
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা এখর্ সংরক্ষম্বের জর্ে খুম্বল দেওয়া র্তুর্ ফ্রবিয়ার টাউর্ কোম্পগ্রাউম্বের জর্ে 
সংরক্ষম্বের কথা দ াষো কম্বরম্বের্  

  

আম্বগর বথম পাকন ম্বক র্তুর্ কম্বর সাবজম্বয় দতালা স্থার্ীয় অথনর্ীবতম্বক চাঙা করম্বি, অোবিরর্িাম্বক 

বিম্বর্ােমূলক সমু্ব াগগুবলর প্রম্বিেপথ বিসাম্বি কাজ করম্বি  

  

জরু্ 28 -অম্বটাির 14 এর জর্ে কোম্পাররা দেম্বটর র্তুর্তম কোম্পগ্রাউম্বে িুবকং করা শুরু 

করম্বত পারম্বির্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে অ্যাডিরর্িামক র্তুর্ ফ্রডিয়ার টাউমর্র কযাম্পগ্রাউন্ড, 

অ্শ্বামরাহর্ (Equestrian) এবং ডিমর্রমবলা বযবহামরর অ্ঞ্চল এখর্ ঘখালা আমে। আগামী গ্রীষ্মকাল - জরু্ 28, 

কলম্বাস ঘি উইমকন্ড (Columbus Day weekend) এর মাধ্যমম এটির সংরক্ষণ করা োমব - এবং ঘেমটর 

র্তুর্তম কযাম্পগ্রাউমন্ডর জর্য চাডহিা খুব ঘবডি হমব আিা করা হমে বমল আগ্রহী কযাম্পারমির আমগ ঘেমক 

কযাম্পসাইট বুক করুর্ (book campsites) এ বুক করমত উৎসাডহত করা হমে।  

  

" কযাডম্পং এবং জঙ্গমলর মমধ্য  ুমর ঘবড়ামর্া, মাে ধ্রা এবং ঘর্ৌকা চালর্ার মমধ্য, অ্যাডিরর্িামক ডবমর্ািমর্র 

সুমোগ অ্ফুরন্ত, এবং ফ্রডিয়ার টাউমর্র র্তুর্ কযাম্পগ্রাউন্ড ঘফডসডলটি এসবগুডলর প্রাণমকমে", গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সাইমটর তাজা হাওয়ায় শ্বাস ঘর্ওয়ার দ্বারা, আমরা এই অ্ঞ্চমলর আপর্ামির কী ঘিওয়ার 

আমে তা তুমল ধ্রডে এবং সারা ডবমশ্বর একটি আকাডিত গন্তবযস্থল ডহসামব অ্যাডিরর্িামকর পডরডচডত আরও 

মজবুত করডে।"  

  

"ফ্রডিয়ার টাউর্ হল অ্যাডিরর্িামক একটি প্রমবিপে (Gateway to the Adirondacks) ততডর করার জর্য 
গভর্নর কুওমমার পডরকল্পর্ার মলূ উমেিয ো ডভডজটরমির ডর্উ ইয়মকন র প্রাকৃডতক ঘসৌন্দমেনয আকৃষ্ট করমব এবং 
স্থার্ীয় অ্েনর্ীডতমক চাঙা করমব", দলম্বের্োি গভর্নর কোবথ দিাচুল িম্বলর্। "ডভডজটররা েখর্ তামির 

পরবতী ভ্রমমণর পডরকল্পর্া করমব, ফ্রডিয়ার টাউর্ তখর্ অ্যাডিরর্িামক োকা ঘেট ঘফডসডলটিগুডলর মত 

অ্র্র্য বহু সুমোগ সুডবধ্ার মাধ্যমম অ্ভূতপূবন অ্র্ুভূডত প্রিার্ করমব োমত ঘে ঘকামর্া বয়মসর এবং সক্ষমতার 

মার্ুষ এই অ্ঞ্চলটি অ্মেষণ ও উপমভাগ করমত পামরর্।"  

  

আমগকার ফ্রডিয়ার টাউর্ ডেম পামকন র সাইমট পডরমবি সংরক্ষণ িপ্তর (Department of Environmental 

