
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা লং আইলোন্ড স্টেট পাকন  সমুদ্রসসকম্বে স্টমৌসুম্বমর স্টমযাদ এই সপ্তাহান্ত পর্নন্ত 
িাডাম্বর্ার স্ট াষণা বদম্বযম্বের্  

  
চাবহদা পরূম্বণ লম্বযে চারটি পাম্বকন র সমুদ্রসসকে সাাঁোর কাটার জর্ে উনু্মক্ত  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লং আইলযামের বাছাইকৃত স্টেট পামকন র সমদু্রসসকতগুমলামত এই 
সপ্তাহামে সাতামরর স্টমৌসুম অ্বযহত থাকার কথা স্ট াষণা দিমেমছর্। স্টমৌসুমী তাপমাত্রার পূবনাভাস 
অ্র্ুযােী, রবাটন  স্টমামজস স্টেট পাকন  (Robert Moses State Park), স্টজান্স দবচ স্টেট পাকন  
(Jones Beach State Park), দহিার দহলস স্টেট পাকন  (Hither Hills State Park) এবং 
সার্মকর্ স্টমম া স্টেট পাকন  (Sunken Meadow State Park) পাকন  শদর্বার ও রদববার সকাল 
10টা স্টথমক দবকাল 5টা পযনে সাাঁতার কাটার জর্য উন্মুক্ত থাকমব।  
  
"গ্রীষ্ম দ্রুত স্টশষ হমে আসাে, যারা আমামির দবশ্বমামর্র সমুদ্রসসকমত স্টশষ আমরকবার সাাঁতার 
কাটমত চাে আদম এমর্ সবাইমক এই সপ্তাহামে তা করার জর্য উৎসাহ দিদি", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "লাইফগা ন রা িাদেত্ব পালর্রত থাকমবর্ যামত দর্উ ইেকন বাসী এবং িশনর্াথীরা দর্দবনমে 
আমামির স্টেমটর সমুদ্র উপমভাগ করমত পামরর্।"  
  
এই মামস উষ্ণ, স্টরৌমদ্রাজ্জ্বল আবহাওোর থাকার কারমণ, সাাঁতামরর চাদহিা স্টবদশ রমেমছ, গত সপ্তাহামে 
প্রাে 200,000 স্টলাক এই চারটি পামকন র সসকমত এমসমছর্ করমছর্। সাধারর্ত, শ্রদমক দিবস 
(Labor Day)-র পর স্টেট পামকন র সমুদ্রসসকত এবং পুলগুমলা বন্ধ হমে যাে।  
  
এ বছর, লং আইলযাে সহ স্টেট জমু়ে 17টি স্থাপর্াে, স্টসমেম্বমরর মাঝামাদঝ পযনে সাাঁতার কাটার 
স্টমোি বা়োমর্া হমেমছ।  
  
পাকন স এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "লং আইলযাের স্টেট পাকন  সমুদ্রসসকতগুমলামত 
সাাঁতার কাটার এই সম্ভাবয স্টশষ সপ্তাহামে আমামির লাইফগা ন মির িাদেমত্ব থাকার জর্য আমরা 
কৃতজ্ঞ। গ্রীষ্ম এবং আমামির সমুদ্রসসকতমক আমামির পাকন গুমলার িশনর্াথীমির এখর্ও পযনে দবিাে 
জার্ামত হমব র্া।"  
  
সাাঁতার উন্মকু্ত থাকমব:  



• বহদার বহলস স্টেট পাকন , 164 ওল্ড মন্টাউক হাইওম্বয, মন্টাউক  
• স্টজান্স বিচ স্টেট পাকন , 2400 ওোর্ পাকন ওম্বয, ওযার্টাগ: বিল্ড 6 ও স্টসন্ট্রাল মল  
• রিাটন  স্টমাম্বজজ স্টেট পাকন , 600 রিাটন  স্টমাম্বজজ স্টেট পাকন ওম্বয, িোবিলর্: বিল্ড 2 এিং 5  
• সাম্বের্ স্টমম্বডা স্টেট পাকন , রুট 25A এিং সাম্বের্ স্টমম্বডা পাকন ওম্বয, বকংস পাকন : মূল সসকে  

  
পুমরা কলম্বাস দিবস জমু়ে স্টলক অ্ন্টাদরও (Lake Ontario) এবং স্টসইন্ট লমরন্স র্িীর  
(St. Lawrence River) পামশর 30টিও অ্দধক পামকন  স্টেট পাকন গুমলা কযাদপং এবং সিদর্ক-
বযবহার-ভা়ো (Day-Uses Fee)-স্টত 50 শতাংশ ছা়ে অ্বযাহত স্টরমখমছ। কযাদপং সাইটগুমলামত 
র্ূযর্তম ি-ুরামতর জর্য ভা়ো দর্মত হমব।  
  
দর্উ ইেকন  স্টেট অ্দফস অ্ব পাকন স, দরদিমেশর্ এে দহেদরক দপ্রজারমভশর্ (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 250টিরও স্টবদশ পাকন , ঐদতহাদসক 
স্থার্, দবমর্াির্মূলক স্টেইল, গলফ স্টকাসন, স্টবাট লঞ্চ এবং আমরা অ্মর্ক দকছুর স্টিখভামলর িাদেমত্ব 
রমেমছ যা স্টিখার জর্য বছমর স্টরক ন  সংখযক 74 দমদলের্ মার্ুমষর আর্ামগার্া  মট। এই দবমর্াির্ 
এলাকাগুমলার স্টযমকামর্াটি সপমকন  আমরা তমথযর জর্য কল করুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্থবা 
দভদজট করুর্ www.parks.ny.gov, পামকন র সামথ সংযুক্ত স্টহার্  Facebook, অ্থবা আমামির ফমলা 
করুর্ Instagram এবং Twitterএ।  
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