
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের ইবিহাস সংরক্ষণ স্টিার্ন  স্টেে এিং র্োের্াল স্টরবিোম্বরর ির্ে 
ঐবিহাবসক স্থাম্বর্র স্টক্ষম্বে 18টি মম্বর্ার্য়ম্বর্র কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
সাইেগুবল হার্সর্ উপিেকার 'ভাম্বয়াম্বলে বকংস' সহ বিবভন্ন ইবিহাম্বসর প্রবিবর্বিত্ব কম্বর, 
সাউদার্ন োয়াম্বর একটি 19 েিম্বকর খাল, একটি উজ্জ্বল স্টগালাপী িাব়ি এিং একটি 

আন্তিন াবিকভাম্বি পবরবিি স্টেবিলওয়োর প্রস্তুিকারক যা একটি 19 েিম্বকর আপম্বেে িমীয় 
সম্প্রদায় দ্বারা শুরু করা হয়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘ ার্ন  ফর নিমোনরকযাল 
নিজারমভশর্ (New York State Board for Historic Preservation) ঘেট অ্যান্ড র্যাশার্াল 
ঘরনজোর অ্ফ নিেনরকাল ঘেমেমজ (State and National Registers of Historic Places) 18টি 
ন নভন্ন েম্পনি ঘোগ করার েুপানরশ কমরমে, োর মমযয আমে একটি িার্ের্ ভযানল গ্রাম ো এক 
েময় তার ভাময়ামলট নশমের জর্য ন খ্যাত নেল, লং আইলযামন্ডর আনিকার্-আমমনরকার্ েম্প্রদাময়র 
একটি িারনিক  ান়ি, একটি 19 শতমকর কযার্ামলর অ্ নশষ্াংশ ো োউদার্ন টায়ামরর অ্র্নর্ীনতমক 
উদ্দীনপত করমত োিােয কমরনেল এ ং আন্তজন ানতকভাম  পনরনিত আপমেট ঘটন লওয়যার ঘকাম্পানর্ 
ো এক 19 শতমকর যমীয় েম্প্রদায় িনতষ্ঠা কমর।  
  
"এই ঐনতিানেক স্থার্গুমলা নর্উ ইয়কন  েম্পমকন   যনতক্রমী এ ং আমামদর জানতর ইনতিামে এর 
অ্ন শ্বােয অ্ দামর্র অ্মর্ক নকেু তুমল যমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেট অ্যান্ড র্যাশার্াল 
ঘরনজোর অ্ফ নিেনরকাল ঘেমেমজ লযান্ডমাকন গুনল স্থাপর্ করার মাযযমম আমরা এই স্থার্গুনলমক 
এ ং তামদর তত্ত্বা যায়কমদর কামে ঘেই অ্র্নায়র্ উপলভয িয় তা নর্নিত করার ঘেমে েিায়তা 
করনে ো এই মিার্ রামজযর ঘেরা  স্তুগুনল েংরেণ করমত, উন্ননতোযর্ করমত এ ং ঘেগুনলর 
িিার করমত িময়াজর্।"  
  
ঘেট এ ং র্যাশর্াল ঘরনজোমর তানলকাভুক্ত িমল ঘেটি েম্পনিগুনল পুর্রুজ্জীন ত করমত এ ং 
ঘেগুনলমক ন নভন্ন ে নজর্ীর্ েংরেণ কমনেূনি এ ং পনরমষ ার জর্য ঘোগয কমর ঘতালার ঘেমে 
েম্পনির মানলকমদর েিায়তা করমত পামর, ঘেমর্ ঘেমটর অ্র্ুদার্ এ ং ঘেট ও ঘফর্ারাল 
ঐনতিানেক পুর্ নাের্ টযাক্স ঘক্রনর্টেমূি ঘমলামর্া।  
  



 

 

পাকন , বিম্বর্াদর্ এন্ড ঐবিহাবসক সংরক্ষণ অবিস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) -এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইর্ িম্বলর্, "এই মমর্ার্য়র্ আমামদর রাজয, তার 
জর্গণ এ ং তামদর কানির্ীর  যাপক ব নিেযমক তুমল যমরমে। এই স্বীকৃনত  েমরর পর  ের যমর 
অ্মর্ক মার্ুমষর িলমার্ িমিষ্ামক েমর্নর্ কমর নর্উ ইয়মকন র আকষনণীয় ইনতিােমক রো করমত 
এ ং তার কদর করমত োিােয কমর।"  
  
