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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2019 কোটবিল চ্োম্বলম্বের গ্রীষ্মকালীর্ পর্ন টর্ কোম্বেইম্বর্ র্তু র্ "বি দ্ে
কোটবিলি লাইক নর্ভার বিম্ব ার/িেূর্ন অম্বদ্খা কোটবিল অিম্বলাকর্ করুর্" এর িূচ্র্া
কম্বরম্বের্

প্রচ্ারাবভর্াম্বর্র লক্ষ্ে হম্বলা এই অঞ্চম্বল আরও নিেী দ্েন ক বর্ম্বে আিা এিং এম্বত টিবভ এিং
বিবিটাল প্ল্োট মন িমূম্বহর ির্ে র্তু র্ আবম বর্উ ইেকন ভাম্বলািাবি (I LOVE NY) বিজ্ঞাপর্িমূহ,
একটি র্তু র্ টু েবরিম ওম্বেিিাইট ও অোপ এিং বপ্রন্ট ব্রুবেোরগুবল অন্তভুন ক্ত - বিজ্ঞাপর্গুম্বলা
নদ্খুর্ এখাম্বর্ ও এখাম্বর্
এই অঞ্চম্বল র্তু র্ এিং নমৌিুমী হাইকারম্বদ্রম্বক বর্ম্বে আিার ির্ে প্রচ্ারাবভর্ার্ কমন িবূ চ্ম্বত
"কোটবিলি াোর টাওোর াইভ চ্োম্বলে" এিং "আমাম্বদ্র িাম্বে হাইক করুর্ • কোটবিলি"
অন্তভুন ক্ত করা হম্বেম্বে
কোটবিলি এ আরও নিেী দ্েন ক আর্ম্বত 2011 িাল নেম্বক এ পর্ন ন্ত 40 বমবলের্ মাবকনর্ িলার
বিবর্ম্বোগ করা হম্বেম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা 2016 সামের ক্যাটস্কিে চ্যামেঞ্জ এবং পর্নটর্ প্রচ্ামরর সফেতার পর
এই মমৌসুমম ক্যাটস্কিে এ আরও দর্নক্ আর্মত এক্টি র্তু র্ স্কতর্ স্তরস্কবস্কর্ষ্ট গ্রীষ্মক্ােীর্ পর্নটর্
প্রচ্ারণা ম াষণা ক্মরমের্। এই বেমরর 2019 সামের ক্যাটস্কিে চ্যামেমঞ্জ ম াস্কষত র্তু র্ "স্কস দয
ক্যাটস্কিেস োইক্ মর্ভার স্কবমফার" প্রচ্ারাস্কভর্ার্টিমত এক্টি র্তু র্ টিস্কভ এবং অ্র্োইর্ স্কবজ্ঞাপর্
এবং স্কমড-হডসর্ অ্ঞ্চমের স্কবমর্াদর্মূেক্ সুমর্াগ-সুস্কবধাগুস্কে এবং স্কবশ্বমামর্র পর্নটর্ গন্তবযসমূহ
প্রচ্ামরর জর্য সুস্কর্স্কদনষ্ট স্কবপণর্ সামগ্রী অ্ন্তভুন ক্ত থাক্মব। প্রচ্ারাস্কভর্ামর্র স্কসগমর্চ্ার ক্মনসূস্কচ্মত র্তু র্
ক্যাটস্কিেস ফাযার টাওযার ফাইভ চ্যামেঞ্জ আন্তভুন ক্ত র্া এই অ্ঞ্চমের পাাঁচ্টি অ্বস্কর্ষ্ট ফাযার
টাওযার পস্করদর্নমর্র জর্য মদখার জর্য অ্স্কভজ্ঞ হাইক্ারমদর উৎসাস্কহত ক্রমব এবং আমামদর সামথ
