
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের ইবিহাস সংরক্ষণ স্টিার্ন  (STATE HISTORIC PRESERVATION BOARD) 
স্টেে এিং র্োের্াল স্টরবিোম্বরর ির্ে ঐবিহাবসক স্থাম্বর্র স্টক্ষম্বে 18টি মম্বর্ার্য়ম্বর্র কথা স্ট াষণা 

কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  বিবভন্ন ইবিহাসম্বক স্বীকৃবি স্টেওয়ার পথম্বক অিোহি রাম্বে  
  
  
গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের ইনিহোস সংরক্ষণ ঘ োর্ন  (New York 
State Board for Historic Preservation) 18টি সম্পনি, সংস্থোর্ এ ং নর্সনিক্টমক ঘেে এ ং 
ঐনিহোনসক স্থোমর্র র্যোশর্োল ঘরনজেোমর (State and National Registers of Historic Places) 
েুক্ত করোর জর্য  মর্োর্য়র্ নিময়মের্।  মর্োর্য়র্গুনল নর্উ ইয়কন  ঘেমের ইনিহোমসর আকষনণীয় 
ব নিত্র্য এ ং ঘলখক ও র্োগনরক অনিকোর ক ী ঘজ স  োল্ডউইমর্র ঘশষ নর্উ ইয়কন  নসটির  োনি 
ঘেমক অযোনর্রর্মর্ক ফো ন পেনন্ত ন সৃ্তি েো ন খযোি নশল্পী রকওময়ল ঘকন্টমক উমেখযমেোগযভোম  
অর্ুপ্রোনণি কমরনেল।  
  
"এই ঐনিহোনসক স্থোর্গুনল নর্উ ইয়মকন র ইনিহোস সম্পনকন ি অসোিোরণ ও িোরুণ ন ষয়গুনলমক 
ভোমলোভোম  িুমল িমর এ ং ঘেমের ঘ নশরভোগ ন নশষ্ট ঘর্িোর নকেু উিরোনিকোরমক সম্মোর্ প্রিশনর্ 
কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেে ও ঐনিহোনসক স্থোর্গুনলর র্যোশর্োল ঘরনজেোমর লযোন্ড োকন গুনল 
স্থোপর্ করোর  োিযম  আ রো এই স্থোর্গুনলমক নর্নিি করোর ঘক্ষমত্র্ সহোয়িো করনে এ ং িোমির 
িত্ত্বো িোয়কমির কোমে এম্পোয়োর ঘেে (Empire State)-ঘক স িোইমি ভোমলোভোম  সংরক্ষণ, 
উন্নয়র্ এ ং ত্বরোনন্নিকরমণর জর্য প্রময়োজর্ীয় িহন ল রময়মে।"  
  
ঘেে এ ং র্যোশর্োল ঘরনজেোমর িোনলকোভুক্ত হমল ঘসটি ন নল্ডংগুনল পুর্নর্ন নোণ করমি এ ং ঘসগুনলমক 
ন নভন্ন স নজর্ীর্ সংরক্ষণ ক নসূনি এ ং পনরমষ োর জর্য ঘেোগয কমর ঘিোলোর ঘক্ষমত্র্ সম্পনির 
 োনলকমির সহোয়িো করমি পোমর ঘে র্- ঘেমের অর্ুিোমর্র সোমে ঘ লোমর্ো এ ং ঘেে ও ঘফর্োমরল 
ঐনিহোনসক পুর্ নোসর্ েযোক্স ঘেনর্েস ূহ। 2013 সোমল গভর্নর ঘেমের পুর্ নোসমর্র েযোক্স ঘেনর্ে 
 য হোরমক স নের্ নিমি আইমর্ স্বোক্ষর করোর পর ঘেমক ঘেে ও ঘফর্োমরল ক নসূনিগুনল ঐনিহোনসক 
 োনণনজযক সম্পনিগুনলমি সমূ্পণনকৃি ন নর্ময়োমগ উদ্বদু্ধ কমরমে এ ং  োনলকোর্োিীর্ ঐনিহোনসক 
 োনিগুনলমি ঘকোটি ঘকোটি র্লোমরর ন নর্ময়োগ কমরমে।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমের এ ং ঘিমশর ইনিহোস, স্থোপিয, প্রত্নিত্ত্ব এ ং সংসৃ্কনিমি ঘে ন নল্ডং, কোঠোম ো, 
নর্নিক্ট, লযোন্ডমস্কপ,  স্তু এ ং উমেখমেোগয স্থোর্গুনল রময়মে িোর সরকোনর িোনলকো হমলো ঘেে এ ং 
র্যোশর্োল ঘরনজেোর। ঐনিহোনসক স্থোমর্র র্যোশর্োল ঘরনজেোমর এককভোম  অে ো ঐনিহোনসক 