স্টেে পাম্বকন  ঐবিহাবসক সংরক্ষণ বিষয়ক স্টর্পটুি কবমের্ার র্োবর্ম্বয়ল মোকাই িম্বলম্বের্, 
"ঐনতিানেক েংরেণ ন ভাগ (Division for Historic Preservation) ঐনতিানেক স্থার্গুনল নর্যনারণ 
এ ং েমর্নর্ করমত িনতশ্রুনত দ্ধ ো আমামদর রামজযর ব নিেযময় জর্েংখ্যার ইনতিামের িনতনর্নযত্ব 
কমর।"  
  
আমগর েম্প্রনত মমর্ার্ীত স্থার্গুনলর মমযয নেল আনিকার্ আমমনরকার্ ক রস্থার্, মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ 
েম্প্রদাময়র োমর্ েংনিষ্ িত্নতানত্ত্বক স্থার্, নশেপনত অ্যানু্ড্র কামর্নগীর নর্উ ইয়কন  নেটি লাইমেরীর 
উিরানযকার, ইহুনদ ন মেষ িনতমরামযর জর্য িনতনষ্ঠত একটি িার্ের্ ভযানল গলফ ক্লা , এ ং 
ঘপশাদার ঘ ে মলর িারনিক ইনতিামের োমর্ েুক্ত একটি কযাটনিল োইট।  
  
2013 োমল গভর্নর ঘেমটর পুর্ নােমর্র টযাক্স ঘক্রনর্ট  য িারমক েমনর্র্ নদমত আইমর্ স্বাের 
করার পর ঘর্মক ঘেট ও ঘফর্ামরল কমনেনূিগুনল ঐনতিানেক  ানণনজযক েম্পনিগুনলমত েমূ্পণনকৃত 
ন নর্ময়ামগ উেদু্ধ কমরমে এ ং মানলকার্াযীর্ ঐনতিানেক  ান়িগুনলমত লেয লেয মানকন র্ র্লামরর 
ন নর্ময়াগ কমরমে।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর এ ং ঘদমশর ইনতিাে, স্থাপতয, িত্নতত্ত্ব এ ং েংিৃনতমত ঘে ন নডং, কাঠামমা, 
নর্নিক্ট, লযান্ডমিপ,  স্তু এ ং উমেখ্মোগয স্থার্গুনল রময়মে তার েরকানর তানলকা িমলা ঘেট এ ং 
র্যাশর্াল ঘরনজোরগুনল। ঐনতিানেক স্থামর্র র্যাশর্াল ঘরনজোমর এককভাম  অ্র্ া ঐনতিানেক 
নর্নিমক্টর অ্ংশ নিমেম  ঘেমটর ে নে 120,000-টিরও ঘ নশ ঐনতিানেক েম্পনি, তানলকাভুক্ত 
আমে। রাজয জমু়ি েম্পনির মানলকগণ, ঘপৌরেভাগুনল ও েম্প্রদায়গুনলর েংগঠর্গুনল মমর্ার্য়র্গুনল 
স্পন্সর কমর।  
কনমশর্ার, নেনর্ ঘেমটর ঐনতিানেক েংরেণ ন ষয়ক কমনকতন া নিমেম  পনরমষ া িদার্ কমরর্, 
েুপানরশগুনল অ্র্ুমমাদর্ করমল, েম্পনিগুনল নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘরনজোর অ্  নিেনরক ঘেমেমে 
(New York State Register of Historic Places) তানলকাভুক্ত করা িয় এ ং তারপমর 
ঐনতিানেক স্থার্গুনলর র্যাশর্াল ঘরনজোমরর (National Register of Historic Places) জর্য 
মমর্ার্ীত করা িয়, ঘেখ্ামর্ তামদর পেনামলাির্া করা িয় এ ং এক ার অ্র্ুমমানদত িমল র্যাশর্াল 
ঘরনজোমর িম শ করা িয়।  
মমর্ার্য়র্গুনলর আরও তর্য এ ং েন  পাকন , ন মর্াদর্ এ ং ঐনতিানেক েংরেণ অ্নফমের (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) ওময় োইমট পাওয়া োম ।  
  
কোবপোল বর্বিক্ট  

https://parks.ny.gov/shpo/national-register/nominations.aspx


 

