
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ 20 বমবলয়র্ ডলাম্বরর োবলন বিজম স্টেট পাকন  (SHIRLEY CHISHOLM 

STATE PARK) উম্ববাধর্ স্ট াষণা কম্বরর্  
  
জোমাইকা উপ-সাগম্বরর তীম্বর অিবিত 407-একম্বরর এই পাকন  বর্উইয়ম্বকন র িৃহত্তম স্টেট পাকন , 

স্টেখাম্বর্ রম্বয়ম্বে হাইবকিং, সাইম্বকল িালর্া, মাে ধরা এিিং বপকবর্ক করার সুম্বোগ  
  

এই পাকন  প্রথম আবিকার্ আম্বমবরকার্ র্ারী কিংম্বেস সদসে এিিং প্রথম আবিকার্ আম্বমবরকার্ 
র্ারী স্টপ্রবসম্বডন্ট পদপ্রাথী োবলন বিজম্বমর প্রবত শ্রদ্ধা প্রদেনর্ কম্বর  

  
র্তুর্ পাকন  ব্রুকবলম্বর্ গুরুত্বপণূন উম্বদোম্বগর (Vital Brooklyn Initiative)স্বাক্ষর িহর্কারী এক প্রকল্প  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উইয়র্ন  নিটিমে অ্ঙ্গরামজযর র্েুর্ ও বৃহত্তম পার্ন  নহিামব 
জযামাইর্া উপ-িাগমরর েীমর 407-এর্মরর শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র উমবাধর্ স্ট াষণা র্মরর্। 
র্েুর্ এই পার্ন  নশক্ষানবদ, নর্উইয়মর্ন র 12 র্ং র্ংমেির্াল নিিনিমের িাে বামরর িামবর্ প্রনেনর্নধ 
এবং প্রথম আনির্ার্ আমমনরর্ার্ র্ারী স্টপ্রনিমিন্ট পদপ্রাথী শানলন নিজমমর প্রনে শ্রদ্ধা প্রদশনর্ র্মর। 
এই পার্ন  ব্রুর্নলমর্ গভর্নর কুওমমার গুরুত্বপূণন উমদযামগর স্বাক্ষর বহর্র্ারী এর্ প্রর্ল্প, যার আওোয় 
ব্রুর্নলমর্র স্টর্মের প্রমেযর্ বানিন্দার দশ নমনর্মটর হাাঁটার পমথর মমধয 34 টি র্েুর্ বা উন্নে 
পমর্ট পার্ন , র্নমউনর্টি বাগার্, স্টেলার মাঠ এবং নবমর্াদর্ স্টর্ে থার্মব।  
  
"এর্ িময়র্ার দনক্ষণ ব্রুর্নলর্ র্নমউনর্টির র্লঙ্কমর্ িমৎর্ার উন্মকু্ত স্থামর্ রুপান্তনরে র্মর আজ 
আমরা অ্ঙ্গরামজযর পামর্ন র িম্পদ-ভাণ্ডামর আমরর্টি রত্ন যুক্ত র্মরনি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"শানলন নিজম বনিে পড়া র্নমউনর্টির স্বাস্থয ও র্লযামণর অ্বস্থা উন্নয়মর্র জর্য লড়াই র্মরমির্, 
স্টয উত্তরানধর্ার আমরা গুরুত্বপূণন ব্রুর্নলর্ উমদযামগর মধয নদময় ধারণ র্রনি, োই আমরা এই 
পার্ন টিমর্ োর স্টর্েৃত্ব ও অ্জন মর্র স্মৃনেমে উৎিগন র্মর গনবনে।"  
  
"জর্মিবায় আমার র্মনজীবমর্ আনম শানলন নিজমমর্ এর্জর্ অ্র্ুমপ্ররণা, অ্ের্ায়র্ এবং নর্জ 
র্নমউনর্টির জর্য িংোমী শনক্তশালী বযনক্তত্ব নহমিমব স্টদমেনি", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহািুল 
িম্বলর্। "আমামদর অ্ঙ্গরামজযর ইনেহামি িবনমশ্রষ্ঠ র্ারীমদর এর্জমর্র প্রনে িম্মামর্র নর্দশনর্ নহিামব 
নর্উইয়র্ন  নিটির বৃহত্তম স্টেট পার্ন  উমবাধমর্র মাধযমম আমামদর ব্রুর্নলর্মর্ পুর্রুজ্জীনবে র্রার 
র্াজটি আজ বড় এর্ ধাপ এনগময় স্টগল। র্নমউনর্টির স্বাস্থয ও র্লযামণর অ্বস্থা উন্নয়মর্ এবং 
িমৎর্ার নবমর্াদমর্র িুমযাগ র্মর নদমে শানলন নিজম স্টেট পার্ন  আমামদর গুরুত্বপূণন ব্রুর্নলর্ 
উমদযামগর এর্টি অ্পনরহাযন অ্ংশ।"  



