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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িুেউইম্বকর গুরুত্বপূর্ন ব্রুকবলর্ (VITAL BROOKLYN) কবমউবর্টি প্লেগ্রাউন্ড
সম্পম্বকন যুগান্তকারী প্ল াষর্া প্লের্

1.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর P.S. 377 প্লেগ্রাউন্ডটি প্লসন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ গভর্ন র কুওম্বমার "ভাইটাল
ব্রুকবলর্" কবমউবর্টি উন্নয়র্ উম্বেোগ (Community Development Initiative) এর অংে
প্লেম্বটর "প্লেলথ অোক্রে অল পবলবসস (Health Across All Policies)" উম্বেোগম্বক সমথন র্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 200 Woodbine Street, Bushwick, Brooklyn এ অ্বস্থিত P.S.
377 আমেজাস্থির্া ববস্থর্মেয স্থিগটিয়ার স্কু মে (Alejandrina Benitez DeGautier School)
স্থিক্ষার্থীমের-র্কিাকৃ ত একটি র্তু র্ কস্থমউস্থর্টি বেগ্রাউন্ড উমবাধমর্র ব াষণা প্রোর্ কমরর্। 1.5
স্থমস্থেয়র্ মাস্থকনর্ িোমরর বেগ্রাউন্ডটি গভর্নর কুওমমার বেন্ট্রাে ব্রুকস্থেমর্র বস্থিত অ্িমের কামে
প্রময়াজর্ীয় েম্পে ব ৌঁমে বেয়ার একটি কস্থমউস্থর্টি উন্নয়র্ প্রকল্প, "ভাইোে ব্রুকস্থের্" উমেযামগর
অ্ংি, যা বুিউইমকর 34,189 বাস্থেন্দামের তামের বাস্থ়ি বর্থমক 10 স্থমস্থর্মের হাৌঁো েূরমের মমধয
েবুজ িামর্র েুস্থবধা প্রোর্ করমব।
"ভাইোে ব্রুকস্থের্ উমেযামগর মাধযমম আমরা েবুজ িামর্র অ্যামেে উন্নয়র্ এবং বেন্ট্রাে ব্রুকস্থেমর্র
েী নিায়ী োমাস্থজক, অ্র্থননর্স্থতক ও স্বািযগত ববষময েূরীকরমণ োহাযয করার বক্ষমে গুরুে ূণন েমক্ষ
স্থর্ময়স্থে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "বেগ্রাউন্ড বেই অ্েময প্রমেষ্টারই এক গুরুে ূণন উ াোর্ কারণ
বেগুমো েু ম্বমকর মমতা তরুণ স্থরবারবগনমক ামকন র প্রস্থত আকৃ ষ্ট কমর এবং স্থিশুমের জীবর্ভর
আউেমিার স্থবমর্াের্ উ মভামগ উৎোস্থহত কমর।"
"ভাইোে ব্রুকস্থের্ উমেযামগর মাধযমম আমরা জীবর্যাোর মামর্ান্নয়র্ কমর এবং ভস্থবষযমতর জর্য
ব্রুকস্থেমর্র রূ ান্তর টিময় এক র্তু র্ মর্থ এস্থগময় যাস্থি", প্ললম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ প্লোচু ল
িম্বলর্। "আধুস্থর্ক, স্থর্রা ে ও েহজগময বেগ্রাউন্ড ব্রুকস্থেমর্র াস্থর াস্থবনক অ্িে উন্নত করার এবং