Conservation, DEC)-পডরচাডলত কযাম্পগ্রাউন্ড, সাধ্ারণ পডরমষবা কােনালয় (Office of General 

Services) এবং C.T. ঘমল অ্যামসাডসময়টমসর (C.T. Male Associates) সহমোডগতায় ডিজাইর্ করা 
হময়ডেল। এটি কযাডম্পং এবং ডভডজটরমির ডবমর্ািমর্র ডবডভন্ন সুডবধ্াগুডল বমন্দাবস্ত করমত 91 টি কযাম্পসাইটমক 

অ্ন্তভূন ক্ত কমর, োর মমধ্য আমে:  

  

https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/


 

 

• DEC এর অ্টার ডিক হসন ঘেল (DEC's Otter Creek Horse Trail) ঘফডসডলটির কযাডম্পং 
অ্ঞ্চমলর মমিমলর অ্র্ুকরমণ 33 টি সাইট সহ একটি অ্শ্বামরাহমর্র কযাডম্পং অ্ঞ্চল। অ্ঞ্চলটিমত আমে 

ইমলকডেকাল হুকআপ এবং একটি পযাডভডলয়র্;  

• ইমলকডেকাল হুকআপ, ফায়ারমেস, এবং সুডবধ্াজর্কভামব অ্বডস্থত ওয়াটার স্পাইগট সহ 13 টি 

সাইমটর জর্য জায়গা সহ একটি ডবমর্াির্মূলক গাড়ী (recreational vehicle, RV) এবং ঘেলার 

কযাডম্পং অ্ঞ্চল। RV অ্ঞ্চমল একটি ঘখলার মাঠও আমে;  

• ঘমাট 45 টি ঘটি সাইট সহ একটি ঘটি কযাডম্পং অ্ঞ্চল, োর মমধ্য আমে ডতর্টি গ্রুপ কযাডম্পং সাইট; 

ডতর্টি ওয়াক-ইর্ কযাডম্পং সাইট; ইমলকডেক গাড়ী চাজন  করার জায়গা সহ চারটি সাইট; িটুি স্নার্ 

করার জায়গা; ঘখলার মাঠ; এবং িটুি পযাডভডলয়র্;  

• কযাম্পার এবং ডভডজটরমির একটি পযাডভডলয়র্ উপমভাগ করার জর্য স্ক্রর্ র্িীর (Schroon River) 

তীর বরাবর একটি মরশুডম ডিবা-বযবহামরর অ্ঞ্চল, িটুি ঘখলার মাঠ, িটুি ইমলকডেক গাড়ী চাজন  করার 

জায়গা, এবং একটি আরাম করার জায়গা োকমব।  

• ফ্রডিয়ার টাউর্ কযাম্পগ্রাউন্ড, অ্শ্বামরাহর্ এবং ডিবা বযবহামরর অ্ঞ্চমলর মমধ্য, পাময় ঘহমট চলার পমের 

একটি ঘর্টওয়াকন , ডভডজটরমির চারটি ঘিখার জায়গায় ডর্ময় োমব: স্ক্রর্ র্িী বরাবর িটুি জায়গা এবং 
উপর ঘেমক একটি অ্ক্সমবা জলাভূডম ঘিখার জায়গা।  

  

কযাম্পগ্রাউন্ড, গভর্নর কুওমমার একটি উন্নয়র্মূলক প্রকল্প Adventure NY উমিযাগ, সমস্ত বয়মসর এবং 
সক্ষমতার মার্ুষমির অ্যামক্সস প্রিার্ করমত ডিজাইর্ করা এবং প্রডতবন্ধী আইমর্র অ্ধ্ীর্ আমমডরকার্মির 

(Americans with Disabilities Act, ADA)-সামে সঙ্গডতপূণন বমন্দাবস্ত এখামর্ আমে। ঘফডসডলটিটির 

সাবনজর্ীর্ ডিজাইর্, প্রবীর্ এবং ডিশু োকা পডরবারবগন সহ প্রমতযকমক সমস্ত সুমোগ সুডবধ্া অ্যামক্সস করার 

