
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা কবিয়ম্বকা বিম্বির র্তুর্ স্প্োম্বর্ ভ্রমণ কম্বরর্ এিং র্তুর্ "আন্ডার দ্ে কক" (UNDER 

THE K) পািবলক পাকন  বর্মনাম্বণর চুবি ক াষণা কম্বরর্  
  

বর্উ ইয়কন  কেট িবম িেিহাম্বরর অবিকার প্রদ্ার্, পাকা করা এিং প্রস্তুবত কাম্বির ির্ে 1 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার িেয় এিং ব্রুকবলম্বর্ কবিয়ম্বকা বিম্বির বর্ম্বচ সাত একর িায়গাম্বক একটি 

বিশ্বমাম্বর্র পািবলক ওম্বপর্ কস্প্ম্বস রূপান্তম্বরর ির্ে 6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর তহবিল প্রদ্ার্ 
কম্বর  
  

পািবলক কপ্রাগ্রাম কস্প্স এিং পাম্বকন র রূপায়র্ কদ্খা যাম্বি এখাম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ কজজয়মকা জিমজর জিতীয় স্প্যার্ ঘুমর দেমের্ এবং একটি 
চুজি দঘাষণা কমরমের্ যা "আন্ডার েয দক" এর প্রথম ও জিতীয় ধামের সমাজি ঘটামব - এটি 
একটি রূোন্তরমূলক প্রকল্প যা ব্রুকজলমর্ কজজয়মকা জিমজর জর্মচ প্রায় সাত একর জজমমক একটি 
জবশ্বমামর্র োবজলক দপ্রাগ্রাম দস্প্স ও োমকন  রূোন্তর করমব। এই চুজির আওতায় জর্উ ইয়কন  দেট 
েজরবহর্ অ্জধেির (New York State Department of Transportation, NYSDOT) র্থন ব্রুকজলর্ 
োকন  অ্যালাময়ন্স (North Brooklyn Parks Alliance, NBPA)-দক দেমটর ভূজম বযবহামরর অ্র্ুমজত 
জেমব - দযটি র্কশা এবং জর্মনামণ দর্তৃত্ব জেমে এবং দশষ েযনন্ত এই স্থার্ েজরচালর্া করমব ও 
রক্ষণামবক্ষণ করমব - যামত 2020 সামলর গ্রীষ্মকামলর মমধয দপ্রাগ্রাম শুরু করা যায়। গভর্নর 
কুওমমা আমরা দঘাষণা দের্ দয, জর্উ ইয়কন  দেট 1 জমজলয়র্ মাজকন র্ ডলার বযয় করমব োকা ও 
প্রস্তুজত কামজর জর্য, োশাোজশ এই প্রকমল্পর জিতীয় েযনাময়র জর্য েজরকজল্পত মূলধর্ জবজর্ময়ামগ 
সমূ্পণন তহজবল জেমত অ্জতজরি 6 জমজলয়র্ মাজকন র্ ডলার েরচ করমব।  
  
"দকউ জবশ্বাস কমরজর্ দয এই জিজটি র্য় বেমরর কম সমময় দশষ হমত োমর এবং আমরা োাঁচ 
বেমরই তা করমত সমথন হময়জে, আর দযমহতু স্থার্ীয় কজমউজর্টির জর্মনাণ প্রজিয়া সম্পন্ন করার জর্য 
সবজকেু সামথ আমে, তাই আমরা এই র্তুর্ োকন  এবং উন্মুি স্থার্ জর্ময় জচন্তার বাইমর জচন্তা করার 
জসদ্ধান্ত জর্ময়জে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তুর্ কজজয়মকা জিমজর জর্মচ থাকা জজম োমসনল জশল্প, 
কর্সাটন , জবমর্াের্ এবং অ্র্যার্য সবনজর্ীর্ বযবহামরর জর্য একটি োমকন  েজরণত হমত যামে যা 
কময়ক েশক ধমর আমশোমশর এলাকার উেকামর আসমব।"  
  