হাইক্ ক্রুর্ • ক্যাটস্কিেস রমযমে র্ার েক্ষ্য থাক্মব স্কক্েু স্কর্মদন স্কর্ক্া প্রতযার্ী র্তু র্ হাইক্ারগণ।
মেফমটর্যান্ট গভর্নর ক্যাস্কথ মহচ্ু ে সহ স্কর্বনাস্কচ্ত ক্মনক্তন া ও ক্স্কমউস্কর্টির সদসযরা দর্নর্াথীরা
উপমভাগ ক্রমত পামর এমর্ অ্মর্ক্ আউটমডার স্কিযাক্োপ প্রদর্নর্ ক্রমত এই বেমরর ক্যাটস্কিে
চ্যামেমঞ্জ অ্ংর্গ্রহণ ক্মরস্কেমের্। 2011 সামে অ্স্কফমসর দাস্কযত্ব গ্রহমণর পর মথমক্ গভর্নর কুওমমা
ক্যাটস্কিেগুস্কেমত পর্নটর্ বৃস্কির জর্য 40 স্কমস্কেযর্ মাস্কক্নর্ ডোর স্কবস্কর্মযাগ ক্মরমের্।
"স্কর্উ ইযমক্ন র ইস্কতহামস ক্যাটস্কিেগুস্কের এক্টি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ভূ স্কমক্া রমযমে এবং আমরা আরও
মবস্কর্ মোক্মক্ মদখামত চ্াই", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মেমটর র্ীষন অ্থননর্স্কতক্ ইস্কঞ্জর্গুস্কের
মমধয এক্টি হে পর্নটর্ এবং আমরা এটিমক্ আরও র্স্কক্তর্ােী ক্রমত চ্াই এবং স্কর্উ ইযমক্ন মেমটর

মসৌন্দর্ন মবাঝার জর্য আপর্ামক্ মর্ জাযগাগুমো পস্করদর্নর্ ক্রমত হমব তার তাস্কেক্ার র্ীষনস্থামর্
ক্যাটস্কিেগুস্কে স্কর্ময আসমত চ্াই। এটিই ক্যাটস্কিে চ্যামেঞ্জ এবং এই র্তু র্ পর্নটর্ প্রচ্ারণা এবং
হাইস্কক্ং মপ্রাগ্রাম সব স্কক্েু এমক্ মক্ন্দ্র ক্মরই এবং আমরা আমগর মচ্ময আরও মবস্কর্ দর্নক্মদর স্কর্ময
আসার জর্য স্কবস্কর্মযাগ চ্াস্কেময র্াস্কি।"
"ক্যাটস্কিেগুস্কে সারা বের দর্নক্মদর আক্ষনণ ক্মর র্া স্থার্ীয বযবসার জর্য এক্টি উমেখমর্াগয
প্রবৃস্কি প্রদার্ ক্মর", নল ম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবে নহচ্ু ল িম্বলর্, বর্বর্ এই িেম্বরর চ্োম্বলম্বে
অংেগ্রহর্ কম্বরবেম্বলর্। "আমামদর র্তু র্ পর্নটর্ প্রচ্ারণা এবং মপ্রাগ্রাম স্কমড-হডসর্ অ্ঞ্চমের প্রচ্ার
ক্রমব এবং আরও বযস্কক্ত এবং পস্করবারমক্ ক্যাটস্কিেগুস্কে উপমভাগ ক্রার জর্য উৎসাস্কহত ক্রমব।
আমরা জাস্কর্ পর্নটর্ স্কর্ল্প এবং সুস্কেভার্ ক্াউস্কন্টর এবং আমর্পামর্র এোক্াসমূমহর অ্থনর্ীস্কতর
প্রবৃস্কির জর্য এটি এক্টি স্কর্স্কিত উপায।"
2019 ক্যাটস্কিে চ্যামেঞ্জটি মেমটর ও স্থার্ীয ক্মনক্তন ামদর এবং পর্নটর্ স্কর্ল্প মর্তামদর সামথ আগত