স্থিশুমের স্থবমর্ােমর্র েুমযাগ কমর বেয়ার আমামের প্রমেষ্টার একটি বকিীয় অ্ংি। এই প্রকল্প
অ্র্থননর্স্থতক প্রবৃস্থি এবং স্থিশুমের ও স্থরবারবমগনর জীবর্যাোর মামর্ান্নয়র্ কমর অ্িেটিমত আমামের
উন্নয়র্ প্রমেষ্টামক অ্বযাহত রাখমে।"
2017 োমে শুরু হওয়া গভর্নর কুওমমার "ভাইোে ব্রুকস্থের্" উমেযাগ স্থর্উ ইয়কন বেমের েবমেময়
অ্র্গ্রের কময়কটি এোকামক েক্ষয স্থহমেমব স্থর্ধনারণ কমরমে। উমেযাগটি বেন্ট্রাে ব্রুকস্থের্ কস্থমউস্থর্টির

উ র গুরুে স্থেময় েবুজ িামর্র জরুস্থর প্রময়াজর্ীয়তা ূরমণ এমর্ এক িহমর কাজ করমে বযখামর্
73 িতাংি স্থর্ম্ম-আময়র এোকা প্রস্থত 1,000 বাস্থেন্দার জর্য 2.5 একর াকন েযান্ড র্থাকা স্থবষয়ক
িহমরর স্থর্ধনাস্থরত মার্েণ্ড ূরণ করমত বযর্থন হয়।
েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযান্ড (The Trust for Public Land), স্থর্উ ইয়কন বরাি রার্ারে (New
York Road Runners) এবং স্থর্উ ইয়কন বেে াকন ে (New York State Parks) এর
কমনকতন াগণ মঙ্গেবামর িার্ীয় ব্রুকস্থের্ স্থিক্ষার্থী, স্থিক্ষক ও স্থরবারবমগনর োমর্থ P.S. 377
আমেজাস্থির্া ববস্থর্মেয স্থিগটিয়ার স্কু মে স্থিক্ষার্থীমের-র্কিাকৃ ত বেগ্রাউমন্ডর স্থর্মনাণকাজ
আর্ুষ্ঠাস্থর্কভামব উমবাধমর্র অ্র্ুষ্ঠামর্ বযাগ বের্। 2020 োমের বেমন্ত উন্মুক্ত হমত যাওয়া
বেগ্রাউন্ডটিমত গাে াো, ামের ো ়িা, ূবনবতী ব ভার এবং অ্র্যার্য েবুজ অ্বকাঠামমাগত
উ করণ অ্ন্তভুন ক্ত র্থাকমব বযগুমো ঝম়ির েময় এক ইস্থি যনন্ত বৃস্থষ্টর াস্থর্ আেকামত ারমব।
বেগ্রাউন্ডটির র্কিা স্থিক্ষার্থীমের স্থেময় করামর্া হময়মে, যা তামের বামজে করা, ের কষাকস্থষ এবং
স্থরমবি স্থবজ্ঞামর্র মমতা জীবর্ েক্ষতা ও মূেযবার্ জ্ঞার্ অ্জনমর্ োহাযয কমরমে।
ভারপ্রাপ্ত প্লেট পাকনস কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "বেগ্রাউন্ডগুমো বকবে গুরুে ূণন
কস্থমউস্থর্টি স্থরমোেনই র্য় বরং বেগুমো েবুজ আেিন মার্থায় বরমখ স্থবেক্ষণতার োমর্থ র্কিা করা
হময়মে। প্রস্থতটি ভাইোে ব্রুকস্থের্ বেগ্রাউন্ড স্থর্উ ইয়কন স্থেটিমক উন্নত কমর এবং এই খাস্থে
িার্গুমোমক স্থর্উ ইয়কন বােীমের জর্য স্পন্দর্িীে েবুজ িামর্ স্থরণত হমত বেমখ আস্থম বরামাস্থিত।
