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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ডেবর্ ডেম্বরল বরভারিোঙ্ক ডেট পাম্বকন (DENNY FARRELL RIVERBANK
STATE PARK) পারেবমন িং আটনম্বের জর্ে 2.8 বমবলয়র্ মাবকনর্ েলাম্বরর রিাটন ডেোবরক বিথ
ডেন্টার (ROBERT FREDERICK SMITH CENTER) উম্ববাধর্ করার কথা ড াষণা কম্বরম্বের্।

বিবর্ম্বয়াগকারী এিিং জর্বিতৈষী রিাটন ডেম্বেবরক বিথ 1 বমবলয়র্ মাবকনর্ েলার উপিার বারা
েমবথন ৈ োিংস্কৃবৈক পারেরমোন্স ডেন্টার পুর্রুজ্জীবিৈ করার প্রকল্প

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ হারলমমর ডেনর্ ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন পােন নমনিং আটনমের
জর্য রব্াটন ডেমেনরক নিথ ডেন্টার উমবাধর্ করার কথা ড াষণা কমরর্। উমবাধর্ী অ্র্ুষ্ঠার্টি
উদযাপর্ করা হমব্ দয লাে ড া উইথ নেমের্ কলব্াটন (The Late Show with Stephen
Colbert) ব্যান্ডনলোর জর্ ব্াটিমের োমথ, আর তার োমথ েমামজর নকছু েব্নানধক প্রনতভাব্ার্
নকছু ন ল্পীমদর োমথ। পারেরমযান্স ডেেটি জর্নহততষী এব্িং নভো ইকুযইটি পাটনর্ামেনর (Vista
Equity Partners) প্রনতষ্ঠাতা, ডেযারমযার্ ও নেে অ্পামরটিিং অ্নেোর রব্াটন ডেমেনরক নিমথর
2.8 নমনলযর্ মানকন র্ েলামরর েিংস্কামরর ডেনেনলটি পুর্ব্নােমর্র ডমাট খরমের 1 নমনলযর্ মানকন র্
েলার দামর্র স্বীকৃ নতস্বরূপ র্ামকরণ করা হমযমছ।
"ডেনর্ ডেমরমলর আদম নর মমেলটি নছল ভাল েরকামরর মূল, কারণ এটি এমর্ নকছু করার নব্ষয
েম্পমকন নছল যা মার্ুমষর জীব্মর্ এক প্রকৃ ত পাথনকয েৃনি কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই
র্তু র্ পারেরমযান্স আটনে ডেন্টারটি ঠিক ডেই কাজই করমব্, আমামদর ডেট পাকন নেমেমমর একটি
গহর্ামক েমৃদ্ধ করমব্ এব্িং েমাজ ও তার ব্াইমরর অ্েিংখয জীব্র্মক ে ন করমব্। এটি ডেনর্
ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন র জর্য এমকব্ামর উপযুক্ত এব্িং নর্উ ইযকন পনরব্ার রব্াটন ডেমেনরক
নিমথর কামছ কৃ তজ্ঞ ডেটি হমত োহাযয করার জর্য।"
"পুর্রুজ্জীনব্ত ডেনর্ ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন র পারেনমনিং আটনে ডেন্টারটি অ্ঞ্চলটিমক র্ার্া
নিযাকলাপ, োিংস্কৃ নতক এব্িং নব্মর্াদর্মূলক কাজকমমন এলাকাটিমক পনরপূণন করমব্", ডলম্বের্োন্ট
গভর্ন র কোবথ ডিাচু ল িম্বলর্। "দয পারেনমনিং আটনমের জর্য রব্াটন ডেমেনরক নিথ ডেন্টার
এছাডাও োরা ব্ছর জুমড েমাজ় এব্িং ন ক্ষামুলক কমনেূেীমত অ্িং গ্রহমণর জর্য ন শুমদর এব্িং
