অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্োের্াল ট্রেলস ট্রে-র জর্ে হােসর্ বরভার স্কাইওয়াম্বকর সাড়ের উম্ববাধম্বর্র
কথা ট্র াষণা কম্বরম্বের্

প্রকল্পটি বর্উ ইয়কন ট্রেট বিজ অম্বথাবরটি (NYS Bridge Authority), বর্উ ইয়কন ট্রেট বেপাটনম্বমন্ট
অফ োন্সম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation, DOT), বর্উ ইয়কন ট্রেট বেপাটনম্বমন্ট অফ
ট্রেট (NYS Department of State) এিং এম্পায়ার ট্রেট ট্রেম্বভলপম্বমন্ট আই লাভ বর্উ ইয়ম্বকনর
(Empire State Development I LOVE NY) ট্রথম্বক অথন সরিরাম্বহর মাধেম্বম 11.1 বমবলয়র্ েলার
বিবর্ম্বয়াগম্বক অন্তভুন ক্ত কম্বরম্বে
গভর্ন র কুওম্বমা গত িসম্বন্ত হােসর্ বরভার স্কাইওয়াক অঞ্চলটি (Hudson River Skywalk Region)
মম্বর্ার্ীত কম্বরবেম্বলর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা র্যাশর্াল ট্রেলস ট্রে-র স্মরমে আজ হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক খুমল
ট্রেওয়ার কথা ট্র াষো কমরমের্। ট্রেমের 11.1 রমরলয়র্ েলামরর একটি রিরর্ময়ামগর পমর, সম্পূেন
হওয়া প্রকল্পটি আমমররকার প্রথম রিত্রকলা আমদালমর্র েুটি দ্রষ্টিয স্থার্: থমাস ট্রকাল জাতীয়
ঐরতহারসক স্থার্ (Thomas Cole National Historic Site) এিং ওলার্া ট্রেে ঐরতহারসক স্থার্মক
(Olana State Historic Site) সংযুক্ত করমত ররপ ভযার্ উইমেল রিজ (Rip Van Winkle
Bridge) িরাির ঐরতহারসক এিং র্য়র্ারভরাম ওয়াকওময়টিমক সম্প্রসাররত কমরমে। হােসর্ ররভার
স্কাইওয়াকটি রিমজর উপর ট্রথমক পথিারীমের হােসর্ ররভার এিং কযােরস্কল মাউমের্মসর (Catskill
Mountains) মমর্ামুগ্ধকর েৃশয ট্রেখার জর্য একটি র্তু র্ জায়গামক, উপরন্তু পথিারীমের েুটি
ঐরতহারসক স্থামর্ ট্রপ ৌঁোিার রর্রাপে িযিস্থা এিং রিমজর পূিনরেমক েশনর্াথীমের গাড়ী পারকন ং করার
একটি র্তু র্ জায়গামক অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে।
"হােসর্ ররভার স্কাইওয়ামকর আজমকর উমবাধর্, রর্উ ইয়কন িাসী এিং েশনর্াথীমের রর্রাপমে ও
সহমজ েুটি ঐরতহারসক স্থার্ ট্রেখার সুমযাগ কমর ট্রেমি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "থমাস ট্রকাল
জাতীয় ঐরতহারসক স্থার্ এিং ওলার্া ট্রেে ঐরতহারসক স্থার্টি আমগ ট্রথমকই অ্ঞ্চলটির একটি
অ্থননর্রতক উদ্দীপক রহসামি কাজ করত, এিং এই র্তু র্ প্রকমল্পর মাধযমম সংমযাজর্টি, স্কাইওয়াক,
ভরিষযৎ প্রজমের জর্য হােসর্ ভযারলর উন্নরত রিধার্ করমত একটি আঞ্চরলক আকষনে রহসামি কাজ
করমি।"
হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক হল র্তু র্ কমর রেজাইর্ করা হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক অ্ঞ্চমলর
মধযমরে, যা ররপ ভযার্ উইমেল রিজ, রে থমাস ট্রকাল জাতীয় ঐরতহারসক স্থার্ এিং ওলার্া ট্রেে

ঐরতহারসক স্থার্, হােসর্ রসটি, গ্রীর্মপােন োউর্ এিং কযােরস্কল োউর্মক অ্ন্তভুন ক্ত কমর। অ্ঞ্চলটির
অ্সামার্য পযনেমর্র সুমযামগর উপর গুরুত্ব আমরাপ করমত 2018 সামলর মািন মামস গভর্নর কুওমমা
অ্ঞ্চলটিমক মমর্ার্ীত কমরর্।
উমবাধর্ী উপলমে, ট্রেমের এিং স্থার্ীয় গেযমার্য িযরক্ত, ট্রসইসামথ সিনসাধারমের উপরস্থরতমত, আজ
একটি আর্ুষ্ঠারর্ক রিমত-কাোর অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ করা হময়রেল।
"এই অ্থননর্রতক পযনের্ প্রকল্পমক িলপ্রসূ হমত ট্রেখার জর্য রর্উ ইয়কন ট্রেে রিজ অ্মথাররটি সকল
করমউরর্টি অ্ংশীোরমের সামথ হামত হাত রমরলময় কাজ কমরমে", বর্উ ইয়কন ট্রেট বিজ অম্বথাবরটি
ট্রিাম্বেনর সভাপবত, এ. ট্রগম্বরর্টাইর্ িম্বলম্বের্। "ট্রয প্রকল্পটির ট্রথমক সামরগ্রকভামি ভরিষযত প্রজমের
জর্য অ্ঞ্চলটির উন্নরত হমি, ট্রসই প্রকল্পটি িাস্তিারয়ত হমত ট্রেখার জর্য গভর্নর কুওমমার সহায়তা
অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয়।"
"হােসর্ ররভার স্কাইওয়াকটিমক সময়মমতা ট্রখালার জর্য এিং সিনসাধারমের কামে এখর্ এটির
সম্পূেনতা তু মল ধরার জর্য গভর্নর কুওমমা এই প্রকল্পটিমক শুরু ট্রথমক ট্রশষ পযনন্ত সহায়তা কমর
ট্রগমের্", বর্উ ইয়কন ট্রেট বিজ অম্বথাবরটির ভারপ্রাপ্ত এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর, টারা সুবলভার্
িম্বলম্বের্। "আগামী রের্গুরলমত সিনসাধারে ট্রয প্রকল্প ট্রথমক অ্র্ুমপ্ররো ট্রপমত সেম হমি, ট্রসই
প্রকমল্প অ্র্য সকল অ্ংশীোরমের সামথ কাজ করমত ট্রপমর রিজ অ্মথাররটি ধর্য।"
বর্উ ইয়কন ট্রেট পবরিহর্ দপ্তম্বরর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ট্রমবর ট্রথম্বরম্বস েবমঙ্গুম্বয়জ িম্বলর্, "পররিহর্
িযিস্থার এই র্তু র্ পররকাঠামমা মার্ুষমক এক স্থার্ ট্রথমক অ্র্য স্থামর্ রর্রাপমে যাতায়ার করার
ট্রথমকও ট্রিরশ রকেু করমি; হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক েুটি গুরুত্বপূেন সাংস্কৃ রতক স্থার্মক সংযুক্ত
করমি যা ঐরতহারসক স্থার্ এিং হােসর্ ররভার ভযারলর দ্রষ্টিয স্থার্গুরলমক ট্রেখার জর্য আরও
েশনর্াথীমের আহ্বার্ জার্ামি। রপরেময় পড়া করমউরর্টিগুরলর উন্নরতরিধার্ করার সময় স্থার্ীয়
