
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রঙ্কস ইউম্বের কোম্প জবুর্য়ম্বরর জর্ে হ্োবরমোর্ স্টেট পাম্বকন  (HARRIMAN 

STATE PARK) বর্মনাম্বের কাজ শুরু হ্িার স্ট াষো কম্বরম্বের্  

  

স্টেে এয়ার ফান্ড (The Fresh Air Fund) এিং ব্রঙ্কস বলডাম্বসনর সাম্বে অংবেদাবরত্ব দলিদ্ধ বহ্ংসার 

বেকার স্টলসাম্বন্ড্রা "জবুর্য়র" গুজমোর্-স্টফবলজম্বক সম্মার্ স্টদখাম্বি  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেট পাকন স (New York State Parks) 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বে 

কোম্প জবুর্য়ম্বর  

  

ঐবিহ্াবসক পাকন  ইউে কোম্প পরু্রুদ্ধার করা হ্ম্বি 1,000 িরুেম্বদর পবরম্বষিা প্রদার্ করম্বি প্রবি 

গ্রীম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে কযাম্প জনুর্য়মরর নর্মনাণ কােন শুরু হময়মে, ো ব্রমসের 

তরুণমের জর্য হযানরমযার্ ঘেট পামকন র একটি গ্রীমের কযাম্প। নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন স কযাম্পটি প্রনতষ্ঠা করমে 

ঘেশ এয়ার ফান্ড এবং ব্রঙ্কস নিডামসনর সামে অ্ংনশোনরমে, জরু্ 2018 ঘত েিবদ্ধ নহংসার নশকার, 15 বের 

বয়সী ঘিসামন্ড্রা "জনুর্য়র" গুজমযার্-ঘফনিজমক সম্মার্ ঘেখামত। ঘেট পাকন স 2 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার 

নবনর্ময়াগ করমব েইু বের ধমর, ব্রঙ্কস ঘেমক মাত্র 30 নমনর্ট েমুর অ্বনিত একটি 47,500-একমরর  

বর্য-পনরমবমশর হযানরমযার্ পামকন র একটি র্ষ্ট হময় োওয়া ইউে কযামম্পর পুর্বনাসমর্র জর্য। এই প্রকল্পটি 

গভর্নর কুওমমার 2019 এর জানেস এমজন্ডার অ্ংশ, ো ঘেট পাকন , উন্মকু্ত পনরমবমশর নবমর্াের্ ও সংরক্ষমণর 

সামে তরুণমের ঘোগামোগ প্রসানরত করার ডাক নেময়মে, সামানজক আচরণ উন্নত করার জর্য এবং অ্ল্প বয়স্ক 

মার্ুষমের মমধয দ্বন্ধ হ্রাস করার জর্য।  

  

"'জনুর্য়র' গুজমযার্-ঘফনিমজর র্ৃসংশ হতযা এক অ্েনহীর্ েুুঃখজর্ক ঘ্টর্া ো নর্উ ইয়মকন র পনরবারমক তার 

অ্ন্তিি অ্বনধ কাাঁনপময় নেময়নেি, এবং আমামের জর্য একটি অ্র্ুস্মারক ঘে নহংসামক উদ্বদু্ধ কমর ঘে কারণগুনি 

এবং অ্বিাগুনি তার ঘমাকানবিা করার জর্য আমামের আমরা নকেু করা উনচত", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "একবার সমূ্পণন হময় ঘগমি, কযাম্প জনুর্য়র ব্রমসের বাচ্চামের বানি ঘেমক েমুর আমরকটি বানি 

প্রোর্ করমব এবং প্রেমমই একটি গযামে ঘোগোর্ করার প্রমিাভর্ প্রনতমরাধ করার জর্য একটি কারণ ঘেমব।"  

  

"গ্রীমের কমনসূনচগুনি আমামের সমামজ গুরুেপূণন এবং  বাচ্চামের একটি িার্ প্রোর্ কমর ঘশখার এবং ঘখিার 

জর্য", স্টলফম্বটর্োন্ট ভর্নর কোবে স্টহ্াচুল িম্বলম্বের্। "কযাম্প জনুর্য়মরর নর্মনাণ হযানরমযার্ পামকন র ইউে 

কযাম্পটির পুর্বনাসর্ করমব এবং একটি নবমর্ােমর্র িার্ প্রোর্ করমব ব্রমসের অ্ল্প বয়স্ক মার্ুষমের জর্য। 

ঘিসামন্ড্রা গুজমযার্-ঘফনিজমক উৎসগন করা পাকন টি তার স্মৃনতর প্রনত সম্মার্ প্রেশনর্ করমব এবং এক দেনর্ক 