অ্স্কতস্কথমদরমক্ সুমেভার্ ক্াউস্কন্টমত এক্স্কদমর্র আউটমডার স্কিযাক্োমপ স্বাগত জার্ায, র্া এই
অ্ঞ্চেমক্ প্রদর্নর্ ক্মর। আজ অ্র্ুস্কিত ইমভন্টসমূমহর মমধয রমযমে: উইমোমমাক্ স্কিমক্র উপর ফ্লাই
স্কফস্কর্ং; পযাডস্কেং, ভস্কেবে এবং মেক্ সুমপস্করযর মেট পামক্ন সাাঁতার ক্াটা; মেট স্কডপাটনমমন্ট অ্ভ
এর্ভারর্মমন্টাে ক্র্সনামভর্র্ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর মমগা
পন্ড ক্যাম্পগ্রাউন্ড (Mongaup Pond Campground) এর স্কর্ক্মট অ্বস্কস্থত স্কিক্ পন্ড েুপ (Frick
Pond Loop) হাইস্কক্ং; ফ্লসবামগন র্বস্কর্স্কমত
ন হাস্কেনভযাে স্কমল্ক মেইে (Hurleyville Milk Trail)
বরাবর বাইস্কক্ং; মবমথে এর মরাস্কেং মোর্ রযাঞ্চ (Rolling Stone Ranch) এ ম াড় সওযাস্কর;
েখমমার গল্ফ মক্াসন (Lochmor Golf Course)-এ গমল্ফর র্যটি গতন এবং মূে উডেক্
স্কমউস্কজক্ অ্যান্ড আটন মফযামরর সাইমট সগীত এবং মর্াগবযাযাম।
মবমথে উডস মসন্টার ফর দয আটনস (Bethel Woods Center for the Arts)-এ এক্টি মটস্কে
এর্ওযাই (Taste NY) খাদয ও পার্ীয অ্ভযথনর্ার মাধযমম স্কদর্টি সমাপ্ত হয মর্খামর্ গভর্নর
কুওমমা আইক্স্কর্ক্ 1969 ক্র্সামটনর 50 বের পূস্কতনমক্ উদর্াপর্ক্ারী আসন্ন ইমভন্টসমূমহর প্রারমে
"1969 উডেক্ স্কমউস্কজক্ অ্যান্ড আটন মফযামরর 50 তম বাস্কষনক্ী (The 50th Anniversary
Celebration of the 1969 Woodstock Music & Art Fair)" ম াষণা ক্মরর্। ম াষণাটি অ্যাোর্
গযাস্কর ক্তৃন ক্ গৃহীত হমযস্কেে স্কর্স্কর্ এই গ্রহণ ক্মরস্কেমের্, স্কর্স্কর্ মূে ক্র্সামটনর জাযগায মবমথে
উডস মসন্টার অ্ব আটনস স্কর্মনামণর জর্য অ্থনাযর্ ক্রমত সহাযতা ক্মরস্কেমের্। ম াষণাটির এক্টি
ক্স্কপ এখামর্ পাওযা র্ামব।
চ্যামেমঞ্জর পর গভর্নর কুওমমা "স্কস দয ক্যাটস্কিেস
মদর্, র্া এম্পাযার মেট মডমভেপমমন্ট (Empire
সংরক্ষ্ণ স্কবভাগ (DEC) ক্তৃন ক্ পস্করচ্াস্কেত হমব।
রমযমে ক্যাটস্কিেস ফাযার টাওযার ফাইভ চ্যামেঞ্জ

োইক্ মর্ভার স্কবমফার" প্রচ্ার শুরুর ম াষণা
State Development, ESD) এবং পস্করমবর্