অ্থনর্ীরতগুরলর রর্রাপত্তা এিং প্রমিশারধকামরর উন্নরতরিধার্মক উদ্দীপ্ত করমত সড়ক এিং রিমজর
উন্নয়মর্র িযিহামর গভর্নর কুওমমার ট্রর্তৃ ত্ব।"
ট্রেম্বটর পাকনস (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক
সম্পূেন করা, রর্উ ইয়কন িাসী এিং ট্রসইসামথ েশনকমের জর্য িরহরঙ্গর্ রিত্তরিমর্ােমর্র সুমযাগ
সম্প্রসারমের অ্রভমুমখ গভর্নমরর অ্ঙ্গীকামরর একটি প্ররতিলর্। এটি ওলার্া ট্রেমের ঐরতহারসক
স্থামর্র েরির মমতা মাঠ এিং অ্ট্টারলকার ট্রেখার আরও র্য়র্ারভরাম পথ প্রোর্ করমি এিং এই
অ্ঞ্চল জুমড় পযনের্মক আরও উজ্জীরিত কমর তু লমি।"
এম্পায়ার ট্রেট ট্রেম্বভলপম্বমন্ট-এর ট্রপ্রবসম্বেন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা ও কবমের্ার হাওয়ােন
ট্রজমবস্ক িম্বলর্, "র্তু র্ হােসর্ ররভার স্কাইওয়াকগুরলর প্রকল্পগুরলমত আমামের ট্রক শলগত সহায়তা
এিং রিরর্ময়াগ, সকল রর্উ ইয়কন িাসী, এিং সকল েশনর্াথীমের ট্রেমের অ্র্যতম জলাশয় সরন্নরহত
শহরাঞ্চল, র্য়র্ারভরাম প্রাকৃ রতক ভূ েৃশয এিং সাংস্কৃ রতক গন্তিযস্থমল আরও উন্নত অ্রভগমযতা প্রোর্
করমি, ট্রসইসামথ রর্উ ইয়মকন র ক্রমিধনমার্ পযনের্ অ্থনর্ীরতমক উজ্জীরিত করমি।"

"রর্উ ইয়মকন র স্থার্ীয় জলাশয় সরন্নরহত শহরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীির্ কমনসূরি এই ধরমের প্রকল্পগুরলর জর্য
করা গঠর্ করা হময়মে, এিং স্কাইওয়াকটিমক গমড় তু লমত একটি ভূ রমকা রর্মত ট্রপমর আমরা
সোরর্ত ট্রিাধ কররে", বর্উ ইয়ম্বকনর ট্রসম্বেটাবর অি ট্রেট ট্ররাসার্া ট্ররাসাম্বো িম্বলম্বের্।
"আেররকভামি করমউরর্টি এিং দ্রষ্টিযগুরলর ট্রমলিন্ধর্ োমর্ার গুরুত্বপূেন পররকাঠামমা এিং উন্নয়র্
প্রকল্পগুরলমক সহায়তা কমর, আমরা রর্উ ইয়কন ট্রেেমক আমগর ট্রথমকও আরও আকষনেীয় কমর
তু লরে।"
রাজধার্ী অঞ্চল অথন নর্বতক উন্নয়র্ পবরষম্বদর (Capital Region Economic Development
Council) সহ-সভাপবত, অোলিোবর্ বিশ্ববিদোলম্বয়র (University at Albany) ট্রপ্রবসম্বেন্ট ে.
হাবভম্বের্ রবিম্বগজ এিং বকিোংক মাম্বকনট (KeyBank Market) ট্রপ্রবসম্বেন্ট রুথ মোহবর্
িম্বলর্, "হােসর্ ভযারল, কযােরস্কল মাউমের্ এিং রাজধারর্ অ্ঞ্চল জুমড় িহু উমেখমযাগয ঐরতহারসক
এিং সাংস্কৃ রতক স্থামর্র প্রাকৃ রতক ট্রস দমযনযর সামথ আরও েশনর্াথীমের পররিয় করামি এমর্ একটি
প্রকল্পমক সহায়তা করমত ট্রপমর, পররষমের পে ট্রথমক আমরা গরিনত।"
বসম্বর্টর জজন আম্বমম্বোর িম্বলর্, "হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক অ্ঞ্চমলর ইরতহামস একটি অ্রিমেেয
