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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্টেট পাকন, ির্ ও ঐবিহাবিক িাইট অংেীদার িংগঠর্গুম্বলার জর্ে 450,000
মাবকনর্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ স্ট াষণা কম্বরর্

স্থার্ীয় অংেীদারম্বদর গ্রান্টি বলভাম্বরজ স্টপ্রাগ্রাবমং এিং িহবিল িংগ্রম্বহর প্রম্বেষ্টা
অর্ুদার্িমূহম্বক 150,000 মাবকনর্ ডলাম্বররও স্টিবে স্টিিরকাবর ও স্থার্ীয় অর্ন ায়ম্বর্র িাম্বর্ িামঞ্জিে
করা হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেট পার্ন , ঐনিহানির্ এলার্া ও িরর্ানর জায়গািমূমহর
িত্ত্বাবধার্ ও উন্নয়মর্র র্ামজ নর্ময়ানজি 22টি িংস্থার জর্য 450,000 মানর্ন র্ ডলামরর অ্র্ুদার্ স্ট াষণা
র্মরমের্। এই ির্ল নর্ময়ানজি দল র্যানপটাল প্রমজক্টিমূমহর জর্য স্টবিরর্ানর িহনবল িংগ্রহ র্মর, নিক্ষাগি
প্রর্ল্পিমূহ পনরচালর্া র্মর এবং নবমিষ নবমিষ ইমভন্ট আময়াজমর্র মাধযমম পার্ন িমূমহর গণ বযবহামরর উন্নয়র্
টায়। পার্ন অ্যান্ড স্টেইল পাটনর্ারনিপ (Park and Trail Partnership) স্টপ্রাগ্রামমর অ্র্ুদার্িমূহ স্টেট অ্নিি
অ্ব পার্ন ি, নরনিময়ির্ অ্যান্ড নহমোনরর্ নপ্রজারমভির্ (Office of Parks, Recreation, and Historic
Preservation) িহ পার্ন ি অ্যান্ড স্টেইলি নর্উ ইয়র্ন র্ামর্ এর্টি স্টেটবযাপী অ্লাভজর্র্ দল র্িতন র্
পনরচানলি হয়।
"নর্উ ইয়মর্ন র স্টেট পার্ন , স্টেইল, বর্াঞ্চল এবং ঐনিহানির্ এলার্ািমূহ নবশ্ব-মামর্র আউটমডার নবমর্াদর্ ও
িাংস্কত নির্ িুম াগিুনবধা প্রদার্ র্মর, প নটমর্ িহায়িা র্মর এবং স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনির প্রবতনি টায়", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ির্ল অ্ংিীদার দল আমামদর স্টেট পার্ন িমূমহর অ্বযাহি িািমলযর স্টক্ষমে গুরুত্বপূণন এবং
আজমর্র অ্র্ুদার্িমূহ িামমর্র প্রজন্মিমূমহর জর্য এর্টি অ্মপক্ষার্ত ি ভামলা পার্ন বযবস্থা তিনরর জর্য প্রর্ল্প
পনরচালর্া এবং এই ির্ল িংস্থার িহনবল িংগ্রমহর প্রমচষ্টায় িহায়িা র্রমব।"
"পতনর্বীর িবমচময় িুন্দর নর্েু পার্ন ও নর্েু আইর্নর্র্ ঐনিহানির্ এলার্া নর্উ ইয়মর্ন অ্বনস্থি", স্টলম্বের্োন্ট
গভর্ন র কোবর্ স্টহােু ল িম্বলর্। "এই অ্র্ুদার্ অ্র্নায়মর্র মাধযমম আমরা প নটমর্র প্রনি আমামদর অ্ঙ্গীর্ার
বতনি র্রমি এবং ভনবষযমি িামদর িিলিা নর্নিি র্রমি স্টিগুমলামি নবনর্ময়াগ র্রা অ্বযাহি রাখনে।"
পনরমবিগি িুরক্ষা িহনবমলর (Environmental Protection Fund) মাধযমম অ্র্নায়র্র্ত ি পার্ন অ্যান্ড স্টেইল
পাটনর্ারনিপ প্রর্মল্পর অ্র্ুদার্িমূহমর্ 150,000 মানর্ন র্ ডলামরর স্টবনি স্টবিরর্ানর ও স্থার্ীয় অ্র্নায়মর্র িামর্
িামঞ্জিয র্রা হমব। পার্ন অ্যান্ড স্টেইল পাটনর্ারনিপ প্রর্মল্পর অ্র্ুদার্িমূহ প্রণয়মর্র উমেিয:
•