পনরব্ারগুনলমক েুমযাগ প্রদার্ করমব্। এই ডেনেনলটিটি ব্ছমর হাজার হাজার ডলাকমক এলাকার
মার্ুমে একনিত কমর, স্থার্ীয পযনটর্ ন ল্পমক ব্ৃনদ্ধ কমর এব্িং োমনগ্রক অ্থনর্ীনতমক নক্ত ালী কমর।"
োিংস্কৃ নতক পারেমনযান্স ডকন্দ্রটি নরভারব্যামঙ্কর েব্নানধক জর্নপ্রয এব্িং প্রাণব্ন্ত বব্ন িযগুনলর মমধয
একটি নহোমব্ কাজ কমর - প্রনত ব্ছর ব্হু োমানজক, ন ক্ষাগত, এব্িং কমনক্ষমতা েম্পনকন ত

নিযাকলাপ এব্িং ইমভন্টগুনলর ডহাে কমর। ব্যামল, জযাজ এব্িং অ্মকন স্ট্রা পারেরমযান্স ডথমক শুরু
কমর ক্লাে, গ্রীষ্মকালীর্ কযামম্পর নিযাকলাপ এব্িং কনমউনর্টি ডপ্রাগ্রামগুনল েহ, এই ডেনেনলটি ব্ছমর
60,000 এরও ডব্ন মার্ুষমক স্বাগত জার্ায।
"পারেনমনিং আটনে ডেন্টারটি েব্ েময এই এলাকার োিংস্কৃ নতক ব্ুমর্ামটর এক মূলযব্ার্ অ্িং । েঙ্গীত
এব্িং ন ল্প মার্ুষমক একনিত কমর এব্িং আমামদর েমাজমক নক্ত ালী কমর", রিাটন ডেম্বেবরক বিথ
িম্বলর্। "ডকন্দ্রটি আধুনর্কীকরণ করার আমার কামছ ভীষণ অ্থনব্হ কারণ এর প্রভাব্ তার
পনরধীর ব্াইমর অ্মর্কখানর্ নব্স্তার কমর, েমস্ত পনরব্ার এব্িং েম্পাদর্কারীমদর জীব্মর্, যারা
অ্র্ুমপ্ররণা ডপমযমছর্ একনিত হব্ার এব্িং তামদর কল্পর্া, প্রনতভা এব্িং হারমলমমর জর্য ভালব্াো
পরেমরর মমধয ভাগ কমর ডর্ওযার।"
জযাজ নপযামর্াব্াদক জর্ ব্াটিমের একটি পােন মনযান্স নর্ময ডকন্দ্রটি উমবাধর্ করা হমব্, এই
েম্প্রদামযর েব্ ডেময প্রনতভাব্ার্ ন ল্পীমদর নকছু েম্পাদর্ বারা েন্ধ্যাটি মুখনরত হমব্। ব্টিমে
নব্নভন্ন ধরমণর েঙ্গীত ন ল্পীর োমথ ডরকেন কমরমছর্ এব্িং পােন রম কমরমছর্ এব্িং নর্যনমত তার
ব্যান্ড ডে নহউমযামর্র োমথ ভ্রমণ কমরর্ এব্িং রামত দয ডলট ড া ইউথ নেমের্ কলব্ামটন আনব্ভুন ত
হমযমছর্ ব্যান্ডনলোর এব্িং নমউনজকাল নেমরক্টর নহোমব্। ব্াটিমে দয আটলানন্টমকর (The
Atlantic) েঙ্গীত পনরোলক এব্িং হারমলম র্যা ার্াল জযাজ নমউনজযামমর (National Jazz
Museum) নিমযটিভ নেমরক্টর নহমেমব্ও কাজ কমরর্। অ্র্যার্য পােন রমারমদর মমধয মানেনিং
ডকাব্ররাে, হামলনম ডরমর্োাঁ কযার, ডেনলে োনলনিং এনলযট, কযাটানলে ডকাযামটনট, জযাজ ট্রামম্পটার
যানরে ডক্লযটর্ এব্িং NYO-মানকন র্ যুক্তরামের উইন্ড কুইমন্টট অ্ন্তভুন ক্ত।
ভারপ্রাপ্ত ডেট পাকনে কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইে িম্বলর্, "প্রকল্পটি ডকন্দ্রটিমক ডরাতা েদেযমদর
কামছ আমরা ডব্ন স্বাগত কমর তু লমব্ এব্িং উৎপাদর্ মূলয ব্ৃনদ্ধ করমব্, পামকন র এই নপ্রয
