
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা গুরুত্বপরূ্ন ব্রুকবলর্ উম্ব্োম্বগর (VITAL BROOKLYN INITIATIVE) অধীম্বর্ PS 
145 কবমউবর্টি খেলার মাঠ উম্ববাধম্বর্র খ াষর্া ব্ম্ব়েম্বের্  

  
কবমউবর্টি বিম্বর্া্র্ এিং স্বাস্থ্ে উন্নত করার উম্বেম্বেে 10.6 বমবল়ের্ ডলাম্বরর পবরকল্পর্ার অংে, 
ির্োর ঝুুঁ বক কমাম্বর্া এিং পাবর্র গুর্গত মার্ উন্নত করার উম্বেম্বেে সিুজ অিকাঠাম্বমা ততবর  

  
  
গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের অধীদন কোজ চিদে থোকোকোদি, েভনণর অযোনু্ড্র এম. কুওদমো আজ 
ঘ োষর্ো ল্দ়েদেন ঘে ব্রুকলিন অলধবোসীরো PS 145-এ আদরকটি নেুন, পুনলনণলমণে, পলরদবশেেভোদব 
প্রোর্বন্ত কলমউলনটি ঘেিোর মোঠ পোদব, েভনণদরর কলমউলনটি উন্ন়েন কমণসূচী ঘসন্ট্রোি ব্রুকলিদনর 
অপেণোপ্ত সুদেোে সুলবধো পোও়েো এিোকো়ে প্রদ়েোজনী়ে সংস্থোন লনদ়ে আসদে।  
  
"লশশুদ্র ঘেিোর জনয একটি লনরোপ্ জো়েেো প্রলেটি কলমউলনটির প্রোপয এবং ব্রুকলিদনর আদরো 
অদনক লশশুদ্র আর জরোজীর্ণ বো ভোঙো সরঞ্জোম লনদ়ে লনরোনন্দ লপদচর মোদঠ ঘেিদে হদব 
নো", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেিোর মোঠ েরুর্ পলরবোরগুদিোদক পোদকণ  ঘেদন আদন এবং 
লশশুদ্রদক জীবদনর প্রলেটি অংদশ ঘেোিো স্থোন উপদভোে করদে উদ্বদু্ধ কদর-ঘসন্ট্রোি ব্রুকলিদনর 
্ী ণস্থো়েী ববষময পলরবেণ দন আমোদ্র লমশদনর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"  
  
"গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোে জীবদনর মোন উন্নে এবং ভলবষযদের জনয ব্রুকলিন রূপোন্তর উপর 
ঘ োকোস করো হ়ে", খলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি খ াচুল িম্বলর্। "লশশু এবং পলরবোরগুদিোর 
আধুলনক, লনরোপ্ এবং প্রদবশদেোেয ঘেিোর মোঠ উপদভোদের সুদেোে থোকো উলচে, এবং ঘস কোরদর্ই 
েোরো ব্রুকলিদনর এিোকোগুদিোদক উন্নেীকরদর্ আমোদ্র প্রদচষ্টোর ঘকন্দ্রী়ে অংশ। এই প্রকল্পটি এমন 
প্রকল্পগুলিদে লবলনদ়েোদের জনয আমোদ্র প্রদচষ্টোদক অবযোহে ঘরদেদে েো অথণনীলের প্রবৃলদ্ধ  েো়ে এবং 
লনউ ই়েকণ বোসীদ্র জনয লবদনো্নমূিক সুদেোে সুলবধো বোডো়ে।"  
  
1.45 লমলি়েন ডিোদরর নেুন মোঠটি 100 নি লিে-এর PS 145-এ েুিদে এবং 25,400 জদনরও 
ঘবলশ জনসংেযোর একটি কলমউলনটিদক এটি ঘসবো ঘ্দব। PS 145 কলমউলনটি ঘেিোর মোঠটি ্য 
ট্রোস্ট  র পোবলিক িযোন্ড'স এনও়েোইলস ঘেগ্রোউন্ডস ঘপ্রোগ্রোদমর (The Trust for Public Land's 
NYC Playgrounds Program) মোধযদম লশক্ষোথী, কমী, বোবো মো এবং কলমউলনটির স্সযরো 
লডজোইন কদরলেদিন।  
  



 

 

80,000-এরও ঘবলশ মোনষুদক পলরদষবো প্র্োন করো এই জোেী়ে লেনটি মোঠ, ঘসদেম্বর 2018 সোি 
ঘথদক গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের অধীদন ইলেমদধয উন্মুক্ত হদ়েদে এবং বোলক লেনটি প্রকল্প আেোমী 
গ্রীদের মদধযই ঘেোিোর কথো।  
  
গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন আেটি লপদচ বেলর সু্কদির উদঠোনদক স্থোনী়ে লশক্ষোথীদ্র লডজোইদন নেুন সরঞ্জোম, 
বহুমুেী ঘক্ষত্র,  োস, েোে ল্দ়ে ঘেিোর মোদঠ রূপোন্তলরে করো হদ়েদে এবং লকেু লকেু ঘক্ষদত্র সবুজ 
অবকোঠোদমো়ে েো শহদরর চোদপ থোকো সংেকু্ত লনষ্কোশন বযবস্থো়ে ভোরী বৃলষ্টর ক্ষলেকোরক প্রভোবদক 
কলমদ়ে ঘ্দব।  
  
পাকন , বিম্বর্া্র্ এিং ঐবত াবসক সংরক্ষর্ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) -এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "েভনণর কুওদমো জোদনন ঘে পোকণ , ঘেিোর 
মোঠ এবং সবুজ স্থোন সবোর জীবনেোত্রোর মোন উন্নে কদর। লনউ ই়েকণ  ঘস্টে পোকণ  (New York 
State Parks) লনলিে করদে চো়ে ঘে ব্রুকলিনবোসী ঘেেোদন বোস কদর ঘসেোদন েোদ্র সলন্নকদেই 
একটি চমৎকোর কলমউলনটি ঘেিোর মোঠ আদে। জীবন উন্ন়েদনর পোশোপোলশ, পুনলনণলমণে লকেু লকেু 
ঘেিোর মোঠ পোলনর গুর্মোনদকও রক্ষো কদর এবং শহরটিদক পলরদবশেেভোদব প্রোর্বন্ত কদর েুিদে 
সহো়েেো কদর।"  
  
এম্বসেবল স্সে মাবরযা খডবভলা িম্বলর্, "গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোে উত্তর ব্রুকলিন কলমউলনটি 
স্সযদ্র জনয স্বোস্থয ও লবদনো্নমূিক ঘসবো সম্প্রসোলরে করদে উদেেদেোেয ভূলমকো পোিন কদরদে। 
েোত্র, লশক্ষক ও অলভভোবকরো P.S. 145 নেুনভোদব উন্নে করো ঘেিোর মোদঠর জনয অদপক্ষো 
করদেন, েোর অথণো়েন গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিদনর মোধযদম করো হদ়েলেি। সবুজ স্থোন ঘকবি আমোদ্র সুে 
শোলন্তদকই ইলেবোচকভোদব প্রভোলবে কদর নো এটি শোরীলরক লি়েোকিোপদক উৎসোহ ঘ়্ে এবং মোনলসক 
এবং শোরীলরক স্বোদস্থযর উন্নলে কদর। বুশউইক কলমউলনটির কোদে গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিদনর মদেো 
পলরদষবো আনোর জনয েভনণর কুওদমোদক ধনযবো্।"  
  
খসম্বর্ের জবুল়ো সালাজার িম্বলর্, "গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোেটি ঐলেহোলসকভোদব বলিে লনউ 
ই়েকণ বোসীদ্র জনয সবুজ স্থোন এবং সরকোরী জলমর গুরুত্বদক লনলিে করদে। আমোদ্র এিোকোর 
পোকণ  এবং ঘেিোর মোদঠর অলভজ্ঞেো গ্রহদর্র অলধকোর প্রলেটি পলরবোদরর রদ়েদে। এমন কলমউলনটি 
স্থোনগুদিো জনস্বোস্থয এবং সোধোরর্ কিযোর্দক উন্নে কদর এবং আলম আশো কলর ঘে এগুদিোর মদেো 
আরও উদ্যোে বোস্তদব পলরর্ে হদব।"  
  
