অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ওযাবেিংটর্ হাইটম্বে হুযার্ পািম্বলা ডু যাটন ফাউম্বেের্ কবমউবর্টি স্পেম্বের (JUAN PABLO
DUARTE FOUNDATION COMMUNITY SPACE) মহার্ উম্ববাম্ব াম্বর্র স্প াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ন র
কুওম্বমা

স্পেন্টার কবমউবর্টি চালু কম্বর বর্উ ইযম্বকন স্পডাবমবর্কার্ েম্প্রদাম্বযর ঐবিহে ও েিংস্কৃ বিম্বক েম্মার্
জার্াম্বর্ায গভর্ন ম্বরর দী ন কালস্থাযী প্রবিশ্রুবি রক্ষা কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জজন ওযাশ িংটর্ শিজ বাস স্টে মর্র মমযয (George
Bridge Bus Station) অ্বশিত ওযাশ িংটর্ হাইটমসর হুযার্ পাবম া ডু যাটন ফাউমে র্
স্টেমসর মহা উমবাযমর্র স্ট াষণা স্টের্। র্তু র্ স্টডাশমশর্কার্ কশমউশর্টির সািংস্কৃ শতক ও শ
স্টকন্দ্রসমুমহর উমবাযর্কাম কশমউশর্টির জর্য প্রাক- স্টডাশমশর্কার্ স্টড পযামরড স্টিকফাে
আর্ুষ্ঠাশর্ক শরবর্ কাটিিং এর মাযযমম উেযাপর্ করা হয।

Washington
কশমউশর্টি
ক্ষামূ ক
এবিং

"স্টডাশমশর্কার্ কশমউশর্টি আমামের সািংস্কৃ শতক বুর্মর্র একটি অ্শবমেেয অ্িং এবিং এই কশমউশর্টি
স্টেস পার্শ্নবতীমের জর্য গুরুত্বপূণন স্টসবা প্রোমর্র সময শর্উ ইযমকন স্টডাশমশর্কার্ উপাখ্যার্ বৃশি
করমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টসন্টার'স শম র্ হম া কশমউশর্টি এবিং প্রতীকী সম্পশকন ত সিংিা,
যা শর্উইযনমকর অ্শযবাসী শহমসমব শকভামব আমরা আমামের স্টেট জুম়ে আমামের ববশিত্র উেযাপর্
কমর থাশক তা তু ম যমর।"
"ওযাশ িংটর্ হাইটমসর এই র্তু র্ কশমউশর্টি স্টসন্টার স্টডাশমশর্কার্ শ ল্প, ইশতহাস এবিং অ্শযবাসীমের
জর্য সািংস্কৃ শতক স্টকন্দ্র শহমসমব কাজ করমব", স্পলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি স্পহাচু ল এটি িম্বলম্বের্,
বিবর্ আজম্বকর অর্ুষ্ঠাম্বর্ ভাষণ বদম্বযম্বের্। "শর্উ ইযমকন আমরা আমামের সমৃি সিংস্কৃ শত ও ববশিত্রয
উেযাপর্ কশর যা আমামেরমক এম্পাযার স্টেট শহমসমব বতশর কমরমে। স্টফডামর সরকার যখ্র্
অ্শভবাসীমের অ্শযকামরর উপর আ ামত অ্বযাহত তখ্র্ আমরা আমামের স্টেমটর অ্শভবাসী শ শু ও
পশরবারসমুমহর জর্য সমার্ সুমযাগ ও সম্পে শর্শিত করায অ্ঙ্গীকারবি।"
গত আগমে, গভর্নর কুওমমা স্ট াষণা স্টের্ স্টয, ওযাশ িংটর্ হাইটমস কশমউশর্টি স্টসন্টার সম্প্রশত
রূপান্তশরত জজন ওযাশ িংটর্ শিজ বাস স্টে মর্ অ্বশিত হমব এবিং শর্উইযকন স্টেমটর স্টডাশমশর্কার্
কশমউশর্টির ঐশতহয ও অ্বোর্মক সম্মার্ জার্ামর্া হমব। কশমউশর্টি স্টেস কমন া া এবিং শ ক্ষামূ ক
কমনসূশির আমযাজর্ করমব এবিং এটি একটি সভাি শহমসমব কাজ করমব স্টযখ্ামর্ সিংগঠর্গুম া