সুমোগ ঘিয় ো গভর্নমরর ডর্উ ইয়কন মক ঘিমির মমধ্য প্রেম বয়স-বান্ধব ঘেট করার 2018 ডর্বনাহী আমিি 

(Executive Order) এর সামে সঙ্গডতপূণন। সমস্ত কযাম্পসাইট, স্নামর্র জায়গা, এবং ঘিৌচাগার গমর্মোগয। 

সমস্ত কযাম্পসাইট গমর্মোগয ভামব ডিজাইর্ করা ডপকডর্ক ঘটডবল ও ফায়ারমেস সহ সমূ্পণনভামব গমর্মোগয। 

ঘসইসামে, কযাম্পগ্রাউন্ডটিমত আমে িটুি ADA-অ্র্ুকূল ঘ াড়ায় চড়ার ঢালু হময় োওয়া পে।  

  

একটি জায়গা সংরক্ষণ করমত এবং আপর্ার অ্যাডিরর্িাক্স অ্যািমভঞ্চামরর পডরকল্পর্া শুরু করমত সংরক্ষমণর 

ওময়বসাইট (reservations website) টি ঘিখুর্। EST. ডর্মনামণর সময়মরখার উপর ডর্ভন র কমর, পরবতী 
সমময় অ্র্য তাডরখ প্রকাি করা হমত পারে । কযাম্পগ্রাউন্ড সম্পমকন  আরও ডবস্তাডরত তমেযর জর্য DEC-এর 

ওময়বসাইট ঘিখুর্।  

  

তার 2017 ঘেট অ্ফ িযা ঘেট বকৃ্ততায়, র্েন হািসর্ টাউমর্ র্েনওময়র এডক্সট 29 এ গভর্নর কুওমমা একটি 

পেনটর্ ঘকে স্থাপমর্র মাষ্টার েযার্ ততডরর কো ঘ াষণা কমরডেমলর্। আপার হািসর্ ডবমর্াির্ ঘকে (Upper 

Hudson Recreation Hub) মাষ্টার েযার্ (Master Plan) অ্যাডিরর্িামকর প্রমবিপে ো অ্যাডিরর্িাক 

পামকন র স্থার্ীয় ও আঞ্চডলক আউটমিার ডবমর্াির্মূলক অ্ডভজ্ঞতাগুডলমক সংেুক্ত করমব, পেনটর্মক উন্নত করমব 

এবং র্েন কাউডির আঞ্চডলক অ্েনর্ীডতমক মজবুত করমব, ঘসটি স্থাপর্ করার ঘেমটর প্রমচষ্টার অ্ংি ডহসামব 

ফ্রডিয়ার টাউর্ কযাম্পগ্রাউমন্ডর জর্য পডরকল্পর্াগুডলমক অ্ন্তভূন ক্ত কমর। ডর্উ ইয়কন  ঘেট এবং িযা ওমপর্ ঘস্পস 

ইর্ডেটিউট (Open Space Institute, OSI), অ্যাডিরর্িামকর আমিপামির পাাঁচটি টাউমর্র সামে একমোমগ 

কাজ কমর, স্থার্ীয় সুমোগ সুডবধ্া উন্নত করমত, প্রমবিমোগযতা সম্প্রসাডরত করমত, এবং পামকন  আসা ডভডজটমরর 

সংখযা বৃডি করমত একটি র্তুর্ ডবমর্াির্ ঘকমের জর্য একটি ব্লুডপ্রি ততডর করমত চযামজর্ ঘকাম্পাডর্মক 

(Chazen Companies) ভার ডিময়মে।  

  

http://www.dec.ny.gov/62.html
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-executive-order-support-new-york-first-age-friendly-state-country
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-executive-order-support-new-york-first-age-friendly-state-country
https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/
https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/
https://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-master-plan-32-million-gateway-adirondacks-northway-exit-29
https://www.dec.ny.gov/lands/108738.html


 

 

মাষ্টার েযামর্র একটি মুখয উপািার্ হল র্েন হািসর্ (North Hudson) এবং এমক্সস কাউডির (Essex 

