
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে 2018 সাম্বল ঘেট পাকন গুম্বলাম্বে ঘমাট 74 বমবলয়র্ দেনর্ার্থী 
পবরদেনর্ কম্বর র্েুর্ ঘরকর্ন  গম্বে  

  

পরু্রুজ্জীবিে পাকন  িেিস্থায় পমূ্বিনর িছম্বরর ঘেম্বয় 2.5 বমবলয়র্ হাম্বর দেনর্ার্থীর সংখ্ো ক্রমাগে 

ঘিম্বে েম্বলম্বছ  

  

2011সাম্বল গভর্নর কুওম্বমা দাবয়ত্ব ঘর্য়ার পর ঘর্থম্বক ঘেট পাম্বকন  দেনর্ার্থীর সংখ্ো 28 েোংে 

ঘিম্বেম্বছ  

  

র্েুর্ ঘেয়ারম্বোগে এম্পায়ার পাস (Empire Pass) এর কারম্বণ বিবক্র 31 েোংে ঘিম্বে র্েুর্ 

ঘরকর্ন  গম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে 2018 সামে নর্উ ইয়মকন র ঘেট পাকন , ঐনিহানসক স্থার্, 

কযাম্পগ্রাউন্ড ও ঘেেগুনেমি প্রায় 74 নমনেয়র্ দর্নর্ার্থী পনরদর্নর্ কমর ো পূমবনর সব ঘরকর্ন  ঘভমে র্িুর্ ঘরকর্ন  
গমে। এই মাইেফেক সাি বছর ধমর ক্রমাগি দর্নর্ার্থীর সংখ্যা বৃনির নর্দর্নর্ এবং উপস্থাপর্ কমর ঘে 

সামনগ্রকভামব দর্নর্ার্থীর সংখ্যা 28 র্িাংর্—বা 16.2 নমনেয়র্ বৃনি ঘপময়মছ—2011 সামে গভর্নর দানয়ত্ব 

ঘর্য়ার পর ঘর্থমক।  

  

"ঘেট পাকন গুমো নর্উ ইয়মকন র পেনটর্ অ্র্থনর্ীনির ঘকন্দ্রনবন্দ ুো আমামদর নবর্াে ঘেমটর ইনিহাস আনবষ্কার এবং 
ঘসৌন্দেন উপমভামগর জর্য সারা নবমের দর্নর্ার্থীমদর আকষনণ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর পাকন , 
কযাম্পগ্রাউন্ড ও ঐনিহানসক স্থার্গুমোমক সংরক্ষণ ও আধুনর্কায়র্ করার জর্য পাকন স 2020 (Parks 2020) 

উমদযাগ এবং অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন নবনর্ময়ামগর মাধযমম, আমরা ক্রমাগি স্থার্ীয় অ্র্থনর্ীনিমক চাঙ্গা রাখ্নছ এবং 
নর্উ ইয়মকন র অ্র্ুপম নবমর্াদর্ সুনবধাগুমোর অ্নভজ্ঞিা োমভর জর্য পনরবারগুমোমক উৎসানহি করনছ।"  

  

"গি সপ্তামহর ছুটিমি আনম নর্উ ইয়মকন র সবমচময় বে ঘেট পাকন  অ্যানেগযানর্মি র্ীিকােীর্ কযানম্পং করার 

জর্য নগময়নছোম এবং আনম র্ায়াগ্রা জেপ্রপামি নর্উ ইয়মকন র সবমচময় পুরাির্ পামকন  প্রায় নগময় র্থানক। আনম এই 
মূেযবার্ রত্নগুমোমি পনরদর্নর্ করার একটি সুমোগও হািছাো কনর র্া", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্থ ঘহােুল 

িম্বলর্। "নর্উ ইয়মকন  রময়মছ নবমের নকছু সুন্দরিম পাকন  ও প্রিীকী ঐনিহানসক স্থার্, আর িাই দর্নর্ার্থীমদর 

সংখ্যা প্রনি বছর বৃনি পাওয়া নবস্মময়র নকছু র্য়। ভনবষযমি এগুমোর সাফেয নর্নিি করার জর্য আমরা 
ক্রমাগি এগুমোমি নবনর্ময়াগ কমর োনি।"  