নর্উ ইয়র্ন স্টেট এর পার্ন , স্টেইল, ঐনিহানির্ এলার্া ও িরর্ানর জায়গািমূহ িংরক্ষণ,
রক্ষণামবক্ষণ, উপস্থাপর্, বযবস্থাপর্া ও উন্নয়মর্র বতনি টামর্া;

•

•

স্টিই ির্ল অ্লাভজর্র্ িংস্থার নস্থনিিীলিা, র্া নর্ানরিা, উৎপাদর্িীলিা, স্টেচ্ছাশ্রম এবং
িহনবল িংগ্রমহর িক্ষমিা বতনি র্রা ারা নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর পার্ন , স্টেইল ও স্টেমটর
ঐনিহানির্ এলার্ািমূমহর উন্নয়র্, বযবস্থাপর্া ও িহায়িা র্মর; এবং
স্টেটবযাপী িং ুক্ত পার্ন , স্টেইল ও নগ্রর্ওময়িমূমহর উন্নয়র্ ও িম্প্রিারমণর মাধযমম প নটর্ ও
আউটমডার নবমর্াদমর্র িুনবধাবলীর অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ িাধর্ র্রা।

গ্রহীিাগণ, অ্ঞ্চলনভনির্:
র্যানপটাল নরনজয়র্:
•

•

•

স্টেন্ডি অি স্টিবর্ংটর্ িোটলবিল্ড (Friends of Bennington
Battlefield): বযাখযামূলর্ নর্দিনর্িমূমহর র্র্িা, িতজর্ ও স্থাপমর্র জর্য 8,500 মানর্ন র্
ডলার, স্ট িব নর্দিনমর্ ুমির িরািনর স্টরর্ডনিমূহ অ্ন্তভুন ক্ত র্ার্মব এবং এর্ানধর্ স্টপ্রনক্ষমি
অ্ঙ্কর্ র্রা হমব।
স্টেন্ডি অি িাইভ বরভারি (Friends of Five Rivers): দািাগমণর এর্টি স্টটর্িই
নভনি গম়ে িু লিে এবং িংস্থার অ্র্নায়র্ ও স্টেচ্ছামিবামূলর্ িম্পদিমূহ নবস্তত ি র্রমি এর্টি
আউটনরচ অ্যান্ড স্টডমভলপমমন্ট িমন্বয়র্ ভা়ো র্রার জর্য 31,500 মানর্ন র্ ডলার।
স্টেন্ডি অি মবরউ স্টলক স্টেট পাকন (Friends of Moreau Lake State
Park): আটটি স্টবাট স্টোমরজ র্
যার্ এবং র্ায়ার্ লঞ্চ নর্মনামণর জর্য নজনর্িপে ও
উপর্রণিমূহ িয় র্রার জর্য 5,150 মানর্ন র্ ডলার া গামের ক্ষনিমর্ হ্রাি র্রমব।

স্টিন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন :
•

•

বেম্বটর্াংম্বগা লোবন্ডং কোম্বর্ল স্টিাট বমউবজয়াম (Chittenango Landing Canal
Boat Museum): ওল্ড এনর র্যার্াল স্টেইল ও নভমলজ অ্ি নেমটর্যাংমগা নির্ওয়ার্ এর
জাঙ্কচামর আউটমডার নবমর্াদর্ ও র্নমউনর্টি অ্ভযর্নর্া এলার্ার জর্য িম্পমদর উন্নয়র্ িতনষ্ট
র্রমি এবং এর্টি মামর্ন টিং প্লার্ র্রার জর্য 23,800 মানর্ন র্ ডলার, া এই এলার্ার অ্ংি
পুর্ঃবযবহৃি হওয়ামর্ পুর্রায় ভাবার িুম াগ স্টদয়।
কাউবিল অি পাকন স্টেন্ডি (Council of Park Friends): এটির র্মপনামরট র্াম
অ্নিনিয়ালভামব পনরবিন র্ র্রা এবং িদিয বতনি ও এর্টি স্টটর্িই আয় বজায় রাখমি
িহায়িা র্রমি প্রচার িংিান্ত উপর্রণিমূহ বযবহার র্মর িদিযপদ র্যামম্পইর্ পনরচালর্ার
জর্য 5,083 মানর্ন র্ ডলার।