County) মাডলকার্াধ্ীর্ প্রায় 91 একর জডমমত র্তুর্ DEC কযাম্পগ্রাউন্ড গমড় তুলমত ডর্উ ইয়কন  ওয়াকন মসর 

(NY Works) মাধ্যমম একটি 19 ডমডলয়র্ িলামরর ডবডর্ময়াগ। সংরক্ষমণর সুডবধ্াজর্ক িতন াবলী অ্র্ুোয়ী ো 
অ্র্যার্য DEC কযাম্পগ্রাউন্ডে  ঘিখা োয় র্া এরকম সুমোগ সুডবধ্াগুডল প্রিার্ করমত সাইটটির ভূসংস্থার্ এবং 
প্রাকৃডতক তবডিষ্টযগুডল সংরক্ষণ করমত সুমোগ ডিময় ডিজাইর্ করা কযাম্পগ্রাউন্ডটি DEC অ্পামরট করমব।  

  

DEC কবমের্ার দিবসল দসম্বগাস িম্বলর্, "ফ্রডিয়ার টাউমর্র অ্ডভজ্ঞতামক অ্যাডিরর্িামক কামের ও িমূরর 

ঘেমক আসা ডভডজটমর রূপান্তডরত করার গভর্নর কুওমমার উচ্চাকািী িডৃষ্টভঙ্গী উপলডি করার ডিমক আজ হল 

আমরা একটি ঘচামখ পড়ার মত পিমক্ষপ। এই ঘফডসডলটিমত আসা পডরবারবগন এবং মার্ুষজর্ অ্পরূপ ঘসৌন্দেনয 
ঘিখমত পামবর্ এব   স্মরণীয় ঘরামামঞ্চর অ্র্ুভূডত পামবর্ ো সারাজীবর্ মমর্ োকমব। আডম প্রমতযকমক এখর্ই 
তামির অ্যাডিরর্িামক েুটি কাটামর্ার পডরকল্পর্া শুরু করমত এবং এই অ্সাধ্ারণ র্তুর্ ঘফডসডলটিমত একটি 

জায়গা সংরক্ষণ করার ঘক্ষমে প্রেম হমত উৎসাডহত করডে।"  

  

OGS কবমের্ার দরাআর্ দিসটিম্বটা িম্বলম্বের্, "এই প্রকমল্প কামজর ঘক্ষমে OGS এবং DEC-র মমধ্য 
আিাতীত অ্ংিীিাডরমের ফলস্বরূপ এমর্ একটি গন্তবযস্থল ততডর হময়মে ো আসল ফ্রডিয়ার টাউমর্র আমগর 

সৃ্মডত ডবজডড়ত ডভডজটর এবং র্তুর্ অ্র্ুগামীমির আকষনণ করমব এবং োরা প্রেমবামরর জর্য অ্যাডিরর্িাক 

অ্ডভজ্ঞতা আডবষ্কার করমব। পরবতী প্রজমের মার্ুষ োরা আমামির ঘেট ঘিখমত আসমব এবং 'I Love NY' 

বলার আরও একটি কারণ খুাঁমজ পামব, তামির জর্য একটি অ্সাধ্ারণ েুটি কাটামর্ার জায়গা পুর্রাডবনষ্কার করমত 

আমরা েখর্ এই আিাজর্ক প্রকল্পটি শুরু কমরডেলাম গভর্নর কুওমমা আমগ োকমত ঠিক ঘসটাই কল্পর্া 
কমরডেমলর্।"  

  

প্রকল্পটির আরমের সময়, OGS জর্সটাউমর্র ওময়সর্ গ্রুপমক (The Wesson Group) একটি সাইট 

প্রস্তুমতর পযামকমজর বরাত ঘির্। র্তুর্ কযাম্পগ্রাউন্ড, অ্শ্বামরাহর্ ঘকে, এবং ডিবা বযবহামরর অ্ঞ্চমলর জর্য 
বরাত ঘিওয়া হয় েযাটসবামগনর Luck Bros. Inc. ঘক; ইমলকডেমকর কামজর জর্য সাইরাডকউমসর একটি র্াডর 