 

গ্রীর্উইি িুল নর্নিক্ট িুল র্ং 11 (Greenwich School District School No. 11), ঘেন্টার 
ফলে, ওয়ানশংটর্ কাউনন্ট - 1850 োমল এই গ্রামীণ েম্প্রদায় শুরু কমরর্, এই একটি কমের িুল 
ভ র্ 19 শতমক  যামটর্নকল র্দী  রা র ন কনশত একটি নমল িযামমলটমক পনরমষ া িদার্ করত। 
িুলটি 1944 োমল  ন্ধ িময় োয় এ ং  তন মামর্ খ্ানল পমর আমে।  
  
স্টকন্দ্রীয় বর্উ ইয়কন   
অ্যাম য় নর্নিক্ট র্ং 2 িুলিাউে (Amboy District No. 2 Schoolhouse), পূ ন অ্যাম য়, 
ওেওময়মগা কাউনন্ট - এই এক কমের িুলিাউে 1895 োমল নর্নমনত িয় এ ং এই অ্ঞ্চমল ঘে া 
িদার্ কমর এ ং 1952 োমল উপনস্থনত কমম োওয়া কারমণ  ন্ধ কমর নদমত  াযয িয়। িুলটি 
একটি ে়িক িকমের অ্ংশ নিমেম  1970 োমল তার  তন মার্ অ্ স্থামর্ েরামর্া িয়।  
  
ফোর-িা ার্ন  িাউে (Foster-Hubbard House), োইরানকউজ, ওর্র্াগা কাউনন্ট - 1872 োমল 
নর্নমনত, এই ইতালীয় বশলীর  ান়িটি ন নশষ্ স্থার্ীয় স্থপনত, নর্মনাতা, এ ং নশেপনত োইমর্ নর্গ্রাফ 
োরা পনরকনেত এ ং নর্নমনত িয়।  
  
ওময়ে ের্ওময়  ানণনজযক ঐনতিানেক ঘজলা (West Broadway Commercial Historic District), 
ফুলটর্, অ্েওময়মগা কাউনন্ট - এই এলাকায় আটটি ইমটর বতনর  ানণনজযক ভ র্ আমে ো শিমরর 
19 শতমকর ঘশমষর নদমক এ ং 20 শতাব্দীর ির্ম নদমকর  ানণনজযক স্থাপমতযর একমাে অ্ নশষ্ 
এলাকা।  
  
ওমর্ইর্া কনমউনর্টি নলনমমটর্ অ্যার্নমনর্মিশর্ ন নডং (Oneida Community Limited 
Administration Building), ওমর্ইর্া, মযানর্ের্ কাউনন্ট - মূলত 1926 োমল নর্নমনত, এই 
কমলনজময়ট গনর্ক যাাঁমির  ানণনজযক ভ র্ 1948 এ ং 1965 োমল েম্প্রোনরত করা িয়। রুমপার 
 াের্, কাটলানর, ও ঘটন লওয়ামরর এক আন্তজন ানতকভাম  পনরনিত নর্মনাতা, ঘকাম্পানর্টি ওমর্ইর্া 
েম্প্রদাময়র একটি উপ ৃনদ্ধ নেল, একটি কােনর্ক যমীয় োম্প্রদানয়ক েমাজ ো 1848 োমল 
ওমর্ইর্ামত িনতনষ্ঠত িয়। যমীয় েম্প্রদায় 1880 োমল ঘভমে োয়, এ ং নেলভারওয়যার ঘকাম্পানর্ 
ওমর্ইর্া নলনমমটর্ িময় ওমঠ, ো এখ্মর্া  য োয় আমে, েনদও নর্মনাণ কাজ এখ্র্ ন মদমশ েম্পন্ন 
িয়। িশােনর্ক এ ং কমপনামরট নক্রয়াকলাপগুনল ওমর্ইর্ায় রময় ঘগমে।  

  
বিঙ্গার স্টলকস  
জজন  অ্যান্ড এনর্ের্ হুইলার িাউে (George and Addison Wheeler House), পূ ন ব্লুমনফড, 
অ্ন্টানরও কাউনন্ট - ির্ম 2005 োমল র্যাশার্াল অ্যান্ড ঘেট ঘরনজোর অ্ফ নিেনরক ঘেমেমজ 
তানলকাভুক্ত, এই 19 শতমকর ির্ম নদমকর  ােস্থার্ এ ং খ্ামার েম্পনির তানলকা েম্প্রোনরত 
করা িমে োমত েম্প্রনত একটি ঐনতিানেক ঘগালা ান়ি অ্ন্তভুন ক্ত করা িময়মে।  
  