  
প্রারনির্ 20 নমনলয়র্ িলামরর র্ামজর এই পযনাময় পামর্ন  হাইনর্ং ও িাইমর্ল িালামর্ার জর্য দশ 
মাইল নিনিে স্টিইল; পামর্ন র স্টপর্নিলভানর্য়া এনভনর্উ এর নদর্ বরাবর নপর্নর্র্ ও মাি ধরার 
জর্য উপ-িাগমর এর্টি স্টজটি; এবং পানর্মে অ্যামেি িুনবধা থার্মব। পনরমবশ নবষয়র্ নশক্ষানবদরা 
পামর্ন  আগে নশশুমদর জর্য অ্র্ুষ্ঠামর্র বযবস্থা র্রমবর্, স্টযোমর্ অ্িুবর্ নর্উইয়র্ন  (Audubon New 
York) এর মে পনরমবশ িংনিষ্ট স্টগাষ্ঠীর িামথ অ্ংশীদানরমত্বর পনরর্ল্পর্া র্রা হময়মি। এর 
পাশাপানশ বাইর্ নর্উইয়র্ন  (Bike New York) এর িামথ অ্ংশীদানরমত্বর মাধযমম শানলন নিজম স্টেট 
পার্ন  বাইর্ লাইমেনর িৃনষ্ট র্রা হমব, স্টযোর্ স্টথমর্ নবর্ামূমলয িব আর্ামরর িাইমর্ল ধার র্মর 
পামর্ন র পাথরিূণন নবনশষ্ট স্টিইমল িালামর্া যামব।  
  
পামর্ন  নিজমমর প্রনে শ্রদ্ধা প্রদশনর্ র্মর ব্রুর্নলমর্র মযুরানলে িযানর্ময়ল মানিয়মর্র তেনর এর্টি 
রনির্ মযুরালও স্থাপর্ র্রা হমব। ব্রুর্নলমর্র অ্নধবািী নিজম নিমলর্ 1968 িামল র্ংমেমি নর্বনানিে 
প্রথম আনির্ার্ আমমনরর্ার্ র্ারী। 1972 িামল নেনর্ প্রথম আনির্ার্ আমমনরর্ার্ র্ারী নহিামব 
স্টদমশর িমবনাচ্চ দপ্তমরর দানয়ত্ব েহমণর জর্য স্টিমমামেটির্ প্রাইমানর স্টথমর্ স্টপ্রনিমিন্ট নর্বনািমর্ অ্ংশ 
স্টর্র্। মেুৃযর এর্ দশর্ পর নেনর্ 2005 িামল স্টপ্রনিমিন্ট বারার্ ওবামা র্েৃন র্ মরমণাত্তর 
স্টপ্রনিমির্নশয়াল স্টমিাল অ্ব নিিম (Presidential Medal of Freedom) অ্জন র্ র্মরর্।  
  
বেন মার্ 20 নমনলয়র্ িলামরর নবেীয় পযনাময়র র্ামজর আওোয় পার্ন টিমে যকু্ত হমব ফাউমন্টইর্ 
এনভনর্উমে (Fountain Avenue) নবশাল প্রমবশপথ; উন্মকু্ত প্রাঙ্গর্ (lawn patio) - এর্টি 
র্নমউনর্টির িমামবশ ও অ্র্ুষ্ঠার্ আময়াজমর্র জর্য যমথষ্ট বড়; স্টহন্ডনরে নের্ (Hendrix Creek) 
স্টদো যামব এমর্ এর্ প্রাঙ্গর্; এবং পামর্ন র ফাউমন্টইর্ ও স্টপর্নিলভানর্য়া এনভনর্উ উভয় স্টির্শমর্ 
পপ-আপ পনরমবশগে নশক্ষা স্টর্ে। 2021 িামল এ র্াজ িমাপ্ত হমব।  
  
পার্ন টি পূমবন দনূষে িম্পনত্তর নহের্র পুর্ঃবযবহামরর িমৎর্ার এর্ উদাহরণ। স্টেট পার্ন ি (State 
Parks), পনরমবশগে িুরক্ষা নবষয়র্ নর্উইয়র্ন  অ্ঙ্গরামজযর নবভাগ (Department of 
Environmental Conservation, DEC) এর িামথ জর্স্বাস্থয ও পনরমবশ িুরক্ষামূলর্ পুর্বনযবহারমযাগয 
পনরর্ল্পর্া প্রণয়মর্র জর্য  নর্ষ্ঠভামব র্াজ র্মরমি। DEC, স্টেট পার্ন ি এর িামথ  নর্ষ্ঠভামব র্াজ 
র্রা অ্বযাহে রােমব।  
  
বর্উইয়কন  স্টেট পাকন স এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার স্টর্েৃমত্ব 
অ্ঙ্গরাজয জর্িাধারণমর্ োরা স্টযোমর্ই বিবাি র্রুর্ র্া স্টর্র্ বাইমর স্টবনরময় প্ররৃ্নের িমঙ্গ 
পুর্রায় িংমযাগ স্থাপমর্র আরও িুমযাগ প্রদার্ র্মর িমলমি। ব্রুর্নলর্ এবং এর বাইমর 
বিবাির্ারীরা আগামী বিরগুমলামে শানলন নিজম স্টেট পার্ন  উপমভাগ র্রমে পারমবর্।"  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, 
"নর্উইয়মর্ন র পনরচ্ছন্নো অ্নভযার্ নর্ভামব িামবর্ নশল্প স্থার্গুমলার আমশপামশর র্নমউনর্টিগুমলামর্ 
লাভবার্ র্রমি এই স্থামর্র শানলন নিজম স্টেট পামর্ন  রূপান্তর স্টিটার এর্ প্ররৃ্ষ্ট উদাহরণ। এই র্েুর্ 
পার্ন  স্থার্ীয় অ্নধবািীমদর বাইমর স্টবনরময় প্ররৃ্নে উপমভাগ র্রার িুমযাগ র্মর স্টদমব, যা আমশপামশর 
র্নমউনর্টি এবং ব্রুর্নলমর্র অ্থনর্ীনেমর্ পুর্রুজ্জীনবে র্রমে িহায়ো র্রমব।"  



