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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 29টি সরকাবর উদ্োম্বর্র তত্ত্বািধাম্বর্ সহায়তা প্রদ্ার্কারী সমাজম্বসিী
সংগঠর্গুবলম্বক অর্ুদ্ার্ প্রদ্াম্বর্র কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

সরকাবর উদ্োর্, জঙ্গল এিং ঐবতহাবসক স্থার্গুবলর অংেীদ্ার সংগঠর্গুবলর জর্ে অম্বথন র সাহাম্বযে
উন্মুক্ত স্থার্গুবলর রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর উন্নবত হম্বি
গভর্নর এন্ড্রু এম কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে ঘেট অফিস অব পোকন স, ফবমর্োদর্ এবং
ঐফিহোফসক সংরক্ষণ, পফরমবশ সংরক্ষণ ফবভোগ, এবং অযোডমভোমকফস গ্রুপ পোকন স অযোন্ড ঘেইলস ফর্উ
ইয়কন 29টি সরকোফর উদযোর্, ঐফিহোফসক স্থোর্ এবং সরকোফর জফমর িত্ত্বোবধোমর্র সোমে জফিি
সমোজমসবী সংগঠর্গুফলমক অর্ুদোর্ প্রদোর্ করো হময়মে। সহমেোগী সংস্থোগুফলমক ঘদওয়ো 29টি অর্ুদোর্
এই ঐফিহোফসক উন্মুক্ত জোয়গোর রক্ষণোমবক্ষণ উন্নি করমি সোহোেয করমব।
"আজমক ঘ োফষি অর্ুদোর্ ফর্উ ইয়মকন র উন্মুক্ত স্থোর্গুমলোমক সুন্দর এবং আফদম রোখোর প্রমেষ্টোমক
আরও শফক্তশোলী করমি সোহোেয করমব, েখর্ ফর্উ ইয়কন বোসীরো আশ্রয় এবং অবসর েোপমর্র জর্য
প্রকৃ ফির ফদমক ঝুুঁ কমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ফর্উ ইয়কন এই ঘেচ্ছোমসবক ঘগোষ্ঠীর কোমে কৃ িজ্ঞ,
েোরো িোমদর সময় উৎসমগনর মোধযমম আমোমদর উদযোর্ বযবস্থোয় মূলযবোর্ সমেনর্ প্রদোর্ক্রমম উন্নয়মর্
সহোয়িো কমর, েো আমরো সবোই উপমভোগ করমি পোফর।"
ফবমশষ অর্ুষ্ঠোর্ আময়োজমর্র মোধযমম জর্গমণর উদযোর্ বযবহোমরর প্রেোর এবং মূলধর্ প্রকমের জর্য
বযফক্তগি িহফবল ঘজোগোি, রক্ষণোমবক্ষমণর কোজ, ফশক্ষোমূলক কমনসূফের জর্য সরকোরী পফরমবশগি
সুরক্ষো িহফবল ও সহোয়িো অংশীদোর ঘগোষ্ঠীর প্রমেষ্টোর মোধযমম দয পোকন অযোন্ড ঘেইল পোটনর্োরফশপ
ঘপ্রোগ্রোমমর অর্ুদোর্ অমেনর বযবস্থো করো হয়।
2015 সোমল প্রফিফষ্ঠি এই কমনসূফে িোর পঞ্চম রোউমন্ড 900,000 মোফকন র্ ডলোর প্রদোর্ কমরমে এবং
আজ পেনন্ত পোকন , ঐফিহোফসক স্থোর্ এবং সরকোফর জফম শফক্তশোলী করোর জর্য 2.7 ফমফলয়র্ মোফকন র্
ডলোর প্রদোর্ কমরমে। ফর্মনোক্ত কমনসূফের লমক্ষয অর্ুদোর্ প্রদোর্ করো হয়:
•
•

ফর্উ ইয়কন ঘেট পোকন , ঘেইল, ঐফিহোফসক স্থোর্ এবং সরকোরী জফমর সংরক্ষণ,
পফরেোলর্ো, বযোখযো, রক্ষণোমবক্ষণ এবং প্রেোর;
ফর্উ ইয়কন ঘেট পোকন , ঘেইল এবং ঘেমটর ঐফিহোফসক স্থোর্গুফলর প্রেোর,
রক্ষণোমবক্ষণ এবং সহোয়িোর কোমজ েুক্ত সমোজমসবী সংগঠর্গুফলর িহবফল উত্থোমর্র