আস্থম েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযান্ড, স্থর্উ ইয়কন বরাি রার্ারে এবং স্থর্উ ইয়কন স্থেটি স্কু েগুমোমত
র্থাকা আমামের অ্ংিীোরগণমক এই গুরুে ূণন উমেযাগ এস্থগময় বর্ওয়ার জর্য ধর্যবাে জার্াস্থি।"
কাটনার বিকলোন্ড, েে ট্রাে ফর পািবলক লোন্ড এর বর্উ ইয়কন প্লেট বডম্বরক্টর, িম্বলর্, "ব্রুকস্থের্
এবং বৃহত্তর স্থর্উ ইয়মকন র প্রমতযক বাস্থেন্দা বাস্থ়ি বর্থমক 10 স্থমস্থর্মের হাৌঁো েূরমে ভােভামব
রক্ষণামবক্ষণকৃ ত েবুজ িামর্র অ্যামেে াওয়ার অ্স্থধকার রামখর্। িরীরেেনা, স্থবমর্াের্ এবং
কস্থমউস্থর্টি-স্থবস্থডং এর প্রময়াজর্ীয় িার্ প্রোমর্র মাধযমম াকন গুমো েমগ্র কস্থমউস্থর্টির অ্বিার
উন্নয়র্ োয়। গভর্নর কুওমমার অ্গ্রগামী প্রকল্পমক োমমর্ এস্থগময় বর্য়ার উমেমিয বেমের োমর্থ কাজ
করার মাধযমম আমরা বেন্ট্রাে ব্রুকস্থেমর্ আমরা গুরুে ূণন েবুজ িার্ েৃস্থষ্টর প্রতযািা রাস্থখ।"
মাইম্বকল কোবপরাম্বসা, বর্উ ইয়কন প্লরাড রার্াম্বরর প্লপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িন ােী কমন কর্না, িম্বলর্,
"স্থর্উ ইয়কন বরাি রার্ার আমামের মুক্ত রাইস্থজং স্থর্উ ইয়কন বরাি রার্ারে (Rising New York
Road Runners) প্রকমল্পর আওতায় বে ৌঁ়িামর্া ও বখোর জর্য তরুণমের একটি আউেমিার িার্
প্রোমর্র উমেমিয P.S. 377 এ এই বেগ্রাউন্ড স্থর্মনামণর বক্ষমে েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযামন্ডর
অ্ংিীোর হমত ব মর গস্থবনত। আমরা 2016 োে বর্থমক েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযামন্ডর োমর্থ াৌঁেটি
বারার েবকটিমত বেগ্রাউন্ড স্থর্মনামণ কাজ কমর আেস্থে, কারণ েকমেরই অ্স্থধকার আমে একটি
েুন্দর, স্থর্রা ে কস্থমউস্থর্টি ামকন র অ্যামেে াওয়ার।"
কংম্বগ্রসওমোর্ বর্বেয়া প্লভলাজম্বকাম্বয়জ িম্বলর্, "বেগ্রাউন্ড, াকন এবং েবুজ িার্েমূহ কস্থমউস্থর্টির
এক গুরুে ূণন অ্ংি যা স্থিশুমের বখোধুো ও ভ্রমমণ উৎোস্থহত কমর। গভর্নর কুওমমার বর্তৃ মে
আমরা বেন্ট্রাে ব্রুকস্থেমর্ আমরা ববস্থি ববস্থি বেগ্রাউন্ড প্রস্থতষ্ঠা করস্থে, ভাইোে ব্রুকস্থেমর্র েবনজর্ীর্

প্রমেষ্টার মাধযমম আমামের েব স্থরবার, বন্ধুবান্ধব ও প্রস্থতমবিীর জর্য অ্স্থধকতর স্বািযেম্মত
কস্থমউস্থর্টি েৃস্থষ্ট করস্থে। আস্থম এই র্তু র্ বেগ্রাউন্ডটি উন্মুক্ত হওয়ার প্রতীক্ষায় রময়স্থে বযটি েস্থতযই
