অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ঐবিহাবিক স্থাম্বর্র স্টেট ও জািীয় র্বি (STATE & NATIONAL REGISTERS OF HISTORIC
PLACES)-র জর্ে স্টেম্বটর ঐবিহাবিক িংরক্ষণ স্টিার্ন (STATE HISTORIC PRESERVATION
BOARD) 14টি বর্যুবির িুপাবরে কম্বরম্বে িম্বল গভর্ন র কুউম্বমা স্ট াষর্া কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়কন বিবভন্ন ইবিহািম্বক স্বীকৃবি স্টেওয়ার পিম্বক অিোহি রাম্বে
গভর্নর অ্যান্ডু এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেমের ঐনিহানিক িংরক্ষণ ঘ ার্ন
(New York State Board for Historic Preservation) 14টি িম্পনি, িংস্থার্ এ ং নর্নিক্ট
ঐনিহানিক স্থামর্র ঘেে ও জািীয় র্নিমি েুক্ত করার জর্য িুপানরশ কমরমে। মমর্ার্য়র্গুম া নর্উ
ইয়কন ঘেমের ইনিহামির ক্ষণীয় ব নিত্রমক প্রনিফন ি কমর।
"এই ন খ্যাি স্থার্গুম া নর্উ ইয়মকন র িমৃদ্ধ এ ং ব নিত্রযময় ইনিহামির যনিক্রমী এ ং আকষনণীয়
অ্ংশগুম া উপস্থাপর্ কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঐনিহানিক স্থামর্র ঘেে ও জািীয় র্নিমি
এই িম্পদগুম ামক েুক্ত করার মাধ্যমম এগুম ার জর্য প্রময়াজর্ীয় িহন
অ্জন র্ নর্নিি হম োমি
কমর িন মার্ এ ং ভন ষযৎ প্রজমের নর্উ ইয়কন ািীমদর জর্য িম্পূণন মনহমায় আমরা এগুম ামক
িুরনক্ষি, িংরক্ষণ এ ং প্রিার করমি পানর।"
ঘেে এ ং র্যাশর্া ঘরনজোমর িান কাভু ক্ত হম ঘিটি ন নডংগুন পুর্নর্নমান ণ করমি এ ং ঘিগুন মক
ন নভন্ন ি নজর্ীর্ িংরক্ষণ কমনিূনি এ ং পনরমষ ার জর্য ঘোগয কমর ঘিা ার ঘক্ষমত্র িম্পনির
মান কমদর িহায়িা করমি পামর ঘেমর্- ঘেমের অ্র্ুদামর্র িামি ঘম ামর্া এ ং ঘেে ও ঘফর্ামর
ঐনিহানিক পুর্ নাির্ েযাক্স ঘক্রনর্েিমূহ। 2013 িাম গভর্নর ঘেমের পুর্ নািমর্র েযাক্স ঘক্রনর্ে
য হারমক িমনির্ নদমি আইমর্ স্বাক্ষর করার পর ঘিমক ঘেে ও ঘফর্ামর কমনিূনিগুন ঐনিহানিক
ানণনজযক িম্পনিগুন মি িম্পূণনকৃি ন নর্ময়ামগ উদ্বুদ্ধ কমরমে এ ং মান কার্াধ্ীর্ ঐনিহানিক
ানিগুন মি ঘকাটি ঘকাটি র্ ামরর ন নর্ময়াগ কমরমে।
নর্উ ইয়কন ঘেমের এ ং ঘদমশর ইনিহাি, স্থাপিয, প্রত্নিত্ত্ব এ ং িংস্কৃ নিমি ঘে ন নডং, কাঠামমা,
নর্নিক্ট, যান্ডমস্কপ, স্তু এ ং উমেখ্মোগয স্থার্গুন রময়মে িার িরকানর িান কা হম া ঘেে এ ং
র্যাশর্া ঘরনজোর। ঐনিহানিক স্থামর্র র্যাশর্া ঘরনজোমর এককভাম অ্ি া ঐনিহানিক
নর্নিমক্টর অ্ংশ নহমিম ঘেমের ি নত্র 120,000-টিরও ঘ নশ ঐনিহানিক ন নডং, কাঠামমা এ ং
িাইে িান কাভু ক্ত রময়মে। ঘেমের কনমউনর্টির িম্পনির মান কগণ, নমউনর্নিপযান টি ও িংগঠর্গুন
মমর্ার্য়র্িমূহ স্পন্সর কমরমে।