 

 

নর্নিমক্টর অংশ নহমসম  ঘেমের স নত্র্ 120,000-টিরও ঘ নশ ঐনিহোনসক ন নল্ডং, কোঠোম ো এ ং 
সোইে িোনলকোভুক্ত রময়মে। ঘেমের কন উনর্টির সম্পনির  োনলকগণ, ন উনর্নসপযোনলটি ও 
সংগঠর্গুনল  মর্োর্য়র্স ূহ স্পন্সর কমরমে।  
  
ঘেমের ঐনিহোনসক সংরক্ষণ ন ষয়ক ক নকিন ো সুপোনরশগুনল অর্ুম োির্ করমল, সম্পনিগুনল নর্উ 
ইয়কন  ঘেে ঘরনজেোর অ  নহেনরক ঘেমসস (New York State Register of Historic Places)-
এ িোনলকোভুক্ত করো হয় এ ং িোরপমর ঐনিহোনসক স্থোর্গুনলর র্যোশর্োল ঘরনজেোমরর জর্য  মর্োর্ীি 
করো হয়, ঘেখোমর্ িোমির পেনোমলোির্ো করো হয় এ ং এক োর অর্ুম োনিি হমল র্যোশর্োল ঘরনজেোমর 
প্রম শ করো হয়।  মর্োর্য়র্পমত্র্র আরও িেয এ ং েন  অনফস অ  পোকন স, নরনেময়শর্ এ ং 
নহেনরক নপ্রজোমভন শর্ (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)-এর 
ওময় সোইমে পোওয়ো েোম ।  
  
সাংসৃ্কবিক, পর্নের্, পাকন  এিং বিম্বর্াের্ বিষয়ক কবমটি (Committee on Cultural Affairs, 
Tourism, Parks and Recreation)-এর সভাপবি বসম্বর্ের স্টিাম্বস স্টসরাম্বর্া িম্বলর্, "আ োমির 
ঘেমের ব নিত্র্য য় ঐনিহোনসক সংসৃ্কনি উিেোপর্ করোর স য় ঐনিহোনসক সংরক্ষণ পেনের্মক 
ত্বরোনন্নি কমর এ ং ক নসংস্থোর্ বিনরর অেননর্নিক িোনলকো শনক্ত নহমসম  কোজ কমর। ঘেে জমুি 
ন সৃ্তি কন উনর্টিগুনলর পরু্রুজ্জী র্মক সহোয়িোর করোর স য় ঘেে ও র্যোশর্োল ঘরনজেোমর এই 
সম্পনিগুনলর িোনলকো বিনর নর্উ ইয়কন  োসী এ ং িশনর্োেীমিরমক আ োমির ইনিহোমসর জর্য একটি 
উপলনি প্রিোর্ কমর। আন  ভন ষযি প্রজমের জর্য নর্উ ইয়মকন র ইনিহোস সংরক্ষমণর প্রনি 
অঙ্গীকোর দ্ধিোর জর্য গভর্নর কুওম ো এ ং কন শর্োর কুমলমসইর্মক ির্য োি জোর্োই।"  
  