আমি ামির এোকার বিাভাবধনর্ করমব।"
প্লসম্বর্টর জুবলয়া সালাজার িম্বলর্, "স্থর্উ ইয়কন স্থেটির অ্র্যার্য কস্থমউস্থর্টিগুমোর তু ের্ায় বুিউইক
এর মমতা স্থর্ম্ম-আময়র কাোরি কস্থমউস্থর্টিগুমো ঐস্থতহাস্থেকভামব েবুজ িামর্র অ্যামেে বর্থমক
বস্থিত হময় আেমে। এই বাস্তবতার োমর্থ োমর্থ কাোরি মার্ুষমের বস্থিত করার আমরা অ্মর্ক
উ ায় আমামের েমামজ স্থবেযমার্ রময়মে। আস্থম আর্স্থন্দত বয গভর্নর কুওমমা এবং স্থর্উ ইয়কন বেে
াকন ে এই অ্স্থবোর েংমিাধমর্র েমক্ষ গ্রহণ করমে এবং আস্থম তামের োমর্থ স্থর্উ ইয়কন বেমের
প্রাস্থন্তক কস্থমউস্থর্টিগুমোর জর্য েুস্থবস্তৃ ত োমযতা প্রস্থতষ্ঠায় কাজ করার প্রতযািা রাস্থখ।"
এম্বসেবল সেসে এবরক এম. বডলার্ িম্বলর্, "বুিউইমকর স্থিশুমের তামের মক্ষ াওয়া েম্ভব এমর্
েব েবুজ িামর্র প্রময়াজর্ রময়মে। P.S. 377 এর স্থিক্ষার্থী ও কস্থমউস্থর্টির জর্য একটি র্তু র্
বেগ্রাউন্ড প্রোমর্র উমেমিয গভর্নর কুওমমার োমর্থ ভাইোে ব্রুকস্থেমর্ কাজ করমত ব মর আস্থম
গস্থবনত।"
এম্বসেবল সেসে মাবরযা প্লডবভলা িম্বলর্, " াকন এবং বখাোমমো জায়গা আমামের তরুণমের
স্বািযবার্ প্রাপ্তবয়স্কমত স্থরণত হওয়ার বক্ষমে গুরুে ূণন। আমামের বুিউইমকর কস্থমউস্থর্টির
বাস্থেন্দামের জর্য এই অ্স্থত প্রময়াজর্ীয় বেগ্রাউমন্ডর বযবিা করায় আস্থম গভর্নর কুওমমা এবং ভাইোে
ব্রুকস্থের্ উমেযাগমক ধর্যবাে জার্াই।"
ব্রুকবলর্ িারা (Brooklyn Borough) এর প্লপ্রবসম্বডন্ট এবরক এল. অোডামস িম্বলর্, "েবুজ িামর্র
অ্যামেে একটি গুরুে ূণন স্থবষয় যা আমি ামির অ্িে েমৃি হমত োহাযয কমর স্থকন্তু এখমর্া অ্মর্ক
স্থর্ম্ম-আময়র কস্থমউস্থর্টির হাৌঁো েূরমের মমধয িার্ীয় বাগার্ বা বেগ্রাউন্ড বর্ই। এ অ্বিার
স্থরবতন র্ করমত হমব। ব্রুকস্থের্জুম়ি এই স্থরমোেনগুমো ব ৌঁমে বেয়া এবং আমরা আমামের বারা এবং
আমামের িহমরর ভস্থবষযমত স্থবস্থর্ময়াগ করস্থে তা স্থর্স্থিত করার কামজ ভাইোে ব্রুকস্থেমর্র অ্ংিীোর
হমত ব মর আস্থম গস্থবনত। এো়িাও আমামের উস্থেত িহুমর কৃ স্থষর েুমযাগ েম্প্রোস্থরত করার জর্য
স্থবেযমার্ েম্পে বযবহামরর েম্ভাবর্া খস্থতময় বেখা। েকে বাস্থেন্দার জর্য েুিতর, অ্স্থধকতর েমৃি
ব্রুকস্থের্ স্থর্মনাণ অ্বযাহত রাখমত আস্থম গভর্নর কুওমমার োমর্থ কাজ করার প্রতযািা রাস্থখ।"
