
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা রিাম্ব ন্ া বিম্বমম্বে স্টে্ পাকন  ও সম্বরাির রূপান্তরকরম্বের জর্ে প্রায় 100 বমবলয়র্ 

ডলার অর্ন িরাম্বের কর্া স্ট াষো কম্বরম্বে  
  

স্টসইসাম্বর্ সামার ইয়ুর্ এমপ্লয়ম্বমে স্টপ্রাগ্রাম (Summer Youth Employment Program)  
  

র্তুর্ভাম্বি বডজাইর্ করা সম্বরাির সম্পেূনকরে, আপার প্লাজার সংস্কার এিং বর্উ ইয়কন  বসটির 
প্রর্ম স্টে্ পাম্বকন র র্তুর্ অোর্ম্বলটিক বিল্ডস কোপ এর িোপক সংস্কাম্বরর কাজ যা স্টেরম্বলম র্দী 

িরাির প্লিতা িৃবি করম্বি এিং ির্ো প্রবতম্বরাম্বে সোয়তা করম্বি,  
  

তার জর্ে 44 বমবলয়র্ ডলার অর্ন িরাম্বের কর্াও স্ট াষো কম্বরম্বের্  
  

রূপান্তরকরম্বের েবিগুবল এখাম্বর্ স্টদখুর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পামকন র পুর্রায় ডিজাইর্ করা সমরাবর এবং 
র্তুর্ভামব ডর্ডমনত ক্লবসবল ক্লেলার মামের উমবাধমর্র কথা ক্ল াষণা কমরমের্, পাকন টিমক আরও 
প্রাণবন্ত, আমন্ত্রণমূলক এবং যুব কমনসডূি বডৃি করমত 2011 সাল ক্লথমক 50-বেমরর পুরামর্া 
পডরকাোমমার উন্নডত ডবধার্ করমত প্রায় 100 ডমডলয়র্ িলার অ্থন বরাদ্দ করা হময়মে। উপরন্তু, 
ডর্ম্ন-আময়র পডরবামরর যবুকমের মূলযবার্ প্রডিক্ষণ প্রোর্ করমত এই বেমরর ডর্উ ইয়কন  ক্লেম্র 
সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মমে ক্লপ্রাগ্রামমক সহায়তা করার জর্য 44 ডমডলয়র্ িলার অ্থন বরামদ্দর কথা 
ক্ল াষণা কমরমের্।  
  
"এ্া শুধু একটি পাকন  র্য়, এটি র্তুর্ ব্রঙ্কমসর প্রতীক। অ্মর্ক বের ধমর অ্গ্রগডত  ম্মে ডকন্তু 
ব্রঙ্কস ডপেমর্ পমে আমে। আর র্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ক্লেেুর্ আজকাল অ্মর্ক ক্লবডি মার্ুষ 
ব্রঙ্কমস িমল আসমে এবং আমরা ক্ষমতায় আসার পর ক্লথমক এই ক্লেম্র সংস্কার করা হময়মে এবং 
আজমকর ব্রঙ্কস সমবনাত্তম ডবমর্াের্মূলক নর্সডগনক স্থার্ হময় উমেমে। ক্লকামর্া পামকন র জর্য করা এ্া 
আমামের বৃহত্তম ডবডর্ময়াগ, এবং এই ডবডর্ময়াগ এই পাকন মক একটি অ্তযাধুডর্ক স্থার্ কমর তুমলমে যা 
র্তুর্ ব্রঙ্কমসর প্রাপয। এবং এটি হল অ্ভাবর্ীয় অ্যাথডল্ এবং একটি ক্লবসবল ক্লেলার মাে এবং 
মার্বতার প্রডত একটি শ্রিা ন।"  
  
"রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পাকন  – ডর্উ ইয়কন  ডসটির প্রথম পামকন  আমামের করা উন্নডতসাধার্ – 
প্রাণবন্ততা বৃডি করমব এবং আগামী প্রজমের জর্য েিনর্নাথীমের অ্ডভজ্ঞতা উন্নত করমব", 
স্টলিম্ব্র্োে গভর্নর কোবর্ স্টোচুল িম্বলর্। "র্তুর্ সুমযাগ সডুবধা এবং বান্ধব পডরকাোমমার 
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নবডিষ্ট্যগুডল যুমগর পর যগু ধমর অ্বমহডলত ব্রঙ্কসমক সংরক্ষণ করমত সহায়তা করমব এবং ব্রঙ্কমসর 
একটি উজ্জ্বল ভডবষযত ডর্ডিত করমব। এই পামকন র আমামের করা র্তুর্ রূপান্তর শুধুমাত্র র্তুর্ 
গাে, মাে, এবং রাস্তা র্য় - এোর্কার আবাডসক এবং েিনর্াথী উভময়র জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত 
করমত একটি েঢ়ৃ পেমক্ষপ। উপরন্তু, তরুণমের কমনসংস্থামর্ সহায়তা করার জর্য অ্থন সরবরাহ 
তরুণ প্রজমের একটি সফল ভডবষযমতর জর্য েক্ষতা গমে তুলমতও সহায়তা করমব।"  
  