মাডলকার্াধ্ীর্ বযবসাডয়ক প্রডতষ্ঠার্ (Women-Owned Business Enterprises, WBE) Weydman 

Electric, Inc. ঘক; এবং োডম্বং এবং ঘমকাডর্কযাল কাজকমমনর জর্য েযাটসবামগনর L.H. LaPlante 

Company, Inc. ঘক।  

  

কযাম্পগ্রাউমন্ডর ডিজাইর্টি প্রাকৃডতক পডরমবিমক েতটা সেব ক্ষডতগ্রস্ত র্া কমর ডিজাইর্ করা হময়মে, এবং 
ডিজাইর্টিমত গােপালা, জলাভূডম এবং ভূসংস্থার্ সংরক্ষমণর কোও সুডবমবচর্া করা হময়মে। সড়ক, রাস্তা াট, 

এবং সুমোগ সুডবধ্াগুডলমত ঘপৌাঁোবার পেগুডলমত ভূডমর্াি এবং বৃক্ষ ডর্ধ্র্ সীডমত করার একটি প্রমচষ্টায় 

প্রাকৃডতক ঘগ্রিগুডল অ্র্ুসরণ করা হময়মে। অ্শ্বামরাহমর্র কযাডম্পং অ্ঞ্চমল পাডকন ং এবং কযাডম্পং সারমফস ডপচ 

ডসমমি োমত জল পড়মল ডপেল হয় তা বযবহার র্া কমর খসখমস সারমফস বযবহার করা হময়মে। এই সারমফস 

পড়া জল মাটির সামে ঘমিার আমগ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করমব। এটি একটি বৃহৎ বষনার জল বযবস্থাপর্া এবং 
অ্ডতডরক্ত বৃক্ষ ডর্ধ্মর্র প্রময়াজর্ীয়তা িরূীভূত কমর। সাইমটর মমধ্য বজন য জমলর বমন্দাবমস্তর জর্য ঘোমটা 
ফুটডপ্রি েুক্ত বজন য জল ঘিাষমণর বমন্দাবস্ত বযবহার করা হময়মে ো বৃক্ষ ডর্ধ্র্মক সীডমত কমর। বৃক্ষ ডর্ধ্র্ 

ঘেমক ঘে কাঠ পাওয়া ঘগমে তা বজন য জমলর ডলফট ঘেিমর্ গন্ধ ডর্য়ন্ত্রণ ডফল্টারগুডলমত পুর্বনযবহার করা হময়মে।  

  

কযাম্পগ্রাউমন্ডর সামে আমিপামির অ্ঞ্চমলর সংমোগ কমর ডবডবধ্-বযবহার এবং অ্শ্বচালর্ার পমের একটি র্তুর্ 

ঘর্টওয়াকন  ডিজাইর্ করা হমে। আিা করা হমে ঘে ডর্উ ইয়কন  ঘেট রুট (NYS Route) 9 এবং স্ক্রর্ ঘলক-

র্েন হািসর্ ঘস্নামমাবাইল (Schroon Lake-North Hudson Snowmobile) পমের ঘর্টওয়াকন  ো 'টি ঘটা 



 

 

ঘকা লাইর্ ঘেল (Ti to Co Line Trail)', ডহসামব পডরডচত ঘসটি বরাবর ডবিযমার্ পমের ঘর্টওয়ামকন র সামে 

কযাম্পগ্রাউমন্ডর পেমক সংেুক্ত করমব এবং পূমবন হযামন্ড পন্ড ওয়াইল্ড ফমরমের সামে পডিমম পালমার পন্ড 

ডিমজর সংমোগ প্রিার্ করমব, এবং বডরয়াস পন্ডস েযাক্ট এবং এমসক্স ঘচর্ ঘলকস ঘেক্স সহ সরকাডর 

মাডলকার্াধ্ীর্ জডমগুডলর ডিমক চমল োমব।  

 