  
কিংম্বেস সদসে স্টজরল্ড র্োডলার িম্বলর্, "অ্েযন্ত দী ন িময় ধমর আমরা আমামদর শহর, অ্ঙ্গরাজয 
ও স্টদমশর র্ারীমদর উমেেমযাগয অ্বদামর্র প্রনে িম্মার্ প্রদশনমর্র জর্য যমথষ্ট র্াজ র্নরনর্। 
নর্উইয়মর্ন র র্েুর্ পার্ন , শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র আজমর্র উমবাধর্, এই ভুল িংমশাধর্ র্রার 
লমক্ষয এর্ গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ। এোমর্ ব্রুর্নলমর্ নর্বনানিে শানলন নিমলর্ র্ংমেমির প্রথম রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারী 
এবং এটাই িঙ্গে স্টয এমর্ এর্ র্ারীর র্ামম নর্উইয়র্ন  নিটির বৃহত্তম পার্ন টির র্ামর্রণ র্রা হমব 
নযনর্ নিমলর্ িনেযর্ামরর পথ প্রদশনর্।"  
  
কিংম্বেম্বসর র্ারী সদসে ইম্বয়ম্বভটি বড. ক্লাকন  িম্বলর্, "র্ংমেমি আমার িহর্মী রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারী িদিযরা 
এবং আনম র্ংমেমির মনহয়িী র্ারী িদিয শানলন নিজমমর অ্র্ুিারী। শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র 
উমবাধর্ ব্রুর্নলর্ র্নমউনর্টির জর্য ঐনেহানির্ নবজয় যা ভনবষযে প্রজন্মমর্ োর উত্তরানধর্ার 
িম্পমর্ন  নশনক্ষে র্রমে িহায়ো র্রমব এবং রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারী ও বানলর্ামদরমর্ও মাথা উাঁিু র্মর 
দাাঁড়ামে (unbought and unbossed) িক্ষম র্রমব।"  
  
কিংম্বেস সদসে হাবকম স্টজফবরস িম্বলর্, "শানলন নিজমমর নবেযাে উনক্ত নিল স্টয, েুনম এর্টি ভাাঁজ 
র্রা স্টিয়ার নর্ময় আমিা যনদ োরা স্টোমামর্ োমদর স্টটনবমল বিমে র্া স্টদয় এবং নেনর্ িারাজীবর্ 
এমর্টিই র্রমের্। যনদও 1968 িামল র্ংমেমি োর অ্নবস্মরণীয় ভূনমর্া বা স্টপ্রনিমিন্ট নর্বনািমর্ 
োর ঐনেহানির্ প্রনেবন্দ্বীো নিল, েথানপ নেনর্ িবার র্থা শুর্মে পারার জর্য োর র্মনপ্রমিষ্টা 
র্েমর্াই থামার্নর্। শানলন নিজমমর অ্বদার্মর্ িম্মার্ প্রদশনমর্ এই গুরুত্বপূণন প্রমিষ্টার জর্য গভর্নর 
কুওমমার প্রশংিা র্রা উনিে।"  
  
বসম্বর্টর স্টরাক্সার্ পারম্বসাড িম্বলম্বের্, "আজ আমরা শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র প্রথম পযনায় িালুর 
মাধযমম ব্রুর্নলমর্ আমরর্টি উমত্তজর্াপূণন নদর্ শুরু র্রনি। নিমর্ট নিিনিে 19 এর অ্নধবািীরা 
োমদর বানড়র র্ামিই পানর্র স্টেলাধুলা, হাইনর্ং, নপর্নর্র্ এবং অ্র্যার্য নবস্ময়র্র ও স্বাস্থয িহায়র্ 
নেয়ার্লাপ উপমভাগ র্রমে পামরর্। পানর্র র্মনর্াণ্ড উপমভাগ র্রার জর্য আর র্ময়র্ মাইল দমূর 
স্টযমে হমব র্া; এের্ আমামদর নপিমর্র উঠমর্ই িবনাধুনর্র্ পার্ন  রময়মি। এই পার্ন মর্ গুরুত্বপূণন 
ব্রুর্নলর্ পনরর্ল্পর্ায় অ্ন্তভুন ক্ত র্রায় আনম গভর্নর কুওমমার প্রশংিা র্নর এবং 2021 িামল র্াজ 
িমানপ্তর অ্মপক্ষা র্রনি।"  
  
বসম্বর্টর স্টকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "এোমর্ ব্রুর্নলমর্ শানলন নিজম এর্জর্ মহার্ বযনক্তত্ব এবং আমামদর 
ইনেহামির এর্ প্রধার্ অ্ংশ। শানলন নিজম স্টেট পার্ন  উমবাধমর্র স্টক্ষমে গভর্নর কুওমমা এবং আমার 
িহর্মীমদর িামথ িরর্ামর স্টযাগ নদময় আনম গনবনে। এটা নবশাল িম্মামর্র নবষয় এবং আগামী 
প্রজন্ম এই পার্ন  উপমভাগ র্রার িুমযাগ পামব এবং আগামী বিরগুমলামে শানলন নিজমমর উত্তরানধর্ার 
উদযাপর্ র্রমব।"  
  