এই বসমন্ত, ডর্উ ইয়কন  ক্লে্ পাকন গুডল সমূ্পর্ন হময় যামব এবং পামকন র রূপান্তমরর ডতর্টি প্রধার্ 
উপকরমণর উমবাধর্ করমব। প্রকল্পগুডল ব্রঙ্কস পামকন র 1.3 ডমডলয়র্ েিনর্াথীমের জর্য একটি র্বিডি 
সঞ্চার করার কাোমমা নতডর করমব, তরুণমের কমনসডূির জর্য সুমযাগগুডল সম্প্রসাডরত করমব, 
হারমলম র্েীর বর্যা ক্লথমক রক্ষা করমত পাকন  এবং সডন্নডহত অ্ঞ্চলগুডলমক আরও প্রাণবন্ত কমর তুলমব, 
এর মমধয রময়মে:  
  

• একটি আরও অ্ভযথনর্ামূলক পাকন  পডরমবি প্রোর্ করমত সমরাবমরর ডরডিজাইমর্র 
জর্য প্রায় 46 ডমডলয়র্ িলার অ্থন বরাদ্দ ক্লসইসামথ বর্যা প্রডতহত, ঝে ক্লথমক 
পডরত্রার্ পাওয়া এবং পডরমবিবান্ধব পডরকাোমমা। সপুারেমন সযাডির ফলস্বরূপ ক্লয 
ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষডত আডবষৃ্কত হময়মে তা পডরপূরণ করমত 2,200-ফু্-েী ন ডেল 
বাল্কমহি এবং এসপ্লযামর্ি একটি আরও ডস্থডতস্থাপক ডিজাইর্ ডেময় প্রডতস্থাডপত করা 
হময়মে। র্তুর্ কমর গঠিত এসপ্লযামর্ি এবং ক্ললাওয়ার প্লাজামত পথিারী/বাইসাইমকল 
এর ভাগ কমর ক্লর্ওয়া একটি পথ িলার রাস্তা থাকমব, উপর ক্লথমক র্েী ক্লেোর 
জায়গা, র্তুর্ ক্লর্ৌকা োোর স্থার্, র্তুর্ পারফরমমন্স অ্ঞ্চল, র্তুর্ আবাে এবং 
োডে অ্ঞ্চমল 9,000-বগন-ফুম্র একটি প্রাকৃডতক েমৃিযর অ্ঞ্চল থাকমব। এই োডে 
অ্ঞ্চল গােপালা এবং জীবজন্তুর জর্য স্বাভাডবক বাসস্থার্ প্রোর্ করমব, প্রবল 
বৃডষ্ট্পাত ক্লিাষণ করমব, এবং পডরমবিগত ডিক্ষার জর্য র্তুর্ সুমযাগ নতডর করমব। 
র্েীর েিৃয উেিু করমত উত্তরাঞ্চমলর ত্মরোর উন্নডতডবধার্ একটি প্রকৃডতগতভামব 
বাাঁধ ক্লেওয়া বযাকওয়া্ার এবং র্তুর্ ক্লবোমক অ্ন্তভুন ি করমব।  

  
• পামকন র আপার প্লাজা প্রমবিপমথর একটি 7 ডমডলয়র্ িলার সংস্কার, যার মমধয 

রময়মে: এর কাোমমাগত ডেমলর সামপা ন্  এবং ক্লিডকংময়র প্রডতস্থাপর্; ডর্মির ক্ললমভমল 
যাওয়ার ক্লভমে পো ডসডেটির পুর্ঃডর্মনাণ; পামকন র েিৃযপ্ উেিুকরণ; ভূেমৃিযর 
উন্নডত সাধর্; এবং রবাম ন্ া ক্লেমমমের ক্লব্রাঞ্জ ডর্ডমনত পূণনাঙ্গ মডূতন টি প্রমবিবামর একটি 
লক্ষণীয় স্থামর্ ডর্ময় আসা।  

