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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা সারাম্ব াগা স্পা স্টে পাম্বকন ঐবিহাবসক রুজম্বভল্ট II িাথহাউজ পুর্রায় স্ট ালার
স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্

1980 সাল স্টথম্বক িন্ধ, রুজম্বভল্ট II িাথহাউম্বজর লবি এ র্ উন্মুক্ত এিং ফ্োবসবলটিটি
COVID-19-এর সংক্রান্ত যথাযথ বর্ম্বিন বেকা অর্ুসরণ কম্বরই ভবিষেম্বি সম্পূণনরূম্বপ পুর্রায় স্ট ালা
হম্বি
েবি পাওয়া যাম্বি এ াম্বর্

গভর্নর এন্ড্রু এম. কুমমো আজ সোরোম োগো স্পো স্টে পোর্ন (Saratoga Spa State Park)-এ
ঐতিহোতসর্ রুজমভল্ট II বোথহোউজ (Roosevelt II Bathhouse) পুর্রোয় স্ট োলোর স্ট োষণো
তিময়মের্। 1935 সোমল তর্উ ইয়মর্ন র প্রোক্তর্ গভর্নর এবং স্টপ্রতসমেন্ট ফ্রোঙ্কতলর্ তে. রুজমভল্ট
প্রথমবোর এটি উমভোির্ র্মরর্, 1980 সোমল তব যোি জতজন য়োর তরভোইভোল-েোইমলর বোথহোউজটি
বযবহোর অর্ুপম োগী হওয়োর র্োরমণ বন্ধ হময় স্টগমে। বোথহোউজটি পুর্রোয় স্ট োলো 2.3 তমতলয়র্
মোতর্ন র্ েলোমরর রূপোন্তরমূলর্ প্রর্মের এর্টি অংশ ো রুজমভল্ট বোমথর সুর্োম পুর্রুদ্ধোর এবং
উন্নতি র্রমে।
"রুজমভল্ট II বোথহোউজটি তর্উ ইয়মর্ন র ইতিহোমসর এর্টি জীবন্ত অংশ ো এর্ সময় তর্উ
ইয়র্ন বোসীমির জর্য এর্টি প্রোর্ৃ তির্ তবলোসবহুল অতভজ্ঞিো প্রিোর্ র্মরতেল এবং এই ফ্যোতসতলটিমি
র্িু র্ জীবর্িোমর্ শ্বোস স্টর্ওয়োর মোধ্যমম িশনর্োথীরো আবোর সোরোম োগোর প্রোর্ৃ তির্ ঝরর্োর শোতন্ত ও
স্টসৌন্দ ন উপমভোগ র্রমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "তর্উ ইয়মর্ন র পোর্ন গুমলো আমোমির জোিীয়
সম্পি এবং স্টে জুমে থোর্ো এই পোর্ন গুমলোর শুধ্ুমোত্র রক্ষণোমবক্ষণই র্য় বরং স্টসগুমলোমর্ আমগর
স্টেময় ভোমলো এবং সতিযর্োমরর ভ্রমণ স্থল তহমসমব গমে িু লমি আমরো আমোমির র্ম োর পতরশ্রম
েোতলময় োব।"
এর্ওয়োই পোর্ন 2020 (NY Parks 2020) উমিযোমগর অধ্ীমর্, বোথহোউমজর ঐতিহোতসর্ লতব
সংস্কোর র্রো হময়মে, র্িু র্ তবশ্রোমোগোর প্রস্তুি র্রো হময়মে, র্িু র্ গরম, স্টভতন্টমলশর্ এবং প্লোতবং
তসমেম স্ট োগ র্রো হময়মে, তবষোক্ত অযোসমবেস অপসোরণ এবং এর্টি পতরর্তেি শশতের্ ও সুস্থিো
স্টর্মের জর্য স্টপ্রোগ্রোতমং স্টস্পস স্ট োগ র্রো হময়মে।

ভতবষযৎ পতরর্ের্োর মমধ্য রময়মে অলোভজর্র্ গ্রুপ COESA দ্বোরো ফ্যোতসতলটিটির 18,000 বগন
ফ্ু ম র এর্টি অংশ বযবহোর ো বযতক্তগি সুস্থিো, স্টর্িৃ ত্ব, ধ্যোর্, স্টপশোগি সুস্থিো তবষয়র্ প্রতশক্ষণ
এবং র্মনজীবমর্র ভোরসোময বজোময়র জর্য 2,700 বগন ফ্ু বযবহোর র্রমব। COVID-19-এর