সিংসদ সদসে রডবর্স বিেট িম্বলর্, "নর্উইয়মর্ন র, নবমশষ র্মর ব্রুর্নলমর্র জর্িাধারমণর জর্য 
অ্নেনরক্ত বনহরঙ্গমর্র স্থার্ উন্নয়মর্র স্টক্ষমে অ্েগনে স্টদমে আনম আর্নন্দে। এর্টি িুন্দর পার্ন  
স্টর্ামর্া র্নমউনর্টির জর্য র্ী র্রমে পামর আমরা ো স্টদমেনি; এটা এলার্ার অ্নধবািীমদর বাইমর 
এর্নেে র্মর, নশশুমদরমর্ িনেযর্ামরর নশশু হওয়ার িুমযাগ প্রদার্ র্মর, স্বাস্থয, র্লযাণ এবং 



জীবমর্র ভারিামমযর স্টক্ষমে উন্নয়র্  টায়। জর্িাধারমণর বযাপর্ বযবহারমযাগয স্থার্ নহিামব 
পুর্রুদ্ধাররৃ্ে ভূনম পনরমবশগেভামব উপমযাগী এবং র্গরীর জর্যও িহায়র্। শানলন নিজম স্টেট পার্ন  
নহিামব পার্ন টির উপস্থাপর্া ব্রুর্নলমর্র জর্য উপহারস্বরূপ, র্ারণ শানলন নিজম স্বাধীর্ো ও অ্েগনের 
প্রনেনর্নধত্ব র্রমের্। এই পার্ন  িালুর িমঙ্গ জনড়ে িবাইমর্ অ্নভর্ন্দর্।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ডায়ার্া বরিাডন সর্ িম্বলর্, "র্ারীমদর র্ামম, নবমশষে অ্মেোঙ্গ র্ারীমদর র্ামম 
উৎিগীরৃ্ে র্ময়র্টি মাে পার্ন  এবং স্মৃনেমিৌধ রময়মি। স্টি ইনেহাি িংমশাধর্ র্রমে িহায়ো 
র্রার পাশাপানশ দনক্ষণ ব্রুর্নলমর্ অ্েযন্ত প্রময়াজর্ীয় বনহরঙ্গমর্র স্থার্ িৃনষ্টর স্টক্ষমে শানলন নিজম স্টেট 
পার্ন  অ্মর্র্ অ্বদার্ রােমব। আনম এই বমরা এলার্ার বনিে র্নমউনর্টিগুমলার প্রনে প্রনেশ্রুনের 
জর্য গভর্নরমর্ ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
পবরষদ সদসে এবরক বডলার্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার স্টর্েৃমত্বর র্ারমণই ব্রুর্নলমর্র বনিে 
র্নমউনর্টিগুমলা - এবং নবমশষ র্মর আমামদর নশশুরা - বনহরঙ্গর্ নভনত্তর্ নবমর্াদর্মূলর্ র্মনর্াণ্ড 
এবং নশক্ষা অ্জন মর্র অ্ভূেপূবন িুমযাগ পামব। শানলন নিজম োর র্ামম এই বমরামে বযাপর্ প্রভাব 
নবস্তামর িক্ষম স্টর্ামর্া প্রর্ল্প স্টদেমে স্টপমল গনবনে হমের্।"  
  
পবরষদ সদসে স্টজইম্বম উইবলয়ামস িম্বলর্, "আমামদর যুবামদর মমধয োমদর স্থার্ীয় িামুনির্ পনরমবশ 
িংরক্ষণ ও স্টিটার পনরিযনা র্রার িক্ষমো গমড় স্টোলার গুরুত্ব এই স্টয ো জযামাইর্া উপ-িাগর 
এবং পােনবেী উপকূমলর জর্য শ্রদ্ধা ও ভালবািা জানগময় েুলমব ও লালর্ র্রমব। শানলন নিজম পার্ন  
আমামদর র্নমউনর্টির নভনত্ত নহিামব র্াজ র্রমব এবং আমরা স্টয নবনভন্ন পনরমবমশর অ্ংশ স্টিগুমলার 
জর্য আমামদর যবুামদর ভালবািা এবং উপলনি িংহে র্রমব। স্টর্বল 59 েম এনি'র (AD) 
এর্জর্ নর্বনানিে র্মনর্েন া নহিামব র্য়, বরং এর্জর্ অ্নধবািী নহমিমব আনমও আমামদর নিনিমে 
এই অ্নবোিয র্েুর্ উজ্জ্বল রমত্নর র্ারমণ গভর্নমরর প্রনে রৃ্েজ্ঞ।"  
  
পবরষদ সদসে লোবিস ওয়াকার িম্বলম্বের্, "গুরুত্বপূণন ব্রুর্নলমর্র অ্ধীমর্ স্টর্েীয় ব্রুর্নলমর্র 
উমেেমযাগয রূপান্তরগুনলর মমধয শানলন নিজম স্টেট পার্ন  এর্টি মাে উদাহরণ। এিব র্নমউনর্টির 
িম্পদ উন্নয়মর্ প্রময়াজর্ীয় পদমক্ষপ েহমণর নবষয়টিমে স্বীরৃ্নে দার্ এবং আমামদর িবার িামথ এমে 
র্াজ র্রার জর্য গভর্নর কুওমমা আপর্ামর্ ধর্যবাদ। আনম নর্নিে স্টয, ব্রুর্নলমর্র বৃহত্তম স্টেট 
পার্ন  নহিামব নিজম স্টেট পার্ন  পূবন নর্উইয়র্ন  এবং ব্রুর্নলমর্র স্টর্েস্থমলর বানিন্দামদর িবুজ স্থার্ 
িরবরাহ র্মর আমামদর পনরমবমশর উপর্ার িাধর্ র্রমব ও পনরবারগুনলমর্ োমদর প্রাপয পামর্ন র 
স্থার্ প্রদার্ র্রমব।"  
  