বর্উ ইয়কন বসটি কাউবিল সেসে রাফাম্বয়ল এসবপর্াল, জুবর্য়র িম্বলর্, "এটি বরামািকর েংবাে
বয ভাইোে ব্রুকস্থের্ উমেযামগর কেযামণ বুিউইক কস্থমউস্থর্টি এবং স্থবমিষত স্থিশুরা িীঘ্রই
আউেমিার স্থবমর্ােমর্র জর্য স্থর্রা ে েবুজ িামর্র অ্যামেে উ মভাগ করার মমতা একটি জায়গা
ামব। P.S. 377 এর স্থিক্ষার্থী ও আমি ামির অ্িমের জর্য এটি কাযনক্রমমর এক যমর্থা যুক্ত
বকিিে।"
P.S. 377 বেগ্রাউন্ডটি স্থর্স্থমনত হমব েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযামন্ডর স্থর্উ ইয়কন স্থেটি বেগ্রাউন্ড
প্রকমল্পর েহায়তায়। 1996 োে বর্থমক েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযামন্ডর স্থর্উ ইয়কন স্থেটি বেগ্রাউন্ড
প্রকল্প িহমরর োমর্থ একোমর্থ কাজ কমর াৌঁেটি বারামত প্রায় 200 এর ববস্থি স্কু ে ও কস্থমউস্থর্টি

বেগ্রাউন্ড র্কিা বা/ও স্থর্মনাণ কমরমে। স্থিক্ষার্থীমের স্থরমষবা বেয়ার ািা াস্থি, স্থর্উ ইয়কন স্থেটির
েব বেগ্রাউন্ড জর্োধারমণর জর্য েু টির স্থের্গুমোয়, স্কু মের র এবং স্কু মের স্থবরস্থতর েময় উন্মুক্ত
র্থামক যামত স্থিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা উভময়ই িারীস্থরকভামব েস্থক্রয় র্থাকার েুমযাগ ার্। প্রকল্পটি 160
একমরর ববস্থি অ্স্থতস্থরক্ত বেগ্রাউন্ড িার্ যুক্ত কমরমে যার মাধযমম প্রায় 4 স্থমস্থেয়র্ মার্ুষ স্থরমষবা
ামির্, যারা এই িার্গুমোর বকামর্া একটির 10 স্থমস্থর্ে হাৌঁো েূরমে বাে কমরর্।
েয ট্রাে ফর াবস্থেক েযান্ড এর াকন গুমো েবুজ অ্বকাঠামমাগত উ করণ বযমর্ ূবনবতী ব ভার
এবং েুস্থর্স্থেনষ্টভামব বাোইকৃ ত গাে াো িা র্ কমরমে। েবুজ অ্বকাঠামমার কর্থা স্থবমবের্া কমর াকন
স্থর্মনাণ করা ব়ি ধরমর্র ঝ়ি বর্থমক স্থর্উ ইয়কন স্থেটির প্রস্থতরক্ষামক উন্নত করমত োহাযয কমর।
ঝম়ির প্রবাহ স্থর্উ ইয়কন স্থেটির াস্থর্ স্থর্ষ্কাির্ বযবিামক স্থর ূণন কমর বফমে এবং অ্ স্থরমিাস্থধত
াস্থর্ র্েী ও েমুমে স্থর্ময় বফমে যা স্থরমবমির ক্ষস্থত োধর্ কমর। P.S. 377 এর বেগ্রাউন্ডটি
ঝম়ির েময় এক ইস্থি যনন্ত বৃস্থষ্টর াস্থর্ আেকামত ারমব যার ফমে াস্থর্ রাস্তা ও িাউর্ েমন
বেইমর্ স্থগময় ়িমব র্া। এো়িাও, বরা ণকৃ ত বৃক্ষগুমো কংস্থক্রে রাস্তার স্থগ্রমির মাঝখামর্ োয়ার