তবস্তোর স্টরোমধ্র লমক্ষয স্টেম র তর্য়মর্োর্ুর্ এর্বোর েোলু হমল এই ফ্যোতসতলটিটি উন্মুক্ত হমব।
"এই বোথহোউজটি িোর মূল উমেমশয তফ্মর আসমব - স্টসটি হমলো োরো ভ্রমমণ আমস িোমির
উপমভোগ, সুস্থিো এবং তশতথলিো তর্তিি র্রমব," স্টে পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড
িম্বলর্। "এই ঐতিহোতসর্ ফ্যোতসতলটিটিমর্ বোস্ততবর্ভোমব পুর্রোয় তফ্তরময় আর্োর জর্য আতম গভর্নর
কুওমমোর প্রশংসো র্রতে।"
র্িু র্ র্তফ্ শপ সোরোম োগো র্োউতন্ট-তভতির্ ওয়যোরে র্তফ্ (Wired Coffee) দ্বোরো পতরেোতলি হমব
ো বিন মোমর্ মোল্টো এবং অযোলবোতর্ তসটিমি র্যোমফ্ পতরেোলর্ো র্রমে।
COESA-এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর ওম্বয়বি স্টপজ িম্বলর্, "এর্টি উভোবর্ী সুস্থিো এবং স্টর্িৃ ত্ব
স্টর্ে তহমসমব, COESA আমোমির পমক্ষ র্োজ র্রোর বযোপোমর মথষ্ট সমেির্
র্ এ ধ্রমর্র র্োজ
র্রো ো তর্রোপি। মহোমোরীর সময়, আমোমির র্তমউতর্টিমর্ সহোয়িো র্রোর জর্য স্থোর্ীয়, জোিীয়
এবং আন্তজনোতির্ তবমষশজ্ঞমির সহম োতগিো তর্ময় আমরো দ্রুি রোইতজং ু মগিোর (Rising Together)
র্োমম এর্টি তভতেও তসতরজ শিতরর পতরর্ের্ো র্মরতে। অর্লোইর্ অফ্োর এবং আউ মেোর ক্লোমস
SPAC-এর সোমথ আমোমির সহম োতগিোর মোধ্যমম COESA আমোমির তভতেও তসতরমজর গতি
অবযোহি রো মব স্ট মহিু আমরো আমোমির আর্ুষ্ঠোতর্র্ উমদ্বোধ্মর্র জর্য র্োজ র্রতে।"
COESA ফ্যোতসতলটিটি রুজমভল্ট বোথ এবং স্পো জুমেই তবিযমোর্ এবং এটি রুজমভল্ট র্যোম্পোমসর
অংশ োমি পোমর্ন র প্রশোসতর্র্ অতফ্স এবং স্পো তল ল তথময় োর (Spa Little Theater)-এর
পোশোপোতশ িুইটি তমরর-ইমমজ তমর্োমরল ওয়ো োর পোবতলর্ বোথ ফ্যোতসতলটি ও েমৎর্োর হল অব
তরংস (Hall of Springs) অন্তভুন ক্ত রময়মে।
স্নোর্োগোরটি রোষ্ট্রপতি রুজমভমল্টর দ্বোরো উত্সগন র্রোর পমর, ত তর্ তর্রোময়ম োগয তর্জ স্নোমর্র
প্রবক্তো তেমলর্, 1943 সোমলর শুরু অবতধ্ এই ফ্যোতসতলটিমি স্নোর্োগোমরর বযবস্থো তেল,
র্ এটি
অক্ষম প্রবীণমির জর্য সোমতরর্ হোসপোিোমল রূপোন্তর র্রো হময়তেল। অযোলবোতর্মি স্টভম রোর্স
অযোেতমতর্মেশর্ হোসপোিোল তর্মনোমণর পর, এই ফ্যোতসতলটিটি 1980 সোমলর স্টশমষর তিমর্ বন্ধ র্ো
হওয়ো প নন্ত স্টে পোমর্ন র অতফ্স স্টস্পস, এর্টি স্টরমেোমরশর্ শপ এবং স্টেোমরজ তহমসমব বযবহোর
র্রো হয়।
ভতবষযমি পুর্ঃসংস্কোর র্রোর জর্য স্টমরোমির্ৃ ি বোথহোউজটিমি 12,000 ফ্ু জোয়গো অবতশষ্ট আমে।
2019 সোমল সোরোম োগো পোরফ্তমনং আ ন স স্টসন্টোর (Saratoga Performing Arts Center) আঞ্চতলর্