পবরষদ সদসে বর্ক স্টপবর িম্বলর্, "এটা ব্রুর্নলমর্র জর্য এর্টি দদুন ান্ত নদর্ এবং যার িম্মামর্ এই 
পামর্ন র র্ামর্রণ র্রা হমব ব্রুর্নলমর্ এমর্ আর স্টর্ামর্া মহার্ বযনক্তত্ব স্টর্ই। ব্রুর্নলমর্ দী ননদর্ ধমর 
এই মামর্র এর্টি পামর্ন র প্রময়াজর্ নিল এবং পনরর্নল্পে বযাপর্ িুমযাগ-িুনবধাা্র মাধযমম পার্ন  
স্টপ্রমীরা অ্বশযই আমামদর বনহরঙ্গর্ নভনত্তর্ নবমর্াদর্মূলর্ আর্ষনমণ এই দারুর্ িংমযাজমর্র োনরফ 
ও ো উপমভাগ র্রমব। পরবেী প্রজন্মগুমলা এই গুরুত্বপূণন ব্রুর্নলর্ প্রর্মল্পর জর্য অ্ঙ্গরামজযর 
অ্থনায়মর্র স্টক্ষমে গভর্নমরর স্টর্েৃমত্বর বযাপর্ প্রশংিা র্রমব এবং ো উপমভাগ র্রমব।"  
  



পবরষদ সদসে স্টহম্বলর্ ওম্বয়ইর্ম্বেইর্ িম্বলর্, "আনম শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র উমবাধর্ উদযাপর্র্ামল 
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং পার্ন  িম্পনর্ন ে নর্উইয়র্ন  অ্ঙ্গরামজযর নবভামগর (New York State 
Department of Parks) িমঙ্গ স্টযাগদার্ র্রনি। র্ংমেি িদিয নিজম িম্পমর্ন  স্টজমর্ আনম 
নর্নিেভামব বলমে পানর স্টয, এর্ান্তভামব প্রারৃ্নের্ স্টিৌন্দযন উপমভাগ এবং এই মহার্ অ্ঙ্গরামজযর 
িমমর্র উমেমশয জনম উৎিগন র্রাটা বহু স্টক্ষমের অ্েদেূ শানলনর মে স্টর্ামর্া গনবনে নর্উইয়র্ন  এবং 
ব্রুর্নলর্বািীর স্মৃনের প্রনে শ্রদ্ধা প্রদশনমর্র এর্টি উপযুক্ত পন্থা। আমামদর পনরমবমশর স্টক্ষমে 
লক্ষযমাো রময়মি এমর্ এর্ িময় ব্রুর্নলমর্র পনরবারগুমলার জর্য উন্মকু্ত নবমর্াদর্মূলর্ স্থার্ 
িম্প্রিারমণর অ্ংশ হওয়াটা এর্টি বড় নবষয়।"  
  
পবরষদ সদসে স্টজাম্বসফ স্টলন্টল িম্বলর্, "আনম নর্উইয়মর্ন র ব্রুর্নলমর্র শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র 
উমবাধর্ অ্র্ুষ্ঠামর্ গভর্নরমর্ অ্নভর্ন্দর্ জার্ানচ্ছ। প্রমেযর্ ব্রুর্নলর্বািীর জর্য নবরাট িম্মার্। র্ারী 
র্ংমেি িদিয নিজম নিমলর্ ব্রুর্নলমর্র স্টশ্রষ্ঠ স্টর্োমদর এর্জর্ এবং এই পামর্ন র র্ামর্রমণর মাধযমম 
আমরা গমবনর িামথ োর প্রনে শ্রদ্ধা নর্মবদর্ র্রনি। র্ারী র্ংমেি িদিয নিজম বুঝমে স্টপমরনিমলর্ 
স্টয, নবশ্রাম, নিন্তা, পুর্রুদ্ধার এবং এই িুন্দর েমহ নর্ভামব র্ামরা নিি স্টরমে যাওয়া যায় স্টিটা 
উপলনির জর্য প্রমেযর্ বযনক্ত স্থার্ প্রানপ্তর অ্নধর্ারী।"  
  
বর্উইয়কন  র্গরীর DEP কবমের্ার বভর্ম্বসন্ট সোবপম্বয়ঞ্জা িম্বলর্, "ব্রুনিমর্র বানিন্দামদর জর্য 
িুন্দর উন্মকু্ত স্থার্ িরবরাহ র্রার পাশাপানশ পামর্ন র স্থার্ িংোন্ত প্রনের্ার ও জযামাইর্া উপ-
িাগমরর স্বাস্থযর্র পনরমবশ িুরক্ষার জর্য নর্উইয়র্ন  নিটি 200 নমনলয়র্ িলার নবনর্ময়াগ র্মরমি। 
শানলন নিজম িমো ও িুমযামগর জর্য লড়াই র্মরমির্ এবং আনম োর অ্র্ুমপ্ররণীয় উত্তরানধর্ারামরর 
প্রনে শ্রদ্ধা জার্ামে এই পামর্ন র জর্য হৃদয়োহী র্েুর্ পনরর্ল্পর্া প্রণয়মর্ আমামদর অ্ঙ্গরাজয ও 
স্টফিামরল অ্ংশীদারমদর িামথ র্াজ র্মর গনবনে হওয়ার িুমযাগ পাইনর্।"  
  