বযবিা কমর এবং বায়ুর মার্ উন্নত করার মাধযমম স্থর্উ ইয়কন স্থেটির জেবায়ুর উন্নস্থত োধর্
করমব।
গভর্নর কুওমমার 1.4 স্থবস্থেয়র্ মাস্থকনর্ িোমরর ভাইোে ব্রুকস্থের্ উমেযাগ আেটি একীভূ ত অ্িে
ের্াক্তকরণ ও বেখামর্ েী নিায়ী ববষময, বযমর্ িস্থতগত েস্থহংেতা এবং উচ্চ-অ্ভাবী
কস্থমউস্থর্টিগুমোয় বপ্রাস্থর্থত োস্থরেয, বমাকামবোয় এক জাতীয় েৃষ্টান্ত িা মর্ োহাযয করমব এমর্
স্থবস্থর্ময়াগ করার মাধযমম বেন্ট্রাে ব্রুকস্থের্ অ্িেমক রূ ান্তর করমত োয়। স্থবস্তৃ ত স্থরকল্পর্ায় উন্মুক্ত
িার্ ও স্থবমর্ােমর্র অ্যামেে বৃস্থি করামক েক্ষয স্থহমেমব স্থর্ধনারণ করা হময়মে, যার মমধয িাস্থেন
স্থেিম, ব্রুকস্থেমর্ জন্ম গ্রহণ করা একজর্ বট্রইেমেজার, স্থযস্থর্ প্রর্থম আস্থিকার্ আমমস্থরকার্
কংমগ্রেওমযার্, বেই োমর্থ বপ্রস্থেমিন্ট েপ্রার্থী প্রর্থম র্ারী ও আস্থিকার্ আমমস্থরকার্ স্থেমের্, এর
েম্মামর্ র্ামকরণকৃ ত র্তু র্ 407-একমরর বেে াকন টি োেু করা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। অ্স্থধকন্তু, আেটি
স্কু েইয়ািনমক কস্থমউস্থর্টি বেগ্রাউন্ড ও উন্মুক্ত িামর্ রূ ান্তমরর জর্য 10.6 স্থমস্থেয়র্ মাস্থকনর্ িোর,
প্রায় েুই িজর্ কস্থমউস্থর্টি গামিনর্ রূ ান্তমরর জর্য 3.1 স্থমস্থেয়র্ মাস্থকনর্ িোর এবং বেন্ট্রাে
ব্রুকস্থেমর্র োরটি স্থবমর্াের্ বকি েম্প্রোস্থরত করমত 1.8 স্থমস্থেয়র্ মাস্থকনর্ িোর প্রোর্ করা হমি।
ভাইোে ব্রুকস্থের্ গভর্নর কুওমমার "বহের্থ অ্যাক্রে অ্ে স্থেস্থেজ/বয়ে বান্ধব স্থর্উ ইয়কন " স্থর্বনাহী
আমেি বাস্তবায়মর্ েহায়তা কমর, যা বেে এমজস্থিগুমোমক েংস্থিষ্ট েকে প্রকল্প ও স্থেস্থেমত বয়েও স্বািয- বান্ধব কস্থমউস্থর্টির র্ীস্থতমাো অ্র্ুেরমণর স্থর্মেন ির্া বেয়। স্থবমিষত, ভাইোে ব্রুকস্থের্
স্বািযকর খাবার, স্থর্রা ে ও স্থরষ্কার আউেমিার াবস্থেক িামর্র অ্যামেে াওয়া এবং আউেমিার
স্থবমর্ােমর্র েুমযাগ প্রোস্থরত করায় েহায়তা কমর।
P.S. 377 বেগ্রাউন্ডটি ভাইোে ব্রুকস্থের্ উমেযাগ, স্থিক্ষা স্থবভাগ (Department of Education),
স্কু ে স্থর্মনাণ কতৃন ক্ষ (School Construction Authority), স্থর্উ ইয়কন বরাি রার্ারে এবং েয ট্রাে
ফর াবস্থেক েযান্ড এর অ্ংিীোস্থরমের মাধযমম বাস্তবায়র্ েম্ভব হময়মে।
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