আগামী 29 আগে বৃহস্প্জতবার সকামল বযস্ত সমময়র আমগই কজজয়মকা জিমজর জিতীয় স্প্যার্ 
চলাচমলর জর্য েুমল দেয়া হমব। বৃহস্প্জতবার দভামর যার্জমটর জর্য দোলার আমগই কজমউজর্টি হমল 
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বাইক বা র্তুর্ জিমজর উের জেময় দহাঁমট যাওয়ার জর্য বুধবার েেুরু দথমক সন্ধ্যা 6 টা েযনন্ত 
জর্সাধারমণর জর্য দোলা থাকমব জিজটি।  
  
অোম্বসেবল সদ্সে কিাম্বসফ আর. কলন্টল িম্বলর্, "কজজয়মকা জিমজর জর্মচর জায়গামক এই র্তুর্ 
প্রকল্পটি োবজলমক ওমের্ দস্প্মস রূোন্তর করমব যা ঠিক এই কজমউজর্টির প্রময়াজর্। শুধু এই বহুমুেী 
জায়গাটি জর্উ ইয়কন বাসীমের বাইমর দবজশ সময় কাটামর্ার জর্য উৎসাজহত করমব র্া, এটি আমামের 
কজমউজর্টির জর্য শশজল্পক দপ্রাগ্রাম, তরুণমের দপ্রাগ্রাম এবং সব বয়মসর জবমর্ােমর্র মাধযমম 
েজরমবশর্ করমব। আজম গভর্নর কুওমমামক আমামের কজমউজর্টির এই চাজহোমক স্বীকৃজত দেওয়ার 
জর্য এবং এটিমক সফল করার জর্য সাধবুাে জার্াই এবং এই প্রমচষ্টার মাধযমম আমরা জশেজে দয 
আমরা আমামের অ্বকাঠামমা েুর্জর্নমনাণ কমর র্তুর্ ও সমতজ উোময় দসৌন্দযন ও উন্মুি স্থার্ দযাগ 
করমত োজর।"  
  
র্র্ন ব্রুকবলর্ পাকন স অোলাম্বয়ম্বের বর্িনাহী পবরচালক ককটি কডবর্ হরবভটি িম্বলর্, "আন্ডার েয 
দক একটি েরূেশী প্রকল্প দযটি জকভামব শহরগুমলা এবং র্তুর্ শহুমর োকন লযান্ড জবকামশর কামে দযমত 
োমর এবং যাওয়া উজচত দসটামক রূোন্তজরত কমর। এর উদ্ভাবর্ী েেমক্ষে র্তুর্ কজজয়মকা জিমজর 
র্তুর্ত্ব েেনর্ উম্মিু কমর এবং NBPA গভর্নর কুওমমামক আমামের কজমউজর্টির অ্বকাঠামমা, োকন  
এবং োবজলক দপ্রাগ্রাজমং এর জবজর্ময়ামগর জর্য প্রশংসা কমর।"  
  
"আন্ডার েয দক" র্ামম েজরজচত, র্তুর্ োবজলক দস্প্সটি োবজলক ওয়াকন  (PUBLIC WORK) এর 
মাধযমম জডজাইর্ করা হয়, টরমটা জভজিক লযান্ডমকে আজকন মটকচার দবটওময়র োজয়ত্ব জর্জিত কমরর্ 
যা টরমটার গাজডন র্ার এক্সমপ্রসওময়র জর্জপ্রয় োবজলক দস্প্স এর অ্ধীর্। দবটওময় দ্রুত েজৃষ্টোত 
অ্জন র্ কমর শহমরর প্রধার্ সাংকৃজতক আকষনণ জহমসমব। িমবধনমার্ এবং শবজচত্র্যময় চতুরকমে এ 
অ্বজস্থত, দক-এর অ্ধীমর্ এলাকার বতন মার্ উন্মুি স্থামর্র অ্েশর্গুমলার মমধয একটি শূর্যতা েূরণ 
করমব। অ্র্যার্য ঐজতহযবাহী োকন  দথমক জভন্ন একটি সহমযাজগতামূলক কল্পয স্থার্ জহমসমব, এই দক-এর 
অ্ধীমর্ প্রকৃজতর প্রমণামোলতা এবং ব্রুকজলর্ এর শবজচত্র্যময় জর্মগাষ্ঠীর সংকৃজত উেযাের্ করা হমব।  
  