এলাকাটিমত আরও ডব্ন প্রাণব্ন্ততা নর্ময আেমব্। আনম গভর্নর কুওমমা, রব্াটন ডেমেনরক নিথ
এব্িং েকল অ্িং ীদামরর কামছ কৃ তজ্ঞ ডেনর্ ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন র েমৃনদ্ধর উমেম য
অ্ঙ্গীকারব্দ্ধতার জর্য।"
বকম এবলমার্, OSI েভাপবৈ ও প্রধার্ বর্িন ািী কমন কৈনা, িম্বলর্, "এই োিংস্কৃ নতক পােন মনযান্স
ডকন্দ্রটি আপমগ্রে করার জর্য এব্িং এই স্থার্টি ন ল্পকলামক উপমভাগ করার জর্য োমানজকীকরণ,
উদযাপর্, এব্িং অ্নভজ্ঞতার জর্য স্থার্টি যারা ব্যব্হার কমরর্ তামদর েকমলর োমনগ্রক অ্নভজ্ঞতা
ব্াডামর্ার উমেম য এই উমেজর্াপূণন প্রকমল্প ওমপর্ ডেে ইর্নেটিউট (Open Space Institute,
OSI) তার ভূ নমকা পালর্ করমত পারার জর্য গনব্নত। এই প্রকমল্পর প্রনত তামদর ডর্তৃ ত্ব ও
প্রনতশ্রুনতর জর্য রব্াটন নিথ এব্িং লুনে রকমেলার ওযামলটনস্কমক ধর্যব্াদ। আমরা োেন পনরব্ার,
অ্যালমেে নপ. ডলার্ োউমন্ড র্, রকমেলার োউমন্ড র্ (Rockefeller Foundation), রকমেলার
ব্রাদােন োন্ড এব্িং পােনর্ে েযানমনল োউমন্ড মর্র েমথনমর্র জর্য আমরা কৃ তজ্ঞ, যারা এই
েম্প্রদামযর ড ৌখীর্ ব্স্তুটির পুর্জনাগরণমক ব্াস্তব্াযমর্র জর্য OSIডত ডযাগদার্ কমরর্।"
বর্উ ইয়কন ডেম্বটর পাকন কাউবন্সম্বলর (New York State Council of Parks) েভাপবৈ লুবে
রকম্বেলার ওয়াম্বলটজবস্ক িম্বলর্, "এই অ্র্ুজ্জ্বল অ্নেমটানরযামটি একটি অ্োধারণ পারেনমনিং আটনে

এব্িং েঙ্গীত, র্ৃতয এব্িং হানেমত ভরপুর এক োমানজক স্থার্ নহমেমব্ রূপান্তনরত হমত ডদখমত পাওযা
ডরামাঞ্চকর। আনম রব্াটন এে. নিথ এব্িং এই র্তু র্ োিংস্কৃ নতক ডকন্দ্রমক েমথনর্ করার জর্য েব্াই
যারা এনগময এমেনছমলর্ তামদর প্রনত কৃ তজ্ঞ, যা আনম নর্নিত ডয, পরব্তী ব্হু প্রজমের জর্য
েম্প্রদামযর কাযনকলামপর একটি প্রাণব্ন্ত ও আর্ন্দদাযক স্থার্ হময থাকমব্।"
বেম্বর্টর রিাটন জোকের্ িম্বলর্, "পারেনমনিং আটনমের জর্য রব্াটন ডেমেনরক নিথ ডেন্টামরর
পুর্ব্নাের্ েম্পূণন হমত ডদখা খুব্ই আর্মন্দর। আনম নমিঃ নিথ, গভর্নর কুওমমা এব্িং অ্র্যার্য
েব্নজর্ীর্ এব্িং ব্যনক্তগত অ্িং ীদারমদর ধর্যব্াদ জার্াই যারা এই উন্ননতগুনলমক করা েম্ভব্ কমর
তু মলমছর্। এই ডেমেনলটি আমার ডজলামত ডয েমস্ত েমৎকার ডপ্রাগ্রানমিং আকষনণ করমব্ তা ডদখার
জর্য উেুখ। আমার েব্ ডেময পছমন্দর ডমন্টর প্রযাত ডেনর্ ডেমরমলর উেরানধকারমক েম্মার্
করার জর্য এই প্রকল্পটি একটি দুদনান্ত উপায।"
বেম্বর্টর ব্রায়ার্ এ. ডিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "আনম আর্নন্দত ডয এই র্তু র্ ডেনেনলটিটি ডেনর্ ডেমরল