অ্র্ুস্মারমকর কাজ করমব এই অ্ঞ্চমির েিবদ্ধ নহংসার সামে আমামের িিাইময়র প্রমচষ্টায়।"  

  



 

 

এই প্রমচষ্টার অ্ংশ নহমসমব কযাম্পটি অ্বনিত হমব পাম্কন র টপ অ্ফ েয পাইর্স অ্বিামর্ ঘিক টিওরাটিমত, এর 

িক্ষয হমিা 500টি নশশুমক 2019 সামির গ্রীমে পনরমষবা প্রোর্ করা এবং তারপর ঘেমক প্রনত গ্রীমে 1,000 

নশশুমক পনরমষবা প্রোর্ করা। ঘেশ এয়ার ফামন্ডর সাে অ্ংনশোনরমে, কযাম্পটি ব্রমসের ঘসই িক্ষয নির করা 
এিাকাগুনির ঘেমি এবং ঘমময়মের উন্মকু্ত পনরমবমশর েক্ষতার অ্নভজ্ঞতা প্রোর্ করমব োমের বয়স 9-13। 

ঘেশ এয়ার ফান্ড ব্রঙ্কস ঘবামরার সভাপনত রুমবর্ ডায়াজ এবং নবধাসভার নিকার কািন নহনের সামে একসামে 

কাজ করমব পনরচাির্ার অ্েনায়র্ পাওয়ার জর্য।  

  

ইনিনর্ময় নবশ্বনবেযািময়র 2017 সামির একটি অ্ধযয়মর্ ঘেখা ঘগমে ঘে তরুণরা ঘে সব বহু কারমণ গযাং 
সংক্রান্ত নক্রয়াকিামপ নিপ্ত হয় তার অ্মর্কগুনিই অ্ল্প বয়স্ক মার্ুষমের ঘখিাধিুা বা অ্র্যার্য ইনতবাচক 

নবমর্াের্মূিক নক্রয়াকিামপ নিপ্ত হবার কারমণর সমতুিয। ঝুাঁ নকমত োকা নশশুমের উন্মকু্ত পনরমবমশর 

অ্নভজ্ঞতা করাবার ঘপ্ররণা এমসনেি জনুর্য়মরর মা নিময়ন্ড্রা ঘফনিমজর ঘেমক, নেনর্ চার্ তরুণমের গযামের 

নক্রয়াকিামপর নবকল্প বযবিাসমূমহর প্রনত উন্মকু্ত করমত।  

  

ভারপ্রাপ্ত স্টেট পাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি গভর্নর কুওমমার েটুি 

প্রসংশর্ীয় িক্ষযমক একীভূত কমর: আমামের তরুণমের উমেমশয নবনর্ময়াগ করা এবং আমামের ঘেট পাকন  
নসমেমমক পরু্রুজ্জীনবত করা। ঘেশ এইআর ফান্ড এবং জনুর্য়র ব্রঙ্কস সমামজর অ্ংশীোরমের প্রনত আনম 

কৃতজ্ঞ। এক সামে, আমরা হযানরমযার্ ঘেট পামকন র বনঞ্চত সমামজর নশশুমের উন্মকু্ত পনরমবমশ নশক্ষার এবং 
ঘবমি ওঠার েী ন ঐনতমেযর উপর নভনি কমর গঠর্ করব।"  

  

ফাবিমা সামা, এম্বজজবকউটিভ বডম্বরক্টর, দে স্টেে এয়ার ফান্ড িম্বলর্, "কযাম্প জনুর্য়র ব্রমসের 

বাচ্চামের একটি সুমোগ প্রোর্ কমর সংেকু্ত হবার এবং র্তুর্ পনরবমশর প্রনত উন্মকু্ত হবার, নেগন্ত প্রসানরত 

করার এবং তামের আত্মনবশ্বাস এবং েক্ষতা বৃনদ্ধ করার পেগুনির অ্নভজ্ঞতা করার। ব্রমসের তরুণমের 

উমেমশয সহমোনগতা এবং নবনর্ময়াগ তামের জর্য সুমোগ এবং মধযিতা প্রোর্ করমব ো সাহােয করমব অ্ল্প 

বয়স্ক মার্ুষমের প্রভানবত কমর ঘে নহংসা তা হ্রাস করমত। জনুর্য়মরর েুুঃখজর্ক মতূৃযর কো মমর্ ঘরমখ, 

ঐনতেযগত কযামম্পর অ্নভোর্গুনি োিাও, কযাম্প তার র্জর ঘকন্দ্রীভূত রাখমব নহংসা-নবমরাধ, সামানজক 