জজমর েণূন বযবহামরর জর্য NYSDOT এর সামথ চুজির মাধযমম এই প্রকমল্পর একটি েযনায় এজগময় 
যামব, যার মমধয রময়মে োবজলক ওয়ামকন র র্কশার উের জভজি কমর োমকন র দঘর শতজর, ভজবষযৎ 
আবাে এলাকার প্রস্তুজত, এবং জেচ রাস্তা স্থাের্। দমমমাজরয়াল দড 2020 যত দ্রুত সম্ভব শুরু 
করমত এটি দস্প্মসস প্লান্ড দপ্রাগ্রাজমং দক স্বীকৃজত জেমব। জিতীয় ধামের জর্য েণূন অ্থনায়র্ও জস্থত, এই 
প্রজিয়া আমরা দস্প্স বজধনত করমত অ্জতজরি োকন  উোোর্ উন্নত করমত োমর। এই প্রকমল্পর জিতীয় 
েযনাময়র মমধয রময়মে এমর্ উোোর্ যার মমধয রময়মে: লযান্ডমকেড আাঁধামরর সমে উেযামর্র জর্জেনষ্ট 
এলাকা, বসার জায়গা ইর্েল করা, গাে লাগামর্া এবং জডজাইর্ করা এবং দর্টিভ প্লযাজটং এর 
উের গুরুত্বামরাে সহ লযান্ডমকেড বাগার্ করা।  
  
"আন্ডার েয দক" োকন টি সাংকৃজতক ও জবমর্াের্মূলক গন্তবয জহমসমব বযবহার করা হমব এবং 
েজরমবশগত জশক্ষার সুমযাগ প্রোর্ করমব। েজরকজল্পত জবশাল জশল্প কক্ষগুমলা সজৃর্শীল প্রকামশর জর্য 
জায়গা প্রোর্ করমব, যার মমধয রময়মে জবশাল আকামরর সবনজর্ীর্ জশল্প প্রকল্প যা আমলা, শব্দ ও 
ভাকাযন কমন জর্গমব্দধ করমব এবং অ্র্-সাইট আটন স এডুমকশর্ দপ্রাগ্রাজমং যা স্থার্ীয় জর্মগাষ্ঠীমক 



অ্ন্তভুন ি করমব। উেরন্তু, র্থন ব্রুকজলর্ োকন  অ্যালাময়ন্স সাইট-দস্প্জসজফক জমউজজক, জসমর্মা এবং 
কমনকান্ডগুমলা জবকজশত করার েজরকল্পর্া কমরমে যা মহাকামশর অ্র্র্য উোোর্গুমলামক যিু কমর। 
জবমর্াের্মূলক সুমযামগর জর্য, এই অ্যালাময়মন্সর েজরকল্পর্া করা হময়মে দয, শহমরর জবজভন্ন প্রামন্তর 
অ্জধকাংশ উন্মুি জায়গায় দরামাঞ্চকর িীডা কাযনিমমর জর্য অ্র্মুজত প্রোর্ করা হয়, যার ফমল 
দেয়াল আমরাহণ দথমক শুরু কমর সাইমকল োমম্পর েথ েযনন্ত যাওয়া যায়। োমকন র োাঁজডর সাজন্নধয 
আরও একটি শিমোি েজরমবশ কমনসজূচর কথা জার্ামব, জশক্ষামলূক কমনশালা দথমক শুরু কমর 
দর্ৌকা বাইচ সহ েজরবার-বান্ধ্ব চারা দরােমণর ইমভমটর বযাোমরও জার্ামব।  
  