  
• েটুি ডসমেটিক ্াফন  ক্লবসবল ক্লেলার মাে – একটি ডবডবধ বযবহামরর মাে এবং T-

Ball (টি-বল) মাে ইর্েল – ক্লসইসামথ পামকন র প্রাকৃডতক ্াফন  ডফমের একটি 
সংস্কার করমত 8.6 ডমডলয়র্ িলার। এই বসমন্ত সমূ্পণন হওয়া, র্তুর্ ডসমেটিক 
মােগুডল, MLB-MLBPA ইয়ুথ ক্লিভলপমমে ফাউমিির্ (MLB-MLBPA Youth 
Development Foundation) (ক্লমজর লীগ ক্লবসবল এবং ক্লমজর লীগ ক্লবসবল ক্লপ্লয়াসন 
অ্যামসাডসময়ির্ এর একটি ক্লযৌথ উমেযাগ) এবং DREAM ক্লসইসামথ অ্র্যার্য যবু 
অ্যাথমলটিক কমনসডূির সামথ তার অ্ংিীোরীমের মাধযমম বেমর 1,500 যবুমকর মমধয 



যুব ক্লবসবল এবং সফ্বল ক্লপ্রাগ্রাডমং সম্প্রসাডরত করমত পাকন টিমক অ্র্ুমমাডেত 
করমব। র্তুর্ মােগুডল এবং সংডিষ্ট্ ক্লপ্রাগ্রাডমং হমব MLA ইয়ুথ অ্যাকামিডমর (MLB 
Youth Academy) ক্লর্্ওয়ামকন র অ্ংি, যামত মাডকন র্ যুিরামষ্ট্র ডবডভন্ন অ্ংমির 
(কম্প্র্, কযাডলমফাডর্নয়া; হাউস্র্, ক্ল্ক্সাস; ডর্উ অ্লনযান্স, লস এমঞ্জলস; 
ডসডর্ডসর্াটি, ওডহও; ওয়াডিং্র্, ডিডিক্ট অ্ফ কমলাডিয়া; ডফলামিলডফয়া, 
ক্লপর্ডসলমভডর্য়া; িালাস, ক্ল্ক্সাস; কার্সাস ডসটি, ডমমসৌডর; গুরামবা, পুময়মতন া ডরমকা) 
সুমযাগ সডুবধাগুডলও থাকমব।  

 
প্রকল্পগুডল একটি কডমউডর্টি ক্লিমভলপমমে ব্লক অ্র্েুার্ – মাডকন র্ যুিরামের আবাসর্ এবং 
র্গমরান্নয়র্ ডবভামগর (U.S. Department of Housing and Urban Development) ক্লথমক ডবপযনয় 
পুর্রুিার পুরস্কার (Disaster Recovery award), গভর্নর কুওমমার ডর্উ ইয়কন  পাকন  2020 (NY 
Parks 2020) প্রকল্প, এবং ব্রঙ্কস বমরা ক্লপ্রডসমিে রুমবর্ ডিয়াজ জডুর্য়র, ডর্উ ইয়কন  ডসটি 
কাউডন্সল সেসয ক্লভডর্সা ডগবসর্, ক্লে্ ক্লসমর্্র ক্লজাস ক্লসরামর্া এবং অ্যা ক্লসমব্লী সেসয লাম্ায়া 
জয়র্ার এর অ্র্ুোমর্র মাধযমম অ্থনপ্রাপ্ত। ক্লমজর লীগ ক্লবসবল, ডে ক্লমজর লীগ ক্লবসবল ক্লপ্লয়ারস 
অ্যামসাডসময়ির্, এবং আমলক্স রিডরমগজ র্তুর্ অ্যাথমলটিক মােটির জর্য অ্ডতডরি অ্থন প্রোর্ 
কমরমের্।  
  
পাকন টির উন্নডত ডবধার্ ক্লেম্র পাকন গুডলর পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য গভর্নর কুওমমার োয়বিতামক 
প্রডতফডলত কমর। গভর্নর, পামকন র সমূ্পণন হওয়া প্রকল্পগুডলমত প্রায় 100 ডমডলয়র্ িলার বযয় 
কমরমের্ – পামকন র পুল এবং সন্তরণ ক্লকমের সংস্কার এবং একটি 4.5 ডমডলয়র্ ক্লিডেমর্ির্ ক্লেলার 
মাে নতডর করমত সাম্প্রডতক 30 ডমডলয়র্ িলার সহ - ক্লে্ পাকন  ডসমেমম বৃহত্তম ডবডর্ময়াগ। 
গভর্নমরর ডর্উ ইয়কন  পাকন স 2020 কমনসডূিটি পামকন র উন্নয়মর্ ডবডর্ময়াগ করার একটি বহু-বাডষনক 
অ্ঙ্গীকারবিতা। 2019-20 সামলর ক্লে্ বামজ্ এই উমেযামগর জর্য 110 ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার 
বরাদ্দ কমরমে।  
  