প্রচ্ারণা এর দুটি স্কসগমর্চ্ার ক্মনসূস্কচ্র মমধয
এবং আমামদর সামথ হাইক্ ক্রুর্ • ক্যাটস্কিেস।

কোটবিলি াোর টাওোর াইভ চ্োম্বলে
ক্যাটস্কিেস ফাযার টাওযার ফাইভ চ্যামেঞ্জ অ্স্কভজ্ঞ হাইক্ারমদরমক্ মবেসাম মেক্ মাউমন্টর্
(হামডনর্বাগন), হান্টার মাউমন্টর্ (হান্টার), ওভারেুক্ মাউমন্টর্ (উডেক্), মরড স্কহে মাউমন্টর্

(মডস্কর্ং) এবং মেম্পার মাউমন্টর্ (সযান্ডামক্র্) এ অ্বস্কস্থত অ্বস্কর্ষ্ট পাাঁচ্টি ফাযার টাওযার
পস্করদর্নমর্র জর্য উৎসাস্কহত ক্মর। হাইক্াররা প্রমতযক্টি ফাযার টাওযার মথমক্ তামদর স্কর্মজমদর এবং
হাইস্কক্ং সগীমদর সামথ মতাো মসেস্কফসমূহ হাইমক্র তাস্করখসহ এবং তামদর হাইক্ সম্পস্কক্নত মর্মক্ামর্া
গল্পমক্ জমা স্কদমত পারমব এখামর্ CatskillsChallenge@dec.ny.gov। এই চ্যামেঞ্জটি সম্পন্নক্ারী
প্রথম 500 জর্ বযস্কক্ত স্কসজমর্র জর্য এক্টি স্কবর্ামূমেয পাক্ন পাস পামব এবং ক্যাটস্কিমের ববস্কর্ষ্টয
সম্বস্কেত স্কর্উ ইযক্ন মেট োইমসন্স মেমটর এক্টি স্কবমর্ষ স্মারক্ সংিরমণর জর্য মর্াগয হমব।
চ্যামেঞ্জ সম্পন্নক্ারী সক্ে অ্ংর্গ্রহণক্ারী এক্টি র্ংসাপত্র, স্কবমর্ষভামব র্ক্র্াক্ৃ ত স্মারক্ স্কপর্ এবং
DEC এর ক্র্জামভন র্স্কর্ে (Conservationist) মযাগাস্কজমর্র এক্ বেমরর সাবস্কিপর্র্ পামবর্। এই
প্রস্কতমর্াস্কগতা 31 স্কডমসম্বর 2019 পর্নন্ত চ্েমব। আরও তথয পাওযা র্ামব এই ঠিক্ার্ায
firetowerchallengeny.com।
আমাম্বদ্র িাম্বে হাইক করুর্ • কোটবিলি
আমামদর সামথ হাইক্ ক্রুর্ • ক্যাটস্কিেস মক্ হাইস্কক্ং এ র্বাগত পস্করবারসমূমহর জর্য সাজামর্া
হমযমে। 15টি স্কর্ক্ষ্ার্স্কবস-পমবনর এই স্কসস্করজটি এক্টি মজাদার, স্কর্রাপদ, প্রারস্কেক্ অ্স্কভজ্ঞতা
প্রদামর্র জর্য স্কডজাইর্ ক্রা হমযমে র্া অ্ংর্গ্রহণক্ারীমদর জর্য স্কর্ক্ষ্াগত বাতন া এবং বস্কহরাগর্
দক্ষ্তাবেী প্রদামর্র সময অ্বযাহত অ্ংর্গ্রহণমক্ উৎসাস্কহত ক্মর। স্কর্মদন স্কর্ত হাইক্গুস্কে দুই মথমক্ েয
মাইে পর্নন্ত স্কবস্তৃ ত এবং গ্রীর্, সুস্কেভার্ এবং উেোর ক্াউস্কন্টমত অ্র্ুস্কিত হমব।
প্রস্কতটি হাইস্কক্ং অ্বস্থামর্র সামথ স্কমস্কেত হওযার জর্য, এম্পাযার মেট মডমভেপমমন্ট অ্র্যার্য