ভূ রমকা ট্রর্ওয়া েুটি ঐরতহারসক স্থামর্র মমধয একটি গুরুত্বপূেন সংমযাগ স্থাপর্ কমরমে। ট্রসই সামথ,
এটি আিারসক এিং েশনর্াথীমের র্েী এিং পার্শ্নিতী অ্ঞ্চমলর মমর্ামুগ্ধকর প্রাকৃ রতক েৃশয উপমভাগ
করার একটি উন্নত সুমযাগ প্রোর্ কমর।"
অোম্বসমব্লী সদসে বেবে িোম্বরট িম্বলম্বের্, "আমমররকার প্রথম রিত্রকলা আমদালমর্র জে, এিং,
তকন সামপমে, আমমররকার প্রথম ভূ রম সংরেে সমিতর্তা উভয়ই হােসর্ ভযারলর এই অ্ভূ তপূিন
সুদর স্থামর্ পররলরেত হয় ট্রযখামর্ ভূ েৃশয রিত্ররশল্পী থমাস ট্রকাল এিং ট্রেোররক িািন েুজমর্র িারড়
র্েীর উভয় তীমর রেল। এই েুটি ঐরতহারসক স্থামর্র সংমযাগকারী হােসর্ ভযারল স্কাইওয়াক
অ্ঞ্চমলর এই মমর্ার্য়র্ এই রকংিেন্তী স্থার্ এিং তার অ্র্ুমপ্ররোমূলক েৃশযপমের একটি যথাযথ
স্বীকৃ রত।"
এই েুই ঐরতহারসক স্থার্, হােসর্ ররভার এিং কযােরস্কল মাউমেন্স ট্রয পররিতন র্শীল ভূ রমকা পালর্
কমরমে তা অ্মেষমের জর্য আেশন পররমিশ প্রোর্ কমর – এিং আমমররকার্ রশল্পকলার ইরতহামস –
ভূ রমকা পালর্ করা অ্িযাহত রামখ। থমাস ট্রকাল জাতীয় ঐরতহারসক স্থার্, থমাস ট্রকামলর (18011848), আমমররকার প্রথম প্রধার্ কলা আমদালমর্র স্থপরত, হােসর্ ররভার ভূ েৃশয অ্েমর্র স্কু ল
(Hudson River School of landscape painting), িারড় এিং েু রেওগুরলমক উপস্থারপত কমর।
ওলার্া ট্রেে ঐরতহারসক স্থার্, ট্রকামলর প্রিােপ্রতীম োত্র এিং আমমররকার প্রথম আন্তজনারতক তারকা
কলারশল্পী ট্রেোররক িামিনর (1826-1900) সিনমেষ্ঠ রশল্পকমন। হােসর্ রসটি এিং কযােরস্কল োউর্
হাৌঁোরমযাগয োউর্োউর্ এিং জর্রপ্রয় ট্রোকার্পাে, ট্ররমস্তারাৌঁ, সরাইখার্া এিং কলার স্থার্ সহ েরির
মমতা হােসর্ ররভার করমউরর্টি জলাশয় সংলগ্ন শহরাঞ্চল। োউর্োউর্ হােসমর্ আমোক ট্রেশর্ –
ট্রসইসামথ কযােরস্কমল েযারি কমর 10 রমরর্মের মমধয উভয় স্থামর্ সহমজ ট্রপ ৌঁমে যাওয়া যায়।

হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক তার রর্মজর অ্রধকামর অ্সামার্য অ্থননর্রতক সম্ভাির্া এিং হােসর্
ররভার স্কাইওয়াক অ্ঞ্চমল পযনেমর্র ট্রকন্দ্ররিদু রহসামি অ্র্ুষ্ঠার্টি উেযাপর্ কমরমে। সযারামোগা
ররংস-রভরত্তক ELAN অ্র্ুমার্ কমরমে ট্রয কমলারিয়া এিং গ্রীর্ কাউরেমত হােসর্ ররভার
স্কাইওয়াক বারা সৃষ্ট র্তু র্ েশনর্াথীমের, ট্ররমস্তারাৌঁ এিং থাকার জর্য স্থার্ীয় িযিসায় িেমর করা
খরমির সম্ভািয পররমাে 4.53 রমরলয়র্ েলার। ট্রসটি একরত্রতভামি েুটি কাউরেমত িেমর 270,000
েলামররও ট্রিরশ র্তু র্ কমরর রাজস্ব সৃরষ্ট করমি।