নিঙ্গার স্টলর্ি:
•

•

স্টেন্ডি অি গার্ন্দগার্ (Friends of Ganondagan): গার্ন্দগার্ স্টেট ঐনিহানির্
এলার্ায় বেরবযাপী বনধনি উদ্ভাবর্ী প্রর্ল্পিমূমহ িহায়িার জর্য এর্জর্ প্রর্ল্প িহায়র্ নর্ময়াগ
র্রার জর্য 22,630 মানর্ন র্ ডলার।
স্টেন্ডি অি স্টলটওয়ার্ন স্টেট পাকন (Friends of Letchworth State
Park): স্টলটওয়ার্ন স্টেট পামর্ন এর্টি নিনভনলয়ার্ র্র্জারমভির্ র্পনি (Civilian

Conservation Corps, CCC) নলগযানি পার্ওময় প্রর্ল্পিহ বযাখযামূলর্, নর্মদন ির্ামূলর্ ও
অ্বর্াঠার্মমা ির্াক্তর্ারী নিগমর্মজর িমর্নমর্ 13,888 মানর্ন র্ ডলার।
লং আইলযান্ড:
•

দে কামম্বিট িাউম্বন্ডের্ (The Caumsett Foundation): িাইমটর বযাখযা, পর্প্রদিনর্
ও প্রর্ল্প পনরচালর্ার উপর স্টর্ন্দ্র র্মর দিনর্ার্ী অ্নভজ্ঞিা িমতি র্রার জর্য র্াউমমিট স্টেট
নহমোনরর্ পার্ন নপ্রজামভন দিনর্ার্ী স্টদার্ার্/নর্ওস্ক পুর্বনািমর্র জর্য 34,557 মানর্ন র্ ডলার।

নমড-হাডির্:
•

•

•

•

•

কালভাটন ভক্স বপ্রজারম্বভের্ অোলাম্বয়ি (Calvert Vaux Preservation
Alliance): পুর্:স্থাপমর্র পরবিী ধাপিমূহ নর্ধনারণ র্রমি এবং নর্উ ইয়মর্ন র স্টেটিবামগন
নমলি র্নর স্টেট পামর্ন অ্বনস্থি পময়মন্টর (The Point) স্টটর্িই ও িামঞ্জিযপূণন পুর্:বযবহামরর
জর্য এর্টি ঐনিহানির্ রক্ষণামবক্ষণ আনর্ন মটর্চার িামন বজায় রাখার জর্য 28,000 মানর্ন র্
ডলার।
স্টিাটন মন্টম্বগামাবর িোটল িাইট অোম্বিাবিম্বয়ের্ (Fort Montgomery Battle
Site Association): স্টিাটন মন্টমগামানর বযাটল িাইট এর স্টেইল নিমেম স্টমরামি ও
প্রনিস্থাপমর্র জর্য 50,000 মানর্ন র্ ডলার া এই এলার্ার স্কু ল দলিমূহ, পনরবারবগন, নবনভন্ন
িংস্থা এবং বযনক্তবগনিহ বানষনর্ 35,000 দিনর্ প্রমবমির িুম াগ প্রদার্ র্রমব।
স্টেন্ডি অি স্টির্েক অোন্ড হাডির্ হাইলোন্ডি স্টেট পাকনি (Friends of
Fahnestock and Hudson Highlands State Parks): র্র্নমগট/র্নর্নি স্টেট
রুইর্ি এর চারপামি ঐনিহানির্ নিগমর্জ ুক্ত র্রা িহ হাডির্ হাইলযান্ড এর দিনর্ার্ীমদরমর্
অ্বর্াি াপমর্র জায়গা ও পামর্ন র ইনিহাি জার্ার িুম াগ প্রদার্ র্রার জর্য 21,500 মানর্ন র্
ডলার।
বলটল স্টোবর্ পম্বয়ন্ট বিটিম্বজর্ি অোম্বিাবিম্বয়ের্, ইর্ক. (The Little Stony Point
Citizens Association, Inc.): অ্নধর্ির স্টমৌিুনম র্া নিম পনরচালর্ায় িক্ষম র্রমি
ভলানন্টয়ার স্টিন্টামরর জর্য এর্টি িনক্ত িাশ্রয়ী নহট পাম্প িয় র্রার জর্য 11,889 মানর্ন র্
ডলার স্ট টি নলটল স্টোনর্ পময়মন্ট স্টেচ্ছামিবীমদর উপনস্থনি বতনি র্রমব। র্িু র্ স্টডটামবি ও
র্যামলন্ডার িিটওয়যার স্টেচ্ছামিবী িম্পতক্তিা ও প্রিাির্মর্ িনক্তিালী র্রমব।
ওয়াকওম্বয় অভার দে হাডির্ (Walkway Over The Hudson): বহুমুখী, বেরবযাপী
িহনবল িংগ্রহ ও মামর্ন টিং র্যামম্পইমর্ অ্র্নায়র্ র্রার জর্য 14,500 মানর্ন র্ ডলার স্ট টি
এম্পায়ার স্টেমটর স্টরইল স্টেইমলর এর্টি গুরুত্বপূণন িংম াগর্ারী নহমিমব ওয়ার্ওময়র
েযাটামির িুনবধা গ্রহণ র্মর।