ক্ার্নিম, আক্ষনণসমূহ এবং আগ্রমহর স্কবষযগুস্কে সম্বস্কেত ভ্রমণপথসমূহ বতস্কর ক্মরমে র্ার মমধয
খাওযা এবং থাক্ার বযবস্থা ক্রার জর্য সুপাস্করর্ অ্ন্তভুন ক্ত রমযমে। ভ্রমণপথগুস্কে DEC "পমক্ট
মরঞ্জার" অ্যাস্কেমক্র্মর্ (অ্যাপ মোমর, স্কর্উ ইযক্ন স্কফর্ অ্যান্ড ওযাইল্ডোইফ অ্যাপ অ্র্ুসন্ধার্
ক্রুর্) এবং এখামর্ iloveny.com/Catskills পাওযা র্ামব।
আমামদর সামথ হাইক্ ক্রুর্ • ক্যাটস্কিেস ক্মনসূস্কচ্ গভর্নর কুওমমার "মহেথ অ্যািস অ্ে
পস্কেস্কসজ/বযস বান্ধব NY" স্কর্বনাহী আমদর্মক্ সমথনর্ ক্মর, র্া মেট এমজস্কন্সগুমোমক্ সংস্কিষ্ট সক্ে
প্রক্ল্প ও পস্কেস্কসমত বযস- ও স্বাস্থয- বান্ধব ক্স্কমউস্কর্টির র্ীস্কতমাো অ্ন্তভুন ক্তক্রমণর স্কর্মদন র্র্া মদয।
আমামদর সামথ হাইক্ ক্রুর্ • ক্যাটস্কিেস সম্পমক্ন আরও তথয পাওযা র্ামব এখামর্
http://on.ny.gov/hikewithus।
র্তু র্ বর্উ ইেকন ভাম্বলািাবি টিবভ ও বিবিটাল বিজ্ঞাপর্
ESD ফাযার টাওযার ফাইভ চ্যামেঞ্জ ও আমামদর সামথ হাইক্ ক্রুর্ • ক্যাটস্কিেস এর প্রচ্ারক্ারী
এক্টি র্তু র্ স্কবজ্ঞাপর্ এর মাধযমম ক্যাটস্কিেস এর প্রচ্ারণায এক্টি র্তু র্ ক্যামম্পইর্ শুরু ক্রমব।
আমরক্টি 30-মসমক্মন্ডর স্পট এর ববস্কর্ষ্টয হমো উইন্ডহাম মাউমন্টর্ বাইক্ পামক্ন মাউমন্টর্
বাইস্কক্ংমযর মরামাঞ্চ এবং হান্টার মাউমন্টর্ স্কজপোইর্ ধমর খাড়াভামব মর্মম আসা; ওভারেুক্
মাউমন্টর্ এর ফাযার টাওযার হাইস্কক্ং; উডেক্-এর টিঙ্কার স্কিমটর পামর্র স্থার্ীয বযবসাযীমদর
মথমক্ মক্র্াক্াটা এবং ফস্কর্স্কর্যা এর উডেক্ স্কিউইং এ হামত বতস্কর মবভামরজসমূমহর র্মুর্া সংগ্রহ
ক্রা; মাউন্ড োম্পামরর মস্করস স্কড স্কহর্মে ক্যাটস্কিে স্কভস্কজটর মসন্টার (Maurice D. Hinchey
Catskill Visitor Center) এবং এমারসর্ স্করমসাটন এবং স্পা (Emerson Resort and Spa) এ

স্কবমশ্বর সবনবৃহৎ ক্লাইডমিাপ উদ াটর্ ক্রা এবং স্কগ্রর্ ক্াউস্কন্ট এর র্থন সাউথ মেক্ ক্যামম্পর স্থার্
এ ক্যাস্কম্পং ক্রা। স্কবজ্ঞাপর্সমূহ সম্প্রচ্ার এবং স্কডস্কজটাে েযাটফমনসমূমহ চ্াোমর্া হমব।