এই ঐরতহারসক স্থার্ ইরতমমধয ট্রয অ্থননর্রতক প্রভাি সৃরষ্ট কমরমে ওই রাজস্ব তার উপরর পাওর্া।
রিজমর্স অ্পারিু রর্টিজ মযামর্জমমে কর্সারটং ইর্ র্থন গ্রীর্িুশ (Business Opportunities
Management Consulting in North Greenbush) বারা সাম্প্ররতক রিমেষমে ট্রেখা ট্রগমে ট্রয
সরিরলতমর্ািা থমাস ট্রকাল সাইে এিং ওলার্ার িেমর অ্থননর্রতক প্রভাি প্রায় 11.6 রমরলয়র্ েলার
এিং স্থার্ীয় অ্থনর্ীরতমত 274টি কমনসংস্থামর্র সুমযাগ সৃরষ্টমত সহায়তা করমি।
িেমর ট্রমাে 15.73 রমরলয়র্ এিং 330টি িাকররর জর্য - হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক 4.53
রমরলয়র্ েলার ট্রযাগ করমি এিং 66টি িাকররর অ্র্ুমার্ করা হময়মে। এটি উমেখমযাগয ইরতহাস,
র্য়র্ারভরাম েৃশয, এিং একটি সংমযাগকারী হাৌঁোপমথর অ্র্র্য সংরমেমের উপর রভরত্ত কমর একটি
র্তু র্ অ্থননর্রতক উদ্দীপকও ততরর করমি, এর সিোই তশরল্পক শরক্ত এিং অ্র্য অ্মর্ক আকষনেযুক্ত
কমনিযস্ত একটি অ্ঞ্চমলর মমধয।
এই আঞ্চরলক পযনেক আকষনমের রিপেমর্ সহায়তা করমত গভর্নর কুওমমা গত িের হােসর্ ররভার
স্কাইওয়াক অ্ঞ্চল ততরর করার কথা ট্র াষো কমররেমলর্। এটি আঞ্চরলক অ্থননর্রতক উন্নয়র্ পররষমের
(Regional Economic Development Council) উমেযামগর মাধযমম ওলার্ার সামথ অ্ংশীোরীমত্ব
থমাস ট্রকাল জাতীয় ঐরতহারসক স্থার্মক 225,000 েলার মামকন ে রর্উ ইয়কন অ্র্ুোর্ বারা সহায়তা
করা হময়মে। এই পুরস্কার সম্প্ররত আরম্ভ করা হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক ওময়িসাইে ততরর করমত
সহায়তা কমরমে যা অ্ঞ্চলটিমত েশনর্াথীমের আমন্ত্রে জার্ামি।
"থমাস ট্রকাল এিং ট্রেোররক িািনমক প্ররতরর্রধত্ব করা - এই েুই ঐরতহারসক স্থার্ প্রায় েুইশত িের
ধমর ঐরতহারসকভামি সংযুক্ত", থমাস ট্রকাল জাতীয় ঐবতহাবসক স্থার্ এর এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর,
এবলজাম্বিথ জোকস িম্বলম্বের্। "হােসর্ ররভার স্কাইওয়ামকর হাৌঁোর পথ ততররর মাধযমম, একটি
েশনর্ীয় সমরেত গন্তিয ততরর কমর ওই ঐরতহারসক এিং রিষয়রভরত্তক সংমযাগটিমক রসমমে এিং
ইস্পাত রেময় ততরর করা হময়মে।"
"হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক শুধুমাত্র ট্রেোররক িামিনর ওলার্া এিং থমাস ট্রকাল সাইমের সংমযাগ
সাধর্কারী একটি প্রধার্ র্তু র্ পযনের্ অ্ঞ্চমলর মধযমরেই র্য় ট্রসইসামথ হােসর্ এিং কযােরস্কমলর
তশরল্পক শরক্ত", ওলার্া পাটনর্ারেীম্বপর (The Olana Partnership) ট্রপ্রবসম্বেন্ট, বসয়ার্ সওইয়ার