সামার ইয়ুর্ এমপ্লয়ম্বমে  
  
গভর্নর কুওমমা এটিও ক্ল াষণা কমরমের্ ক্লয ক্লেম্র সামডয়ক এবং প্রডতবন্ধী সহায়তা কাযনালয় 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) বারা পডরিাডলত ডর্উ ইয়কন  ক্লেম্র 
সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মমে ক্লপ্রাগ্রামমক (Summer Youth Employment Program) সহায়তা করমত 
ক্লে্ 44 ডমডলয়র্ িলার অ্থন সাহাযয করমব। কমনসডূিটি ডর্ম্ন-আময়র পডরবারবমগনর ক্লথমক তরুণমের 
কামজর বাজামরর সামথ পডরিয়  ্ামব যামত তারা প্রময়াজর্ীয় েক্ষতা গমে তুলমত পামর যা তামের 
সু্কল পারফরমমন্স উন্নত করমত এবং োডয়েবার্ মার্ষু হময় উেমত সহায়তা করমব। কমনসডূিটির জর্য 
ক্লেম্র অ্থন সাহাযয ক্লযাগয তরুণমক মজডুর প্রোমর্র ক্লক্ষমত্র ভতুন ডক ডেমত এবং ডিক্ষা এবং প্রডিক্ষমণর 
কাযনকলাপগুডলমক সমথনর্ করমত বযবহৃত হমব। উপরন্তু, অ্থনায়র্টি কাউমন্সডলং এবং কমনমক্ষমত্র 
যাতায়াত এবং কামজর প্রডিক্ষমণর মমতা কমনসংস্থার্-সংক্রান্ত পডরমষবাগুডলর জর্য বযবহৃত হমব। 
র্ুযর্তম মজডুরর একটি বৃডি সফল করমত এবং সম সংেযক তরুমণর কমনসংস্থার্ সুডর্ডিত করমত, 
এই বেমরর ক্লে্ বামজ্ কমনসূডিমত অ্থন সাহাযয 4 ডমডলয়র্ িলামররও ক্লবডি বৃডি কমরমে।  
  



অ্ংিগ্রহণকারীরা, পাকন , র্াডসনং ক্লহাম, সামার কযাম্প, ডিশু সহায়তা সংস্থা, প্রবীর্ র্াগডরক ক্লকে 
এবং কডমউডর্টির ডবমর্াের্ ক্লকমের মমতা জায়গাগুডলমত প্রারডিক-স্তমর অ্র্যার্যমের মমধয কাজ 
কমরর্। কমনসূডিটি যিুরােীয় োডরদ্র্য সীমার 200 িতাংমির কম আয়যুি, বা ডতর্ সেমসযর একটি 
পডরবামরর জর্য 41,560 িলামরর কম আয়যুি পডরবারগুডল ক্লথমক 14 এবং 20 বেমরর মমধযর 
তরুণমের জর্য উেিু। এই কমনসূডিমত র্ডথভুি তরুমণরা কমপমক্ষ ডর্উ ইয়মকন র র্ুযর্তম মজডুর 
পায়, যা এই বেমর ডর্উ ইয়মকন   ণ্টায় 15 িলার; র্াসাউ, সাফক এবং ওময়ষ্ট্মিোর কাউডেমত 
 ণ্টায় 12 িলার; এবং ক্লেম্র বাডক অ্ংিগুডলমত  ণ্টায় 11.10 িলার বৃডি ক্লপময়মে।  
  
OTDA সমগ্র ক্লেম্র কাউডে সামাডজক পডরমষবা ডবভাগগুডলমক সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মমে ক্লপ্রাগ্রামমর 
জর্য অ্থন সাহাযয কমর। কমনসূডিটিমত অ্ংিগ্রহণ করমত আগ্রহী তরুণমের, তামের কাউডে সামাডজক 
পডরমষবা ডবভামগর সামথ ক্লযাগামযাগ করমত হমব। অ্ডতডরি তথয পাওয়া যামব 
এোমর্: http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp  
  