জিজমক জঘমর জর্মগাষ্ঠীর জর্য উন্নত সরকাজর সুমযাগ-সুজবধার দক্ষমত্র্ ঐজতহাজসক কজজয়মকা জিজ 
প্রকমল্পর ফলাফল জর্জিত করমত "আন্ডার েয দক" এর েজরকল্পর্া দেমটর সাম্প্রজতক প্রমচষ্টা। 
জডমসম্বর 2018 এ, জগ্রর্েময়মট জিমজর ব্রুকজলমর্র োমশ সামজন ট উইজলয়াম দোহাটিন  োকন  (Sergeant 
William Dougherty Park) েুমল দেওয়া হয়। সরকাজর োকন টি সম্প্রসাজরত করা হয় এবং 
কজজয়মকা জিজ-এর জর্মনাণ প্রকমল্পর অ্ংশ জহমসমব সমূ্পণন র্তুর্ভামব সাজামর্া হয় এবং এর মমধয 
একটি দেলার মাঠ, দকট োকন , বামকটবল দকাটন , হযান্ডবল দকাটন  এবং একটি দে শাওয়ার সম্বজলত 
জলমকলীর এলাকা ও একটি কমমফাটন  দেশর্ যুি করা হময়মে। আধজুর্ক, প্রাকৃজতক সজুবধা এই 
জর্মনামণর েুমরাটি জমুডই থাকমব। 2022 সামলর মমধয কুইমন্সর োমশ একটি র্তুর্ োকন  জর্মনাণ সমাি 
হমব। কজজয়মকা জিজ-এর প্রকল্প সীমার মমধয স্থার্ীয় সডকসমূমহ সডমকর দসৌন্দযনবধনক  
দযমর্- আমলাকসজ্জ্বা, গাে লাগামর্া এবং র্তুর্ সাইডওয়াকসমূহও স্থাের্ করা হমে।  
  
কজজয়মকা জিজ প্রকল্প েূমবনর 80-বেমরর েরুমর্া জিজমক প্রজতস্থাের্ কমর, যা প্রথমম 1939 সামল 
রাষ্ট্রেজত রুজমভল্ট প্রশাসমর্র অ্ধীমর্ েটুি র্তুর্ অ্তযাধুজর্ক, দকবল-সম্বজলত জিজ, একটি  
কুইন্স-বাউন্ড এবং একটি ব্রুকজলর্-বাউন্ডসহ েুমল দেয়া হয়। কজজঅ্মকা জিজ হমলা 1964 সামলর 
দভরাজামর্া জিজ এর ের দথমক জর্উ ইয়কন  জসটিমত প্রথম র্তুর্ বড জিজ িজসং জর্মনাণ। 
বৃহস্প্জতবার সকাল দথমক কুইন্স-গামী জিজটির োাঁচ দলর্ জেময় যার্বাহর্ চলাচল করমব এবং একটি 
েৃথক ব্রুকজলর্-গামী জিজর চারটি দলর্ থাকমব, োশাোজশ মযার্হাটমর্র েশনর্ীয় অ্ংশ জেময়  
20-ফুট-চওডা সাইমকল চলাচল/হাাঁটার রাস্তা হমব। উভয় জিমজ দসাল্ডার সংমযাগ করা হময়মে, 
দযোমর্ বতন মামর্ একটিরও অ্জস্তত্ব দর্ই। সডমকর ঢালও আর্ুমাজর্ক 35 ফুট কজমময় আর্া হময়মে, 
ফমল জিজর উের ট্রাক এবং অ্র্যার্য বড যার্বাহমর্র সামঞ্জসযেণূন গজত বজায় রাোর জর্য সহজ 
- যা যার্জট কমামত সাহাযয কমর। 2017-এর এজপ্রল মামস র্তুর্ কুইন্স-গামী জিমজ যার্ চলাচল 
বন্ধ্ কমর দেওয়া হয় এবং প্রকমল্পর 1 ধাে সম্পন্ন করার জর্য জবেযমার্ জিজটি অ্েসারণ করা 
হয়।  
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