িম্বলম্বের্। "হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক অ্ঞ্চল েুই কাউরে এিং সমগ্র হােসর্ ভযারলর জর্য একটি
মুখয অ্থননর্রতক িালক হময় উঠমি।"

গ্রীবর্ কাউবন্ট আইর্সভার সভাপবত পোবেক বলঙ্গার িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ট্রর্তৃ মত্বর
সহায়তায়, হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক এখর্ একটি মূলযিার্ রত্ন যা আমামের ঐরতহারসক রর্েশনর্
এিং প্রাকৃ রতক ট্রস দযনয ট্রেখমত অ্ঞ্চলটিমত সহস্রারধক পযনেকমের আহ্বার্ জার্ামি।"
বভম্বলজ অফ কোটবস্কল ট্রিােন অফ োবের ট্রপ্রবসম্বেন্ট বভর্ম্বসন্ট ট্রসবল িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার
ট্রর্তৃ ত্বাধীর্, হােসর্ ররভার স্কাইওয়াক প্রকল্প, িলপ্রসূ হময়মে এিং র্েীর উভয় তীমরর
করমউরর্টিগুরলর জর্য একটি আশীিনাে হময় উঠমি।"
টাউর্ অফ গ্রীর্ম্বপাটন এর সুপারভাইজার কোথবলর্ এলবিজ িম্বলম্বের্, "যারা আমামের সুদর
অ্ঞ্চমল আমসর্ তামের সকমলর জর্য এটি এখর্ একটি অ্ভূ তপূিন গন্তিযস্থল এিং এই প্রকল্পটিমক সম্ভি
কমর তু লমত গভর্নর কুওমমার আত্মরর্মিেমর্র জর্য তামক আমরা ধর্যিাে জার্ামিা। DOT এিং
আমামের ট্রেমের অ্ংশীোররা করমউরর্টিগুরলর প্রময়াজর্ীয়তা এিং পরামশন সম্পমকন অ্তযন্ত সুগ্রাহী।"
বর্উ ইয়কন ট্রেট বিজ অম্বথাবরটি
রর্উ ইয়কন ট্রেে রিজ অ্মথাররটি রিয়ার মাউমের্ (Bear Mountain), রর্উিাগন-ট্রিকর্
(Newburgh-Beacon), রমে-হােসর্ (Mid-Hudson), রকংমোর্-রাইর্রিি (KingstonRhinecliff) এিং ররপ ভযার্ উইমেল (Rip Van Winkle) রিজগুরল পররিালর্া কমর এিং হােসর্
রিমজর উপমরর হাৌঁোরপথটির কাঠামমা রেোমিেে কমর। অ্মথাররটিটি মূলত রিমজর ট্রোল ট্রথমক
অ্মথনর ট্রযাগার্ পায় এিং ট্রেে িা যুক্তরাষ্ট্রীয় কমরর অ্থন ট্রথমক রিজ রেোমিেে এিং পররিালর্ার
ট্রকামর্া অ্থন পায় র্া।
ওলার্া এিং বদ ওলার্া পাটর্ারন েীপ
ওলার্া হল মধয-19 শতমকর অ্র্যতম ট্রেষ্ঠ আমমররকার্ রশল্পী ট্রেোররক এেউইর্ িামিনর (18261900), সিনমেষ্ঠ রশল্পকমন। িািন তার কলা, স্থাপতয, ভূ েৃমশযর র্কশা, এিং পররমিশ সংরেে সম্পমকন
উন্নত ধারোগুরলর সংরমেমে একটি পূেনাঙ্গ পররমিশ রহসামি ওলার্ামক রেজাইর্ কমররেমলর্। ওলার্ার
250-একর রশল্পীর-র্কশা করা ভূ েৃশয ট্রসইসামথ পাররসকমের িারড়র অ্র্ুকরমে একটি শীষনভাগ
হােসর্ ভযারল এিং কযােরস্কল মাউমেমর্র অ্তু লর্ীয় সুদর েৃমশযর অ্িতারো কমর এিং, এখর্
িেমর 170,000 েশনর্াথীমক স্বাগত জার্ায়।
ওলার্া ট্রেে ঐরতহারসক স্থার্, রর্উ ইয়কন ট্রেে উেযার্, রিমর্াের্ এিং ঐরতহারসক স্থার্ সংরেমের