•

সোমেনয এবং ঘেচ্ছো শ্রমমর বযবহোর, উৎপোদর্শীলর্ো, কোেনকোফরিো, ধোরণক্ষমিো বৃফি
এবং;
পোকন , ঘেইল এবং গ্রীর্ওময়র একটি সংেুক্ত রোষ্ট্রবযোপী ঘর্টওয়োমকন র বৃফি ও
সম্প্রসোরমণর মোধযমম বোইমরর ফবমর্োদমর্র অেননর্ফিক উন্নয়র্ সুফবধোএবং পেনটমর্র
প্রেোর।

ঘেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "বন্ধু ঘগোষ্ঠীগুফল আমোমদর সুফবধো এবং মূল
কমনসূফের সম্মুখভোমগ রময়মে। আমরো এই সব গ্রুমপর জর্য কৃ িজ্ঞ এবং এই অর্ুদোর্ িোমদর এটি
প্রদোর্ করমি সোহোেয কমর।"
বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ (Department of Environmental
Conservation)-এর কবমের্ার, ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "ফর্উ ইয়মকন র ফবস্ময়কর ঘেমটর জঙ্গল,
ঘেমটর উদযোর্, ঐফিহোফসক স্থোর্ এবং উন্মুক্ত স্থোর্ প্রকৃ ফিমপ্রমী এবং সকল বয়মসর আউটমডোর
অযোডমভঞ্চোর ঘপ্রমীমদর জর্য অিু লর্ীয় ঘসৌন্দেন এবং সীমোহীর্ কোেনকলোমপর সুমেোগ প্রদোর্ কমর। এই
গুরুত্বপূণন িহফবল ঘেমটর অমর্ক সমোজমসবী অংশীদোরমক সমেনর্ কমর েোরো ফর্উ ইয়মকন র পোকন এবং
ঘেইল পোটনর্োরফশপ ঘপ্রোগ্রোমমর ঘমরুদণ্ড গঠর্ কমরর্ এবং ঘেমটর 300 ফমফলয়র্ মোফকন র্ ডলোমরর
পফরমবশ সুরক্ষো িহফবল ক্ষমিোর একটি উদোহরণ।"
পাকনস এন্ড ঘেইলস বর্উ ইয়কন এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর রবির্ ড্রপবকর্ িম্বলর্, "বন্ধু
সংগঠর্গুফল গমি ঘিোলো এবং শফক্তশোলী করোর কোজ অবযহি রোখোর মোধযমম ঐফিহোফসক পোকন
বযবস্থো এবং অর্যোর্য সরকোরী জফমমক পুর্জোগফরি করমি ফর্উ ইয়কন ঘেমটর বিন মোর্ প্রমেষ্টোয়
একটি িোৎপেনপূণন সহোয়ক হময় ওমঠ এবং প্রকৃ ফির সোমে ফমশমি এবং িোর প্রফি কৃ িজ্ঞিো প্রকোমশ
আগিমদর অফধক সুমেোগ প্রদোর্ কমর, েো এই অপ্রিযোফশি সমময় ভীষণভোমব গুরুত্বপূণন হময় উমঠমে।
অলোভজর্ক অযোডমভোমকফস গ্রুপ পোকন স এন্ড ঘেইলস ফর্উ ইয়মকন র সোমে অংশীদোফরমত্ব অর্ুদোর্
পফরেোফলি হয়। প্রোপকমদর অবশযই গৃহীি অর্ুদোর্ অেনরোফশর অন্তি 10 শিোংশ বোইমর ঘেমক
ঘজোগোি করমি হমব।"
পুরস্কোরপ্রোপ্তমদর মমধয রময়মে:
রাজধার্ী অঞ্চল
•