অথননর্তির্ উন্নয়র্ র্োউতিল (Regional Economic Development Council)-এর িহতবমল 2
তমতলয়র্ মোতর্ন র্ েলোর পোয়।

এই আসন্ন সংস্কোরটি SPAC-স্টি গভর্নর কুওমমোর 9.5 তমতলয়র্ মোতর্ন র্ েলোমরর তভতজ র সোতভন স
ইমপ্রুভমমন্ট প্রর্মের স্ট োষণো অর্ুসরণ র্মর ো 2020 সোমল সম্পন্ন হওয়োর র্থো। এই প্রর্ে
অযোতিতথময় োর র্
যোম্পগুতলর 2019 সোমলর সংস্কোর অর্ুসরণ র্মর ো তর্উ ইয়র্ন স্টে পোর্ন স স্টথমর্
1.75 তমতলয়র্ মোতর্ন র্ েলোর বরোমের মোধ্যমম র্রো হয়।
এম্পায়ার স্টে স্টডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
স্টপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা এবরক গা ন লার িম্বলর্, "এই ভবমর্র স্থোপিয এবং
অর্র্য ইতিহোস, মমর্োরম সোরোম োগো স্পো স্টে পোর্ন (Saratoga Spa State Park) এর স্টসটিং
এর সোমথ, এটিমর্ সংস্কোর এবং অতভম োতজি পুর্বনযবহোমরর জর্য এর্টি আিশন অভযথী র্মর স্টিোমলএবং
র্ পুমরোপুতর পুর্রোয় স্ট োলো হয়, ি র্ প ন র্মির তবশ্রোম এবং এক্সমপ্লোমরর জর্য এর্টি
স্থোমর্ পতরণি হয়।"
স্টসম্বর্ র ডোফ্বর্ জডনার্ িম্বলর্, "আজমর্র রুজমভল্ট বোথহোউস II এর উমদ্বোধ্র্ সোরোম োগো এবং
তর্উ ইয়র্ন স্টেম র জর্য এর্টি েমৎর্োর তির্। এই প্রর্ে সির্ন পতরর্ের্ো, সম্প্রিোময়র সহম োতগিো
এবং উমে ম োগয, স্ট র্সই রোষ্ট্রীয় আতথনর্ তবতর্ময়োমগর সফ্ল উপলতির প্রতিতর্তধ্ত্ব র্মর ো তর্তিি
র্রমব স্ট সোরোম োগো স্পো স্টে পোর্ন টি আমোমির স্টে পোর্ন তসমেমমর এর্টি সতিযর্োমরর সম্পি।
COSEA-এর সোমথ এই প্রর্মের উভোবর্ী অংশীিোতরত্ব স্বোস্থয, সুস্থিো এবং তশতথলিো স্টপ্রোগ্রোতমং এর
জর্য আমরো সুম োগ প্রিোর্ র্রমব, ো অিযন্ত গুরুত্বপূণন। এই ফ্যোতসতলটি এর্টি সম্মোর্জর্র্ ইতিহোস
এবং ঐতিহোতসর্ লতব পুর্রুদ্ধোর, র্িু র্ তবশ্রোমোগোর স্থোপর্, এবং র্িু র্ িোপ, প্লোতবং, এবং
স্টভতন্টমলশর্ স্ট োগ সহ অমর্র্ সুতবধ্ো বৃতদ্ধ তর্তিি র্রমব স্ট আমরো ভতবষযৎ প্রজমন্মর স্টভোমগর
জর্য এর্টি অতবশ্বোসয অিীি সংরক্ষণ র্রব। আতম এই ঐতিহোতসর্ উমন্মোেমর্ অংশগ্রহণ র্রমি
স্টপমর গতবনি এবং আমোমির সোরোম োগো সম্প্রিোময়র উন্নয়মর্র জর্য এই প্রর্ে স্টি োর অঙ্গীর্োমরর
জর্য স্টে পোর্ন র্তমশর্োর কুমলমসইি এবং গভর্নর কুওমমোমর্ ধ্র্যবোি জোর্োমি েোই।"
অোম্বসেবলওমোর্ স্টমোর ওম্বয়রর্ার িম্বলর্, "ঐতিহোতসর্ স্থোপর্ো সংরক্ষমণর এর্জর্ শতক্তশোলী
প্রবক্তো তহমসমব, রুজমভল্ট বোথ II-এর সংস্কোর স্টিম আতম ুবই স্টরোমোতঞ্চি। আতম গভর্নরমর্ িোর
সোহোম যর জর্য ধ্র্যবোি জোর্োমি েোই এবং COESA-স্টর্ স্পো স্টে পোমর্ন স্বোগি জোর্োমি েোই।