পাকন স, বরবিম্বয়ের্ এন্ড বহেবরক বপ্রিারম্বভের্ অবিম্বসর (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইর্ িম্বলর্, "এই ঐনিহোনসক স্থোগুনলর 
সংরক্ষণ এ ং পুর্রুজ্জী মর্র  োিযম  আ রো স্মোেন  অেননর্নিক স ৃনদ্ধ, পেনের্ এ ং কন উনর্টির 
গ নমক উৎসোনহি করমি পোনর। ঘেে এ ং র্যোশর্োল ঘরনজেোমর ঐনিহোনসক স্থোর্গুনলর সম্পনির 
িোনলকো বিনর এটি নর্নিি করমি সহোয়িো করম  ঘে িোরো নর্উ ইয়কন  ঘেমের ভন ষযমি অ িোর্ 
রোখমে।"  
  
কোবপোল বরবিয়র্  
এর্িামম্বর্ল বহেবরক বর্বিক্ট, এর্িাম (Ancramdale Historic District, Ancram): 1950-এর 
িশমকর শুরুর নিমক েখর্ খর্র্ উমিযোগ প্রোেন কভোম  ঘসখোমর্ প্র নিন ি নেল এ ং স নমশষ 
ভ র্গুনল নর্ নোণ করো হময়নেল িখর্ গ্রো য েসমরোর্ হযো মলেগুনল একটি  মর্ে ঘিশীয় ভ মর্র 
স নষ্টর  োিযম  ব নশষ্টয প্রোপ্ত হময়নেল এ ং ঘেটি স নষ্টগিভোম  19 শিমকর শুরু ঘেমক এই স্থোর্ীয় 
উন্নয়র্ নিনত্র্ি কমর।  
  
বিম্বগম্বলা-বিঞ্চ-িাউলার িামন, ওম্বয়ে স্টলিার্র্ (Bigelow-Finch-Fowler Farm, West 
Lebanon): সম্পনির আকষনণীয়  স্তুটি হমলো একটি সুপ্রশস্ত ca.1830 ইমের  োনি ঘেটি "িয ঘসঞু্চনর 
(The Century)" নহমসম  পনরনিি। এটির প্রে   সনি 18 শিমকর ঘশষ নিমক নর্উ ইংলযোমন্ডর 
প্র িন ক জোম জ ন মগমলো (1726-1808)-এর  োিযম  স্থোনপি হময়নেল েোর পনর োমরর উপনস্থনি 
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ওময়ে ঘল োর্র্ এলোকোর জর্য ঐনিহোনসকভোম  ন মগমলো ফ্ল্যোেস (Bigelow Flats)  ো ন মগমলো 
ঘহোমলো (Bigelow Hollow) র্োম  পনরনিি। ওয়োমরর্ ফোউলোমরর  োিযম  িোর পর িী সংগঠমর্র 
জর্য সম্পনিটিও গুরুত্বপূণন, েোর আঞ্চনলক ঘেনলগ্রোফ ও ঘেনলমফোর্ ঘস োর লক্ষয উনর্শ শিমকর 
ঘশমষর নিমক র্িুর্ ঘল োর্মর্  মিয ও আমশপোমশর জী র্মক ঘেমল সোজোমি সহোয়িো কমরনেল  
  
আম্বলকিান্ডার অোপােন ম্বমন্ট স্টহাম্বেল, স্টস্কম্বর্কম্বেবর্ (Alexandra Apartment Hotel, Schenectady): 
পোাঁি-িলো ন নশষ্ট কুইর্ অযোনর্-েোইল ভ র্টি 1900 সোমল নর্ন নি হময়নেল এ ং প্রোেন কভোম  েোরো 
ঘজর্োমরল ইমলকনিক ঘকোম্পোনর্ (General Electric Company)-এর ক নিোনর নেমলর্ এ ং েোমির 
নশল্পজোি কোজগুনল নেল ঘক ল একটি িনল িোলোমর্ো িোরোই নেমলর্ কোনিি  োনসন্দো। ভ র্টি 
ঘস্কমর্কমেনর্র অগ্রগনির সোমে সমৃ্পক্ত এ ং এটি অযোপোেন ম ন্ট ঘহোমেমলর  মিো ভ র্ নহমসম  অমর্ক 
গুরুত্বপূণন।  
  