•

কলফিয়ো ঘেন্ডস অি দযো ইমলকফেক ঘেইল (10,000 মোফকন র্ ডলোর)- ঘেোগোমেোগ
এবং ওময়বসোইমটর উন্নফি, মুদ্রণ এবং ফেঠি পোঠোমর্োর খরে এবং আলবোফর্-হোডসর্
ববদুযফিক ঘেইল প্রেোমরর জর্য সদসযপদ সমন্বময়র প্রেোমর সমেনর্ করো।
ঘমোমরউ ঘলক ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (13,500 মোফকন র্ ডলোর)- এই গ্রুমপর
সদসযপমদর প্রেোমরর জর্য ফডজোইর্ করো প্রেোরণোমূলক উপোদোর্ বিফর করমি একজর্
পরোমশনদোিোমক অেন প্রদোর্ করো।

•

•

•
•

•

•

সোরোমিোগো স্পো ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (12,000 মোফকন র্ ডলোর)- একজর্ পরোমশনক,
সদসযপদ বযবস্থোপর্ো সিটওয়যোর এবং প্রেোরণোমূলক উপোদোর্, ফডফজটোল মোমকন টিং এবং
ঘেিোর অি কমোসন সদসযপমদর জর্য অমেনর বযবস্থো।
শুইলোর মযোর্সমর্র বন্ধুরো (28,256 মোফকন র্ ডলোর)- ভবমর্র ঘদোিলোর বলরুমমর
জর্য ঐফিহোফসক ঘমমঝর কোপমির আচ্ছোদর্ ফকর্মি এবং বিন মোর্ ব্রোমসলস কোমপনটিংএর েফবর জর্য।
ঘলক জজন বযোটলফিল্ড পোকন (ঘিোটন জজন ) অযোলোময়ন্স (3,528 মোফকন র্ ডলোর)পোমকন র্িু র্ সোইর্মবোডন ক্রয় করোর জর্য।
ইউ.এস গ্রোন্ট কমটমজর বন্ধুরো (48,000 মোফকন র্ ডলোর)- অিসোইট পোফকন ং,
পেেোরীমদর বযবহোরমেোগয পে, পোমমরটোউর্ ঘেইল ঘর্টওয়োমকন সংমেোগ, একটি
স্মৃফিমসৌমধর বোগোর্ এবং র্িু র্ পযোফভফলয়র্সহ ভফবষযমির সম্ভোবয উন্নয়মর্র জর্য
মোেোর প্ল্যোর্ এবং বিন মোর্ অবস্থোর মূলযোয়মর্র জর্য অমেনর বযবস্থো।
দয ওলোর্ো পোটনর্োরফশপ (14,400 মোফকন র্ ডলোর)- একটি র্িু র্ ঘগট, সোইর্মবোডন,
ঘবঞ্চ এবং বোইক েনোক সহ হোডসর্ ফরভোর স্কোইওয়োক ঘেমক ওলোর্ো ঘেট ফহেফরক
সোইট পেনন্ত একটি র্িু র্ ঘেইলমহমডর পফরকেোয় সমেনর্।
উইল্টর্ ওয়োইল্ডলোইি ফপ্রজোভন (4,800 মোফকন র্ ডলোর)- ঘেইল ফকয়মস্কর জর্য র্িু র্
সোইর্মবোডন, Saratoga Sand Plains-এর পফরমবশ সংক্রোন্ত ইফিহোমসর উপর স্কু ল
ঘপ্রোগ্রোফমংময়র অমেনর বযবস্থো।

ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
•
•

ফিলমমোর ঘের্ ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (16,500 মোফকন র্ ডলোর)- গ্রুমপর বোফষনক
িহফবল সংগ্রহ প্রমেষ্টো, ফিলমমোর ঘডজ-এর জর্য সরঞ্জোম এবং খরমে সহোয়িো।
উইমর্োর্ো িমরে ফরফক্রময়শর্ অযোমসোফসময়শর্ (33,386 মোফকন র্ ডলোর)- ফির্ মোইল
পে উন্নি করো এবং ক্রস-কোফি ফস্কইং সরঞ্জোম ক্রয়।

