
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্র ক্রাউর্ হাইটম্বে ভাইটাল ব্রুকবলর্ (VITAL BROOKLYN) 

কবমউবর্টি খেলার মাঠ উদ্ঘাটম্বর্র কথা খ াষণা করম্বের্  
  

2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর M.S. 354 এিং KIPP AMP সু্কম্বলর খেলার মাঠ খেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ 
গভর্নর কুওম্বমার "ভাইটাল ব্রুকবলর্" ("Vital Brooklyn") কবমউবর্টি উন্নয়র্ উম্ব্োম্বগর 

(Community Development Initiative) এর অংে  
  

খেম্বটর "খহলথ অোক্রে অল পবলবেে (Health Across All Policies)" উম্ব্োগম্বক েমথনর্ কম্বর  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ক্রাউর্ হাইটস, ব্রুকলিমর্ র্তুর্ ছাত্র পলরকলিত M.S 354 দ্য 
ইলিমেমটড িালর্নিং সু্কি (The School of Integrated Learning), KIPP AMP অ্যাকামডমী লমডি 
সু্কি (Academy Middle School) এবিং KIPP AMP এলিমমিালর সু্কি (Elementary Schools) 
কলমউলর্টির খেিার মামের উদ্ঘাটমর্র খ াষণা কমরমছর্। 2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর খেিার মােটি 
গভর্নর কুওমমার "ভাইটাি ব্রুকলির্" উমদ্যামগর অ্িংশ, যা খসন্ট্রাি ব্রুকলিমর্র বলিত অ্িমির কামছ 
প্রময়াজর্ীয় সিংস্থার্ খপ ৌঁমছ খদ্ওয়ার একটি কলমউলর্টি উন্নয়র্ প্রকি, যা ক্রাউর্ হাইটমসর 32,825 
বালসন্দামদ্র তামদ্র বাল়ি খেমক 10 লমলর্মটর হাৌঁটা দ্রূমের মমযয সবুজ স্থামর্র সুলবযা প্রদ্ার্ করমব।  
  
"ভাইটাি ব্রুকলির্ উমদ্যামগর মাযযমম আমরা সবুজ স্থামর্র অ্যামেস উন্নয়র্ এবিং খসন্ট্রাি ব্রুকলিমর্র 
দ্ী নস্থায়ী সামালজক, অ্েননর্লতক ও স্বাস্থযগত ববষময দ্রূীকরমণ সাহাযয করার খেমত্র গুরুেপূণন পদ্মেপ 
লর্ময়লছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "খেিার মাে এই লবসৃ্তত প্রমেষ্টার এক গুরুেপূণন উপাদ্ার্ কারণ 
খসগুমিা তরুণ পলরবারগুলিমক পাকন  ও সবুজ স্থামর্র প্রলত আকৃষ্ট কমর এবিং লশশুমদ্র জীবর্ভর 
বলহরঙ্গমর্র লবমর্াদ্র্ উপমভাগ করমত উৎসালহত কমর।"  
  
"ভাইটাি ব্রুকলির্ উমদ্যামগর সাহামযয আমরা এিাকাগুলি রুপান্তর করলছ ভলবষযমতর 
জর্য", খলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ খহাচুল িম্বলর্। "আযুলর্ক, লর্রাপদ্ ও সহজগময খেিার মাে 
সমাজগুলি উন্নত করার জর্য আমামদ্র প্রমেষ্টার এবিং লশশুমদ্র লবমর্াদ্মর্র সমুযাগ কমর খদ্ওয়ার 
জর্য আমামদ্র প্রমেষ্টার এক খকন্দ্রীয় অ্িংশ। ক্রাউর্ হাইটমস এই খেিার মাে উমবাযর্ আমামদ্র 
খকন্দ্রীয় ব্রুকলিমর্ আমামদ্র উন্নয়র্মূিক প্রমেষ্টামক খক অ্লবরত রামে, অ্েননর্লতক উন্নলত এবিং 
লশশুমদ্র ও পলরবারবমগনর জীবর্যাত্রার মামর্ান্নয়র্ কমর।"  
  
ভাইটাি ব্রুকলির্ আটটি অ্যাসফল্ট সু্কিইয়াডন  গলতশীি খেিার মাে এবিং কলমউলর্টি সিংেহস্থমি 
রুপান্তর করার জর্য 10.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার প্রদ্ার্ করমছ, এবিং খসন্ট্রাি ব্রুকলির্ জমু়ি র্তুর্ 