গত বের, ডর্ম্ন-আময়র পডরবারগুডল ক্লথমক প্রায় 19,000 তরুণ এই কমনসডূির মাধযমম িাকডর 
ক্লপময়ডেল। তরুণমের কামজর সামথ সংযুি করমত সহায়তা করার জর্য OTDA 57টি কাউডের 
সবকটিমত এবং ডর্উ ইয়কন  ডসটিমত 40 ডমডলয়র্ িলামররও ক্লবডি বের্ কমরমে। কমনসডূিটি 2011 
সাল ক্লথমক 273 ডমডলয়র্ িলামরর ক্লবডি অ্থন সাহাযয কমরমে এবং তরুণমের জর্য প্রায় 159,000 
কমনসংস্থার্ প্রোর্ কমরমে।  
  
2019 সামলর জর্য কাউডে অ্র্ুযায়ী অ্থন সাহামযযর একটি তাডলকা পাওয়া যামব এোমর্।  
  
স্টেম্ব্র পাকন স (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "ক্লরাবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ 
পামকন র রূপান্তরমক একটি বাস্তবতায় পডরণত করমত এত অ্ংিীোরমের একসামথ কাজ করমত ক্লেো 
সডতযই আর্ন্দোয়ক। অ্ডন্তম ফলাফলটি ক্লরামাঞ্চকর। গভর্নমরর েরুেডিনতা এবং ডর্উ ইয়মকন র 
মার্ুষমের জর্য ডর্ভন ময় কাজ করা এবং ভামলা ফলাফল করার জর্য তার আমেি োো এটি সিবপর 
হত র্া।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টে্ অবিস অি স্ট্ম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক স্টেইর্ 
(Mike Hein) িম্বলর্, "গের্মূলক কামজর বাজামরর অ্ডভজ্ঞতাসমূহ ডর্ম্ন আময়র পডরবারগুডলর ক্লথমক 
আসা তরুণমের েুবই উপকামর লাগমত পামর, ক্লযমহতু তামের মমধয অ্মর্মক প্রায়িই ওয়াকন মফাসন বা 
উচ্চ ডিক্ষা প্রডতষ্ঠার্গুডলমত একটি প্রডতবন্ধীতাপূণন রূপান্তমরর সেেুীর্ হয়। তরুণমের কামজর 
অ্ডভজ্ঞতা অ্জন র্ করার এবং তামের ভডবষযত গেমর্ ক্লসগুডল কামজ লাগামর্ার জর্য ডে সামার ইয়ুথ 
এমপ্লয়মমে ক্লপ্রাগ্রাম একটি গুরুেপূণন সংস্থার্।"  
  
গভর্নরস অবিস অি েমন বরকভাবরর (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) সাোরে 
কাউবন্সল ও চীি এক্স্ার্নাল অোম্বিয়াসন এর অবিসার এবমবল র্ম্পসর্ িম্বলর্, "রবাম ন্ া ক্লেমমমে 
ক্লে্ পামকন  এই অ্ভাবর্ীয় ডবডর্ময়ামগর মাধযমম, আমরা এটি ডর্ডিত করমত পেমক্ষপ ডর্ময়ডে ক্লয এই 
অ্তযন্ত ডপ্রয় সাবনজর্ীর্ স্থার্টিমক সযাডি পরবতী ডবমে মডরস হাই্স কডমউডর্টির কামে উপলভয 
এবং অ্ডভগময। এমকর পর এক, এই ধরমণর প্রকল্পগুডল ডর্উ ইয়কন মক একটি আরও উন্নত, 

http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Funding_by_county.pdf


িডিিালী ক্লেম্ রূপান্তডরত করমে। গভর্নমমে অ্ডফস অ্ফ িম ডরকভাডর (GOSR) পাকন টিমক 
আরও ভামলা ভামব সুরডক্ষত করমব এইরকম উন্নডতডবধার্গুডলমক কাযনকর কমরমে যা ব্রঙ্কস এবং 
অ্র্যার্য অ্ঞ্চমলর েিনর্াথীমের স্বাগত জার্ামব এবং উত্সাডহত করমব।"  
  