বসম্বর্টর দিটি বলটল িম্বলম্বের্, "র্েন হািসমর্র অ্যাডিরর্িামকর এই অ্তযন্ত গুরুেপূণন অ্ংমির সম্প্রিায় এই 
ডবডর্ময়ামগর ফমল অ্ডতিয় উপকৃত হওয়ার সুমোগ পামের্। ডর্মনামণর কাজগুডল ইডতমমধ্য অ্েনর্ীডতমক চাঙা 
কমর তুমলমে। ডকন্তু এখর্ আসল উমেজর্া শুরু হময়মে ঘেমহতু োরা কযাডম্পং সংরক্ষণ কমরমের্ তারা 
অ্যাডিরর্িামক তামির ডবমিষ ভ্রমমণর জর্য অ্ধ্ীর আগ্রমহ অ্মপক্ষা করমের্। আডম আর্মন্দর সামে গভর্নর 

কুওমমার প্রস্তাডবত ঘেট বামজমট অ্েনায়মর্ সমেনর্ কমরডে, গভর্নর কুওমমা শুধ্ু স্বীকারই কমরর্ডর্ তার সামে 

আমামির অ্ঞ্চমল পেনটমর্ ডবডর্ময়ামগর গুরুেমক অ্গ্রাডধ্কার ডিময়মের্, এবং ডর্িঃসমন্দমহ ডভডজটরমির একটি 

অ্তযন্ত মমর্ারম অ্ডভজ্ঞতা প্রিার্ করমব এমর্ ডকেু ততরি  করার জর্য কডমির্ার ঘসমগাস এবং DEC ঘক 

সম্প্রিাময়র সামে কাজ করার জর্য ধ্র্যবাি জার্াই।"  

  

অোম্বসমব্লী সেসে িোর্ দেক িম্বলম্বের্, "র্তুর্ ফ্রডিয়ার টাউর্ কযাম্পগ্রাউন্ড, অ্শ্বামরাহর্ এবং ডিবামলামক 

বযবহামরর অ্ঞ্চল, অ্যাডিরর্িাক পামকন র ো ঘিওয়ার আমে ঘসই সমস্ত অ্ভূতপূবন সুমোগ সুডবধ্া এবং সুন্দর 

সংস্থামর্ উপমভাগ করার জর্য ঘে ঘকামর্া ধ্রমণর সক্ষমতা েুক্ত ডভডজটরমির সুমোগ প্রিার্ করমব। এই র্তুর্ 

ঘফডসডলটিটি ডবডবধ্ বযবহামরর অ্শ্বামরাহমর্র পমের সামে র্তুর্ ডবমর্াির্মূলক সুমোগ ঘিমব। এই অ্শ্বামরাহমর্র 

পে একটি অ্তযাধ্ুডর্ক কযাডম্পং অ্ডভজ্ঞতার সামে সামে আমি পামির পেগুডলর সামে সংমোগ করমব। এই 
ডবডর্ময়াগ অ্যাডিরর্িামক পেনটর্ ডিমল্পর উন্নডত অ্বযাহত রাখমব এবং আমি পামির সম্প্রিাময়র জর্য প্রচুর র্তুর্ 

অ্েননর্ডতক সুমোগ ততডর করমব।"  

  

র্থন িািসর্ টাউম্বর্র সপুারভাইজার দেফাবর্ বিজাবলয়া িম্বলম্বের্, "র্েন হািসর্ টাউমর্র হময়-আমরা 
NYSDEC এবং র্তুর্ ফ্রডিয়ার টাউর্ কযাম্পগ্রাউন্ড, অ্শ্বামরাহর্ এবং ডিবাা্কামল বযবহামরর ঘফডসডলটিমক 

স্বাগত জার্াই। আমরা Adventure NY উমিযামগর একটি অ্ংি হময় এবং 'অ্যাডিরর্িাকমসর প্রমবিপে' এর 

আময়াজক হময় সোডর্ত। মাষ্টার েযামর্র এই পেনায়টি সমূ্পণন হওয়ার কাোকাডে ঘিখমত পাওয়া খুবই 
উমেজর্াপূণন এবং ফ্রডিয়ার টাউর্ আবার 'জীডবত' হময় উঠমব ঘিখার জর্য আডম অ্ধ্ীর আগ্রমহ অ্মপক্ষা করব। 