পাকন, বিম্বর্াের্ এন্ড ঐবিহাবিক িংরক্ষণ অবিি (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) -এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইর্ িম্বলর্, "আমামদর ঐনিহানিক স্থার্গুম ার
িংরক্ষণ এ ং পুর্রুজ্জী র্ স্মােন অ্িননর্নিক িমৃনদ্ধ, পেনের্ এ ং কনমউনর্টির গ নমক অ্র্ুপ্রানণি
কমর। আমামদর অ্নফি এই স্থার্গুম ার িত্ত্বা ধ্ায়কমদর িামি নর্উ ইয়মকন র র্িু র্ প্রজেমক
পুর্রুজ্জীন ি এ ং িংেুক্ত করমি কাজ করার প্রিযাশায় রময়মে।"
ঘেমের ঐনিহানিক িংরক্ষণ ন ষয়ক কমনকিন া িুপানরশগুন অ্র্ুমমাদর্ করম , িম্পনিগুন নর্উ ইয়কন
ঘেে ঘরনজোর অ্ নহেনরক ঘেমিি (New York State Register of Historic Places)-এ
িান কাভু ক্ত করা হয় এ ং িারপমর ঐনিহানিক স্থার্গুন র র্যাশর্া ঘরনজোমরর জর্য মমর্ার্ীি
করা হয়, ঘেখ্ামর্ িামদর পেনাম াির্া করা হয় এ ং এক ার অ্র্ুমমানদি হম র্যাশর্া ঘরনজোমর
প্রম শ করা হয়। নর্েুনক্তগুম ার আরও িিয এ ং েন পাকন , ন মর্াদর্ এ ং ঐনিহানিক িংরক্ষণ
অ্নফি-এর ওময় িাইমে পাওয়া োম ।
কোবপটাল বরবজয়র্
ঘের্মকা নম ি ঘমমিানর্ে িযামপ (Glenco Mills Methodist Chapel), ন নভংমোর্ - 1869
িাম নর্নমনি, িযামপ টির নর্মনাণ কামজর অ্িনায়র্ কমরনেম র্ আইজযাক শারমযার্, ন নভংমোমর্র
একজর্ ানিন্দা নেনর্ নর্উইয়কন নিটিমি িফ কযানরয়ার ঘশমষ জেভূ নমমি ঘফরি আমির্;
কনমউনর্টির িদিযমদর উপাির্ার একটি স্থার্ নর্নিি করার উমেমশয নিনর্ িামিনর জর্য দার্
কমরনেম র্।
ওয়ানশংের্ অ্যানভনর্উ কনরমর্ার ঐনিহানিক নর্নিক্ট (Washington Avenue Corridor Historic
District), অ্যা ানর্ - অ্যা ানর্র অ্র্যিম প্রধ্ার্ িংিরণ (thoroughfare) নহিাম , নর্নিক্টটি
ঘ শ কময়কটি গুরুত্বপূণন পা ন ক প্রনিষ্ঠার্ এ ং উর্ন ংশ শিমকর ঘগািা ঘিমক ন ংশ শিানির
িৃ িীয় প্রানিক পেনি িমময়র অ্নধ্কাংশ প্রধ্ার্ জািীয় স্থাপিয বশ ী এ ং প্র ণিা িমমি ন স্তৃ ি
ন নডংময়র িংগ্রহ নর্ময় গম ন দাাঁনিময় আমে, ঘেটি একটি ব নিত্রপূণন এ ং র্ােকীয় শহুমর িিকদৃশযকল্প
(streetscape) বিরী কমরমে ো র্গরীর আর ঘকািাও পাওয়া োয় র্া।
বিঙ্গার স্টলকি
ক্লাইর্ র্াউর্োউর্ ঐনিহানিক নর্নিক্ট (Clyde Downtown Historic District), ক্লাইর্ নর্নিক্টটি ঐনিহানিক ওয়ানশংের্ ঘস্কায়যার পাকন পাকন মক পনরম ষ্টর্কারী একটি নমশ্র ানণনজযক ও
ঘোে আ ানিক এ াকা। পনিমম এনর খ্া আর পূম ন আ ানিক রাস্তা এ ং পামকন র মধ্যকার
ানণনজযক ন কাশ দ্বারা, 1820 িাম প্রনিনষ্ঠি পাকন টি গ্রামমর ঘকন্দ্রন ন্দুমি পনরণি হময়নে ।