শমশ ত হমত পামর, কাজ করমত পারমব এবিং স্টডাশমশর্কার্ প্রজাতমের শ ল্প, সিংস্কৃ শত এবিং ইশতহাস
প্রিার করমত পারমব।
কশমউশর্টি স্টেস সম্পন্ন করমত বন্দর কতৃন পমক্ষর অ্বোর্ 800,000 মাশকন র্ ড ার এবিং শর্উ
ইযকন স্টেমটর অ্বোর্ 1,800,000 মাশকন র্ ড ার। কশমউশর্টি শ ডার রা অ্যামকাোর স্টর্তৃ মত্ব এই
ফাউমে র্ কশমউশর্টি ও অ্র্যার্য অ্ াভজর্ক সিংিার পক্ষ স্টথমক জাযগাটি পশরিা র্া করমব।
প্রবিবর্ব আবিযাম্বর্া এেবপবলযট িম্বলর্, "এই কশমউশর্টি স্টেস এমর্ িাপর্া স্টযখ্ামর্ আমরা
আমামের ঐশতহয এবিং সিংস্কৃ শত ভাগ করার সুমযাগ পামবা। এটা স্টকার্ কাকতা ীয টর্া র্য স্টয,
জজন ওযাশ িংটর্ শিজ এবিং বাস স্টে মর্র মমযয অ্বশিত কশমউশর্টি স্টেস একটি পশরবহর্ স্টকন্দ্র যা
এত অ্শভবাসীমের স্টসবা কমরমে। গভর্নর কুওমমা, শর্উ ইযকন ও শর্উ জাশসনর স্টপাটন অ্থশরটি (Port
Authority) এবিং জজন ওযাশ িংটর্ শিজ স্টডমভ পমমন্ট স্টভঞ্চার LLC (George Washington Bridge
Development Venture LLC)-স্টক স্টডাশমশর্কার্ কশমউশর্টিমক সহাযতার জর্য যর্যবাে।"
জুযার্ পািম্বলা ডু যাটন ফাউম্বেেম্বর্র বর্িন াহী পবরচালক ও েহ-প্রবিষ্ঠািা লরা অোম্বকাস্টা
িম্বলর্, "আশম কৃ তজ্ঞ এবিং সম্মাশর্ত স্টয এই ফাউমে র্ এক অ্সাযারণ জর্মগাষ্ঠীর জাযগা
পশরিা র্া করমব যা এমর্ এক কশমউশর্টিমক সমথনর্ করমব যারা বেমরর পর বের যমর সিংগ্রাম
কমর যামে শ ক্ষা ও সািংস্কৃ শতক কমনসূশি গম়ে স্টতা ায শর্মজমের জাযগার জর্য। গভর্নর অ্যান্ড্রু
কুওমমা এবিং কিংমগ্রসমযার্ আশিযামর্া এোই ট-স্টক যর্যবাে 11 আগমে, একটি সুন্দর পশরকশল্পত
কশমউশর্টি স্টেস উমবাযর্ করার জর্য আমরা একটি প্রাক-স্টডাশমশর্কার্ স্টড পযামরড স্টিকফাে এবিং
শরবর্ কাটিিং উপমভাগ কশর যা আমামের কশমউশর্টির িাশহো পূরণ করমব। শর্উ ইযকন ও শর্উ
জাশসনর স্টপাটন অ্থশরটি এবিং জজন ওযাশ িংটর্ শিজ স্টডমভ পমমন্ট স্টভঞ্চার LLC তামের অ্ক্লান্ত পশরশ্রম
এবিং শর্ষ্ঠার জর্য যর্যবাে যা এই কশমউশর্টির জর্য একটি শর্শেন ষ্ট িার্ বাস্তমব পশরণত কমর।"
িন্দর কিৃন পম্বক্ষর বর্িন াহী পবরচালক বরক কটর্ িম্বলর্, "গত বের গভর্নর কুওমমা জজন ওযাশ িংটর্
শিজ বাস স্টে মর্ একটি কশমউশর্টি স্টসন্টার শর্মনামণ অ্ঙ্গীকারাবি শেম র্। আমরা গশবনত স্টয, জুযার্
পাবম া ডু যাটন ফাউমে র্ কশমউশর্টি স্টেস ওযাশ িংটর্ হাইটস কশমউশর্টির জর্য স্টডাশমশর্কার্ স্টড
পযামরড উেযাপমর্র সামথ শমম স্টযমত পামর। আমরা জুযার্ পাবম া ডু যাটন ফাউমে মর্র সামথ
সার্মন্দ কাজ করমত থাকমবা, যামত আমরা ওযাশ িংটর্ হাইটমস আমামের প্রশতমব ীমের জর্য
কশমউশর্টি স্টেসমক একটি অ্র্ুর্াে ী উৎস শহমসমব গম়ে তু মত পাশর।"
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