  

নর্উ ইয়কন  ঘেমট দর্নর্ার্থীর সংখ্যা পূমবনর বছমরর ঘচময় 4 র্িাংর্ বৃনি ঘপময়মছ আর সবনমমাট দর্নর্ার্থীর সংখ্যা 
71.5 নমনেয়র্ ঘর্থমক 74.1 নমনেয়র্ হময়মছ। গভর্নমরর নর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 পনরকল্পর্ার (NY Parks 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-90-million-ny-parks-2020-improvement-projects


 

 

2020 Plan) মাধযমম চেমার্ উন্নয়র্ ক্রমাগি স্বাস্থযকর আউটমর্ার নবমর্াদমর্র নবকার্ এবং ঘেটজমুে 

পাকন গুমো পনরদর্নমর্র জর্য পনরবার ও দর্নর্ার্থীমদর উৎসানহি কমর চমেমছ। 2018 সামে, ঘজার্স নবচ ঘেট 

পামকন  (Jones Beach State Park) চাে ুহওয়া র্িুর্ ঘবার্ন ওয়াক কযামফ (Boardwalk Café) দর্নর্ার্থী 43 

র্িাংর্ বৃনিমি সাহােয করমছ। িাছাো, পামকন র ফটকমক ওয়াটনকন্স ঘের্ ঘেট পামকন  (Watkins Glen 

State Park) রূপান্তর করা হময়মছ ঘেখ্ামর্ দর্নর্ার্থী 24 র্িাংর্ ঘবমেমছ এবং নগ্রর্ ঘেকস ঘেট পামকন  (Green 

Lakes State Park) একটি র্িুর্ পনরমবর্ নর্ক্ষা ঘকন্দ্র (environmental education center) ঘখ্াো 
হময়মছ ঘেখ্ামর্ দর্নর্ার্থীর সংখ্যা 33 র্িাংর্ ঘবমেমছ।  

  

এছাোও পাকন গুমো একটি ফযানমনে-ঘর্য়ানরং এম্পায়ার পাস কার্ন  (Empire Pass Card) অ্পর্মর্র 

সুনবধাসম্পন্ন র্িুর্ দর্নর্ার্থীমদরও আকষনণ কমরমছ। একটি নর্নদনষ্ট োর্বাহমর্ সাধারণ উইমন্ডা নর্কযামের 

(window decal) পনরবমিন  র্িুর্ ওয়ামেট আকামরর কার্ন টি বরাদ্দ করা হয় র্া এবং িা মা-বাবা, দাদা-দাদী, 
র্ার্া-র্ার্ী, পনরচেনাকারী ও অ্র্যার্যমদর দ্বারা বযবহার করা োয়। ঘেট পাকন গুমো 2018 সামে 102,000 

টিরও ঘবর্ি  এম্পায়ার পাস নিনক কমরমছ ো বছমরর সবনানধক নবক্রয় ঘরকর্ন  এবং 2017 সাে ঘর্থমক 31 

র্িাংর্ ঘবনর্।  

  

নর্কট ভনবষযমি, নর্উ ইয়কন  ঘেমটর পাকন গুমোমি োওয়া দর্নর্ার্থীরা ব্রুকনেমর্ নর্নমনিবয নর্উ ইয়কন  নসটির 

সবনবৃহৎ র্ানেন নচর্েম ঘেট পাকন  (Shirley Chisholm State Park) সহ আমরা আকষনণীয় উন্নয়র্ এবং 
সংমোজর্ ঘদখ্মি পামব। িাছাো, সাইর্থউইক নবচ ঘেট পামকন  (Southwick Beach State Park) একটি 

র্িুর্ বার্থহাউস ও কর্মসর্র্ ভবর্, পাপনে হাটন  হে অ্ব অ্র্ামরর (Purple Heart Hall of Honor) র্িুর্ 

সম্প্রসারণ, ঘজার্স নবচ ঘেট পামকন  (Jones Beach State Park) একটি র্িুর্ র্নি ও প্রকৃনি নর্ক্ষা ঘকন্দ্র 