বিঙ্গার স্টলকস (Finger Lakes)  
েে স্টকার্া-বভস্তা বহেবরক বর্বিক্ট, বিস (Koda-Vista Historic District, Greece): ন িয োর্ 
আ োনসক উপশহমরর নেে হলটি 1920 সোমল প্রোেন কভোম  একটি ঘকোম্পোনর্র অেনোনয়ি সঞ্চয় ও 
ঋণ সহোয়িোয় ইে যোর্ ঘকোর্োক ঘকোম্পোনর্ (Eastman Kodak Company)-এর ক নিোরীমির 
 োিযম  স নপ্রে  প্রনিনিি হময়নেল। নর্নিক্টটি 1920 ও 1960 সোমলর  মিয উন্নি নির্টি আলোিো 
সো নর্নভশর্ অন্তভুন ক্ত কমর এ ং এটি জর্নপ্রয়  িয-ন ি আ োনসক স্থোপমিযর  ৃহৎ সংগ্রমহর জর্য 
সুপনরনিি।  
  
েে পাওয়ার বিবডং অোন্ড স্টহাম্বেল, রম্বেোর (The Powers Building and Hotel, Rochester): 
 মর্োর্য়র্টি 1881 সোমল নর্ন নি পোওয়োর ঘহোমেলটি (Powers Hotel)-ঘক পোওয়োর ন নল্ডংময়র জর্য 
র্যোশর্োল ঘরনজষ্টোর িোনলকোমি েুক্ত কমর ঘেটি  লূি স্বিন্ত্রভোম  1973 সোমল িোনলকোভুক্ত হময়নেল। 
এই ভ র্গুনল ঐনিহোনসকভোম  পনরপূরক এ ং ওময়ে ঘ ইর্ নিে এ ং ঘফোর কণনোর এলোকোর 
গুরুত্ব প্রনিিো ও ঘজোরিোমর আন্তঃসংমেোগ নহমসম  কোজ কমর এ ং অনফস ও ন টিংময়র স্থোর্, 
ঘরেুমরন্ট, িশনর্োেী এ ং ঘসলস যোর্মির জর্য েোকোর জোয়গো ও সমম্মলমর্র জর্য স্থোর্সহ 
আন্তঃসংমেোগ পনরমষ ো সর রোহ কমর।  
  
লং আইলোন্ড (Long Island)  
ইে স্টমবরয়র্ স্টমইর্ স্টরার্ বহেবরক বর্বিক্ট, সাউথম্বহাড (East Marion Main Road Historic 
District, Southold): 18 ও 20 শিমকর  োঝো োনঝ স ময় লং আইলযোমন্ডর র্েন ফমকন র প্রোেন ক 
রোস্তো  রো র হযো মলেটি স ৃদ্ধ হময়নেল ঘে স য়েোমি ইে ঘ নরয়র্ (East Marion)-এর প্রোয় 
প্রনিটি পনর োরমক  ৎস নশকোর, কৃনষ কোমজর জর্য  ো উভয় ঘক্ষমত্র্ সহোয়িো প্রিোর্ করো হময়নেল। 
নর্নিক্টটি ইে ঘ নরয়মর্  সনি স্থোপর্ ও স নৃদ্ধমক িুমল িমর এ ং গুরুত্বপূণন স য় ঘেমকই জর্নপ্রয় 
বশলীগুনল িুমল িমর নর্ নোণমকৌশল সংেোন্ত নরমসোমসনর সংগ্রহমক িোরণ কমর।  
  
স্টের্াবরক অোন্ড অোবর্ ওয়াগর্ার স্টরবসম্বর্ন্স অোন্ড স্টসন্ট পোবিক'স স্টরামার্ কোথবলক োেন , 
বিথোউর্ (Frederick and Annie Wagner Residence and St. Patrick's Roman Catholic 
Church, Smithtown): এই  মর্োর্য়র্টি িইুটি আলোিো ও স্বিন্ত্র গুরুত্বপূণন নরমসোসনমক অন্তভুন ক্ত কমর। 



 

 