স্টিন্ডস অি োবলন বিজম স্টেট পাকন  (Friends of Shirley Chisholm State Park) এর সভাপবত 
স্টজমস গাবসনয়া িম্বলর্, "পার্ন টি আর্ুষ্ঠানর্র্ভামব শানলন নিজম স্টেট পার্ন  নহিামব পনরবনেন ে হওয়ার 
আমগ এই র্নমউনর্টির পরুুষ ও র্ারীরা জযামাইর্া উপ-িাগমরর র্ামি বজন য স্টফলার স্থামর্ এর্টি 
স্টেট পার্ন  নর্মনামণর লমক্ষয নর্উইয়র্ন  এবং আমশপামশর র্নমউনর্টিগুমলার পমক্ষ র্থা বলার জর্য 
র্াগনরর্ উপমদষ্টা র্নমটি (Citizens Advisory Committee, CAC) র্ামমর এর্টি গ্রুপ গঠর্ 
র্মরনিল। নেশ বিমরর স্টবনশ িময় পার হময় স্টগমি এবং CAC-এর র্ময়র্জর্ পুরুষ ও র্ারীও িমল 
স্টগমির্। যারা স্টবাঁমি রময়মির্ োমদর দঢ়ৃ িংর্ল্পই এই পার্ন  বাস্তবায়র্ িিব র্মর েুমলমি। আমরা 
দাাঁনড়ময় রময়নি নর্উইয়র্ন  নিটির বৃহত্তম স্টেট পামর্ন !!!! এটা র্যাশর্াল পার্ন ি িানভন ি (National 
Parks Service), নর্উইয়র্ন  নিটি, DEP, নর্উইয়র্ন  অ্ঙ্গরাজয, র্ংমেি িদিয হানর্ম স্টজফনরি এবং 
নবমশষভামব গভর্নর কুওমমার িহায়োয় িিব হময়মি।"  
  
জোমাইকা স্টি-রকঅোওম্বয় পাকন স কর্সাভন োবি (Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy) 
এর সভাপবত টম বসকুন্ডা িম্বলর্, "জযামাইর্া উপ-িাগমরর উন্মকু্ত পার্ন  এলার্ার পুর্রুজ্জীবমর্ শানলন 
নিজম স্টেট পামর্ন র উমবাধর্ এর্টি মাইলফলর্ নহিামব নিনিে হময়মি। এই র্েুর্ পার্ন  বানিন্দা 
এবং অ্ভযাগেমদর অ্নে প্রময়াজর্ীয় উন্মকু্ত স্থার্ িরবরাহ র্রমব, েমব আরও গুরুত্বপূণন হল এর্ 
িমময় িনেয় বজন য স্টফলার স্থার্ এবং র্নমউনর্টির ক্ষনের উৎিমর্ এমর্ স্থার্ নহিামব িালু র্রমি 



স্টযোমর্ জর্িাধারণ এের্ র্ময়র্ মাইল হাাঁটা, উপ-িাগর স্টদো, নবর্ামূমলয িাইমর্ল িালর্া এবং 
পানর্ িনন্ননহে এলার্ার (waterfront) আর্ন্দ উপমভাগ র্রমে পামর। এ ধরমর্র স্টর্ামর্া প্রর্ল্প 
স্টর্বল িরর্ানর ও স্টবিরর্ানর অ্ংশীদানরমত্ব এবং িরর্ানর ও জামাইর্া স্টব-রর্অ্যাওময় পার্ন  
র্র্িাভন যানির মে অ্লাভজর্র্ প্রনেষ্ঠামর্র মাধযমমই বাস্তবায়র্ র্রা িিব, যা এটা নর্নিে র্রমব 
স্টয, আমামদর িবনজর্ীর্ ভূনম বযবহামরর জর্য উন্মকু্ত, আমামদর জল এলার্া প্রমবশয এবং 
জর্িাধারমণর িানহদা স্টমটামে বযাপর্ র্মনিনূি ও িুমযাগ-িুনবধা প্রদার্ র্রা হয়। জযামাইর্া স্টব-
রর্অ্যাওময় পার্ন ি র্র্িাভন যানির পক্ষ স্টথমর্ আনম এই িুন্দর র্েুর্ পামর্ন র প্রনে অ্ঙ্গীর্ার এবং 
জর্িাধারমণর র্ামি এই স্থার্ উন্মকু্ত র্রার স্টক্ষমে প্রারনির্ 20 নমনলয়র্ িলামরর নবনর্ময়ামগর জর্য 
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং নর্উইয়র্ন  অ্ঙ্গরামজযর প্রশংিা র্নর। শানলন নিজম স্টেট পামর্ন র জর্য 
অ্বযাহে নবনর্ময়াগ এবং িবার জর্য অ্নেনরক্ত র্মনিূনির লমক্ষয অ্ঙ্গরাজয, র্গর এবং স্টফিামরল 
িরর্ামরর িামথ র্াজ িানলময় যাওয়ার অ্মপক্ষায় রময়নি।"  
  