 

 

লবমর্াদ্র্মূিক সুমযাগ খযাগ কমর। M.S. 354 এবিং KIPP AMP অ্যাকামডলম লমডি ও এলিমমিালর 
সু্কমির খেিার মাে এই উমদ্যামগর অ্যীমর্ তৃতীয় খেিার মাে যা সমূ্পণন করা হি। ছাত্ররা খেিার 
মাে র্কশা করার প্রলক্রয়ায় খর্তৃে খদ্য়, যামত রময়মছ গাছ, একটি টাফন  লফল্ড, খভদ্র্ীয় খপভার, 
এবিং সবুজ পলরকাোমমার উপাদ্ার্। ট্রাস্ট ফর পাবলিক িযান্ড (The Trust for Public Land) 
বামজট, দ্রদ্াম করা এবিং পলরমবশ লবজ্ঞার্ সম্পমকন  মূিযবার্ পাে এবিং জীবর্ সিংক্রান্ত দ্েতা 
খশোমর্ার জর্য খেিার মামের র্কশা বতলরর সামে ছাত্রএদ্র জল়িত কমর।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার 2017 সামি োিু হওয়া "ভাইটাি ব্রুকলির্" উমদ্যাগটি বুশউইক, খবডমফাডন  
সু্টমভসাি, ব্রাউর্সলভি, কযার্ালসন, ইস্ট লর্উ ইয়কন , ইস্ট ফ্লাটবশু, প্রসমপক্ট হাইটস, ক্রাউর্ হাইটস, 
সাইপ্রাস লহিস/ওমশর্ লহি এবিং প্রমেক্ট খিফাটন স গামডন ন্স সহ খবলশরভাগ বলিত এিাকাগুলিমক তার 
িেযবস্তু কমর। উমদ্যাগটি খসন্ট্রাি ব্রুকলির্ কলমউলর্টির উপর গুরুে লদ্ময় সবুজ স্থামর্র জরুলর 
প্রময়াজর্ীয়তা পূরণ করার উমেমশয এমর্ এক শহমর কাজ করমছ খযোমর্ 73 শতািংশ স্বি-আময়র 
এিাকা, প্রলত 1,000 বালসন্দার জর্য 2.5 একর পাকন িযান্ড োকার শহমরর লর্যনালরত মার্দ্ণ্ড পূরণ 
করমত বযেন হয়।  
  
"গভর্নর কুওমমা জামর্র্ খয পাকন , খেিার মাে এবিং সবুজ স্থার্গুলি লর্উ ইয়কন  শহমরর সবার 
জীবমর্র মার্ উন্নত কমর", পাকন , বিম্বর্া্র্ ও ঐবিহাবেক েংরক্ষণ অবিম্বের (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "লর্উ 
ইয়কন  খস্টট পাকন  (New York State Parks) একটি দ্দু্ন ান্ত, সহমজ অ্যামেসমযাগয, অ্তযাযুলর্ক পাকন  
প্রলতটি ব্রুকলির্ বালসন্দামক প্রদ্ার্ করার জর্য ভাইটাি ব্রুকলির্ উমদ্যামগ কাজ করমত খপমর 
খরামালিত। আলম এই গুরুেপূণন উমদ্যাগ অ্েসর করার জর্য আমামদ্র অ্িংশীদ্ারমদ্র যর্যবাদ্ 
জার্াই।"  
  
"লর্উ ইয়কন  লসটি লডপাটন মমি অ্ফ এর্ভায়রর্মমিাি খপ্রামটকশর্ (Department of Environmental 
Protection, DEP) দ্া ট্রাস্ট ফর পাবলিক িযান্ডস খেোউন্ড খপ্রাোমমর গলবনত অ্িংশীদ্ার, যারা 
সমূ্পর্ন সমামজর জর্য শহর জমু়ি অ্যাসফল্ট খেিার মােগুলিমক র্তুর্ সবুজ স্থামর্ রুপান্তলরত করমছ", 
DEP কবমের্ার বভর্ম্বেন্ট েোবপম্বয়ঞ্জা িম্বলর্। "এই খেিার মােটিমত ইর্স্টি করা সবুজ 
পলরকাোমমা ঝম়ির জিমরাত হ্রাস করমত, পালরপালবনক জিপমের স্বাস্থযমক উন্নত করমত এবিং 
এিাকার খস ন্দযনমক সুন্দর কমর তুিমত সহায়তা করমব।"  
  