(energy and nature education center), ওয়াকওময় ওভার দয হার্সমর্ (Walkway Over the 

Hudson) একটি র্িুর্ অ্ভযর্থনর্া ঘকন্দ্র (welcome center) এবং র্ায়াগ্রা গজন  (Niagara Gorge) বরাবর 

সংমোগ পমর্থর উন্নয়র্ সহ নবনভন্ন পামকন  নবনভন্ন আকষনণীয় স্থাপর্া সম্পন্ন করা হমব।  

  

পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবেহাবসক স্থাপর্া সংরক্ষণ অবিম্বসর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কাবলবসর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র পাকন  ও 

ঐনিহানসক স্থার্গুমো িামদর সংসৃ্কনি ও ঐনিমহযর সামর্থ জর্সাধারণমক সংেুি করার মাধযমম ঘেটজমুে 

কনমউনর্টিগুমোমক প্রাণবন্ত করমছ। গভর্নর কুওমমার ঘেট পাকন গুমোমক রূপান্তর ও নবকনর্ি করার এই 
উমদযামগর জর্য িামক ধর্যবাদ, আমরা আমামদর ঘেট পাকন  বযবস্থামক পুর্রুজ্জীনবিকরণ ও আধুনর্কায়র্ 

অ্বযাহি রাখ্মে আমরা অ্নধক সংখ্যক দর্নর্ার্থী পাব।"  

  

গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  ঘেট এর আউটমর্ার নবমর্াদর্ স্থার্গুমোর বৃনি ও উন্নয়মর্র জর্য 
ঐনিহানসক প্রনিশ্রুনি নদমি। গভর্নমরর নর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 (NY Parks 2020) কমনসূনচ নর্উ ইয়মকন র 

ঘেট পাকন গুমোমক পুর্রুজ্জীনবি করার একটি বহুবানষনক প্রনিশ্রুনি। অ্র্থন বছর 2019 এর নর্বনাহী বামজট (FY 

2019 Executive Budget) এর মমধয এই উমদযামগর জর্য 110 নমনেয়র্ মানকন র্ র্োর বরাদ্দ আমছ। নর্উ 

ইয়মকন  ঘেট পাকন গুমোর ঘর্টওয়াকন  এবং সুরনক্ষি উন্মিু স্থার্গুমো ঘেমটর ক্রমবধনমার্ আউটমর্ার নবমর্াদর্ 

অ্র্থনর্ীনির নভনি এবং এই অ্র্থনায়র্ আমামদর ঘেট পাকন গুমো ও পনরমবর্ সংরক্ষণ নবভাগ (Department of 

Environmental Conservation, DEC) এর সম্পদগুমোর উন্নয়র্ ও আধুনর্কায়মর্ ঘেমটর প্রমচষ্টামক 

উৎসানহি করমব এবং র্িুর্ র্িুর্ নবমর্াদর্মূেক সুমোগ প্রদামর্র জর্য র্িুর্ র্িুর্ উন্মিু স্থার্গুমোর সুরক্ষা 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-90-million-ny-parks-2020-improvement-projects
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-jones-beach-state-park-boardwalk-cafe
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-jones-beach-state-park-boardwalk-cafe
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-162-million-projects-transform-watkins-glen
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-162-million-projects-transform-watkins-glen
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-6-million-green-lakes-state-park-waterfront-environmental
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-6-million-green-lakes-state-park-waterfront-environmental
https://parks.ny.gov/admission/empire-passport/default.aspx
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nycs-largest-state-park-open-brooklyn-2019
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-beginning-construction-52-million-southwick-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-10-million-expansion-national-purple-heart-hall-honor
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-18-million-energy-and-nature-education-center-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-65-million-grant-expand-empire-state-trail-initiative-western-new-york


 

 

ঘদমব, পার্াপানর্ জেবায়ু পনরবিন মর্র ফমে  টা আমরা র্নির্ােী ও  র্ র্ ঝমের কবে ঘর্থমক ঘেমটর 

নস্থনির্ীেিা বনৃি করমব।  
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