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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উইয়কনিাসীম্বেরম্বক "আই লাভ মাই পাকন (I LOVE MY PARK)" বেিম্বসর অষ্টম
িাবষন কীম্বে বর্িন্ধম্বর্র জর্ে অর্ুপ্রাবিে কম্বরর্

স্বেচ্ছাম্বসিক অর্ুষ্ঠার্সমূহ বর্উইয়ম্বকনর 130 টিরও স্বিবে স্বেট পাকন, ঐবেহাবসক স্থার্ ও
জর্সাধারম্বির জর্ে উন্মুক্ত স্থার্গুম্বলাম্বে অর্ুবষ্ঠে হম্বচ্ছ
অর্লাইর্ বর্িন্ধর্ এখর্ উন্মুক্ত এিং এখাম্বর্ সম্পন্ন করা যাম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে 4 ঘম, 2019 তাররমে রর্উইয়মকন র ঘেট পাকন ,
ঐরতহারিক স্থার্ ও জর্িাধারমণর জর্য উন্মুক্ত স্থার্গুম ামত অ্র্ুরিত হমত োওয়া অ্ষ্টম বারষনক আই
াভ মাই পাকন রিবমির জর্য রর্বন্ধর্ এেমর্া উন্মুক্ত রময়মে। রর্উ ইয়কন ঘেট অ্রিি অ্ব পাকন ি,
রররিময়শর্ এন্ড রহেররক রিজারমভশর্ (New York State Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation) এবং পাকন ি এন্ড ঘেই ি রর্উ ইয়কন (Parks & Trails New York) এর
ঘিৌজমর্য অ্র্ুরিত এই অ্র্ুিার্টি পাকন , ঐরতহারিক স্থার্ এবং জর্িাধারমণর জর্য উন্মুক্ত স্থার্গুম ামক
আমরা িমৃদ্ধ করা এবং রামজযর বরহরবনমর্ািমর্র উপকরণ ও এর িময়াজর্ীয়তা িম্পমকন িমেতর্তা ও
িৃশযমার্তা ততররর উমেশয রর্ময় রাজযজুমে আময়ারজত হয়।
"আই াভ মাই পাকন রিবি আমামির পাকন ও ঐরতহারিক স্থার্গুম ামত রিমর োওয়ার একটি রবশা
িুমোগ ঘের্ অ্র্যরা আমামির রামজযর অ্িাধারণ িাকৃ রতক িম্পিগুম া উপমভাগ কমর ঘেমত পামর",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম আমামির অ্তু র্ীয় পাকন রিমেমমক পরবতী িজমন্মর জর্য িংরক্ষণ
করমত িাহােয করার উমেমশয রর্উ ইয়কন বািীমির তামির এ াকার ঘকামর্া অ্ংশগ্রহণকারী পাকন বা
ঐরতহারিক স্থামর্ রগময় রর্বন্ধর্ করার জর্য এবং ঘেচ্ছামিবক রহমিমব কাজ করার জর্য উৎিারহত
কররে।"
"রশশু এবং পররবারগুম ার একরিত হওয়া, রশক্ষা াভ ও আর্ন্দ করার স্থার্ রহমিমব পাকন গুম া রর্উ
ইয়কন ঘেটজুমে আমামির করমউরর্টিগুম ার রত্নেরূপ", স্বলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি স্বহাচু ল
িম্বলর্। "রর্উ ইয়মকন রময়মে রবমের রকেু িুন্দরতম পাকন ও িতীকী ঐরতহারিক স্থার্। আরম অ্ষ্টম
বারষনক আই াভ মাই পাকন রিবমির অ্ংশ রহমিমব পররষ্কার করা এবং বহু িরতরক্ষত গ্রীষ্মকাম র
িস্তুরত ঘর্য়ার কামজ িাহােয করার উমেমশয রর্উ ইয়কন াবািীমির রর্বন্ধর্ এবং ঘেচ্ছামিবক রহমিমব
ঘোগিার্ করমত উৎিারহত কররে।"