বিঙ্গার ঘলকস
•

•

•

লং আইলোন্ড

ফিঙ্গোর ঘলকস ঘেইল কর্িোমরন্স (50,000 মোফকন র্ ডলোর)- 1000 মোইল ঘেইল
ঘর্টওয়োমকন পেনটর্ বৃফির জর্য সদসযপদ এবং ফবপণমর্র জর্য একজর্ ঘেোগোমেোগ
পরোমশনক ফর্ময়োগ করো।
ঘসোমর্র্বোগন গোমডনন্স অযোন্ড মযোর্সর্ ঘেট ফহমেোফরক পোকন (25,000 মোফকন র্
ডলোর)- একটি র্িু র্ সুফবধোয় ঐফিহোফসক আসবোবপত্র, ঘটক্সটোইল, েীর্ এবং
অর্যোর্য সোমগ্রী সংগ্রহ, পফরবহর্ এবং সংরক্ষমণ সহোয়িো।
ঘরোমেেোর ইর্ক্লুফসভ কফমউফর্টি ঘরোফয়ং (23,934 মোফকন র্ ডলোর)- একটি র্িু র্
প্রমবশমেোগয ডক ক্রময়র জর্য।

•

•

•

আটলোফন্টক ঘমফরর্ কর্জোরমভশর্ ঘসোসোইটি (95,822 মোফকন র্ ডলোর)- ফর্কটবিী
হযোলক ঘেট পোকন ফপ্রজোমভন র সমঙ্গ কোজ করোর জর্য একজর্ ফশক্ষো সমন্বয়কোরীর
ফর্ময়োগ।
প্ল্যোফন্টং ফিল্ডস িোউমন্ডশর্ (70,000 মোফকন র্ ডলোর)- প্ল্যোফন্টং ফিল্ডস আমবনোমরটোম
ঘেট ফহমেোফরক পোমকন একটি ঐফিহোফসক সংরক্ষণ এবং খোফল কোঠোমমোর অফভমেোফজি
পুর্বনযবহোমরর জর্য একজর্ স্থপফি ফর্ময়োগ করো।
ওয়োল্ট হুইটমযোর্ বোেনমপ্ল্স এমসোফসময়শর্ (21,120 মোফকন র্ ডলোর)- দৃশযমোর্িো এবং
ফবপণর্ বৃফির জর্য একটি আউটমডোর ফভফডও ফডসমপ্ল্ স্থোপমর্র জর্য।

বমড-হাডসর্
•
•
•

•
•

•

বযোর্োরমযোর্ কযোসল েোে (63,000 মোফকন র্ ডলোর)- বোসভবর্ এবং র্েন ঘেইমলর
েোরপোমশর ভোঙ্গো িু টপোে প্রফিস্থোপর্ করো।
িোহমর্েক অযোন্ড হোডসর্ হোইলযোন্ডস ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (7,286 মোফকন র্ ডলোর)পোমকন র মমধয আপোলোফেয়োর্ ঘেইল বরোবর একটি রোফত্রকোলীর্ ঘেইল ঘশল্টোর ফর্মনোণ।
রকলযোন্ড ঘলক অযোন্ড হুক মোউমন্টমর্র বন্ধুরো (45,000 মোফকন র্ ডলোর)- "পোমকন
ফশক্ষো" ঘপ্রোগ্রোম সম্প্রসোরমণর মোধযমম হুক মোউমন্টর্, রকলযোন্ড ঘলক, ফর্য়োক ফবে
ঘেট পোকন , হোভোরস্ট্র ফবে ঘেট পোকন এবং হোডসর্ র্দীর সোমে সরকোরী স্কু লগুমলোমক
সংেুক্ত করো।
ফর্উ ইয়কন -ফর্উ জোফসন ঘেইল কর্িোমরন্স (32,400 মোফকন র্ ডলোর)- ফমর্মর্ওয়োস্কো
ঘেট পোকন ফপ্রজোমভন ঘেইল েু য়োডন সরবরোহ করো।
ঘেোফর্ ফকল িোউমন্ডশর্ ইর্কমপনোমরমটড (90,000 মোফকন র্ ডলোর)- ঘপ্রোগ্রোফমং,
অপোমরশর্ এবং িহফবল সংগ্রহ বৃফির জর্য একজর্ র্িু র্ ফর্বনোহী পফরেোলক ফর্ময়োগ
করো।
দযো ফলটল ঘেোফর্ পময়ন্ট ফসটিমজর্স অযোমসোফসময়শর্ ইর্কমপনোমরমটড (6,640 মোফকন র্
ডলোর)- র্িু র্ ঘেচ্ছোমসবক ঘকমে ফমফডয়ো সরঞ্জোম এবং র্িু র্ ফসফলং িযোমর্র জর্য।