প নভমর্া ন নডং (Polvino Building), রমিষ্টার - ঘিন্ট্রা পামকন র পামশ হুমুখ্ী য হামরর
ন নডংময় ঘোে ঘদাকার্ নর্ভন র অ্িংখ্য ইিা ীয় মান কার্াধ্ীর্ য িা প্রনিষ্ঠার্ খ্ুম োওয়ায় 1925
িাম বিনর হয় ভ র্টি। এটি নে ইিা ীয়-অ্নভ ািী অ্যান্থনর্ প নভমর্ার ঘিন্ট্রা পাকন ফানর্নিার

ঘকাম্পানর্ (Central Park Furniture Company) এ ং পাশাপানশ িাাঁর ভাগমর্র মুদনাফরানশ
য িার িূির্াস্থ ।
পাকন এনভনর্উ ঐনিহানিক নর্নিক্ট, রমিষ্টার (Park Avenue Historic District, Rochester) শহর ি হমি িাকায় এ ং উচ্চ-মধ্যন ি ঘশ্রনণর ানিন্দারা শহর ঘকন্দ্র ঘিমক ঘ র হময় িার
উপকমে র্িু র্ এ াকা প্রনিষ্ঠা করার কারমণ উনর্শ শিমকর ঘশষ ঘিমক ন ংশ শিািীর ঘগািার
নদমকর ঐনিহানিকভাম উমেখ্মোগয ব নশমষ্টযর প্রািু েন রমিষ্টামরর এক ি ধ্রমর্র রূপাির ন ন্দুমক
প্রনিফন ি কমর।
স্টমাহক ভোবল
র্ার্ািকারা ঘেি (Danascara Place), ট্রাই ি নহ - 1795 িাম ন ে ী েুমদ্ধর (Revolutionary
War) প্র ীণ কমর্ন ঘের্নরক নভশামরর জর্য ানির ঘগািার অ্ংশটি বিনর করা হময়নে । 1870
িাম র নদমক নভশামরর ঘপ্রা-ঘপ্রামপৌত্র, আ মের্ নর্গ্রযাফ, এটিমক িাধ্ারণ একটি ইমের খ্ামার ানি
ঘিমক একটি ইিান য়ার্ এ ং অ্র্যার্য ব নশষ্টয িম্পন্ন একটি গৃমহ রূপািনরি কমরর্।
আমোরর্াম নে াইমেনর, আমোরর্াম - নর্ওক্লানিকযা ঘ াজ-আেন-বশ ীর (Neoclassical
Beaux-Arts-style) গ্রন্থাগারটি 1903 িাম একটি িমৃনদ্ধর িময়কাম িা ু হময়নে ঘে িমৃনদ্ধ
আমোরর্ামমর ক্রম ধ্নমার্ জর্িংখ্যার িানহদা পূরণ করমি পামর এমর্ একটি ৃহির গ্রন্থাগামরর
প্রময়াজর্ীয়িা বিনর কমরনে । এটি নর্জাইর্ কমরনেম র্ আ ানর্র ন নশষ্ট স্থপনি অ্যা ােন র্নিউ.
ফু ার।
রাদারমফার্ন হাউজ, এর্মমের্ (Rutherford House, Edmeston)-এই ন শা কামঠর-ঘেমমর
ানিটি র্াক্তার এ ং র্গর িত্ত্বা ধ্ায়ক র্ঃ উইন য়াম এম. ঘস্পন্সামরর জর্য 1868 িাম বিনর করা
হয়, এ ং পর িীমি কনমউনর্টির জর্য একটি জর্নপ্রয় স্থার্ীয় ঘহামে নহমিম
ানণনজযক িাফ য
াভ কমর, ন মশষ কমর 1889-1910 িাম র ঘভিমর এই এ াকার মধ্য নদময় োওয়া ঘর ক্রনিং
য হারকারীমদর জর্য। এটি ইিান য়ার্ বশ ীর একটি অ্েু ে উদাহরণ।
মধ্ে-হার্ির্
নরিার্ন পুমিে-র্ােন ানি এ ং েু নর্ও, িাফার্ন-ভ র্টি 1959 ঘিমক 1992 িাম র মাঝামানঝ মধ্য
শিািীর ন মূিন প্রকাশ াদী (Abstract Expressionist) নিত্রক ার অ্র্যিম পনিকৃ ৎ পুমিে-র্ামেনর
ানি এ ং েু নর্ও নহিাম
য হৃি হময়নে । এটি মূ ি 1916 িাম একটি ন শা কানন্ট্র এমেে,
ভযান ঘহর্ ফামন (Valley Head Farm)-র কযামরজ ানি নহিাম বিনর করা হময়নে ।
িাউোর্ন টিয়ার