িশনর্োথী ও বোতসন্দোমিরমর্ িোরো স্ট স্বোস্থয এবং সুস্থিো তবষয়র্ স্টসবো প্রিোর্ র্রমব িো পোর্ন এবং
রুজমভল্ট র্যোম্পোমস এর্টি েমৎর্োর সংম োজর্ হমব।"
সারাম্ব াগা বরংস এর স্টময়র স্টমগ স্টকবল িম্বলর্, "রুজমভল্ট বোথস II-এর সমোতি উন্নয়মর্র ধ্োরোর
আমরর্টি স্ট োগসূত্র স্থোপর্ র্মর স্ট টি সোরোম োগো তরংমস
মে: আমোমির অিীি বো ঐতিমহযর তিমর্
র্ণনপোি র্ো র্মর ক্রমোগি তর্মনোণ এবং পুর্তর্নমনোণই আমোমির মূল লক্ষয। আতম এই প্রর্মের সোমথ
জতেি সবোইমর্ আন্ততরর্ ধ্র্যবোি জোর্োমি েোই র্োরণ এটি এর্টি প্রর্ে ো আমোমির ইমিোমমধ্য
বযতিক্রমী স্পো স্টে পোর্ন মর্ আমরো পতরমোতজন ি র্মরমে। আতম আমোমির র্িু র্ পযো োর্ন, COESA
এবং আমোমির তবিযমোর্ পযো োর্ন তর্ময় র্োজ র্রোর জর্য অধ্ীর আগ্রমহ রময়তে এবং এই প্রর্মের
সোমথ জতেি সবোইমর্ ভতবষযমি স্টসৌভোমগযর শুমভচ্ছো জোর্োই।"

সারাম্ব াগা পারফ্বমন ং আ ন স স্টসোম্বরর স্টপ্রবসম্বডে এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা এবলজাম্বিথ
স্টসাম্বিাল িম্বলর্, "স্পো স্টে পোমর্ন SPAC িোর অবস্থোর্ তর্ধ্নোরণ র্মর, ো েমৎর্োর প্রর্ৃ তি এবং
ঐতিহোতসর্ স্থোপিয রত্ন দ্বোরো স্টবতষ্টি। রুজমভল্ট II স্টর্ জীবমর্ আসমি স্টি ো সতিযই আমোর এ োমর্
সবমেময় স্টরোমোঞ্চর্র অতভজ্ঞিো হময়মে। আমরো আমোমির র্িু র্ পোর্ন পো ন র্োর COESA-স্টর্
র্যোম্পোমস স্বোগি জোর্োমি স্টপমর ুবই আর্তন্দি এবং িোরো পোমর্ন স্ট সব েমৎর্োর র্িু র্ স্বোস্থয এবং
সুস্থিো তবষয়র্ র্ো নক্রম তর্ময় আসমব িোর অমপক্ষোয় আতে।"
বর্উ ইয়কন স্টে -এর পাকন, বিম্বর্াির্ ও ঐবিহাবসক স্থাপর্া সংরক্ষণ সম্পম্বকন
তর্উ ইয়র্ন স্টেম র পোর্ন , তবমর্োির্ ও ঐতিহোতসর্ স্থোপর্ো সংরক্ষণ অতফ্স 250টিরও স্টবতশ স্বিন্ত্র
পোর্ন , ঐতিহোতসর্ স্থোর্, গলফ্ স্টর্োসন, স্টর্ৌর্োর ো ও তবমর্োির্মূলর্ ভ্রমণপমথর িত্ত্বোবধ্োর্ র্মর,
স্ট গুমলো স্টি মি 2019 সোমল স্টরর্েন পতরমোণ 77 তমতলয়র্ মোর্ুষ আমস। ইউতর্ভোতসনটির সোম্প্রতির্
এর্ গমবষণোয় স্টি ো স্টগমে, স্টে পোর্ন ও এর িশনর্োথী দ্বোরো ো বযয় হয় িো 5 তবতলয়র্ মোতর্ন র্
েলোর আউ পু ও তবক্রয়মর্ প্রসোতরি র্মর, 54,000 স্টবসরর্োতর োমির র্মনসংস্থোর্ সৃতষ্ট এবং
অতিতরক্ত স্টেম র স্টমো স্টিশীয় পণয (GDP) 2.8 তবতলয়র্ মোতর্ন র্ েলোমরর স্টবতশ স্ট োগ র্রমি
পোমর। এই তবমর্োির্ স্টর্েসমূহ সম্পমর্ন অতিতরক্ত িথয স্টপমি েোইমল র্ল র্রুর্ 518-474-0456
র্বমর অথবো তভতজ র্রুর্ parks.ny.gov বো সং ক্ত
ু হর্ স্টফ্সবুমর্, বো ফ্মলো র্রুর্ ু ই োমর।
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