র্থন কাউবন্ট
•
•

জর্ ব্রোউর্ লোইভস (11,650 মোফকন র্ ডলোর)- জর্ ব্রোউমর্র িোমন ঘেট ফহমেোফরক
সোইমট সম্প্রসোফরি ঘপ্রোগ্রোফমংময় সহোয়িো।
আপোর সোরোর্োক িোউমন্ডশর্ (19,000 মোফকন র্ ডলোর)- ফিশ ফক্রক অযোমকোয়োটিক
ইর্মভফসভ ফস্পফসজ ঘেড ফপ্রমভর্শর্ এবং কমন্টইর্মমন্ট ঘপ্রোমজক্ট সহোয়িো প্রদোর্।

বর্উ ইয়কন বসটি
•

গযোফি প্ল্োজো ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (21,600 মোফকন র্ ডলোর)- পোমকন গোমের প্রহরী
প্রফিস্থোপর্ এবং ঘসচ্ছোমসবকমদর প্রেোর বৃফিমি সহোয়িো।

সাউদ্ার্ন টায়ার
•

রজোসন এর্ভোয়রর্মমন্টোল এডু মকশর্ ঘসন্টোমরর বন্ধুরো (36,000 মোফকন র্ ডলোর)ঘকমে প্রদশনর্ীর উন্নফির জর্য।

ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন
•
•
•

আমলগোফর্ ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (10,399 মোফকন র্ ডলোর)- বযোখযোমূলক ফকয়স্ক
স্থোপর্ করমি, একটি ফভফডও স্ক্রীর্ ঘেোগ করমি এবং ঘরড হোউস সফমল ঘমরোমি।
র্ক্স িোমন ঘেট পোমকন র বন্ধুরো (75,000 মোফকন র্ ডলোর)- সংফিষ্ট স্থোর্গুফলমি
সোিটি ঐফিহোফসক গুদোম ঘমরোমি করো।
মোটিনর্ হোউস ফরমেোমরশর্ কমপনোমরশর্ (10,000 মোফকন র্ ডলোর)- ডোরউইর্ ফড.
মোটিনর্ হোউস ঘেট ফহমেোফরক সোইমটর সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রদশনমর্র জর্য একজর্
ফকউমরটফরয়োল ইন্টোর্নমক সহোয়িো।

পাকন, বিম্বর্াদ্র্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষম্বণর NYS অবিস
ফর্উ ইয়কন ঘেট অফিস অব পোকন স, ফবমর্োদর্ ও ঐফিহোফসক সংরক্ষণ 250টিরও ঘবফশ েিন্ত্র
পোমকন র, ঐফিহোফসক স্থোর্, গলি ঘকোসন, ঘর্ৌকোর োট ও ফবমর্োদর্মূলক ভ্রমণপমের িত্ত্বোবধোর্ কমর,
ঘেগুমলো ঘদখমি প্রফি বের 77 ফমফলয়র্ মোর্ুষ আমস। সম্প্রফি ফবশ্বফবদযোলময়র এক গমবষণোয় ঘদখো
ঘগমে, ঘেট পোকন ও এর দশনর্োেী দ্বোরোেো বযয় হয় িো 5 ফবফলয়র্ মোফকন র্ ডলোর আউটপুট ও
ফবক্রয়মক প্রসোফরি কমর, 54,000 ঘবসরকোফর খোমির েোকফর সৃফষ্ট এবং অফিফরক্ত রোষ্ট্রীয় ফজফডফপ
2.8 ফবফলয়র্ মোফকন র্ ডলোমরর ঘবফশ ঘেোগ করমি পোমর। এই ফবমর্োদর্ ঘকেসমূহ সম্পমকন অফিফরক্ত
িেয ঘপমি েোইমল কল করুর্ 518-474-0456 র্িমর অেবো ফভফজট করুর্ parks.ny.gov বো
সংেুক্ত হর্ ঘিসবুমক, বো িমলো করুর্ টু ইটোমর।
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