ ন্ট . ও উইন্টেয়াম রকমেোমরর এমেট োকা এই
ন্টিজাভন ও আমশ ামশর ন্টকেু এোকামক “রকমেোর ঘ াকান্টিমকা ন্টিে এমেট ঐন্টতিান্টসক ঘজো”
("Rockefeller Pocantico Hills Estate Historic District") ন্টিমসমে র্ামকরণ করা িময়মে।
িন্টত েের রকমেোর ঘেট াকন ন্টিজাভন িায় 300,000 ঘোক িাাঁটমত, ঘেৌড়ামত, ঘ াড়ায় চড়মত এেং
ের্যিাণী ঘে মত আমস। র্যাশর্াে অ্ ু ের্ এমক “গুরুত্ব ূণন ান্ট এোকা” ("Important Bird Area") ন্টিমসমে
ঘ াষণা কমরমে।
স্টেট পাকন কবমের্ার স্টরাজ হাম্বভন িম্বলম্বের্, "ঘ ন্টভ রকমেোমরর িা সর্ াইর্ োমন ঘেমক ন্টিজামভন র
জর্য তার িেি উোর এই ঘ ামর্শর্ ন্টর্ন্টিত করমে ঘে এই সুন্দর েৃমশযর ঐন্টতিান্টসক েযান্ডমে ন্টর্ন্টেনমে
োকমে এেং আগামী েহু িজমন্মর মার্ুমষর জর্য উন্মুি োকমে। আমামের ঘেট াকন েযেস্থা আমামের
র্াগন্টরকমের উোরতা ও র্াগন্টরক মমর্াভামের কামে ঋণী - এেং রকমেোর ন্টরোর তামের মমধয অ্র্যতম।
এই উ িামরর জর্য আন্টম অ্তযন্ত কৃ তজ্ঞ।"
বর্উ ইয়কন স্টেম্বটর পাকন কাউবিম্বলর িভাপবি লুবি রকম্বেলার ওয়াম্বলটজবে িম্বলর্, "আমার চাচা
ঘ ন্টভ রকমেোমরর িেি এই অ্সাধারণ উ িার এটি ন্টর্ন্টিত করমে ঘে এই সুন্দর েযান্ডমে টি অ্টু ট এেং
জর্গমণর জর্য উন্মুি োকমে - েমে আগামী অ্মর্ক িজমন্মর অ্গন্টণত িাাঁটমত, ঘেৌড়ামত, ঘ াড়ায় চড়মত আসা
মার্ুষ ও িকৃ ন্টত ঘিন্টমকরা এটি উ মভাগ করমত ারমে। এোড়াও ঘেসে ান্ট , ঘমৌমান্টে, িজা ন্টত এেং
অ্র্যার্য ের্যিাণী োরা এই উ িামরর েমে উ কৃ ত িমে তামের কো ঘভমেও আন্টম আর্ন্টন্দত। ঘেসরকান্টর
েু য়া ন ন্টশম র এটি একটি োরুণ উোিরণ, াকন এেং ন্টরমেমশর িন্টত গভর্নর কুওমমার ঘজার অ্ঙ্গীকামরর সামে
জুটি ঘোঁমধ ন্টর্উ ইয়মকন র অ্সাধারণ ঘেট াকন েযেস্থামক এটি ুর্রায় জীের্ োর্ করমে।"
রকম্বেলার স্টেট পাকন বপ্রজাম্বভনর িন্ধু এর স্টপ্রবিম্ব ন্ট জজন গুবমর্া িম্বলর্, "এই জন্টমগুন্টে ন্টর্উ ইয়কন
ঘেটমক ন্টেময় ঘেওয়া িময়মে এেং সোর জর্য উন্মুি োকমে েমে আমরা ুেই ুন্টশ। াশা ান্টশ, সাম্প্রন্টতক
ঐন্টতিান্টসক এই র্ামকরণ ন্টর্ময়ও আমরা আর্ন্টন্দত এেং রকমেোর ন্টরোমরর জর্য এইসে কযান্টরজ ঘরাম র
স্থায়ী ন্টেমগন্টস িময় উঠা ঘে মত উেগ্রীে।"

স্টোর্ িার্ন ি োদে ও কৃবষ স্টকে এর বিইও বজল আইম্বজর্িাগন িম্বলর্, "এই জন্টমমত ুর্রুৎ াের্শীে
কৃ ন্টষ ও োমন- ন্টরচান্টেত ােযাভযামসর জর্য একটি ঘকন্দ্র ততন্টরর জর্য জর্াে রকমেোমরর সীমািীর্ স্বপ্ন র্া
োকমে আজমক ঘোর্ োর্নস ঘকমন্দ্রর ঘকামর্া অ্ন্টস্তত্ব োকতো র্া। এই স্বমপ্নর িন্টত তার অ্সাধারণ ঘর্তৃ ত্ব ও
েোর্যতার কারমণ ঘোর্ োর্নমসর কাজ ও িভাে সম্ভে িময়মে। আমরা তার িন্টত ন্টচরকৃ তজ্ঞ। এ র্, জর্াে
রকমেোমরর স্বমপ্নর কেযামণই, াকন ন্টিজাভন ও ঘকমন্দ্রর সামমর্ একটি অ্ভূ ত ূেন সুমোগ এমসমে এই জন্টমগুন্টের
সমন্টিত েযেস্থা র্া দ্বারা ভন্টেষযৎ িজমন্মর কেযামণ সমেনাচ্চ ইমকােন্টজকযাে ও কৃ ন্টষ মাত্রা অ্জনর্
করা। জর্গমণর োরুণ এই সংস্থার্টিমক জর্কেযামণ েযেিার করমত এই সংরিণ ন্টরকল্পর্াটি ততন্টর করমত
ন্টর্উ ইয়কন ঘেমটর সামে কাজ করমত ঘ মর আমরা ধর্য।"
গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মত্বর অ্ধীমর্, ন্টর্উ ইয়কন ঘেট এর আউটম ার ন্টেমর্াের্ েৃন্টি ও উন্নত করমত
ঐন্টতিান্টসক কাজ করমে। গভর্নমরর ন্টর্উ ইয়কন াকন স 2020 ঘিাগ্রাম (NY Parks 2020 program) িে
2011 ঘেমক 2020 সাে েনন্ত ঘেমটর াকন গুন্টের জর্য 900 ন্টমন্টেয়র্ মান্টকনর্ োর মূমেযর সরকান্টর
ঘেসরকান্টর তিন্টেে সংগ্রমির িন্টতশ্রুন্টত। ঘিাগ্রামটি শুরু িওয়ার র ঘেমক, ঘেট াকন 16,000 একমরর ঘেন্টশ
ভূ ন্টম অ্জনর্ কমরমে, ঘেট াকন , ঘেইে ও ঐন্টতিান্টসক সাইমটর িমেশান্টধকার েৃন্টি কমরমে ও োোর িোর্
কমরমে।
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