ঘেচ্ছামিবকগণ ং আই যান্ড ঘেমক ওময়োর্ন রর্উ ইয়কন এবং এর মধযবতী 130 টিরও ঘবরশ ঘেট
পাকন , ঐরতহারিক স্থার্ ও জর্িাধারমণর জর্য উন্মুক্ত স্থার্গুম া এবং ঘিই িামে রিপাটনমমন্ট অ্ব
এর্ভায়রর্মমন্টা কর্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC),
র্যাশর্া পাকন িারভন ি (National Park Service) কতৃন ক পররোর ত স্থার্িমূহ এবং রমউরর্রিপযা
পাকন গুম ামত পররচ্ছন্নতা কােনিমম অ্ংশ ঘর্য়ার িুমোগ পামবর্। আই াভ মাই পাকন রিবমির জর্য
রর্বন্ধর্ এই ঠিকার্ায় রভরজট কমর িম্পন্ন করা োমব
https://protect2.fireeye.com/url?k=fd360434-a1103c0a-fd34fd01-000babda0031fd691a2a2fd67d84&u=https://www.ptny.org/events/i-love-my-park-day।
ঘেচ্ছামিবকগণ রর্উ ইয়মকন র জর্িাধারমণর জর্য উন্মুক্ত স্থার্গুম ার আবজনর্া পররষ্কার, বৃক্ষমরাপণ
এবং বাগার্ করা, ঘেই এবং বর্যিাণীর আবািস্থ িংস্কার, ক্ষরতকর িজারত অ্পিারণ এবং
রবরভন্ন িাইট উন্নয়র্মূ ক িকমে কাজ করার মাধযমম উিোপর্ করমবর্। েু মিন্ট কর্জারমভশর্
অ্যামিারিময়শর্ (Student Conservation Association) কতৃন ক পররোর ত রর্উ ইয়কন ঘেট
এমে শায়র কর্জারমভশর্ কপি (New York State Excelsior Conservation Corps) র্ামক
একটি রর্উ ইয়কন ঘেট আমমররকপি (New York State AmeriCorps) িকে ঘেট পাকন গুম ামক
আই াভ মাই পাকন িকেগুম া িংগঠর্ ও বাস্তবায়র্ করমত িাহােয করমব।
ভারপ্রাপ্ত স্বেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "এ বের আমরা আই াভ মাই পাকন
রিবি উিোপর্ এবং হাজামরা ঘেচ্ছামিবকমির োগত জার্ামর্ার অ্মপক্ষায় আরে োরা আমামির ঘেট
পাকন রিমেমমক জারতর ঘেিতম রহমিমব িরতরিত করার িমেষ্টা োর ময় োমচ্ছর্। আরম আমামির
অ্ংশীিার পাকন ি এন্ড ঘেই ি রর্উ ইয়কন মক এই অ্র্ুিামর্র আময়াজর্ করার জর্য এবং অ্বিার্
রাোর িুমোগ িৃরষ্ট এবং িারয়ত্বপা মর্ উৎিারহত করার জর্য ধর্যবাি জার্ামত োই।"
বর্উ ইয়কন রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষি বিভাম্বগর কবমের্ার স্বিবসল স্বসম্বগাস িম্বলর্, "আমগর
ঘেমকামর্া িমময়র ঘেময় ঘবরশ মার্ুষ রর্উ ইয়কন ঘেমটর ঘিৌন্দেনযময় ও অ্র্র্য আউটমিার ররমিািন
উপমভাগ করমের্। আই াভ মাই পাকন রিবি এই িব ভ্রমণকারীমির জর্য অ্বিার্ রাোর এবং
আমামির অ্মূ য িাকৃ রতক িম্পি রক্ষা করার িুমোগ কমর ঘিয় ঘের্ অ্র্যরাও আমামির িশনর্ীয়
িাকৃ রতক ভূ িৃশয, শযাম বর্ভূ রম এবং মাে ও বর্যিাণীর ঘিৌন্দেনয উপমভাগ করমত পামরর্।"
পাকনস এন্ড স্বেইলস বর্উ ইয়কন এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর রবির্ ড্রপবকর্ িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন
ঘেট পাকন রিমেমমর ঘরমর্িাাঁ বারষনক আই াভ মাই পাকন রিবমির জর্য বন্ধু এবং ঘেচ্ছামিবকমির
ভাম াবািা ও িহায়তার রর্িশনর্ ঘিরেময় আর্ন্দার্ুভূরত জাগায়। আই াভ মাই পাকন রিবমির
আওতায় ঘকব ঘেট পাকন এবং ঐরতহারিক স্থার্গুম াই আমে এমর্ র্য়, বরং জর্িাধারমণর জর্য
উন্মুক্ত স্থার্গুম া এবং রর্উ ইয়কন ঘেট DEC কতৃন ক পররোর ত কযাম্পগ্রাউন্ডগুম া এবং জাতীয় পাকন
িাইটগুম াও রময়মে। তাই রামজযর িরতটি অ্ংমশর অ্মূ য বরহরাঙ্গমর্ অ্বিার্ রাোর আমরা ঘবরশ
িুমোগ রময়মে।"
স্বসম্বর্টর স্বজাম্বস স্বসরাম্বর্া, সাংস্কৃবেক, পযন টর্, পাকন এিং বিম্বর্াের্ বিষয়ক কবমটির (Committee
on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation) সভাপবে িম্বলর্, "2018 িাম ঘরকিন