স্টমাহর্ ভযানল:
•

স্টেন্ডি অি জর্ির্ হল (Friends of Johnson Hall): িযার উইনলয়াম জর্িমর্র
1763 িামলর বান়ের স্টিন্ট্রাল হমলর আঠামরা িিমর্র ওয়ালমপপার প্রনিস্থাপমর্র জর্য 7,245

মানর্ন র্ ডলার স্ট টি প্রাচীর্ িনক্তর এবং জর্ির্ র্িতন র্ প্রনিনর্নধত্বর্ারী ইংমরজ রাজামদর
র্িতন মত্বর উপর গুরুত্বামরাপ র্মর।
র্র্ন র্ানন্ট্র:
•

•

•

আজুর মাউম্বন্টর্ স্টেন্ডি (Azure Mountain Friends): স্টেইলমর্ হাইর্ারমদর জর্য
নর্রাপদ র্রমি, চূ ়োর উনদ্ভদকূমলর ক্ষনি হ্রাি র্রমি এবং এর্টি অ্নধর্ির প্রার্ত নির্ চূ ়োর
পনরমবি পুর্:স্থাপর্ র্রমি িাউর্ইমের উন্মুক্ত পাহা়েচূ ়ো ও িায়ার টাওয়ামরর মধযর্ার
চূ ়োর ক্ষয় নস্থনিিীল র্রমি 13,500 মানর্ন র্ ডলার।
জর্ ব্রাউর্ লাইভি (John Brown Lives): এর্টি নচলমের্ি র্র্নার, নবমিষানয়ি নর্ম
টু যর, নেনমং অ্ব টিমবার্মটা এনিনবট এর জর্য এর্টি অ্নডও স্থাপর্, স্টেন্ডি গ্রুপ নর্মিার্
এবং নবমিষ র্নমউনর্টি-নবনল্ডং ইমভন্টিমূহ িহ দিনর্ার্ীমদর অ্নভজ্ঞিা বতনি ও নবস্তত ি র্রার
জর্য 31,200 মানর্ন র্ ডলার।
উইম্বর্ার্া িম্বরে বরবিম্বয়ের্ অোম্বিাবিম্বয়ের্ (Winona Forest Recreation
Association): অ্নিনরক্ত 5 মাইল স্টেইল পুর্বনাির্, স্টেইলমহড নিগমর্জ বতনি এবং র্িু র্
এর্টি নপর্নর্র্ পযানভনলয়র্ নর্মনামণর জর্য 36,182 মানর্ন র্ ডলার। গ্রুনমং ইমনপ্লমমন্টি িহ
এর্টি স্টনা স্টমনির্ িয় র্রার িমল স্টেইমলর িীির্ালীর্ বযবহার উন্মুক্ত হমব।