 োনিটি জোিীয় ও আন্তজন োনিক অমেো ঘরনসং ঘফম র ঘের্োনরক ঘজ. ওয়োগর্োমরর জর্য 1912 সোমল 
নর্ন নি হময়নেল এ ং এটি আম নরকোর্ আেন স অযোন্ড েোফ্টস  ভুম ন্ট (American Arts and 
Crafts Movement)-এর ঘর্িো গুস্তোভ নেকনল কিৃন ক এটির র্কশোর জর্য স্থোপমিযর নিক নিময় 
অমর্ক ঘ নশ গুরুত্বপূণন। িোিন টি 1928 ঘেমক 1929 সোমলর  মিয ঘে স্থোর্টিমি নর্ন নি হময়নেল ঘসটি 
আর্ুিোনর্কভোম  ওয়োগর্োর ঘেমের অংশ নেল এ ং এটি স্থপনি  যোকনগল ও হো নলর্ কিৃন ক 
টিউর্র নরভোইভোল (Tudor Revival) র্কশোর জর্য গুরুত্বপূণন।  
  
স্টমাহক ভোবল (Mohawk Valley)  
স্টিমস এইে. স্টকস III এিং লরা রকম্বিলার স্টকস হাউি, ভোর্ হম্বর্নসবভল (James H. Case III 
and Laura Rockefeller Case House, Van Hornesville):  িয শিোনির আিুনর্ক বশলীর িোরুণ 
প্রনিনর্নিত্বকোরী উিোহরণ সো োর হোউজ ক মেক্সটি 1962 ঘেমক 1963 সোমল ঘকসগুনলর জর্য নর্ন নি 
হময়নেল এ ং "হোউজ অ  িয ইয়োর" নহমসম  1967 সোমল আনকন মেকিোরোল ঘরকমর্ন র  োিযম  স্বীকৃনি 
লোভ কমরনেল। এটি নেল ন খযোি স্থপনি উইনলস এর্. ন লস জনুর্য়মরর প্রে   ি ঘকোমর্ো 
কন শর্।  
  
পোম্বলটির্ বিি বহেবরক বর্বিক্ট, পোম্বলটির্ বিি (Palatine Bridge Historic District, Palatine 
Bridge): ঐনিহোনসক নর্নিক্টটি নদ্বিীয় ন শ্বেুদ্ধ (World War II) পর িী স ৃনদ্ধর িূিোন্ত 
নির্গুনল ঘেমক 18 শিোিীর  সনি স্থোপমর্র স য়কোল পেনন্ত ওময়ে গ্রযোন্ড নিে এ ং লোফময়ে 
নিমের িইুটি প্রিোর্ পনর হর্ রুে  রো র নর্ন নি 136টি অ িোর্কোরী প্রোেন ক ভ র্, একটি পোকন  
এ ং িইুটি ক রস্থোর্ ঘ নষ্টি কমর রোমখ।  
  
িুলের্বভল বহবিক বর্বিক্ট, িুলের্বভল (Fultonville Historic District, Fultonville): 
ফুলের্নভমলর  সনি ও স ৃনদ্ধ সরোসনর প্রোকৃনিক ও অপ্রোকৃনিক পনর হর্ রুমের সোমে িোর 
অ স্থোর্ সম্পনকন ি, েো 1920 সোমল ইনর কযোর্োল নর্ নোমণর স য় শুরু হময়নেল এ ং 1955 সোমল 
নর্উ ইয়কন  ঘেে থ্রুওময় িোলু হওয়ো পেনন্ত ন সৃ্তি নেল। এই নর্নিক্টটি ঐনিহোনসক েুমগ 
কন উনর্টির স নৃদ্ধমক প্রনিফনলি কমর 19 ও 20 শিোিীর আ োনসক ও  োনণনজযক ভ র্গুনলর 
সংগ্রহ িোরর্ আমে।  
  
বমর্-হার্সর্ ভোবল (Mid-Hudson Valley)  
হোসব্রুক স্টোর্ হাউি, িলসিাগন (Hasbrouck Stone House, Fallsburg):  োনিটি প্রোয় 1815 
সোমল আঞ্চনলক ন নশষ্ট এ ং প্রে   সনি স্থোপর্কোরী পনর োমরর সিসয Anthony Hasbrouck 
(1788-1840) এর পনর োমরর জর্য নর্ন নি হময়নেল। এই  োনিমি 1840 সোমল সুনলভোর্ কোউনন্টর 
প্রে  এ ং স নোমপক্ষো কুখযোি হিযো  ো লোয় হসব্রুকমক একজর্ ন নশষ্ট র্োগনরক নহমসম  হিযো করো 
হয়।  োনিটি হমলো আঞ্চনলক স্বমিনশ ঘেোর্ হোউজ র্কশোর উমেখমেোগয উিোহরণ।  
  