িান্নাি এ ং জজন  র্নিউ ঘজান্স িাউে (Hannah and George W. Jones House), ওনভর্, 
ঘেমর্কা কাউনন্ট - 1873 োমল নর্নমনত, এই ইতালীয় বশলীর  ােভ র্ তার স্থাপতয ব নশষ্য  জায় 



 

 

রামখ্। একটি স্থার্ীয় যর্ী দম্পনতর জর্য নর্নমনত, ভ র্টি পমর একটি অ্মন্তযনষ্নক্রয়ার  ান়ি নিোম  
 য হৃত িয়।  
  
লং আইলোন্ড  
ঘমনর ই. ঘ ল িাউে (Mary E. Bell House), ঘেন্টার ঘমানরমিজ, োমফাক কাউনন্ট -  তন মামর্ 
একটি জাদ ুর, এই ঘদাতলা ঘিম িাউে 1872 োমল একটি আনিকার্ আমমনরকার্ পনর ার োরা 
নর্নমনত িয় এ ং লং আইলযামন্ডর আনিকার্ আমমনরকার্ েম্প্রদাময়র ইনতিাে িনতফনলত কমর এ ং 
1840 োমল একটি নর্কট তী আনিকার্ ঘমর্নর্ে এনপমিাপাল িামিন র িনতষ্ঠা।  ান়িটি 1990 োমল 
পানর ানরক মানলকার্া িারায় এ ং ব্রুকিযামভর্ শির মানলকার্া ঘর্ওয়ার আমগ 2009 োমল ঘভমে 
ঘফলার েিা র্ার েম্মখু্ীর্ িয়।  
  
বমর্-হার্সর্  
রাইর্ম ক নভমলজ নিেনরক নর্েনিক্ট এক্সপযার্শর্ (Rhinebeck Village Historic District 
Expansion), রাইর্ম ক, র্ামিে কাউনন্ট - 250 টিরও ঘ নশ ভ র্, োইট এ ং কাঠামমা নর্ময় 
এই ঐনতিানেক ঘজলা েম্প্রোরণ গ্রামমর এক েমময়র েমৃদ্ধ ভাময়ামলট ফলর্ নশে এ ং আনিকার্ 
আমমনরকার্ এ ং আইনরশ আমমনরকার্  ানেন্দামদর জর্য িনতনষ্ঠত এলাকা, ঘেগুনল 1979 োমল, 
েখ্র্ ঘজলাটি ির্মম তানলকাভুক্ত করা িময়নেল, তখ্র্  নিভুন ত রাখ্া িময়নেল। এর মমযয আমে 
েযাট এনভনর্উ এলাকা ো 20তম শতাব্দীর ির্ম নদমক ভাময়ামলট ফলর্ নশমের এক গুরুত্বপূণন ঘকন্দ্র 
কমর ঘতামল। েনদও এলাকার অ্মর্ক ভাময়ামলট গ্রীর্িাউেগুনল এখ্র্ আর ঘর্ই, ঘজলাটিমত এখ্র্ও 
িযার্ উৎপাদকমদর জমকামলা িাক্তর্  ােভ র্ অ্ন্তভুন ক্ত, ঘেমর্ "ভাময়ামলট নকংে" ইর্ার্ এ কুর্ 
এ ং জনুলয়াে ঘভান্ডারনলমন্ডর্।  
  
জায়র্ এনপমিাপাল িািন  (Zion Episcopal Church), র্ ে ঘফনর, ওময়েমিোর কাউনন্ট - ির্ম 
গনর্ক পুর্রুজ্জী র্ বশলীমত 1830 োমল নর্নমনত, এ ং 1850 এ ং 1870 োমল েম্প্রোনরত, এই 
িািন টি এখ্মর্া  য িার করা িয় এ ং র্ ে ঘফনরর িািীর্তম যমীয় ভ র্।  
  