"দ্া ট্রাস্ট ফর পালিক িযান্ড তার উমদ্যামগ কমোর কাজ কমরমছ বৃহৎ সবযজ স্থার্ খসই সব 
সমাজগুলিমক প্রদ্ার্ করমত যামদ্র পামকন র অ্যামেস খর্ই", কাটন ার বিকলোন্ড, ট্রাে ির পািবলক 
লোম্বন্ডর বর্উ ইয়কন  খেট বডম্বরক্টর, িম্বলর্, "পাকন গুলি বযায়াম, লবমর্াদ্র্ এবিং সমাজ গেমর্র জর্য 
গুরুেপূণন স্থার্, এবিং এই খেিার মাে সমে ক্রাউর্ হাইটস সমামজর সুস্থতা উন্নত করমব। গভর্নর 
কুওমমার 'ভাইটাি ব্রুকলির্' উমদ্যামগর সামে অ্িংশীদ্ালরমের মযয লদ্ময় খসন্ট্রাি ব্রুকলিমর্ আমরা 
গুরুেপূণন সবুজ স্থার্ প্রদ্ার্ করার জর্য আমরা উন্মেু।"  
  
"তরুণ ছাত্রমদ্র সৃজর্শীি পাকন  লডজাইর্গুলি বাস্তমব পলরণত করমত সাহাযয করার জর্য আমরা ট্রাস্ত 
ফর পাবলিক িযান্ড এবিং গভর্নর কুওমমার 'ভাইটাি ব্রুকলির্' উমদ্যামগর সামে অ্িংশীদ্ালরে করমত 



 

 

খপমর গলবনত", িম্বলর্ খেটর্ ইয়রমাকন , BSE খলািাম্বলর (BSE Global) বচি এবিবকউটিভ 
অবিোর, যা ব্রুকবলর্ খর্টে (Brooklyn Nets) এিং িাকন ম্বলে খেন্টার (Barclays Center) 
পবরচালর্া ও বর্য়ন্ত্রণ কম্বর। "আমামদ্র প্রলতমবশী সম্প্রদ্ায়মক ইলতবােকভামব প্রভালবত করার জর্য 
এটি সবনদ্া আমামদ্র অ্োলযকার খপময়মছ এবিং আমরা আশা কলর এই খেিার মাে স্থার্ীয় 
অ্লযবাসীমদ্র সলক্রয় োকার জর্য অ্র্ুপ্রালণত করমব এবিং তামদ্র আর্ন্দ করার জর্য একটি লর্রাপদ্ 
স্থার্ প্রদ্ার্ করমব।"  
  
খেম্বর্টর খভলমোম্বর্ট মন্টম্বগাম্বমবর িম্বলর্, "পাকন গুলি আমামদ্র সমাজগুলির খকন্দ্রস্থি, পলরবারগুলিমক 
একলত্রত কমর এবিং এিাকার অ্লযবাসীমদ্র সবুজ স্থার্ উপমভাগ করমত খদ্য়। গভর্নমরর 'ভাইটাি 
ব্রুকলির্' উমদ্যামগর অ্িংশ লহসামব ব্রুকলিমর্ আমরা একটি র্তুর্ খেিার মাে খোিা হি খদ্মে আলম 
অ্তযন্ত আর্লন্দত। M.S. 354 এবিং KIPP AMP, এবিং এই সমাজ লর্রিসভামব কাজ কমরমছ এই 
প্রকিটি বাস্তবায়মর্র জর্য, এবিং এই দ্দু্ন ান্ত খেিার মাে বতলরর জর্য যামদ্র অ্বদ্ার্ আমছ তামদ্র 
সকিমক অ্লভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
অোম্বেেবল ে্েে বট্রম্বমর্ রাইট িম্বলর্, "এটি খসন্ট্রাি ব্রুকলিমর্র আমরকটি লবজয় যা আমামদ্র 
সম্প্রদ্াময়র উন্নলত করার প্রমেষ্টামক সমতন র্ কমর ও লর্রাপদ্ এবিং পলরমবশ বান্ধব লবমর্াদ্র্মূিক স্থার্ 
অ্যামেস করার জর্য আমামদ্র প্রমেষ্টামক সমেনর্ কমর। আমামদ্র যবু এবিং M.S 354 এবিং KIPP 
AMP অ্যাকামডলম লমডি ও এলিমমিালর সু্কমির সমামজর একটি খেিার মাে োকমব যা তারা শুযু 
লর্মজর বিমত পামর তাই র্য়, তার লডজাইর্ করার গবনও তামদ্র হমব। লশো অ্লযদ্প্তর 
(Department of Education), পলরমবশ সুরো (Department of Environmental Protection), 
সু্কি লর্মনাণ কতৃন পে (School Construction Authority), ব্রুকলির্ খর্টস (Brooklyn Nets), 
বাকন মিস খসিার (Barclays Center), লর্উ ইয়কন  খস্টট পাকন স (New York State Parks) এবিং 
গভর্নর কুওমমা, আপর্ামদ্র খয ে খর্তৃে এবিং খসন্ট্রাি ব্রুকলিমর্ সু্কি, সসু্থতা এবিং সম্প্রদ্ায় লভলিক 
অ্েননর্লতক উন্নয়মর্র প্রলত আপর্ামদ্র অ্লঙ্গকারবদ্ধতার জর্য যর্যবাদ্।"  
  