এবং মার্নসক নশক্ষা, এবং গযাং-নবমরাধী প্রমচষ্টার প্রনত। গ্রীমের মাসগুনিমত ব্রমসের বাচ্চামের নবকল্প নবমর্াের্ 

এবং সামানজক নক্রয়াকিামপর সুমোগ তামের েত্নশীি প্রাপ্তবয়স্ক, আর্ন্দ এবং অ্র্যার্য উন্মকু্ত পনরমবমশর 

নর্ময়াজমর্র সংিমশন নর্ময় আসমব, ো আমরা মমর্ কনর গযামে ঘোগোর্ করার এক নবকল্প প্রোর্ করমব।"  

  

ব্রঙ্কস িম্বরা (Bronx Borough) স্টপ্রবসম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "আমরা আমামের 

বাচ্চামের ো করমত চাই তা সবই নেি জনুর্য়মরর মমধয। ঘস একজর্ ভামিা োত্র নেি এবং  NYPD 

এেমলারামসনর সেসয নেি। ঘস তার বাবা-মা ও প্রনতমবশীমের প্রনত েয়াশীি নেি। তার ঘমামবানতটি বি 

তািাতানি নর্ষ্প্রভ কমর ঘেওয়া হময়মে, নকন্তু ঘস বহু প্রজন্ম ধমর একটি উজ্জ্বি আমিা হময় োকমত পামর। এই 
গ্রীে ঘেমক শুরু কমর, আমরা শময় শময় ব্রমসের বাচ্চামের সুমোগ ঘেমবা 'কযাম্প জনুর্য়মরর' মাধযমম 

উোহরমণর সামে ঘশখার। গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, নর্উ ইয়কন  ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ফ পাকন স (New York 

State Department of Parks), েয ঘেশ এয়ার ফান্ড এবং জনুর্য়মরর বাবা-মামক েমেষ্ট ধর্যবাে নেমত 

পানর র্া তামের এই অ্সাধারণ প্রমচষ্টার প্রনত সমেনমর্র জর্য এবং ব্রমসের মার্ুষমের জর্য, নবমশষ কমর তামের 

নশশুমের উমেমশয, প্রকৃত ফিাফি প্রোমর্র প্রনত অ্ঙ্গীকারবদ্ধতার জর্য।"  

  



 

 

বর্উ ইয়কন  বিধার্সভার বিকার কালন ই. বহ্বে িম্বলর্, "হযানরমযার্ গ্রুপ কযাম্পস (Harriman Group 

Camps) এর পুর্রুজ্জীবর্ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর বাচ্চামের ভনবষযমতর উমেমশয এক অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় এবং 
েী নকাি নবিনিত নবনর্ময়াগমক নচনিত কমর। বাচ্চামের আমামের শহমরর সমামজ কযাম্প জনুর্য়মরর মত 

ইনতবাচক নর্গনমর্দ্বার প্রোর্ করা গযাং সংক্রান্ত নক্রয়াকিাপ এবং সমামজ নহংসামক নর্রুত্সানহত করবেং। 

একটি সমাজ নহমসমব আমরা ঘিসামন্ড্রা 'জনুর্য়র' গুজমযার্মক হারামর্ার জর্য েুুঃখ প্রকাশ কনর, ঘস নেি একটি 

অ্ল্পবয়স্ক মার্ুষ োমক বি তািাতানি এই পৃনেবী ঘেমক চমি ঘেমত হয়, নকন্তু তার সম্মামর্ আমরা একসামে 

কাজ করব নশক্ষা, সমচতর্তা, প্রচার করমত এবং বাচ্চামের একটি িার্ প্রোর্ করব তামের ঘবমি ওঠার জর্য।"  

  

বসম্বর্টর স্টহ্াম্বজ এম. স্টসরাম্বর্া িম্বলর্, "ব্রমসের তরুণমের উন্মকু্ত পনরমবমশ ঘখিাধিুা করার এবং 
সংরক্ষমণর সুমোমগর পাবার অ্নধকার আমে। পাকন গুনির এবং নবমর্ােমর্র তত্ত্বাবধার্কারী নসমর্ট কনমটির 

ঘচয়ার নহমসমব, আনম এই নবষময় সমচতর্ ঘে উন্মকু্ত পনরমবশেং নবমর্ােমর্র মাধযমম এক স্বািযকর জীবর্োত্রার 

ধরর্ প্রনতষ্ঠা করা বাচ্চামের বি হময় উঠমত সাহােয করমব, ইনতবাচক সামানজক েক্ষতা এবং আত্ম-মেনাোমক 

উত্সানহত করার সামে। আমরা জনুর্য়মরর েুুঃখজর্ক মতুৃযর জর্য ঘশাক প্রকাশ করার সামে সামে তার 