িংেযক 74 রমর য়র্ ভ্রমণকারী এটাই িমাণ কমর ঘে তারা তামির ঘেট পাকন এবং ঘিগুম ার
অ্িংেয রবমর্ািমর্র িুরবধাগুম ামক কতটা পেন্দ কমরর্। আই াভ মাই পাকন রিবি আমামির রিয়
পাকন , ঐরতহারিক স্থার্ এবং কযাম্পগ্রাউন্ডগুম ার ঘিৌন্দেনয বধনর্ ও িংরক্ষমণর এক িারুণ িুমোগ।
আরম িক রর্উ ইয়কন বািী এবং তামির পররবারবগনমক পরবতী িজমন্মর জর্য আমামির িাকৃ রতক
িম্পি িংরক্ষমণ অ্বিার্ রাোয় এরগময় আিার আহবার্ জার্াই।"
সংসে সেসে ডোবর্ ও'স্বডাম্বর্ল, আটনস অোন্ড টু েবরজম কবমটির (Arts and Tourism Committee)
সভাপবে িম্বলর্, "আরম রর্উ ইয়কন বািী োরা তামির পাকন গুম ামক বযবহার কমরর্ এবং ভাম াবামির্
তামিরমক এ বের আই াভ মাই পাকন রিবমি অ্ংশগ্রহণ করমত উৎিারহত কররে। রর্উ ইয়কন জুমে
রবরভন্ন িকে ও অ্র্ুিামর্র মাধযমম অ্ংশগ্রহমণর অ্মর্ক উপায় রময়মে।"
আই াভ মাই পাকন রিবি গভর্নর কুওমমা এর ঘেট পাকন রিমেমমক রূপান্তর
করার িমেষ্টায় পূণত
ন া এমর্ ঘিয়। গভর্নমরর রর্উ ইয়কন পাকন ি 2020 ঘিাগ্রাম
program) হ 2011 ঘেমক 2020 িা পেনন্ত ঘেমটর পাকন গুর র জর্য 900
মূম যর িরকারর ঘবিরকারর তহরব িংগ্রমহর িরতশ্রুরত। 2019 িাম র রর্বনাহী
জর্য 110 রমর য়র্ মারকন র্ ি ামরর বরাে রিময়মে।

এবং র্বজীবর্ িার্
(NY Parks 2020
রমর য়র্ মারকন র্ ি ার
বামজট এই উমিযামগর

রর্উ ইয়কন ঘেট অ্রিি অ্ব পাকন ি, রররিময়শর্ এন্ড রহেররক রিজারমভশর্ 250 টিরও ঘবরশ
পাকন , ঐরতহারিক স্থার্, রররিময়শর্ ঘেই , গ ি ঘকািন, ঘবাট ঞ্চ এবং আমরা অ্মর্ক রকেু র
ঘিেভাম র িারয়মত্ব রময়মে ো ভ্রমমণর জর্য বেমর 74 রমর য়র্ মার্ুমষর আর্ামগার্া মট। এক
িাম্প্ররতক গমবষণায় জার্া ঘগমে রর্উ ইয়কন ঘেট পাকন গুম া পাকন এবং ভ্রমণকারীমির ঘেমক 5
রবর য়র্ মারকন র্ ি ার আয় কমর ো িায় 54,000 কমনিংস্থামর্র বযবস্থা কমর। এই রবমর্াির্
এ াকাগুম ার ঘেমকামর্াটি িংিান্ত আমরা তমেযর জর্য ক করুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্েবা
রভরজট করুর্ www.parks.ny.gov, আমামির িামে িংেুক্ত ঘহার্ Facebook, অ্েবা আমামির িম া
করুর্ Instagram এবং Twitter এ।
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