িাউদার্ন টিয়ার:
•

•

স্টেন্ডি অি স্টের্াংম্বগা ভোবল স্টেট পাকন (Friends of Chenango Valley State
Park): এর্টি ইয়ুর্ নলগ বল নিল্ড এর চারপামি স্টব়ো স্টদওয়ার র্াজ িম্পন্ন র্রার জর্য
18,000 মানর্ন র্ ডলামরর িহনবল স্থার্ীয় ুব িম্প্রদায় ও িামদর পনরবারবগনমর্ প্রদার্ র্রা
হমব।
স্টেন্ডি অি রজারি (Friends of Rogers): রজারি ইর্ভাইমরার্মমন্টাল এডু মর্ির্
স্টিন্টামরর উন্নয়মর্র জর্য এর্টি পনরষ্কার ও িহমজ ির্াক্তম াগয ব্র্যান্ড ও েনব তিনরর জর্য
এর্জর্ ব্র্যানন্ডং র্র্িালমটন্ট নর্ময়াগ র্রার জর্য ও অ্বযাহিভামব 600 এর্র জায়গাজুম়ে 6
মাইল স্টেইমল নবর্ামূমলয প্রমবমির িুম াগদামর্র জর্য 10,000 মানর্ন র্ ডলার।

নর্উ ইয়র্ন িহর
•

স্টেন্ডি অি গোবি স্টেট পাকন (Friends of Gantry State Park): পামর্ন র জর্নপ্রয়
তবনিষ্টয হযামর্িমূহ প্রনিস্থাপমর্র জর্য এবং পাশ্বনবিী এলার্ায় প্রচার ও ভলানন্টয়ার র্া নিম
বতনির জর্য 17,000 মানর্ন র্ ডলার।

পনিম নর্উ ইয়র্ন :
•

স্টেন্ডি অি অোবলম্বগবর্ স্টেট পাকন (Friends of Allegany State Park): স্টরড
হাউজ িনমল র্ামর্ এর্টি ঐনিহানির্ ভবর্ স্ট টি স্টর্নবমর্র জর্য র্াঠ তিনরমি র্রি স্টিটি ও

•

পামর্ন র মধযর্ার অ্র্যার্য অ্বর্াঠামমা িংস্কামরর জর্য 10,625 মানর্ন র্ ডলার। প্রর্ম পমবনর
মমধয রময়মে অ্বর্াঠামমা িুরনক্ষি, নস্থনিিীল ও নর্ষ্কািমর্র িুনবধা।
স্টেন্ডি অি র্ক্স িামন (Friends of Knox Farm): স্টেচ্ছামিবী িংস্থাগুমলামর্ িামদর
লক্ষযমর্ ভামলাভামব বাস্তবায়র্ র্রমি ও পার্ন মর্ িহায়িা র্রার র্ামজ িাহা য র্রমি এর্জর্
খণ্ডর্ালীর্ নর্বনাহী পনরচালর্ নর্ময়াগ র্রার জর্য 40,000 মানর্ন র্ ডলার।