স্টমাহাক ভোবল  
নিলমের্ ঘিামনের্ (Hildreth Homestead), িাকন াইমার, িাকন াইমার কাউনন্ট - এই খ্ামার 
েম্পনিটির অ্ন্তভুন ক্ত একটি ইতালীয় বশলীর  ান়ি এ ং ঘগালা র ো 1860-এর দশমক বতনর এ ং 
এই অ্ঞ্চমলর কৃনষ খ্ামতর  ৃনদ্ধ িনতফনলত কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি  
ঘিমর্নরক ল ওলমনের্ নেনর্য়র ফামনিাউে (Frederick Law Olmstead Sr. Farmhouse), 
েযামটর্ আইলযান্ড, নরিমন্ড কাউনন্ট - স্থপনত, ঘলখ্ক এ ং োমানজক েমামলািক 1848 এ ং 
1855 োমলর মমযয একজর্ েু ক নিমেম  েযামটর্ আইলযামন্ডর দনেণ তীমরর এই  ান়িমত  াে 
করমতর্। ওলমনের্ নর্উ ইয়কন  নেটির ঘেন্ট্রাল পাকন  এ ং িেমপক্ট পাকন  নর্জাইর্ করার জর্য 
পনরনিত, ঘেই োমর্ র্ায়াগ্রা নরজামভন শর্, ো এখ্র্ র্ায়াগ্রা ফলে ঘেট পাকন ।  
  



 

 

র্থন কাউবি  
ওভাল উর্ নর্শ ফযাক্টনর (Oval Wood Dish Factory), টুপার ঘলক, িাঙ্কনলর্ কাউনন্ট - 1916 
এ ং 1918 োমলর মমযয নর্নমনত, োম ক কারখ্ার্া কমমেক্সটি 20 শতাব্দীর শুরুর নদমকর 
আনর্রন্ডযাকমের কামঠর কামজর নশমের একটি উদািরণ। একটি গুদামমর অ্নিকামের পর 1967 
োমল  য োটি  ন্ধ িময় োয়।  
  
সাউদার্ন োয়ার  
ঘির্ামঙ্গা খ্াল, ঘটাপার্ এ ং লক 106 (ওয়াকামরর লক) (Chenango Canal, Towpath and 
Lock 106 (Walker's Lock)), ঘির্ামঙ্গা ফকন ে, ঘির্ামঙ্গা এ ং ব্রুম কাউনন্টেমূি - এটি ঘির্ামঙ্গা 
খ্ামলর 1.3 মাইমলর একটি অ্ নশষ্ অ্ংশ, 1834 এ ং 1836 –এর মমযয নর্নমনত, ো একেময় 
ইউটিকায় এনর খ্ালমক ন ংিযাম্টমর্র েুেকুময়িান্না র্দীর োমর্ েংেুক্ত করত। লক 106 নেল 116 
টি লকগুনলর একটি ো তার 97 মাইল  রা র নর্মনাণ করা িময়নেল, োর মমযয 19 টি জলজ 
র্ালী, 52 টি কালভাটন , 162 টি ঘেতু এ ং একটি জলাযামরর  য স্থা অ্ন্তভুন ক্ত নেল। ঘরলপর্গুনল 
ঘর্মক আনর্নক িনতমোনগতার কারমণ 1878 োমল  ন্ধ র্া িওয়া পেনন্ত খ্ালটি দইু কাউনন্টর 
অ্র্নর্ীনতমক উদ্দীনপত কমরনেল।  

  
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন   
লাফাময়ট ফ্ল্যাটে,  ামফমলা, এনর কাউনন্ট - 1897 োমল নর্নমনত, 36 ইউনর্মটর ধ্রুপদী পুর্জন াগরণ 
বশলীর অ্যাপাটন মমন্ট ভ র্টি নেতীয় ন শ্বেুমদ্ধর েময় পেনন্ত শিমরর ক্রম যনমার্ মযযন িমদর জর্য 
আ াের্ ের রাি করমত োিােয কমরনেল, েখ্র্ অ্মটামমা াইমলর ক্রম যনমার্ িাপযতা আমরা ঘ নশ 
 ানেন্দামদর শিরতলীমত স্থার্ান্তর করা েি  কমরনেল।  
  