বর্উ ইয়কন  বেটি কাউবিম্বলর ে্েে রিাটন  কম্বর্নবগ জবুর্য়র িম্বলম্বের্, "খোিা এবিং সবুজ স্থামর্র 
অ্যামেস পাওয়া একটি সমামজর স্বাস্থয এবিং সুস্থতা উন্নত করার জর্য একটি গুরুেপূণন উপাদ্ার্। এই 
র্তুর্ খেিার মােটি শুযু অ্িবয়সীমদ্রই র্য়, যারা তার লডজাইর্ বতলর করার সামে জল়িত লছি 
এবিং যারা এটি বদ্র্লন্দর্ বযবহার করমব, এটি সমূ্পণনভামব ক্রাউর্ হাইটস সমামজর জর্য। খসন্ট্রাি 
ব্রুকলির্ সম্প্রদ্াময়র প্রলত তার অ্ঙ্গীকারবদ্ধতার জর্য আলম গভর্নর কুওমমামক যর্যবাদ্ জার্াই এবিং 
আসন্ন সপ্তাহ এবিং মাসগুলিমত 'ভাইটাি ব্রুকলির্' উমদ্যামগর সমূ্পণন বাস্তবায়মর্র সমেনর্ করার জর্য 
উন্মেু।"  
  
M.S. 354 এবিং KIPP AMP অ্যাকামডলম লমডি ও এলিমমিালর সু্কমির খেিার মাে ট্রাস্ট ফর 
পাবলিক িযামন্ডর খেোউন্ড খপ্রাোমমর মাযযমম লর্লমনত হময়লছি। 1996 সাি খেমক দ্য ট্রাস্ট ফর 
পাবলিক িযামন্ডর লর্উ ইয়কন  লসটি খেোউন্ড প্রকি শহমরর সামে একসামে কাজ কমর পাৌঁেটি বারামত 
প্রায় 200 এর খবলশ সু্কি ও কলমউলর্টি খেোউন্ড র্কশা বা/ও লর্মনাণ কমরমছ।  
  



 

 

লশোেীমদ্র পলরমষবা খদ্য়ার পাশাপালশ, লর্উ ইয়কন  লসটির সব খেোউন্ড জর্সাযারমণর জর্য ছুটির 
লদ্র্গুমিায়, সু্কমির পর এবিং সু্কমির লবরলতর সময় উন্মকু্ত োমক যামত লশশু ও প্রাপ্তবয়স্করা উভময়ই 
শারীলরকভামব সলক্রয় োকার সুমযাগ পার্। প্রকিটি 160 একমরর খবলশ অ্লতলরক্ত খেোউন্ড স্থার্ 
যুক্ত কমরমছ যার মাযযমম প্রায় 4 লমলিয়র্ মার্ুষ পলরমষবা পামের্, যারা এই স্থার্গুমিার খকামর্া 
একটির 10 লমলর্ট হাৌঁটা দ্রূমে বাস কমরর্।  
  