বর্উইয়কন  স্টপাতাশ্রম্বয়র জাতীয় পাকন  (National Parks of New York Harbor) এর কবমের্ার 
স্টজাশুয়া স্টলয়াডন  িম্বলর্, "র্যাশর্াল পার্ন  িানভন ি আরও স্টফিামরল ভূনম জর্িাধারমণর উপমভামগর 
জর্য উন্মকু্ত র্রমে প্রনেশ্রুনেবদ্ধ এবং স্টগটওময় র্যাশর্াল নরমেশর্ এনরয়ামে (Gateway National 
Recreation Area) শানলন নিজম স্টেট পার্ন  উমবাধমর্র মাধযমম স্টিটাই অ্নজন ে হময়মি। অ্ঙ্গরামজয 
পামর্ন র প্রথম পযনাময়র িম্পন্ন র্রার নবষয়টি িনেযই উদযাপর্ র্রার মে। আমরা গভর্নর কুওমমার 
প্রনে োর দনৃষ্টভনঙ্গর জর্য রৃ্েজ্ঞ এবং পার্ন , নবমর্াদর্ ও ঐনেহানির্ িংরক্ষণ িংোন্ত অ্ঙ্গরামজযর 
দপ্তর (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)-এ আমামদর র্েুর্ 
প্রনেমবশীমর্ স্বাগে জার্াই। আজমর্র উমবাধমর্র অ্থন হল ব্রুর্নলমর্র অ্নধবািী এবং িারা শহর ও 
স্টদশ স্টথমর্ আগে অ্ভযাগেরা অ্বমশমষ জযামাইর্া উপ-িাগমরর প্রারৃ্নের্ স্টিৌন্দমযন প্রিানরে 
নর্উইয়র্ন  স্টপাোশ্রয় উপমভাগ র্রমে পামর।"  
  
স্টগটওম্বয় র্োের্াল বরম্বেের্ এবরয়ার সুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট স্টজর্ স্টর্ম্বসনবসয়ার্ িম্বলর্, "িনেশ বির 
আমগ আমশপামশর লাে লাে বানিন্দার জর্য এর্টি বমজন যর পাহাড়মর্ পনরষ্কার বনহরঙ্গমর্ অ্বগাহমর্র 
স্থামর্ রূপান্তনরে র্রার নবষয়টি িামমর্ িমল আমি। শানলন নিজম স্টেট পার্ন  বাস্তবায়র্ র্রমে স্থার্ীয় 
র্নমউনর্টি স্টর্োমদর ঐর্ানন্তর্োর এবং অ্ঙ্গরামজযর অ্িাধারণ অ্ংশীদানরমত্বর প্রময়াজর্ হয়। এই 
পার্ন  এের্ জর্িাধারমণর জর্য হাইনর্ং, িাইমর্ল িালর্া, নপর্নর্র্, দাাঁড় বাওয়া (paddle), এবং 
স্টর্বল বাইমর অ্বস্থার্ র্রাটা উপমভাগ র্রার জর্য জামাইর্া স্টব ওয়াইল্ডলাইফ নরনফউজ 
(Jamaica Bay Wildlife Refuge), ফ্লময়ি স্টবমর্ট নফল্ড (Floyd Bennett Field), জযার্ব নরি 
পার্ন  (Jacob Riis Park) এবং স্টফাটন  টিমল্ডর্ (Fort Tilden) এর মে স্টগটওময়র অ্র্যার্য রমত্নর 
র্যায় িবুজ স্থামর্র িমঙ্গ যুক্ত হল।"  
  
িাইক উইয়ম্বকন র সভাপবত ও প্রধার্ বর্িনাহী স্টকর্ পবডজিা িম্বলর্, "শানলন নিজম স্টেট পামর্ন  
নর্উইয়মর্ন  প্রথমবামরর মে বাইর্ লাইমেনর িালু র্রার স্টক্ষমে নর্উইয়র্ন  স্টেট পার্ন ি এর অ্ংশীদার 
হময় আমরা আর্নন্দে। নবর্ামূমলয িাইমর্ল ধার র্মর দইু িার্ার উপর উপনবষ্ট হময় নর্উইয়র্ন বািীরা 
এই পামর্ন র স্টিৌন্দযন এবং নর্মনলো উপমভাগ র্রমে পামর - এবং ো অ্র্য স্টর্ামর্া িাইমর্ল র্য়, 
বরং স্টর্বল বজন য স্টথমর্ উদ্ধার র্রা এবং পুর্ঃবযবহামরর জর্য নরিাইমর্ল-এ-বাইিাইমর্ল'ি 
(Recycle-A-Bicycle's) এর র্ানরগর র্েৃন র্ র্েুর্ র্মর িনজ্জে িাইমর্মল িমড়। আমরা গভর্নর 



এই িামবর্ বজন য স্টফলার স্থার্মর্ বড়, িুন্দর, গানড়-মুক্ত পামর্ন  পনরণে র্রার জর্য কুওমমা এবং 
োর দলমর্ ধর্যবাদ জার্াই যা িনেযই মহার্ শানলন নিজমমর প্রনে শ্রদ্ধা প্রদশনর্ র্মর।"  
  
িমুিেল স্টথমর্ 130 ফুট পযনন্ত উমচ্চ অ্বনস্থে র্েুর্ এই পার্ন  র্গরীর নর্িু িমবনাচ্চ স্থলভাগ দেল 
র্মর রময়মি, স্টযোর্ স্টথমর্ উত্তর-পনিমমর এম্পায়ার স্টেট নবনল্ডংময়র, স্টভরাজামর্া-র্যামরাজ নেজ ও 
পনিমম নর্উইয়র্ন  হারবার, এবং দনক্ষমণ জযামাইর্া উপ-িাগমরর দশৃয স্টদো যায়।  
  