পার্ন ও স্টেইল অ্ংিীদানরত্ব প্রর্ল্প গভর্নর কুওমমার স্টেট এর পার্ন ও িরর্ানর জায়গািমূহমর্ আউটমডার
নবমর্াদমর্র জায়গা নহমিমব পুর্রুজ্জীনবি ও পনরবনিন ি র্রার ঐনিহানির্ অ্ঙ্গীর্ারমর্ পনরপূণন র্মর। গভর্নমরর
পার্ন ি 2020 স্টপ্রাগ্রাম হমলা স্টেমটর পার্ন গুনলর জর্য স্টবিরর্ানর ও িরর্ানর অ্র্নায়মর্ 900 নমনলয়র্ মানর্ন র্
ডলার প্রদামর্র র্ময়র্-বেরবযাপী অ্ঙ্গীর্ার। 2019-20 নর্বনাহী বামজমট এই উমদযামগর জর্য 110 নমনলয়র্
মানর্ন র্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।
পার্ন ি অ্যান্ড স্টেইলি নর্উ ইয়র্ন স্টেটবযাপী পার্ন ও স্টেইলিমূমহর স্টর্িত স্থার্ীয় মুখপাে ারা 1985 িাল স্টর্মর্
নর্উ ইয়মর্ন র ির্ল অ্নধবািীমদর জীবর্ ও োমস্থযর উন্নয়মর্ র্নমউনর্টি িংস্থা ও নমউনর্নিপযানলনিটিিমূমহর
র্াজ র্রার মাধযমম পনরর্ল্পর্া, প্রস্তুি, উন্নয়র্ এবং িমগ্র স্টেমটর িবার বযবহার ও উপমভামগর জর্য পার্ন ,
নগ্রর্ওময় ও স্টেইলিমূমহর িমবধনমার্ স্টর্টওয়ার্ন রক্ষা র্রার জর্য নর্ময়ানজি।
পাকন, বিম্বর্াদর্ এিং ঐবিহাবিক রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর ভারপ্রাপ্ত অবিম্বির কবমের্ার এবরক কুম্বেম্বিইড
িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর মমধয স্টেন্ডি গ্রুপিমূহ পামর্ন র দিনর্ার্ীমদর জর্য মার্িম্মি অ্নভজ্ঞিা তিনর ও
বতনিমি গুরুত্বপূণন ভূ নমর্া পালর্ র্রমে। আনম এই ির্ল স্টেন্ডি গ্রুপমর্ পার্ন , স্টেইল ও ঐনিহানির্
এলার্ািমূমহর উন্নয়মর্ িামদর প্রমচষ্টার জর্য প্রিংিা র্নর - এবং আনম পার্ন অ্যান্ড স্টেইল নর্উ ইয়র্ন মর্ িামদর
প্রনি এর িহায়িার জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"
বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) এর কবমের্ার স্টিবিল স্টিম্বগাি িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন নর্েু অ্িাধারণ পার্ন ,
ঐনিহানির্ এলার্া এবং গণ িমাগমস্থল অ্বনস্থি এবং গভর্নর কুওমমা এই ির্ল নবমিষ জায়গার িামদর
অ্প্রনিদ্বন্দ্বী স্টিৌন্দম নযর জর্য প্রনি বের িারা দুনর্য়া স্টর্মর্ র্ময়র্ লক্ষ লক্ষ আউটমডার ভ্রমণ উৎিাহীমদরমর্
আর্ষনণ র্রার স্ট ক্ষমিা রময়মে িা অ্র্ুধাবর্ র্রমি স্টপমরমের্। পনরমবিগি িুরক্ষা িহনবমল গভর্নমরর
ঐনিহানির্ নবনর্ময়াগ স্থার্ীয় র্নমউনর্টির অ্র্নর্ীনি এবং স্টিই ির্ল অ্িংখয অ্ংিীদারমদরমর্ িহায়িা র্মর
ারা আমামদর নর্উ ইয়মর্ন র পার্ন ও স্টেইমলর িুনবিাল ও স্টরামাঞ্চর্র স্টর্টওয়ার্ন মর্ রক্ষা র্রা, িংরক্ষণ র্রা ও
দানয়মত্বর িামর্ প্রচার র্রার এর্ই মমর্াভাব স্টিয়ার র্মর।"
পাকন অোন্ড স্টেইলি বর্উ ইয়কন এর বর্িন াহী পবরোলক রবির্ ড্রপবকর্ িম্বলর্, "পার্ন অ্যান্ড স্টেইল
পাটনর্ারনিপ প্রর্মল্পর অ্র্ুদার্িমূমহর রূপান্তরমূলর্ প্রভাবিমূহ এবং নর্উ ইয়মর্ন র অ্িাধারণ আউটমডার
জায়গািমূমহর রক্ষণামবক্ষমণ স্টিগুমলা র্ীভামব স্টেন্ডি গ্রুপিমূমহর িক্ষমিা বতনি র্মর স্টিটি স্টদখমি পাওয়া খুবই
অ্র্ুমপ্ররণাদায়র্। এই ির্ল অ্র্ুদার্ িহনবল নবনভন্ন গ্রুপমর্ আরও স্টবনি স্টবিরর্ানর ও স্টিডামরল িহনবল
িংগ্রহ র্রা, অ্নধর্ির স্টেচ্ছাশ্রমমর ক্ষমিা অ্জনর্ র্রা এবং পার্ন , স্টেইল ও অ্র্যার্য িরর্ানর আউটমডার
জায়গািমূমহ স্টেমটর ঐনিহানির্ নবনর্ময়াগ বাস্তবায়মর্ িক্ষম র্রমব।"
কালোরাল অোম্বিয়ার, টু েবরজম, পাকন অোন্ড বরবিম্বয়োর্ি বিষয়ক বিম্বর্ট কবমটির (Senate
Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation) িভাপবি বিম্বর্টর