দ্য ট্রাস্ট ফর পাবলিক িযান্ড এর পাকন গুমিা সবুজ অ্বকাোমমাগত উপকরণ খযমর্ পূবনবতী খপভার 
এবিং সুলর্লদ্নষ্টভামব বাছাইকৃত গাছপািা স্থাপর্ কমরমছ। সবুজ অ্বকাোমমার কো লবমবের্া কমর পাকন  
লর্মনাণ করা ব়ি যরমর্র ঝ়ি খেমক লর্উ ইয়কন  লসটির প্রলতরোমক উন্নত করমত সাহাযয কমর। 
ঝম়ির প্রবাহ লর্উ ইয়কন  লসটির পালর্ লর্ষ্কাশর্ বযবস্থামক পলরপূণন কমর খফমি এবিং অ্পলরমশালযত 
পালর্ র্দ্ী ও সমুমদ্র লর্ময় খফমি যা পলরমবমশর েলত সাযর্ কমর। র্তুর্ M.S 354 এবিং KIPP 
AMP অ্যাকামডলম মযয ও প্রােলমক সু্কি খেিার মাে বালষনক 1 লমলিয়র্ গযাির্ ঝম়ির জি যমর 
রােমত পামর, যা লর্উ ইয়কন  লসটির প্রবি ঝ়িগুলি প্রলতমরায করার খেমত্র সহায়তা কমর।  
  
M.S 354 এবিং KIPP AMP অ্যাকামডলম লর্উ ইয়কন  খস্টট পাকন স, এর্ভায়রর্মমিাি খপ্রামটকশর্ 
লবভাগ, লশো লবভাগ, সু্কি লর্মনাণ কতৃন পে, ব্রুকলির্ খর্টস এবিং বাকন মিস খসিামরর সামে 
অ্িংশীদ্ালরমের মাযযমম মযয ও প্রােলমক লবদ্যািয় খেিার মাে বতলর করা সম্ভব হময়মছ।  
  
গভর্নর কুওমমার 1.4 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর ভাইটাি ব্রুকলির্ উমদ্যাগ আটটি একীভূত অ্িি 
সর্াক্তকরণ ও খসোমর্ দ্ী নস্থায়ী ববষময, খযমর্ পদ্ধলতগত সলহিংসতা এবিং উচ্চ-অ্ভাবী 
কলমউলর্টিগুমিায় খপ্রালেত দ্ালরদ্রয, খমাকামবিায় এক জাতীয় দ্ষৃ্টান্ত স্থাপমর্ সাহাযয করমব এমর্ 
লবলর্ময়াগ করার মাযযমম খসন্ট্রাি ব্রুকলির্ অ্িিমক রূপান্তর করমত োয়। লবসৃ্তত পলরকির্ায় উন্মকু্ত 
স্থার্ ও লবমর্াদ্মর্র অ্যামেস বৃলদ্ধ করামক িেয লহমসমব লর্যনারণ করা হময়মছ, যার মমযয শালিন 
লেশম, ব্রুকলিমর্ জন্ম েহণ করা একজর্ খট্রইিমেজার, লযলর্ প্রেম আলিকার্ আমমলরকার্ 
কিংমেসওমযার্, খসই সামে খপ্রলসমডি পদ্প্রােী প্রেম র্ারী ও আলিকার্ আমমলরকার্ লছমির্, এর 
সম্মামর্ র্ামকরণকৃত র্তুর্ 407-একমরর খস্টট পাকন টি োিু করা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মছ। অ্লযকন্তু, আটটি 
সু্কিইয়াডন মক কলমউলর্টি খেোউন্ড ও উন্মকু্ত স্থামর্ রূপান্তমরর জর্য 10.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার, 
প্রায় দ্ইু ডজর্ কলমউলর্টি গামডন র্ রূপান্তমরর জর্য 3.1 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার এবিং খসন্ট্রাি 
ব্রুকলিমর্র োরটি লবমর্াদ্র্ খকন্দ্র সম্প্রসালরত করমত 1.8 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার প্রদ্ার্ করা হমে।  
  
ভাইটাি ব্রুকলির্ গভর্নর কুওমমার "খহিে অ্যাক্রস অ্ি পলিলসজ/বয়স বান্ধব লর্উ ইয়কন " লর্বনাহী 
আমদ্শ বাস্তবায়মর্ সহায়তা কমর, যা খস্টট এমজলন্সগুমিামক সিংলিষ্ট সকি প্রকি ও পলিলসমত বয়স- 
ও স্বাস্থয- বান্ধব কলমউলর্টির র্ীলতমািা অ্র্ুসরমণর লর্মদ্নশর্া খদ্য়। লবমশষত, ভাইটাি ব্রুকলির্ 
স্বাস্থযকর োবার, লর্রাপদ্ ও পলরষ্কার আউটমডার পাবলিক স্থামর্র অ্যামেস পাওয়া এবিং আউটমডার 
লবমর্াদ্মর্র সুমযাগ প্রসালরত করায় সহায়তা কমর।  
  

###  
  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nycs-largest-state-park-open-brooklyn-2019
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