কাযনালয়, েযামকারর্ক অ্ঞ্চল (New York State Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation, Taconic Region), বারা পররিারলত একটি ঐরতহারসক স্থার্, একটি প্ররসদ্ধ
ঐরতহারসক রর্েশনর্ এিং ট্রেমের অ্র্যতম সিনারধক পররেরশনত স্থার্। ওলার্া পােনর্ারশীপ, একটি
ট্রিসরকারী অ্মুর্ািামভাগী রশো রর্গম, ওলার্া ট্রেে ঐরতহারসক স্থামর্র পুর্রূদ্ধার, সংরেে, এিং
উদ্ভাসমর্ সহায়তা করমত রর্উ ইয়কন ট্রেমের সামথ সহমযারগতা কমর। ওলার্া এিং ওলার্া
পােনর্ারশীপ সম্পমকন আরও জার্মত এখামর্ রিক করুর্।
থমাস ট্রকাল জাতীয় ঐবতহাবসক স্থার্

থমাস ট্রকাল জাতীয় ঐরতহারসক স্থার্ হল, ট্রেমশর প্রথম প্রধাে কলা আমদালর্, হােসর্ ররভার স্কু ল
অ্ি ট্রপরেং এর স্থপরত থমাস ট্রকামলর আসল িারড় এিং েু রেওগুরলর উপস্থাপর্া করা আমমররকার্
রশমল্পর জেস্থার্। হােসর্ ভযারলমত েয় একমরর উপর অ্িরস্থত, স্থার্টি 1815 সামলর মূল আিাস,
ট্রকামলর 1839 সামলর পুরামর্া েু রেও, সম্প্ররত পুর্ঃরর্রমনত র্তু র্ েু রেও রিরডং, এিং কযােরস্কল
মাউমের্মসর পযামর্ামররমক েৃশযমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর। এটি একটি জাতীয় ঐরতহারসক রর্েশনর্ এিং
জাতীয় উেযার্ িযিস্থার (National Park System) একটি সিন্ধযুক্ত অ্ঞ্চল। থমাস ট্রকাল স্থার্টি
পথপ্রেরশনত িা রর্জ পথ প্রেরশনত ভ্রমে, 19 শতমকর সমসামরয়ক রিত্ররশল্প, মুরদ্রত প্রকাশর্া,
রশোোর্, িযাপক অ্র্লাইর্ কমনসূরি, স্কু ল গ্রুপগুরলর জর্য কাযনকলাপ, ট্রকাল ট্রিমলাশীপ ট্রপ্রাগ্রাম,
রির্ামূমলয করমউরর্টি ইমভে এিং হােসর্ ররভার স্কু ল আেন ট্রেল – একটি মার্রিত্র এিং ওময়িসাইে
যা েশনর্াথীমের প্রকৃ রতমত ট্রকামলর অ্রেত স্থার্গুরল পররেশনমর্র মমতা সৃজর্শীল সািনজর্ীর্
অ্র্ুষ্ঠার্গুরল প্রেশনমর্র প্রস্তাি কমর। থমাস ট্রকাল সাইমের সমস্ত ট্রপ্রাগ্রামমর লেয হল থমাস ট্রকামলর
জীির্ এিং কামজর অ্থন এিং অ্র্ুমপ্ররো ট্রেখমত েশনর্াথীমের সেম কমর ট্রতালা। ট্রকাল তার
রিত্রকলা এিং ট্রলখায় ট্রয রিষয়গুরল িু টিময় তু মলমের্ – ট্রযমর্ ভূ েৃশয সংরেে এিং পুরাকামল এিং
িতন মামর্ উভয় সমময়ই - পুর্স্থন াপর্ করার শরক্ত রহসামি প্রকৃ রত সম্পমকন আমামের ধারো, অ্ন্তেৃন রষ্ট
সম্পন্ন েশনকমের সামথ সংমযাগ করার সুমযাগ প্রোর্ কমর যা েশনকমের রর্জস্ব জীিমর্র ট্রেমত্র অ্তযন্ত
প্রাসরঙ্গক।
থমাস ট্রকাল সাইে সম্পমকন এখামর্ এিং ট্রগেওময় েু রে ট্রগ্রে র্েন ার্ন কযােরস্কলস সম্পমকন এখামর্ আরও
জার্ুর্।
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