বর্উ ইয়কন  েহর  
স্টিমস িলর্উর্ স্টরবসম্বর্ন্ট, বর্উ ইয়কন : আপোর ওময়ে সোইর্  োনিটি ন খযোি আম নরকোর্ ঘলখক 
এ ং র্োগনরক অনিকোর ক ী ঘজ স  োল্ডউইমর্র সোমে 1965 ঘেমক 1987 সোমল িোর জী মর্র 
ঘশষ স য় পেনন্ত সমৃ্পক্তিোর জর্য সোনহিয ও সো োনজক ইনিহোমস অিযন্ত গুরুত্বপূণন েখর্ নিনর্ এই 



 

 

 োনিটি অজন র্ কমরর্ এ ং িোর প্রোেন ক আম নরকোর্  োনি নহমসম   য হোর কমরনেমলর্। একজর্ 
স কো ী কৃষ্ণোঙ্গ ঘলখক, র্োগনরক অনিকোর ক ী এ ং স োজ ন মেষক নহমসম  Baldwin পনর নিন ি 
হময়নেমলর্ এ ং আম নরকো ও ঘিমশর  োইমর  ণন ও ঘেৌর্িোর ন ষয়ক আমলোির্োমি পনর িন র্ আর্ো 
অ যোহি ঘরমখনেমলর্।  
  
স্টর্াম্বরন্স ব্রুকস স্টস্কায়ার বহবিক বর্বিক্ট, বর্উ ইয়কন  বসটি: েখর্ কৃষ্ণোঙ্গ ঘলখক, নশল্পী, অনভমর্িো, 
স োজন জ্ঞোর্ী, র্োগনরক অনিকোর ক ী এ ং অর্যোর্যরো হোমলন  ন শ্ব স্বীকৃনিলোমভর  োিযম  অসোিোরণ 
বশনল্পক ও  ুনদ্ধ নৃিক ফলোফল প্রিশনর্ কমরনেল িখর্ নর্নিক্টটি অমর্ক গুরুত্বপূণন  যনক্ত এ ং হোমলন  
ঘরাঁমর্সো (Harlem Renaissance) (1910 সোমলর ঘশষ নিক ঘেমক 1930 সোমলর শুরু পেনন্ত) 
প্রনিিোমর্র সোমে সমৃ্পক্তিোর কোরমণ সো োনজক ও জোনিগি ইনিহোমস নির অ র হময় আমে। 
এেোিোও এটি সো োনজক ও রোজনর্নিক প্রনি োি ও  কৃ্তিো এ ং িোর স ৃদ্ধ ন স্তোনরি ঘরোহোউজ 
স্থোপমিযর জর্য একটি গুরুত্বপূণন স োম মশর স্থোর্ নহমসম  গুরুত্বপূণন।  
  
স্টিাথন এবভবর্উ স্টমথবর্ে এবপসম্বকাপল োেন , ব্রুকবলর্: সোর্মসে পোমকন  দ্রুি জর্সংখযো  ৃনদ্ধ, 
অর্ু োর্ নর্ভন র  োনি নর্ নোণ এ ং র্গরীকরমণর কোরমণ িোিন টি 1893 ঘেমক 1894 সোমলর  মিয 
নর্ন নি হময়নেল। িোিন টি সমূ্পণন হওয়োর স য় 300 জমর্রও ঘ নশ সিসয নেল এ ং 20 শিোিীর 
 োঝো োনঝ স ময়র  মিযই ঘসটি প্রোয় 3,000 এ ঘপৌাঁমেনেল। এটি অযোকরর্ েযোর্ কনিমর্শর্ িোমিন র 
একটি উমেখমেোগয উিোহরণ েো র্কশো ফম নর ন নশষ্ট স্থপনি George W. Kramer দ্বোরো র্কশো 
করো হময়নেল।  
  