এোোর নেট নিম্বভলপম্বমন্ট-এর নপ্রবিম্বিন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা এিং কবমের্ার হাওোিন
নর্মবি িম্বলর্, "স্কর্উ ইযমক্ন র আির্নজর্ক্ প্রাক্ৃ স্কতক্ দৃর্যগুস্কে মরক্ডন সংখযক্ পর্নটক্মদর আক্ষনণ
ক্মর এবং ক্যাটস্কিে চ্যামেঞ্জ আমামদর অ্র্যতম এক্টি এোক্া এবং স্কর্উ ইযক্ন মেমট আগত
দর্নক্মদরমক্ অ্ফামরর জর্য অ্সংখয অ্বক্ার্ ক্ার্নিম, অ্স্কভজ্ঞতা এবং গন্তবযসমূহমক্ প্রদর্নর্ ক্মর।"
পাকনি এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইি িম্বলর্, "ক্যাটস্কিেসমূহ তামদর আস্কদম হ্রদ, শ্বাসরূিক্র
দৃর্যাবেী এবং বর্সস্কগনক্ হাইস্কক্ং মেইেসমূমহর মাধযমম স্কর্উ ইযক্ন মেমটর আির্নজর্ক্ প্রাক্ৃ স্কতক্
সম্পদসমূহ প্রদর্নর্ ক্মর। আস্কম পস্করবারবগন এবং বন্ধুমদরমক্ ক্যাটস্কিেসমূমহ এবং এর আমর্পামর্র
অ্স্কবশ্বাসয স্কবমর্াদর্মূেক্ সুমর্াগসুস্কবধাসমূহ উমমাচ্র্ ক্রার জর্য উৎসাস্কহত ক্স্কর।"
DEC কবমের্ার নিবিল নিম্বগাি িম্বলর্, "ক্যাটস্কিে পাক্ন টি স্কর্উ ইযমক্ন র বাইমর মর্মত প্রতযার্ী ও
অ্র্ুসস্কন্ধৎসু েক্ষ্ েক্ষ্ অ্স্কধবাসী এবং তামদর পস্করবারবগন মথমক্ এক্টি সংস্কক্ষ্প্ত ড্রাইভ দূমর অ্বস্কস্থত।
DEC এর স্কর্মদন স্কর্ত হাইক্ এবং ক্যাটস্কিেস ফাযার টাওযার ফাইভ চ্যামেঞ্জ স্কর্উ ইযমক্ন র
অ্স্কধবাসীমদরমক্ বাইমর মবস্কড়ময আসা এবং বাস্কড়র ক্ামে তামদর স্কর্জস্ব অ্যাডমভঞ্চারসমূহ খুাঁমজ
পাওযার পার্াপাস্কর্ স্কর্উ ইযমক্ন র ফাযার টাওযামরর ইস্কতহাস সম্পমক্ন জার্মত এবং ক্যাটস্কিে পামক্ন র
মসৌন্দমর্নর অ্স্কভজ্ঞতা অ্জনমর্র জর্য উৎসাস্কহত ক্মর।"
নিম্বর্টর নির্ নমিগার িম্বলর্, "আমামদর মমধয র্ারা এই অ্ঞ্চমে বসবাস ক্মর তারা ক্যাটস্কিে
অ্ঞ্চমের ক্ামে থাক্া আউটমডার অ্যাডমভঞ্চারসমূহ, স্কর্ল্প এবং সংিৃ স্কতর অ্সাধারণ ববস্কচ্ত্রয সম্পমক্ন
অ্বগত আমের্। এটিমক্ ক্যাটস্কিে চ্যামেমঞ্জর মাধযমম হাইোইট ক্রমত মদখা অ্সাধারণ এবং আস্কম
পুরমর্া বন্ধুমদর সামথ মদখা ক্রমত এবং স্কদমর্র ক্মনক্ামে অ্ংর্গ্রহণক্ারী র্তু র্ দর্নক্মদর স্বাগত
জার্ামর্ার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ অ্মপক্ষ্া ক্রস্কে!"