স্মৃনতমক সম্মার্ জার্ামবা হাজার হাজার ঝুাঁ নক কবনিত বাচ্চামের আশা প্রোর্ কমর োমের জীবর্ নচরকামির 

জর্য পনরবতন র্ হময় ভামিা হময় উঠমব। আনম গভর্নর কুওমমা, ঘেশ এয়ার ফান্ড এবং নিময়ন্ড্রা ঘফনিমজর 

প্রশংসা কনর কযাম্প জনুর্য়মরর মাধযমম ব্রমসের তরুণমের জীবর্ উন্নত করার প্রনত তামের অ্ঙ্গীকারবদ্ধতার 

জর্য।"  

  

বমউ ইয়কন  বসটি কাউবিল সদসে বরবচ টম্বরস িম্বলর্, "জনুর্য়র গুজমযার্-ঘফনিমজর েুুঃখজর্ক হতযা 
হাজার হাজার জীবর্মক প্রভানবত কমরমে এবং পনরষ্কার কমর নেময়মে ঘে গযামের নহংসা ঘকামর্া শরূ্যিামর্ হয় 

র্া। এটি তরুণমের জীবমর্ সংিার্ এবং ইনতবাচক প্রভামবর অ্ভামবর ফমি হয়। কযাম্প জনুর্য়র এমর্ একটি 

জায়গা হমব ঘেখামর্ অ্ল্প বয়স্ক মার্ুষরা সব ঘেমি ঘেমত পারমবর্ এমর্ নক্রয়াকিাপ এবগ্ন সংিামর্র মমধয 
পনরমবনষ্টত হময় ো তামের জীবমর্ ইনতবাচক প্রভাব ঘফিমব, এবং তামের গযামে ঘোগোর্ করা ঘেমক নবরত 

রাখমব। আনম কযাম্প জনুর্য়রমক এবং জনুর্য়মরর জীবর্মক সম্মার্ প্রোর্ করার প্রমচষ্টামক সমেনর্ করমত ঘপমর 

গনবনত।"  

  

গভর্নর কুওমমার 2019 সামির জানেস এমজন্ডা উন্মকু্ত পনরমবমশ নবমর্ােমর্র এবং প্রকৃনতর সংরক্ষমণর 

প্রসানরত সুমোমগর জর্য ডাক ঘেয়। গভর্নমরর ঘর্তৃমে, নর্উ ইয়কন  নবমর্ােমর্র ঘকন্দ্রগুনিমক পুর্:সংস্কার করমব 

এবং ঘেট পাকন মসর কমনসূনচমক প্রসানরত করমব স্বািযকর এবং নর্রাপে নক্রয়াকিাপ উন্নত করার জর্য 
অ্ল্পবয়স্ক মার্ুষমের উমেমশয। ঝুাঁ নক-কবনিত তরুণমের আমরা ভামিাভামব পনরমষবা প্রোমর্র জর্য, ঘেট 

পাকন স নসমেম 15 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও ঘবনশর সুনবধা ঘর্মব গ্রুপ বযবিাগুনির পুর্:সংস্কার করার জর্য 
োরা ঘখিাধুিা ও নশক্ষামিূক কমনসূনচগুনির বযবিা কমর এবং সমাজনভনিক সংিাগুনি ও িার্ীয় সরকারী 
সংিাগুনির সামে অ্েনবহুি অ্ংনশোনরে দতনর কমর, জনুর্য়র কযাম্প সহ।  

  

এই প্রমচষ্টাটি গভর্নর কুওমমার রামের প্রেম এবং সব ঘচময় পুমরামর্া উন্মকু্ত পনরমবমশর গ্রীমের গ্রুপ কযাম্পমক 

পুর্রুজ্জীনবত করার প্রমচষ্টার উপর নভনি কমর গঠর্ করমে হযানরমযার্ পামকন । 1913 সামি গঠিত, এই 37টি 

উন্মকু্ত গ্রুমপর কযামম্পর সুনবধাগুনি নর্মনাণ হময়নেি শহমরর সমামজর বাচ্চামের পনরমষবা প্রোর্ করার জর্য, 
নকন্তু ঘসগুনি বহু েশমকর অ্বমহিা এবং কামজর অ্ভামব ভগ্নেশা প্রাপ্ত হময়নেি। গভর্নর কুওমমার নর্উ ইয়কন  
পাকন স 2020 (NY Parks 2020) প্রমচষ্টার মাধযমম ঘে অ্েনায়র্ উপিব্ধ করা হময়মে, তার সাহামেয েী ন 
নবিনিত পনরকাঠামমা এবং নবমর্াের্মূিক উন্ননতগুনি সমূ্পণন করা হমে।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-14-million-revitalization-historic-harriman-group-camps
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