"পাকন গুডল কডমউডর্টির একটি অ্তযন্ত মূলযবার্ সম্পে এবং সন্তামর্র ভডবষযত গেমর্র বেরগুডলমত 
একটি মুেয ভূডমকা পালর্ করমত পামর, ডবমিষ কমর যডে ক্লসগুডল অ্যাথমলটিমকর সুমযাগ সুডবধার 
প্রস্তাব কমর ক্লযটিমত ডকেু পডরবার অ্র্য ক্লকামর্াভামব অ্যামক্সস করমত পারত র্া। রবাম ন্ া ক্লেমমমে 
ক্লে্ পামকন  একটি ডবডর্ময়াগ হল আমামের সন্তার্মের ভডবষযমতর জর্য একটি ডবডর্ময়াগ এবং 
ক্লসইসামথ ক্লবসবল এর প্রবাে পুরুষ রবাম ন্ া ক্লেমমমের উত্তরাডধকামর শ্রিাজ্ঞাপর্ অ্বযাহত রাো। 
আমামের সন্তার্মের মঙ্গমলর ডবডর্ময়াগ করামক ক্লবমে ক্লর্ওয়ার জর্য আডম গভর্নর কুওমমামক আরও 
একবার ধর্যবাে জার্াই," প্রবতবর্বে স্টজাম্বস স্টসরাম্বর্া িম্বলম্বের্।  
  
"আমরা রবাম ন্ া ক্লেমমমের ক্লেলার মামের অ্ডজন ত কৃডতে এবং ডর্কারাগুয়ার মার্ুষমের জর্য তার 
সাহমযযর কথা কের্ও ভুলমবা র্া", প্রবতবর্বে আবিয়াম্বর্া এসবপবলয়্ িম্বলম্বের্। "ক্লয সমস্ত 
বাচ্চারা ক্লবসবল ক্লেলার মােটিমত ক্লেমল এবং ক্লপিাোর অ্যাথডল্ ডহসামব রবাম ন্ া ক্লেমমমের পোঙ্ক 
অ্র্ুসরণ করমত অ্র্ুপ্রাডণত করা সহ, ডে রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পাকন , আমামের কডমউডর্টির জর্য 
একটি অ্সামার্য সম্পে। এই পাকন টির একটি উজ্জ্বল ভডবষযত সুডর্ডিত করার জর্য আডম গভর্নর 
কুওমমামক সাধুবাে জার্াই। এর ফমল আগামী প্রজে এই পাকন টির প্রস্তাডবত সবডকেু উপমভাগ করমত 
সক্ষম হমব।"  
  
বসম্বর্্র স্টজাম্বস স্টসরাম্বর্া িম্বলর্, "এই অ্সাধারণ রূপান্তর এবং অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় পডরকাোমমার 
উন্নয়র্ ডর্ডিত করমব ক্লয ব্রঙ্কমসর বাডসন্দারা আগামী বেরগুডলমত রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পাকন  
উপমভাগ করা অ্বযাহত রােমত পারমবর্। আমামের ক্লে্ পাকন গুডল অ্তুলর্ীয় ডবমর্াের্মূলক এবং 
ডিক্ষামূলক সুমযাগ প্রোর্ কমর, এবং এই সংস্কারগুডল েিনকমের অ্ডভজ্ঞতা উন্নত করমব এবং সিাবয 
প্রাকৃডতক েমুযনাগ ক্লথমক এটিমক রক্ষা করার সামথ সামথ পাকন টিমক আরও অ্ভযথনর্ামূলক কমর তুলমব। 
ক্লে্ পাকন গুডলর উন্নডত ডবধার্ এবং ব্রঙ্কমসর মার্ুষমের জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করার জর্য গভর্নর 
কুওমমার ক্লর্তৃে এবং অ্ঙ্গীকারবিতার আডম প্রিংসা কডর।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে কাম্বমনর্ বড লা স্টরাসা িম্বলম্বের্, "ক্লেম্র পাকন গুডলর সংস্কামর অ্থন ডবডর্ময়াগ 
করার জর্য আডম গভর্নর কুওমমা এবং ক্লয সমস্ত অ্ংিীোরগণ এই প্রকমল্প অ্থন সাহাযয কমরমের্ 
তামেরমক ধর্যবাে জার্াই। রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পাকন  শুধুমাত্র ব্রঙ্কমসর জর্যই র্য় ক্লসইসামথ উত্তর 
মযার্হা্মর্র আমিপামির কডমউডর্টিগুডলর জমর্যও ক্লযগুডল ডবমর্াের্ এবং এর প্রস্তাডবত বহু ডবকল্প 
ক্লথমক আর এক্ু েমূর। আমামের তরুণমের ডর্রাপে ও সুস্থ ডবকামির জর্য পাকন গুডল অ্পডরহাযনয 
ডবমিষ কমর গ্রীমের মাসগুডলমত যের্ তামের সু্কল েুটি থামক এবং তামের বাস্তব জগমতর সামথ 
মার্ার্সই কাজগুডলর ক্লক্ষমত্র কমনেক্ষতা বাডেময় িাকডরর সুমযাগ বৃডি করমত গুরুেপূণন কমনসূডিগুডল 
প্রময়াজর্ হয়। ডর্ম্ন-আময়র পডরবারগুডলমক একটি অ্ডতডরি আময়র বমন্দাবস্ত করার মাধযমম 
তরুণমের সহায়তা করা েবুই র্যাযয কাজ। আমরা আমামের প্রমিষ্ট্াগুডলমত পডরবারগুডলর কথা সবার 
আমগ ভাবা অ্বযাহত ক্লরমেডে এবং গ্রীমের ঠিক আমগ এই পাকন টিমক একটি ডর্রাপে সমরাবর, আরও 
উন্নত করা র্তুর্ ক্লবসবল ক্লেলার মাে, এবং অ্তযাধুডর্ক সমূ্পণন সংস্কার করা প্রমবিপথ মডরস 