র্ায়াগ্রা নলমর্াগ্রাফ ঘকাম্পানর্ (Niagara Lithograph Company),  ামফমলা, এনর কাউনন্ট - 1903 
োমল ির্ম নর্নমনত, এই ঘদাতলা ইট মুদ্রমণর কারখ্ার্াটি নলমর্াগ্রাফ নশমের  ৃনদ্ধমত শিমরর ভূনমকার 
িনতফলর্ কমর। একটি মাজন ামরর পর, কারখ্ার্াটি 1992 োমল  ন্ধ র্া িওয়া অ্ নয িলমত র্ামক। 
2018-19 োমল, অ্যাপাটন মমন্ট, কােনালয়, এ ং স্বাস্থয ঘে া েম্পনকন ত পনরমষ ােমূি নিোম  
 য িামরর জর্য প ূন তী ফাাঁকা ভ র্টি পুর্ নাের্ করা িয়।  
  
আওয়ার মাদার অ্ফ গুর্ কাউনন্সল ঘরামার্ কযার্নলক িািন  কমমেক্স (Our Mother of Good 
Counsel Roman Catholic Church Complex), ঘিেমর্ল, এনর কাউনন্ট - 1950-এর দশমকর 
শুরু ঘর্মক িনতনষ্ঠত, এই গনর্ক পরু্জন াগরণ বশলীর িািন , পযামরানকয়াল িুল, এ ং কর্মভন্টটি 
 ামফমলার দনেমণর শিরগুনলর মমযয একটি মযয ন ংশ শতাব্দীর িািন  কমমেমক্সর ে  ঘিময় অ্েত 
উপস্থাপর্াগুনলর মমযয একটি।  
  
নপংক িাউে (The Pink House), ওময়লেনভল, অ্যামলমগনর্ কাউনন্ট - 1866 োমল নর্নমনত, এই 
ইতালীয় বশলীর নভলাটি এো়িাও অ্েত ঐনতিানেক-েমময়র ব নশষ্য অ্ন্তভুন ক্ত কমর োর মমযয 
রময়মে মাম নমলর ভািেন, একটি  রমফর  ান়ি, একটি নতর্ তলার গান়ির  ার্ন, একটি গযামজম া, 
এ ং ফনেল িাউে র্ামম পনরনিত একটি ভ র্ ঘেখ্ামর্ আেল মানলক এর্উইর্ নপ িল তার ন সৃ্তত 



 

 

জী ামের েংগ্রি েঞ্চয় করমতর্ ো এখ্র্ আল ার্ীর নর্উ ইয়কন  ঘেট নমউনজয়াম (New York 
State Museum) এ ং নপটে ামগনর কামর্ননগ নমউনজয়ামম (Carnegie Museum) আমে। এখ্র্ও 
পানর ানরক মানলকার্ানযর্,  ান়িটি তার আেল ঘগালাপী  াইমরর রে  জায় ঘরমখ্মে ো এর 
র্ামকরমণর কারণ।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর পাকন , ন মর্াদর্ ও ঐনতিানেক স্থাপর্া েংরেণ অ্নফে 250টিরও ঘ নশ স্বতন্ত্র 
পাকন , ঐনতিানেক স্থার্, গলফ ঘকােন, ঘর্ৌকার  াট ও ন মর্াদর্মূলক ভ্রমণপমর্র তত্ত্বা যার্ কমর, 
ঘেগুমলা ঘদখ্মত 2019 োমল ঘরকর্ন  পনরমাণ 77 নমনলয়র্ মার্ুষ আমে। ইউনর্ভানেনটির োম্প্রনতক 
এক গম ষণায় ঘদখ্া ঘগমে, ঘেট পাকন  ও এর দশনর্ার্ী োরা ো  যয় িয় তা 5 ন নলয়র্ মানকন র্ 
র্লার আউটপুট ও ন ক্রয়মক িোনরত কমর, 54,000 ঘ েরকানর খ্ামতর কমনেংস্থার্ েনৃষ্ এ ং 
অ্নতনরক্ত ঘেমটর ঘমাট ঘদশীয় পণয (GDP) 2.8 ন নলয়র্ মানকন র্ র্লামরর ঘ নশ ঘোগ করমত 
পামর। এই ন মর্াদর্ ঘকন্দ্রেমূি েম্পমকন  অ্নতনরক্ত তর্য ঘপমত িাইমল কল করুর্ 518-474-0456 
র্ম্বমর অ্র্ া নভনজট করুর্ parks.ny.gov  া েংেকু্ত ির্ ঘফে ুমক,  া ফমলা করুর্ টুইটামর।  
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