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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ললচওয়ার্ন লেট পাম্বকন র্তু র্ বিম্বর্াদর্ লকন্দ্র চালু করার ল াষণা বদম্বয়ম্বের্

সংস্কারকৃত ঐবতহাবসক িার্হাউম্বে আউটম্ব ার লগমস অঞ্চল, লহায়াইটওয়াটার রাব ং লকন্দ্র
অন্তভুন ক্ত
েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমাআজ লেচওয়ার্ন লেট পার্ন (Letchworth State Park)-এ 2 মমমেয়র্
মামর্ন র্ ডোমরর এর্টি র্তু র্ আউটমডার মিমর্াদর্ লর্ন্দ্র ল াোর ল াষণা মদময়মের্। 2019 সামের
এমিে মামস মর্মনাণ র্াজ শুরু হয় এিং তা সম্প্রমত লেষ হয়। লোয়ার ফেস মিমর্াদর্ লর্ন্দ্রটি
মফঙ্গার লের্স অ্ঞ্চমের েীষনস্থার্ীয় পর্নটর্ স্থার্গুমের এর্টি উপমভাগ র্রার জর্য মজাদার র্তু র্
মির্ল্প স্থার্।
"লেচওয়ার্ন লেট পার্ন মর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যতম এর্টি ক্রাউর্ জুময়েস র্া পমরিার এিং সি িয়মসর
মার্ুমষর জর্য অ্িমতদ্বন্দ্বী লসৌন্দর্ন ও আউটমডার মিমর্াদমর্র সুমর্াগ িদার্ র্মর," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এর্টি র্তু র্ লগম এোর্া, মফটমর্স েুপ এিং লহায়াইটওয়াটার রাফটিং এর ফযামসমেসহ
এই উন্নয়র্গুমো দেনর্মদর মজা, এর্টি দুুঃসাহমসর্ লসৌন্দর্ন উপমভাগ িা মেমর্ে র্রার সুমর্াগ লদমি,
এমর্মর্ এই মহামারীর্ােীর্ সমময়ও।"
র্তু র্ লোয়ার ফেস মিমর্াদর্ এোর্াটির সাউর্ র্মমেক্স এোর্ায় এর্টি অ্িযিহৃত সুইমমং পুে
অ্পসারণ এিং এর্টি ঐমতহামসর্ িার্হাউজ সংস্কার র্াজ র্ুক্ত রময়মে র্া লহায়াইটওয়াটার রাফটিং
র্র্মসের্ামর, অ্যাডমভঞ্চার র্ে আউটমফটার দ্বারা িযিহৃত হয়।
মিমর্াদমর্র র্তু র্ অ্ঞ্চেটিমত লটমিে লগমস, িযাডমমন্টর্ এিং মপর্ে িে লর্াটন, লিার্স এিং
েযাফেমিামডনর পাোপামে এর্টি মফটমর্স েুপ রময়মে। ির্ল্পটিমত মর্উ ইয়র্ন পার্ন স 2020
র্যামপটাে ইমর্মেময়টিভ অ্র্নায়র্ র্মর।
লেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসই িম্বলর্, "র্তু র্ লোয়ার ফেস মিমর্াদর্ এোর্াটি গভর্নর
কুওমমার NY পার্ন 2020 র্মনসূমচর অ্ধীমর্ লেটীয় পার্ন ফযামসমেটিগুমের উন্নয়মর্ অ্ঙ্গীর্ামরর
আমরর্টি উদাহরণ। পামর্ন এটি অ্িেযই এর্টি িাণিন্ত জায়গা হমি লর্ ামর্ সি িয়মসর মার্ুষ
মজা, হামস এিং িন্ধুত্বপূণন লর্াগমর্াগ িমতষ্ঠার জর্য এর্মিত হমত পামর।"

বসম্বর্টর পোবিক গোবলভার্ িম্বলর্, "লদমের সিমচময় সুন্দর মর্েু পার্ন মর্উ ইয়র্ন লেমটর জর্য
আেীিনাদ এিং িামসন্দা ও দেনর্ার্ীমদর জর্য লেচওয়ার্ন সিমচময় লিমে জর্মিয়। আমরা লসৌভাগযিার্
লর্ এটি আমামদর অ্ঞ্চমে লপময়মে। র্তু র্ লোয়ার ফেস মিমর্াদর্ এোর্ায় লেমটর মিমর্ময়াগ পামর্ন র
লসৌন্দর্ন িৃমি র্রমি এিং পার্ন ও অ্ঞ্চেটিমত র্তু র্ পর্নটর্মদর আর্ৃ ষ্ট র্রমত সাহার্য র্রমি।
র্তু র্ভামি সাজামর্া চমৎর্ার এই পার্ন টি লদ মত আমম সিাইমর্ আমন্ত্রণ জার্ামি এিং লেচওয়ার্ন
লেট পার্ন লর্ অ্র্ুভূমত মদমত পামর তার সিটু কু উপমভাগ র্রমত মর্েু সময় িযয় র্রুর্।"
লেচওয়ার্ন লেট পার্ন পূিন মামর্ন র্ র্ুক্তরামের সিমচময় নর্সমগনর্ লোভামমিত এোর্াগুমোর এর্টি।
লজমর্মস র্দী পাহামের মধযিতী মতর্টি িধার্ জেিপামতর উপর মদময় িময় র্ায় - মর্েু জায়গায়
600 ফু ট উঁচু - র্ ির্াঞ্চে দ্বারা পমরমিমষ্টত। পিনতামরাহীরা 66 মাইে পিনতামরাহর্ র্ািা র্রমত
পামরর্। এোোও এই র্ািার মমধয অ্শ্বামরাহণ, িাইমর্ং, লনামমামিমেং এিং ক্রস-র্ামি মস্কইং
অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।
মর্উ ইয়র্ন লেমটর পার্ন , মিমর্াদর্ ও ঐমতহামসর্ স্থাপর্া সংরক্ষণ অ্মফস 250টিরও লিমে স্বতন্ত্র
পার্ন , ঐমতহামসর্ স্থার্, গেফ লর্াসন, লর্ৌর্ার াট ও মিমর্াদর্মূের্ ভ্রমণপমর্র তত্ত্বািধার্ র্মর,
লর্গুমো লদ মত 2019 সামে লরর্ডন পমরমাণ 77 মমমেয়র্ মার্ুষ আমস। ইউমর্ভামসনটির সাম্প্রমতর্
এর্ গমিষণায় লদ া লগমে, লেট পার্ন ও এর দেনর্ার্ী দ্বারা র্া িযয় হয় তা 5 মিমেয়র্ মামর্ন র্
ডোর আউটপুট ও মিক্রয়মর্ িসামরত র্মর, 54,000 লিসরর্ামর ামতর র্মনসংস্থার্ সৃমষ্ট এিং
অ্মতমরক্ত লেমটর লমাট লদেীয় পণয (GDP) 2.8 মিমেয়র্ মামর্ন র্ ডোমরর লিমে লর্াগ র্রমত
পামর। এই মিমর্াদর্ লর্ন্দ্রসমূহ সম্পমর্ন অ্মতমরক্ত তর্য লপমত চাইমে র্ে র্রুর্ 518-474-0456
র্ম্বমর অ্র্িা মভমজট র্রুর্ parks.ny.gov িা সংর্ুক্ত হর্ লফসিুমর্, িা ফমো র্রুর্ টু ইটামর।
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