এম্বিেবল িদ্িে এইবলর্ গুর্োর িম্বলর্, "প্রস্কত বের স্কর্উ ইযমক্ন র অ্স্কধবাসী এবং পর্নটক্গণ
এক্ইভামব ক্যাটস্কিে অ্ঞ্চমের সমৃি মসৌন্দর্ন এবং ইস্কতহাসমক্ উদ াটর্ ক্মরর্। পর্নটর্ আমামদর
ক্স্কমউস্কর্টিসমূমহর জর্য এক্টি অ্থননর্স্কতক্ ইস্কঞ্জর্ স্কহসামব ক্াজ ক্মর এবং আরও মবর্ী সংখযক্ মার্ুষ
ক্তৃন ক্ ক্যাটস্কিে এর অ্ফার ক্রার মত সবস্কক্েু র অ্স্কভজ্ঞতা অ্জনর্ ক্রমত সক্ষ্ম হওযা স্কর্স্কিত
ক্রমত গভর্নমরর অ্বযাহত অ্গীক্ামরর জর্য আমরা ক্ৃ তজ্ঞ।"
িুবলভার্ কাউবন্টর আইর্-প্রম্বর্তা নচ্োরমোর্ লুইি এলভাম্বরি িম্বলর্, "স্কবস্কভন্ন প্রজম, পস্করবার
এক্মত্র এস্কগময এমসমে ও ক্যাটস্কিেগুস্কেমত স্কবস্কভন্ন স্মৃস্কত বতস্কর ক্মরমে এবং আমরা আরও অ্মর্ক্
মোক্মক্ আমামদর প্রাক্ৃ স্কতক্ দৃর্য মদখার জর্য উৎসাস্কহত ক্রার জর্য গভর্নরমক্ ধর্যবাদ জার্াই।
আজ ম াষণা ক্রা র্তু র্ মপ্রাগ্রামসমূহ ক্যাটস্কিেগুস্কের ভান্ডামর থাক্া সবস্কক্েু জার্মত আগ্রহী র্বীর্
এবং অ্স্কভজ্ঞ অ্র্ুসন্ধার্ক্ারীমদর জর্য আদর্ন।"
আলোর কাউবন্টর বর্িন াহী পোট রাোর্ িম্বলর্, "ক্যাটস্কিেগুস্কে স্কর্ল্প, সংিৃ স্কত এবং আর্ন্দ
সম্বস্কেত বস্কহরগর্ ক্ার্নিমসমূমহর এক্টি প্রাচ্ু র্নময সমন্বয। আস্কম আমামদর অ্ঞ্চমের আরও পর্নটর্

আর্ার অ্গীক্ার এবং ক্যাটস্কিে চ্যামেমঞ্জর মাধযমম এটির প্রাক্ৃ স্কতক্ মসৌন্দর্ন হাইোইট ক্রার জর্য
গভর্নর কুওমমার প্রস্কত ক্ৃ তজ্ঞ। আগামী বেরগুস্কেমত আমরা এই মগৌরবাস্কন্বত পাক্ন গুস্কেমত র্তু র্ এবং
পস্করস্কচ্ত মুখসমূহমক্ স্বাগত জার্ামর্ার জর্য অ্ধীর হময আস্কে।"
2011 সামে অ্স্কফমসর দাস্কযত্ব গ্রহমণর পর গভর্নর কুওমমা স্কর্উ ইযক্ন মেমটর পর্নটর্ স্কর্মল্প অ্ভূ তপূবন
স্কবস্কর্মযাগ ক্মরমের্, র্ার মমধয ক্যাটস্কিে অ্ঞ্চমে পর্নটর্ উন্নযমর্র জর্য 40 স্কমস্কেযর্ মাস্কক্নর্
ডোমররও মবস্কর্ অ্ন্তভুন ক্ত। এই প্রমচ্ষ্টার ফমে ঐস্কতহাস্কসক্ সংখযক্ দর্নর্াথী এবং প্রতযক্ষ্ বযয সাস্কধত