32িম বপ্রবসঙ্কে স্টেের্ হাউি কমম্বেক্স (পরিিীম্বি 40িম বপ্রবসঙ্কে এিং 30িম বপ্রবসঙ্কে বহম্বসম্বি 
পবরবেি), বর্উ ইয়কন : 1871 সোল ঘেমক 1872 সোমল নর্ন নি ফরোনস নদ্বিীয় এম্পোয়োর ঘেশর্ 
হোউজটি নসটির সুন্দরভোম  গমি ওঠো এ ং সপুনরকনল্পিভোম  নর্ নোমণর ে  িন োর্ ন নর্ময়োগ িুমল 
িমর এ ং সুসনজ্জি পনুলশ ঘেশর্টি নসটি গভোর্নম মন্টর ক্ষ িো ও গুরুমত্বর প্রনিনর্নিত্ব কমর 
আমশপোমশর এলোকোমি একটি িোরুণ র্োগনরক ঘফোকোস প্রিোমর্র স য় পনুলশ ঘেশর্ এলোকোর পুনলশ 
অনফসোরমির িোনহিো পূরণ করমিো।  
  
র্থন কাবি (North Country)  
আসগার্ন  িামন, অউ সোিল িকন  (Asgaard Farm, Au Sable Forks): অযোনর্রর্মর্ক ফো নটি 1920 
সোমলর ঘশমষর নিক ঘেমক 1971 সোমল িোর  ৃিুযর পূ ন পেনন্ত 20 শিমকর ন খযোি নশল্পী রকওময়ল 
ঘকমন্টর  োনি, েুনর্ও এ ং ক নমক্ষত্র্ নেল এ ং এটির ন নভন্ন ব নশষ্টয ও এটির সোিোরণ 
পনরম শগুনল ঘকন্ট কিৃন ক প্রিুর উমেখযমেোগয ঘপইনন্টংময় নিনত্র্ি। এেোিোও ফো নটিমি নর্জস্ব র্কশোর 
 োকন োরসহ নশল্পীর ক রস্থোর্ রময়মে।  
  
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  (Western New York) 
 
সোম্বির্ হােন  স্টরামার্ কোথবলক োেন  কমম্বেক্স, র্ায়ািা িলপ্রপাি (Sacred Heart Roman 
Catholic Church Complex, Niagara Falls): 1889 সোমল নর্ন নি ঘগোনেক নরভোইভোল (Gothic 
Revival) িোিন টিমি অর্ভুন ক্ত রময়মে 1960 সোমলর সংস্করণসহ 1900 সোমলর ঘরমর্সোাঁ-েোইমলর সু্কল 



 

 

ন নল্ডং, 1907 সোমলর কর্মভন্ট এ ং 1910 সোমলর ঘরক্টনর - েো 70  েমরর ঘ নশ পযোনরমশর 
স ৃনদ্ধর পন ত্র্ ইনিহোস িুমল িমর।  
  
স্টর্লাওয়োর অোবভবর্উ স্টমবর্ম্বকল স্টসন্টার, িাম্বিম্বলা (Delaware Avenue Medical Center, 
Buffalo): 1958 সোমল এটি িোলু হওয়োর স য় "ঘিমশর অর্যি  ঘসরো আিুনর্ক ঘ নর্মকল ঘসন্টোর" 
নহমসম  পনরনিি নেল - একটি পনর োমরর স্বোস্থয পনরিেনোর সকল িোনহিোগুনলমক সফলভোম  পূরণ 
কমর এ র্ একটি "ওয়োর্-েপ শনপং অযোমপোি" সনু িো প্রিোর্ করমিো। এটি  োমফমলোমি আন্তজন োনিক 
 োমর্র  িয-শিোিীর ঘ নর্মকল অনফস ভ মর্র উমেখমেোগয উিোহরণ।  
  

###  
  
  

 
অনিনরক্ত িেয ঘপমি ঘিখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  ঘেে | এনক্সনকউটিভ ঘিিোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সো স্ক্রোই  করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=b128e4a8-ed104215-b12a1d9d-000babd9fa3f-f5d7278d2a031368&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES580A28EBA582871585258419006861A0000000000000000000000000000000000