অ্মর্মকই সংরক্ষমণর জর্য ডজজ্ঞাসাবাি কমরমের্ এবং আমার ঘকামর্া সমন্দহ ঘর্ই ঘে খুব কম সমময়র মমধ্যই এই 
কযাম্পগ্রাউন্ড ভডতন  হময় োমব।"  

  

র্থন িািসর্ টাউম্বর্র আম্বগর সপুারভাইজার রর্ মুর িম্বলম্বের্, "তার 2017 ঘেট অ্ফ িযা ঘেট 

বকৃ্ততায়, র্েন হািসর্ টাউমর্ র্েনওময়র এডক্সট 29 এ গভর্নর কুওমমা একটি পেনটর্ ঘকে স্থাপমর্র মাষ্টার েযার্ 

ততডরর কো ঘ াষণা কমরডেমলর্। আডম উল্লাডসত ঘে আমরা র্তুর্ ফ্রডিয়ার টাউর্ কযাম্পগ্রাউন্ড, অ্শ্বামরাহর্ 

এবং ডিবা বযবহামরর অ্ঞ্চমলর জর্য সংরক্ষণ গ্রহণ করমত চমলডে এবং আমরা এখর্ বলমত পাডর, 2019 সামলর 

28 ঘি জরু্ ঘেমক, আমরা বযবসার জর্য উেকু্ত (WE ARE OPEN FOR BUSINESS)! এই র্তুর্ 

ডবমর্াির্ ঘকে অ্যাডিরর্িামক একটি প্রমবিপে ততডর কমর এবং র্েন হািসমর্র ঘকমে হওয়ামত সমগ্র ঘেট এবং 
ইষ্ট ঘকাে ঘেমক ডভডজটর ডর্ময় আসমব। বডরময়স পন্ডস েযাক্ট এবং এমসক্স ঘচর্ অ্ফ ঘলকমসর সামে, পডরকডল্পত 

কডমউডর্টি সংমোগকারী ফাইভ টাউর্স আপার হািসর্ ঘরক হাব অ্ফ ডমর্াভন া (Five Towns Upper 

Hudson Rec Hub of Minerva), ডর্উকম্ব (Newcomb), ইডন্ডয়ার্ ঘলক (Indian Lake), লঙ ঘলক 

(Long Lake) এবং র্েন হািসর্ এর মমধ্য ডবস্তার লাভ কমর, এটি র্তুর্ এবং অ্র্র্য ডবমর্াির্মূলক সুমোগ 

প্রিার্ করমব ো এটিমক অ্যাডিরর্িাক পামকন র ো ঘিওয়ার আমে তা উপমভাগ করমত ডবশ্ববযাডপ মার্ুমষর কামে 



 

 

এটিমক একটি আকাডিত গন্তবযস্থল বার্ামব। র্তুর্ কমনসংস্থার্ এমর্ এবং বযবসার উন্নডতর জর্য সুমোগ ততডর 

কমর র্েন কাডির অ্েনর্ীডতমক পুর্রুজ্জীডবত করমত গভর্নর কুওমমার িরূিডিনতা এবং অ্ডবরাম িায়বিতার জর্য 
আডম তামক আন্তডরকভামব কৃতজ্ঞতা জার্াই। এই র্তুর্ ডবমর্াির্মূলক সুমোগমক সেব কমর তুলমত কডমির্ার 

ঘসমগাস এবং তার কমীমির িরূিডিনতা এবং অ্ডবরাম িায়বিতার জর্য আডম তামির ধ্র্যবাি জার্ামত চাইব।"  

  

ের্ বগবলয়াে, দচয়ারমোর্, এম্বসক্স কাউবি দিািন  অফ সপুারভাইজারস, এিং টাউর্ 

সপুারভাইজার, টাউর্ উইলসম্বিাম্বরা িম্বলম্বের্, "আপার হািসর্ ডবমর্াির্ ঘকমের সফল ও চলমত োকা 
উন্নয়মর্ NYSDEC এবং র্েন হািসর্ টাউমর্র একজর্ অ্ংিীিার হমত ঘপমর এমসক্স কাউডি গডবনত। এই 
উমিযাগ অ্ঞ্চলটির এব   ডবমিষ কমর এমসক্স কাউডির জর্য একটি অ্সাধ্ারণ অ্র্ুমপ্ররণা। ফ্রডিয়ার টাউর্ 