হাই্স এর অ্ডধবাসী এবং পােনবতী অ্ঞ্চমলর েিনকমের েুডি কমরমে যারা একটি ডর্রাপে, 
ডবমর্াের্মূলক, এবং আর্ন্দময় গ্রীমের জর্য অ্মপক্ষা করমের্।"  
  
"আমার কডমউডর্টির সমস্ত পডরবার রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পামকন  এই অ্ভাবর্ীয় ডবডর্ময়ামগর ক্লথমক 
উপকৃত হমের্", অোম্বসেবল সদসে লাম্ব্ায়া জয়র্ার িম্বলর্। "এই 100 ডমডলয়র্ িলামরর অ্থন 
সাহাযয পলু এবং সন্তরমণর জলািগুডলর সমূ্পণন সংস্কার, হািসর্ র্েীর েিৃযপ্ ক্লসৌন্দযনযকরণ, 
জলপথগুডলমত অ্যামক্সস সম্প্রসারণ এবং পডরমবিগত প্রডতবন্ধীতাগুডলর ক্লমাকাডবলায় ব্রঙ্কমসর 
ডস্থডতস্থাপকতা মজবুত করামক অ্ন্তভুন ি কমরমে। রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পামকন  গভর্নর কুওমমার 
অ্ঙ্গীকারবিতার আডম প্রিংসা কডর এবং আমামের কডমউডর্টিমত এই গুরুেপূণন ডবডর্ময়াগগুডলর জর্য 
তামক ধর্যবাে জার্াই।"  
  
"এই অ্থন সাহামযযর জর্য গভর্নমরর প্রমিষ্ট্ামক আডম সাধুবাে জার্াই। এই অ্থন শুধু রবাম ন্ া ক্লেমমমে 
ক্লে্ পাকন টিমক রক্ষণামবক্ষণ এবং সংরক্ষণই করমব র্া, ক্লসইসামথ আরও ডবমর্াের্মূলক কাযনকলামপর 
সুমযাগ ক্লেমব যা ক্লথমক সমস্ত ডর্উ ইয়কন বাসী সুডবধা পামবর্", অোম্বসমব্লী সদসে বভক্টর এম. 
বপকাম্বডন া িম্বলম্বের্। "ডর্উ ইয়কন  ক্লে্ সামার ইয়ুথ কমনসূডিমত অ্থন বরাদ্দ বাোমর্ার জর্য আডমও 
গভর্নরমক ধর্যবাে জার্ামত িাই, এই কমনসূডি ডর্ম্ন আময়র পডরবারগুডল ক্লথমক আসা তরুণমের 
কমনসংস্থামর্র সুমযাগ প্রোর্ করমব।"  
  