1956 স্টথমর্ 1983 িাল পযনন্ত নর্উইয়র্ন  নিটি নিপাটন মমন্ট অ্ব িযানর্মটশর্ (New York City 
Department of Sanitation) র্েৃন র্ পনরিানলে িামবর্ স্টপর্নিলভানর্য়া ও ফাউমন্টইর্ এনভনর্উ এর 
বজন য স্টফলার স্থামর্ অ্বনস্থে এই স্থার্ আমগ র্েমর্া জর্িাধারমণর জর্য উন্মকু্ত নিল র্া। এিব বজন য 
স্টফলার স্থার্ বন্ধ র্রার পর র্গর র্েৃন পক্ষ এই ভূনম স্টগটওময় র্যাশর্াল নরমেশর্ এনরয়ার অ্ংশ 
নহিামব র্যাশর্াল পার্ন  িানভন মি হস্তান্তর র্মর। বজন য স্টফলার স্থার্গুমলা পুর্রুদ্ধামরর এর্টি প্রর্মল্পর 
মমধয নিল িিাবয ভনবষযে পুর্ঃবযবহারমর্ িহায়ো র্রার লমক্ষয অ্প্রমবশয প্লানের্ ও র্াদামাটির 
আবরণ এবং ভূনমর-নর্মি প্রনেবন্ধর্ স্থাপর্।  
  
প্রায় 1.2 নমনলয়র্  র্গমজর স্টবনশ বা প্রায় 100,000 িাম্প িার্ ভরার জর্য পযনাপ্ত পনরষ্কার মাটি 
এই স্থার্ জমুড় িার ফুট পযনন্ত গভীর র্মর িনড়ময় স্টদয়া হয়, স্টযোমর্ পমর 35,000 টির গামির 
স্টবনশ বৃক্ষ ও গুল্ম স্টরাপণ র্রা হয়। এিাড়া স্টপ্রইনর  াি এবং স্টদশীয় গািপালা যুক্ত র্রায় ক্ষয় 
স্টরাধ হয় যা উপকূলীয়  াি, জলাভূনম এবং বর্ভূনমর তবনিেযময় বাস্তুেন্ত্রমর্ উৎিানহে র্মর নবনভন্ন 
রর্ম পানে এবং অ্র্যার্য স্থার্ীয় বর্যপ্রাণীমর্ আরৃ্ষ্ট র্মরমি।  
  
জযামাইর্া স্টব রর্অ্যাওময় পার্ন ি র্র্িারভযানি পার্ন  তেনরর প্রাথনমর্ ধারণা পনরর্ল্পর্ায় অ্থনায়র্ 
র্মর। র্ময়র্ দশর্ ধমর এই গ্রুপ র্গর র্েৃন পক্ষমর্ এিব বজন য স্টফলার স্থার্ বন্ধ র্মর এর্টি পামর্ন  
পনরণে র্রার জর্য িাপ প্রময়াগ র্মর আিনিল।  
  
র্যাশর্াল পার্ন  িানভন ি এবং নর্উইয়র্ন  নিটির িামথ িুনক্ত অ্র্ুযায়ী, নিপাটন মমন্ট অ্ব ইমন্টনরয়র 
(Department of the Interior), র্যাশর্াল পার্ন  িানভন ি (National Park Service) এবং DEP 
এর িহমযানগোয় নর্উইয়র্ন  স্টেট পার্ন ি শানলন নিজম স্টেট পার্ন  গমড় েুলমি। এিব প্রনেষ্ঠার্ িামবর্ 
বজন য স্টফলার স্থার্গুমলার অ্বর্াঠামমা পনরিালর্ার র্াজ অ্বযাহে রােমব।  
  
2012 িামল িযাংর্নলর্ নি. রুজমভল্ট স্টফার নিিমি স্টেট পার্ন  (Franklin D. Roosevelt Four 
Freedoms State Park) এর পর শানলন নিজম স্টেট পার্ন  হল নর্উইয়র্ন  নিটিমে গভর্নর কুওমমা 
র্েৃন র্ উমবাধর্ র্রা নবেীয় স্টেট পার্ন । শানলন নিজম স্টেট পার্ন  হল এই র্গরীর আটটি স্টেট 
পামর্ন র এর্টি। স্টেট পার্ন ি কুইমি স্টবিওয়াটার পময়ন্ট স্টেট পার্ন  (Bayswater Point State 
Park) ও গযানি প্লাজা স্টেট পার্ন  (Gantry Plaza State Park), ব্রুর্নলমর্র ইে নরভার স্টেট 
পার্ন  (East River State Park), েযামটর্ আইলযামন্ডর স্টি নপট পন্ডি স্টেট পার্ন  (Clay Pit 
Ponds State Park), মযার্হাটামর্র স্টিনর্ ফমরল নরভারবযাঙ্ক স্টেট পার্ন  (Denny Farrell 
Riverbank State Park) এবং স্টোর্মে রবামটন া স্টিমমমন্ট স্টেট পার্ন  (Roberto Clemente State 
Park) পনরিালর্া র্মর থামর্।  



  
এিাড়াও অ্ঙ্গরামজযর অ্র্যে গভর্নর 2015 িামল বাফামলা হারবার স্টেট পার্ন  (Buffalo Harbor 
State Park) এবং 2017 িামল লং আইলযামন্ড হলর্র্ স্টেট পার্ন  নপ্রজাভন  (Hallock State Park 
Preserve) উমবাধর্ র্মরর্।  
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