নরভারব্যাঙ্ক ডেট পাকন হারমলমমর ব্ানেন্দামদর পনরমষব্া প্রদার্ করা োনলময ডযমত এব্িং তামদর
একটি পারেনমনিং আটনে স্থামর্র অ্যামেে প্রদার্ করমত ডদমব্। আমামদর পাকন গুনল আমামদর এলাকার
এব্িং েমামজর একটি গুরুত্বপূণন অ্িং - েিংেদ েদেয ডেমরল নর্উ ইযকন ডেট তার উেরানধকারমক
েম্মার্ জার্ামর্ার জর্য যা করমছ তার জর্য গনব্নত হমতর্।"
েিংেদ েদেে আল ডটলর িম্বলর্, "রব্াটন এে. নিমথর উদার েমথনর্ হারমলমমর একটি নপ্রয
প্রনতষ্ঠার্মক র্তু র্ জীব্র্ নদমযমছ। প্রনত ব্ছর লক্ষ লক্ষ নর্উ ইযকন ব্ােীরা ডেনর্ ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক
ডেট পাকন ডয েুনব্ধাগুনল প্রদার্ কমর তা উপমভাগ কমরর্ এব্িং এখর্ এই অ্নব্শ্বােয উপহার এব্িং
ডব্েরকানর ও েরকানর অ্িং ীদারমদর উদারতার কারমণ, হারমলম আগামী ব্হু ব্ছর ধমর ব নল্পক
অ্নভব্যনক্ত এব্িং কমনক্ষমতার ডকন্দ্র নহোমব্ তার স্থার্ ব্জায রাখমব্।"
মোর্িাটার্ ডিাম্বরা ডপ্রবেম্বেন্ট ডগল ব্রুয়ার িম্বলম্বের্, "যখর্ আপনর্ েমামজর মূলযব্ার্ েম্পদগুনলর
কথা ভামব্র্, তখর্ ডেনর্ ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন র োিংস্কৃ নতক পারেরমমন্স আটনে
ডেন্টারটির কথা অ্নব্লমে মমর্ আমে। এই েুন্দর পারেরমযান্স আটনে ডকমন্দ্রর েিংস্কামরর জর্য আনম
অ্ব্দার্ রাখমত ডপমর আর্নন্দত, এব্িং আনম এই আিযনজর্ক প্রকমল্পর অ্থনাযমর্র জর্য যারা একমি
কাজ কমরমছ এমর্ েকলমক আনম ধর্যব্াদ জার্াই।"
বর্উ ইয়কন বেটি কাউবন্সম্বলর েদেে মাকন ডলবভর্ িম্বলর্, "কমযক দ ক ধমর, নরভারব্যাঙ্ক ডেট
পাকন আমামদর মযার্হাটার্ েমামজর অ্েিংখয েদমেযর জর্য একটি মূলযব্ার্ েম্পদ হময রমযমছ। আনম
রব্াটন নিমথর অ্োধারণ উদারতা এব্িং েমস্ত অ্িং ীদারমদর অ্ঙ্গীকারব্দ্ধতার প্র িংো কনর যারা
ডকন্দ্রটির পুর্রুজ্জীব্র্ যামত আিযনজর্ক নব্মর্াদর্মূলক এব্িং কমনক্ষমতা েুমযাগ প্রদার্ করা োনলময
ডযমত পামর তা নর্নিত কমর।"
েু েন অগন ার্াইম্বজেম্বর্র (Durst Organization) আম্বলকজান্ডার েু েন িম্বলর্, "ডেনর্ ডেমরল
নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন র পারেনমনিং আটনমের জর্য রব্াটন ডেমেনরক নিথ ডেন্টামরর পুর্রুজ্জীব্মর্
এক ভূ নমকা নর্মত ডপমর আমরা গনব্নত। প্রকল্পটি OSI এব্িং নর্উ ইযকন ডেট অ্নেে অ্ে পাকন ে

এন্ড নরনিময মর্র (Office of Parks and Recreation) মমধয এক উমেজর্াপূণন েহমযানগতা নছল,