ব্রঙ্কস িম্বরা স্টপ্রবসম্বডে রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "র্তুর্ভামব রূপান্তডরত রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ 
পাকন  আমামের কডমউডর্টির জর্য একটি অ্পূবন উপহার, এবং এটির সংস্কামরর জর্য আমার ডর্মজর 
মূলধর্ী বামজ্ ক্লথমক 2.5 ডমডলয়র্ িলার বরাদ্দ করমত ক্লপমর আডম গডবনত। গভর্নর কুওমমার 
কমোর পডরশ্রমমর জর্য তামক ধর্যবাে, ব্রঙ্কমস আমামের একটি র্তুর্ এবং উন্নত স্থার্ আমে ক্লযোমর্ 
ডিশুরা এবং তামের পডরবারবগন ক্লেলাধূলার জর্য এবং একটি সুন্দর পডরমবমি একসামথ মূলযবার্ 
সময় কা্াবার জর্য আসমত পারমব। আডমও গ্রীমের জর্য এবং সামার ইয়ুথ ক্লপ্রাগ্রামমর জর্য অ্ধীর 
ভামব প্রতীক্ষা করডে, ক্লয ক্লপ্রাগ্রামম গভর্নর আমামের সন্তার্মের গ্রীেকালীর্ কমনসংস্থার্ প্রোমর্র জর্য 
অ্থন সাহামযযর পডরমাণ আরও বৃডি করমের্।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি কাউবন্সল সদসে স্টভম্বর্সা বগিসর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা সবসমময়র জর্যই 
ব্রঙ্কমসর একজর্ োরুণ বনু্ধ। র্তুর্ভামব সডজ্জত রবাম ন্ া ক্লেমমমে ক্লে্ পাকন  শুধু সুন্দরই র্য়, এটি 
একটি কডমউডর্টি ক্লেস। রবাম ন্ া ক্লেমমমের প্রডত শ্রিাজ্ঞাপর্ স্বরূপ, র্তুর্ ক্লবসবল ক্লেলার মােগুডল 
ব্রঙ্কমসর প্রডতটি বাচ্চামক েলবিভামব কাজ করা এবং অ্ধযবসায় সম্পমকন  মূলযবার্ ডিক্ষার একটি 
সুমযাগ প্রোর্ করমব ক্লবসবল যা ক্লিোয়। সামার ইয়ুথ ক্লপ্রাগ্রামম বডধনত অ্থন সাহাযয, প্রমতযক বাচ্চার 
একটি সামার জব পাওয়ার সিাবর্ামকও সুডর্ডিত করমব। ব্রঙ্কমসর বাচ্চা এবং পডরবারগুডলর জর্য 
গভর্নমরর এই অ্ঙ্গীকারবিতা এবং ডবডর্ময়াগ যা আগামী প্রজমের জর্যও কাযনকর থাকমব এবং ক্লসই 
জর্য আডম গভর্নরমক ধর্যবাে জার্ামত িাই।"  
  
ব্রঙ্কমসর তরুণমের জর্য সমুযাগ বৃডি করমত 19 ডমডলয়র্ িলামরর সুেরূপ্রসারী ডবডর্ময়ামগর একটি 
অ্ংি ডহসামব, গভর্নর কুওমমা তরুণমের জর্য কমনসূডি নতডর এবং সুমযাগ সডুবধাগুডল ক্লপমত সহায়তা 
করার জর্য ভডবষযত উন্নয়মর্ও 8 ডমডলয়র্ িলার অ্থন সাহামযযর কথা ক্ল াষণা কমরমের্। 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-184-million-investment-improve-opportunities-youth-bronx


কাযনকলাপ, র্তুর্ভামব নতডর হওয়া স্থার্ীয় বামস্ক্বল লীগ এর জর্য ডবেযমার্ ভাো ডজমর্াডিয়ামমক 
একটি পডরমাডজন ত বামস্ক্বল ক্লকা ন্  সহ ডফেহাউমস সংস্কার করা, ওজর্, িডি এবং ডফ্মর্মসর জর্য 
প্রময়াজর্ীয় উপকরণ বারা সডজ্জত র্তুর্ ডফ্মর্স ক্লসোর, ডিক্ষা প্রোর্, োবা ক্লেলা এবং ডফ্মর্স, 
অ্ডতডরি ক্লবসবল/সফ্বল ডফমের উন্নয়মর্র জর্য ডবডবধ-উমদ্দমিযর োসরুম, এবং একটি র্তুর্ 
ক্লেলার মােমক অ্ন্তভুন ি করমব।  
  
রবাম ন্ া ক্লেমমমে পাকন  হল হারমলম র্েী বরাবর অ্বডস্থত একটি 25-একমরর ওয়া্ারফ্রে পাকন  যা 
বেমর 1 ডমডলয়মর্রও ক্লবডি েিনকমের আকষনণ কমর। পাকন টি সারা বের ধমর তরুণ, প্রাপ্ত বয়স্ক, 
প্রবীণ র্াগডরক এবং প্রডতবন্ধী মার্ুষমের জর্য ডবডভন্ন ধরমণর ডবমর্াের্মূলক এবং সাংসৃ্কডতক 
কাযনকলামপর আময়াজর্ কমর। সুমযাগ সুডবধাগুডলর মমধয অ্ন্তভুন ি একটি অ্ডলডম্পক-আকামরর পুল 
কমমপ্লক্স, ক্লবসবল ক্লেলার মাে, বামস্ক্বল ক্লকা ন্ , ডপকডর্মকর জায়গা, ক্লেলার মাে এবং একটি 
জলপমথ ভ্রমমণর জায়গা।  
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