স্টহাম্বজ স্টিরাম্বর্া িম্বলর্, "স্টেমটর পার্ন িমূমহ প্রনি বের দিনর্ার্ীর িংখযা অ্বযাহিভামব বতনি পাওয়ায় নর্উ
ইয়মর্ন র িুনবিাল প্রার্ত নির্ ও ঐনিহানির্ িম্পদিমূমহর উন্নয়র্, রক্ষণামবক্ষণ ও নর্য়ন্ত্রণর্ারী গ্রুপগুমলামর্
িহায়িা র্রা এখর্ স্ট মর্ামর্া িমময়র স্টচময় অ্মর্র্ স্টবনি গুরুত্বপূণন। পার্ন অ্যান্ড স্টেইল পাটনর্ারনিপ প্রর্ল্প
অ্র্ুদার্িমূহ স্টেন্ডি গ্রুপিমূহমর্ আমামদর পার্ন ও ঐনিহানির্ এলার্ািমূমহর রক্ষণামবক্ষণর্ারী নহমিমব িামদর
ভূ নমর্ামর্ িনক্তিালী ও িম্প্রপ্রিানরি র্রমি িক্ষম র্রমব া নর্নিি র্রমব স্ট স্টেমটর িমগ্র নর্উ ইয়র্ন
বানিন্দাগণ অ্বযাহিভামব িামদর প্রদি ির্ল নিক্ষাগি ও নবমর্াদর্গি িুনবধাবলী উপমভাগ র্রমি পারমব।"
টু েবরজম, আটনি, পাকনি অোন্ড স্টপাটনি স্টডম্বভলপম্বমন্ট িংিান্ত অোম্বিেবল কবমটির (Assembly
Committee on Tourism, Arts, Parks, and Sports Development) িভাপবি অোম্বিেবল
িদিে ডোবর্ম্বয়ল স্টজ. ও'স্টডাম্বর্ল িম্বলর্, "আমামদর পার্ন , স্টেইল এবং িবুজ এলার্ািমূহ অ্িংখয নর্উ
ইয়মর্ন র বানিন্দামদরমর্ নবমর্ামদামর্র িুনবধাবলীিহ প্রর্ত নির িামর্ ুক্ত হওয়ার িুম াগ প্রদার্ র্রমব। প্রদার্র্ত ি
অ্র্ুদার্িমূহ এই ির্ল মূলযবার্ িম্পমদর নবস্তার ও রক্ষণামবক্ষমণ অ্ভাবর্ীয় ভূ নমর্া পালর্ র্রমব।"
বিম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation
Committee) এর িভাপবি বিম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন র পার্ন ও গণ িমাগমস্থলগুনলমর্
িুিনজ্জি র্রা শুধুমাে প নটর্ এবং অ্র্নর্ীনির জর্যই িুিল বময় আর্মব র্া বরং আমামদর পনরমবি ও প্রার্ত নির্
িম্পদিমূহ রক্ষা র্রা র্িটা গুরুত্বপূণন স্টি বযাপামর িমচির্িা বতনিমিও িহায়িা র্মর। আনম লং আইলযান্ড
এবং স্টিইিামর্ িামনগ্রর্ভামব আমামদর স্টগ্রট স্টেমট এই ির্ল অ্র্ুদামর্র িুিলিমূহ স্টদখার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ
আনে।"
অোম্বিেবল স্টমোর বেভ এঙ্গলব্রাইট, এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ অোম্বিেবল কবমটি
(Assembly Committee on Environmental Conservation) এর িভাপবি িম্বলর্,
"নেওয়াডননিপ িংস্থািমূহ আমামদর স্টেমটর পার্ন ও িরর্ানর জায়গািমূমহর আর্িাং নহমরা। আমামদর প্রার্ত নির্
এলার্ািমুমহর জর্য গভীর ও িামনগ্রর্ পনরচ নার উমেমিয জন্ম স্টর্ওয়া স্টর্ওয়া এই ির্ল স্টেন্ডি িংস্থািমূহ
স্টেচ্ছামিবীগণ র্িতন র্ পনরচানলি হয় ারা িামদর হািা গুটিময় রক্ষণামবক্ষণ র্মরর্, নিক্ষাগি প্রর্ল্প ও প্রার্ত নির্
পর্ াোয় স্টর্িত ত্ব স্টদর্ এবং নবমিষ প্রর্ল্পিমূমহর জর্য িহনবল িংগ্রহ র্মরর্। এই ির্ল আঞ্চনলর্ নেওয়াডননিপ
দলিমূহমর্ প্রদি অ্র্ুদার্িমূহ DEC স্টি স্টেট পার্ন িমূমহর র্াজ নবস্তত ির্রমণ িহায়িা র্রার স্টক্ষমে বযাপর্ লাভ
বময় আর্মে।"
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