যা আপার মযার্হযাটামর্র জর্য একটি েুন্দর োিংস্কৃ নতক ও পারেমনযান্স ডকন্দ্র গমড ডতালার উমেম য
জর্নহততষী েম্প্রদায এব্িং ডব্েরকানর ডেক্টমরর েুনব্ধা গ্রহণ কমরনছল।"
আলম্বেে বপ. ডলার্ োউম্বন্ডেম্বর্র (Alfred P. Sloan Foundation) বেবর্য়র ভাইে ডপ্রবেম্বেন্ট
বলম্বেল বলর্ িম্বলর্, "ডেনর্ ডেমরল নরভারব্যাঙ্ক ডেট পামকন র আপমগ্রে করা কালোরাল
পারেরমযান্স ডেন্টামরর উমবাধর্ী পযনাময উপনস্থত থাকা অ্তযন্ত উমেজর্াপূণন। উন্ননতগুনল এব্িং
প্রযুনক্তগত উন্নযর্ ইনতমমধয ব্যব্হার করা নেনভক এব্িং পােন রমযান্স ডকমন্দ্রর মার্ ব্ৃনদ্ধ করমব্।"
নর্উইযকন নেটি নরনজওর্াল পাকন ে কনম র্ (New York City Regional Parks Commission)
এব্িং ডর্োরাল ডহনরমটজ ট্রামের (Natural Heritage Trust) োমথ অ্িং ীদানরমত ওমপর্ ডেে
ইর্নেটিউট বারা শুরু হওযা কযানপটাল কযামম্পইমর্ নিমথর উপহার েব্ ডেময ব্ড অ্ব্দার্, যা
েরকানর ও ডব্েরকানর অ্র্ুদার্ ও দার্গুনলমত প্রায 2.8 নমনলযর্ মানকন র্ েলার ডজাগাড কমরমছ।
অ্র্যার্য প্রধার্ েহাযতা এমেমছ লুনে আর. ওযামলটনস্ক, মযামর্নজিং নেমরক্টর (MD), েু েন
অ্গনার্াইমজ র্, আলমেে নপ. ডলার্ োউমন্ড র্ এব্িং দয রকমেলার োউমন্ড র্ ডথমক এমেমছ।
গভর্নর কুওমমার নর্উ ইযকন পাকন ে 2020 (NY Parks 2020) ডপ্রাগ্রাম এব্িং প্রযাত েিংেদ েদেয
ডেনর্ ডেমরমলর কাছ ডথমক েরকারী েহাযতা পাওযা ডগমছ, যার জর্য গত ব্ছর পাকন টির আব্ার
র্ামকরণ করা হমযনছল, এব্িং ডেই োমথ মযার্হাটার্ ডব্ামরার ডপ্রনেমেন্ট ডগল এ. ব্রুযার এব্িং নর্উ
ইযকন নেটি কাউনন্সমলর েদেয মাকন ডলভাইমর্র ডথমকও েহাযতা পাওযা যায।
গভর্নর কুওমমার ডর্তৃ মত্বর অ্ধীমর্, নর্উ ইযকন ডেট ব্ানহযক নব্মর্াদর্ প্রোনরত করার এব্িং
পাকন গুনল উন্নত করমত ঐনতহানেক অ্ঙ্গীকারব্দ্ধতা প্রদ নর্ করমছ। গভর্নমরর নর্উ ইযকন পােন
2020 কাযনিম একটি ব্হু-ব্ানষনক অ্ঙ্গীকারব্দ্ধতা ডেট পাকন নেমেমমক পুর্রুজ্জীনব্ত করার জর্য.
2019-20 োমলর ডেট ব্ামজট এই উমদযামগর জর্য 110 নমনলযর্ মানকন র্ েলার ব্রাে কমরমছ।
নর্উ ইযকন ডেট অ্নেে অ্ে পােন, নব্মর্াদর্ ও ঐনতহানেক েিংরক্ষণ (New York State Office
of Parks, Recreation and Historic Preservation) 250টিরও ডব্ন স্বতন্ত্র পামকন র, ঐনতহানেক
স্থার্, গলে ডকােন, ডর্ৌকার াট ও নব্মর্াদর্মূলক ভ্রমণপমথর তত্ত্বাব্ধার্ কমর, ডয গুমলা ডদখমত
প্রনত ব্ছর 74 নমনলযর্ মার্ুষ আমের্। এই নব্মর্াদর্মুলক এলাকাগুনল েম্পমকন তমথযর জর্য,
ডদখুর্ parks.ny.gov।
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