ইকুইর্ (Frontier Town Equine) ঘফডসডলটি এবং কযাম্পগ্রাউন্ড এর উমদ্বাধ্মর্র মাধ্যমম উন্নয়মর্র এই 
পেনাময়র দ্রুত রূপান্তর এমসক্স কাউডি এবং ডর্উ ইয়কন  ঘেমটর র্াগডরকমির ঘসবায় সাফমলযর একটি প্রকৃত 

মমিল।"  

  

বকম এবলমোর্, ওম্বপর্ দেস ইর্বেটিউট দপ্রবসম্বিি এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া িম্বলম্বের্, " 

ডবমর্াির্মূলক সুমোগ সম্প্রসারণ ো অ্যাডিরর্িাক পামকন র এই অ্ঞ্চমলর সংস্থার্গুডলর সাবনজর্ীর্ উপমভাগমক 

েরাডেত করমব তামত অ্ংিীিার হমত ঘপমর িযা ওমপর্ ঘস্পস ইর্ডেটিউট গডবনত। ভূডম সংরক্ষণ, ঘকৌিলগত 

ডবমর্াির্, এবং এই অ্ভূতপূবন লযান্ডমকা্ প উপমভাগ করমত ডভডজটর ঘটমর্ আর্মত গভর্নর কুওমমার িায়বিতার 

জর্য িংসা করা উডচৎ।"  

  

রে্াবে বপটারসর্, এম্বসক্স কাউবি দিািন  অফ সপুারভাইজাম্বরর প্রাক্তর্ দচয়ারমোর্, এিং টাউর্ 

সপুারভাইজার, উইলবমংটর্ টাউর্, িম্বলম্বের্, "এটি হল DEC এর ঘে অ্ভূতপূবন িিনর্ ডেল তার উমোচর্ 

এবং এটি অ্যাডিরর্িামক্সর িডক্ষণ অ্ংমির এবং এমসক্স কাউডিমক পুর্রুজ্জীডবত করমব।"  

  

2011 সামল পি পাওয়ার পর ঘেমক, গভর্নর কুওমমা পুমরা ঘেটজমুড় পেনটর্ ডিমল্প অ্ভূতপূবন ডবডর্ময়াগ কমরমের্, 

োর ফমল ঐডতহাডসক মাোয় অ্ডতডে এবং সরাসডর খরচ ঘিখা ঘগমে। 2017 সামল, ডর্উ ইয়মকন  ঘরকিন  সংখযক 

243.8 ডমডলয়র্ পেনটক আমসর্ োরা 67.6 ডমডলয়র্ িলার খরচ কমরমে, ো টার্া চতুেন বেমরর মত সবনমমাট 

100 ডবডলয়র্ িলামরর অ্েননর্ডতক প্রভাব ঘফমলমে। বাডষনক 938,800 চাকুরী সমেনর্ কমর পেনটর্ এখর্ 

ঘেমটর তৃতীয় বৃহেম চাকুরীিাতা।  

  

2017 সামল অ্যাডিরর্িামক 12.4 ডমডলয়মর্র ঘবডি মার্ুষ এমসমের্ - 2016 সামলর তুলর্ায় 460,000 ঘবডি, 

এবং 2011 সাল ঘেমক প্রায় 20-িতাংি বৃডি ঘপময়মে। আঞ্চডলক পেনটর্, ঘেট ও স্থার্ীয় কমর 178 ডমডলয়র্ 

িলার সহ 1.4 ডবডলয়মর্র ঘবডি িলার ডভডজটরমির প্রতযক্ষ খরচ সৃডষ্ট কমর, এবং েয়টি কাউডি জমুড় 

21,300-র ঘবডি কমনসংস্থামর্ সহায়তা কমর।  

  
###  
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