নর্মপানজে-এর প্রিম ঘপ্রিন োনরয়ার্ িািন (First Presbyterian Church of Deposit)- 1880 িাম
নর্নমনি এই নগজন ার র্কশাটি কমরনেম র্ নর্উইয়কন নিটির স্থপনি মরন্স ন . ভাল্ক (1838-1924),

উেুক্ত ন শা স্থার্ (Open Plan), াাঁকামর্া আির্ (Curving Pew), িারকাকার হাাঁোর পি
(Radiating Aisle) এ ং ঢা ু ঘমমঝর (Sloping Floor) নম র্ায়ির্ পনরকল্পর্ার নগজন া
(auditorium plan church)-য় ন মশষজ্ঞ, নেনর্ নেম র্ ঘপ্রামেেযান্ট গীজন ার একজর্ গুরুত্বপূণন
র্কশাকার।
ওয়ােনকন্স ঘেমর্র প্রিম ঘপ্রিন োনরয়ার্ িািন (First Presbyterian Church of Watkins Glen) ঘরামামর্স্ক পুর্জনাগরণ বশ ীর (Romanesque Revival style) িািনটি 1868 িাম িম্পন্ন হময়নে ,
েখ্র্ ওয়ােনকন্স ঘের্ প্রশািনর্ক ঘকন্দ্র (County Seat) নহমিম , পনর হমণর ঘকন্দ্রন ন্দু নহমিম এ ং
এই অ্ঞ্চম র ি নানধ্ক র্ােকীয় নগনরখ্াি ও জ প্রপাি নর্ময় গন নি একটি পেনের্ ঘকন্দ্র নহমিম িমৃদ্ধ
হময়নে ।
পবিম বর্উইয়কন
ঘশফার অ্যান্ড োদার মল্ট হাউি, ামফম া (Schaefer & Brother Malt House, Buffalo) মল্ট হাউি এ ং এর ঘোে শমষযর ঘগা া রটি (Grain Elevator) 1880 িাম নর্নমনি হময়নে
এ ং 1919 িা পেনি এটি ভাাঁটিখ্ার্া (Brewery) নহিাম পনরিান ি হময়নে । পর িীকাম
ভ র্টি নরর্ িকম ে ঘকাম্পানর্র (Reed Chocolate Company) কামে ন নক্র করা হময়নে , ো
1921 িাম মারমকন্স িকম ে ঘকাম্পানর্ (Merckens Chocolate Company) অ্নধ্গ্রহণ কমর এ ং
1951 িা পেনি িি িামক।
ঘিইন্ট মযানিয়াি এনপিমকাপা িািন কমমেক্স (St. Matthias Episcopal Church Complex), পূ ন
অ্মরারা – 1928 িাম র ইংন শ গনিক পুর্জন াগরণ এনপমস্কাপা গীজন াটি (English Gothic Revival
Episcopal church) গ্রামীণ ইংন শ পযানরশ নগজন ার (English parish church) উপর নভনি কমর
গমি ওঠা গনিক নরভাইভা স্থাপিযনশমল্পর (Gothic Revival Architecture) একটি অ্েু ে উদাহরণI
এটি ন শ শিক জুমি কনমউনর্টির মমধ্য পযানরমশর (Parish) ইনিহাি এ ং ন কাশমক প্রনিফন ি
কমর।
72-74 িাইকযামমার নিমের ঘ ানর্নং হাউি, ামফম া - শহমরর অ্ল্প কময়কটি অ্ নশষ্ট গৃহেুদ্ধ
পূ ন িী ন নডংগুন র মমধ্য একটি ঘেটি 1848 িাম িুপনরনিি স্থার্ীয় পনিিা এন জা ঘকায়ামকন র
জর্য আপািদৃনষ্টমি দুটি অ্নভন্ন িংেুক্ত ািস্থার্ নহিাম নর্নমনি হময়নে , নেনর্ 'আইনরশ ন নজ'
র্ামমও পনরনিি নেম র্। এটি একপামবন মূ ি পনিিা য় এ ং অ্র্যনদমক ভািা ানি নহমিম
য হৃি
হময়মে ম ন বাি করা হয়। ন ংশ শিািীর মাঝামানঝ িময় জুমি এটি ঘ ানর্নং হাউি নহিাম
য হৃি হময়নে ।
###
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