হমযমে।
2017
ডোর
প্রভাব
বৃহত্তম

সামে, স্কর্উ ইযমক্ন মরক্ডন সংখযক্ 243.8 স্কমস্কেযর্ পর্নটক্ আমসর্ র্ারা 67.6 স্কবস্কেযর্
খরচ্ ক্মরমে, র্া টার্া চ্তু থন বেমরর মত সবনমমাট 100 স্কবস্কেযর্ ডোমরর অ্থননর্স্কতক্
মফমেমে। বাস্কষনক্ 938,800টি চ্াক্স্কর সৃস্কষ্ট ক্রার মাধযমম পর্নটর্ এখর্ মেমটর তৃ তীয
ক্মনসংস্থার্ সৃস্কষ্টক্ারী।

2017 সামে প্রায 12 স্কমস্কেযর্ মার্ুষ ক্যাটস্কিে ভ্রমণ ক্মরমের্ - 2016 সামের তু ের্ায 268,000
জর্ মবস্কর্ এবং 2011 সাে মথমক্ 18 র্তাংর্ বৃস্কি মপমযমে। আঞ্চস্কেক্ পর্নটর্ ভ্রমণক্ারীমদর প্রতযক্ষ্
বযয মথমক্ 1.3 স্কবস্কেযর্ মাস্কক্নর্ ডোমরর মবর্ী আয ক্রা সহ 161 স্কমস্কেযর্ মাস্কক্নর্ ডোমরর মেট
ও স্থার্ীয ক্র অ্স্কজনত হমযমে এবং চ্ারটি ক্াউস্কন্ট জুমড় 18,500-এর মবস্কর্ ক্মনসংস্থামর্ সহাযতা
ক্মরমে।
গভর্নর কুওমমার অ্যাডমভঞ্চার এর্ওযাই (Adventure NY) উমদযামগর অ্ধীমর্ DEC স্বাস্থযক্র,
সস্কিয বস্কহরাগর্ স্কবমর্াদর্সমূমহ অ্যামেস প্রসাস্করত ক্রার জর্য মক্ৌর্েগত স্কবস্কর্মযাগ ক্রমে, স্কর্উ
ইযমক্ন র অ্স্কধক্ সংখযক্ অ্স্কধবাসীমক্ ও দর্নর্াথীমদরমক্ প্রক্ৃ স্কত এবং আস্কবমরর জগমতর সামথ র্ুক্ত
ক্রমে, প্রাক্ৃ স্কতক্ সম্পদগুস্কে রক্ষ্া ক্রমে এবং স্থার্ীয অ্থনর্ীস্কতগুসমূহমক্ আরও র্স্কক্তর্ােী ক্মর
তু েমে। এই উমদযাগ আসন্ন বেরগুস্কেমত 75টিরও মবস্কর্ প্রক্মল্পর সমাস্কপ্তমত সহাযতা ক্রমব, র্া মথমক্
র্ুব ক্যাম্প এবং পস্করমবর্গত স্কর্ক্ষ্া মক্মন্দ্রর উন্নযর্ মথমক্ শুরু ক্মর র্তু র্ মবাট োঞ্চ, ডাক্ ব্লাইন্ড
এবং হাইস্কক্ং মেইেসমূহ পর্নন্ত স্কবস্তৃ ত। স্কর্উ ইযক্ন মেমট আউটমডার অ্যাডমভঞ্চার পস্করক্ল্পর্া সম্পমক্ন
আরও তমথযর জর্য, DEC এর ওমযবসাইট মদখুর্ এখামর্ http://www.dec.ny.gov/outdoor।
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