ব্রুকবলর্ খিাম্বরা এর খপ্রবসম্বডন্ট এবরক অোডামস িম্বলর্, "PS 145-ঘক েোদ্র নেুন, অেযোধুলনক 
ঘেিোর মোদঠর জনয অলভনন্দন! এই লবলনদ়েোদের মোধযদম, আমরো ঘসন্ট্রোি ব্রুকলিদনর জনয আদরো 
সবুজ স্থোন বেলর করলে, ঘেটি স্বোস্থয ববষময বন্ধ এবং সমোদজর সবোর জনয কলমউলনটিগুদিোদক 
আদরো বসবোসদেোেয কদর েুিদে অেযন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এবং ঝদডর পোলনদক সলরদ়ে ঘ়্ে এমন পোথদরর 
মদেো ঘেকসই ববলশষ্টযগুলিদক একলত্রে কদর আমরো আমোদ্র ্রূ্শী নকশোগুদিোদক ঘেিোর মোদঠ লনদ়ে 
আসলে, পলরদবদশর েত্ন ঘনও়েোর গুরুত্ব সম্পদকণ  লশশুদ্র ঘশেোলি। ব্রুকলিদনর পলরবোরগুদিোর 
েদথোলচে বযবস্থো ঘন়েোর জনয গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন-ঘক ধনযবো্।"  



 

 

  
বসটি কাউবিম্বলর স্সে আন্তবর্ও খরম্বর্াম্বসা িম্বলর্, "P.S.145-এ স্য ঘেোিো ঘেিোর মোঠ বশুউইক 
এর অলধবোসীদ্র জনয আনদন্দর সংবো্, ঘেেোদন উন্মুক্ত স্থোন এবং লবদনো্দনর জনয ঘেোিো জো়েেো 
েুব প্রদ়েোজন। অেীদে লপদচর বেলর ভূলমেন্ড লহদসদব থোকো জো়েেো়ে এই ঘেিোর মোদঠর সৃলষ্ট 
জনসোধোরদর্র সলুবধোর জনয শহুদর স্থোদনর পুনরুদ্ধোরদকই লচলিে কদর। েভনণর অযোনু্ড্র কুওদমোর 
ভোইেোি ব্রুকলিন উদ্যোদের জনয ধনযবো্, ঘে কোরদন বুশউইদকর নবীন প্রজন্মগুদিোর এেন ঘেিোর 
জো়েেো রদ়েদে এবং সব ব়েদসর বোলসন্দোরো বধণমোন সবুজ েোেপোিোর সোদথ আসো অেলর্ে স্বোস্থয 
এবং সুস্থেোর সুলবধো ঘথদক উপকৃে হদবন।"  
  
ঘেিোর মোঠ উন্নে করোর 10.6 লমলি়েন ডিোদরর উদ্যোদের পোশোপোলশ, গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন 22টি 
লচলিে কলমউলনটি েোদডণ দনর 21টির সংস্কোর কদরদে এবং ঘসন্ট্রোি ব্রুকলিন-এর চোরটি লচলিে 
লবদনো্ন ঘকদন্দ্রর মদধয লেনটি উন্নে করো হদ়েদে।  
  
ইদেোমদধয ঘেোিো ঘেিোর লেনটি মোঠ হদি PS 213/্য লনউ িে সু্কি, ঠিকোনো 560 ঘহদজমযোন 
অযোলভ.; 1224 পোকণ  ঘেস-এর NS 354/ KIPP অযোকোদডলম লমডি ও এলিদমন্টোলর সু্কি; এবং 905 
উইনদরোপ এসটি.-এর উইনদরোপ সু্কি কযোম্পোস।  
  
অিোভজনক ট্রোস্ট  র পোবলিক িযোন্ড ও ঘেিোর মোদঠর প্রকল্পগুদিোদক সহো়েেো কদর, ঘেটি পলরদবশ 
সংরক্ষর্ লবভোে (Department of Environmental Protection, DEP) এবং বযলক্তেে ্োনবযবস্থো 
ঘথদক আসো অলেলরক্ত েহলবদির সমন্ব়ে সোধদন সহো়েেো কদর।  
  
কােন ার বিকলোন্ড, ্ে ট্রাস্ট ফর পািবলক লোন্ড এর বর্উ ই়েকন  খস্টে বডম্বরক্টর, 
িম্বলর্, "মোনসম্পন্ন ঘেিোর মোঠ ঘেদকোদনো এিোকোর একটি অলবদি্য অঙ্গ, এবং স্থোনী়ে কলমউলনটির 
জনয সুস্থভোদব বযো়েোদমর স্থোন সরবরোহ ঘথদক শুরু কদর ঝদডর পোলন ঘশোষন পেণন্ত লবলভন্ন ধরদর্র 
সুলবধো রদ়েদে। ট্রোস্ট  র পোবলিক িযোন্ড লনউ ই়েকণ বোসীদ্র কোদে ঘেিোর মোঠ আনদে েভনণর 
কুওদমো এবং লনউই়েকণ  লসটি পোকণ স লবভোদের সোদথ কোজ করদে ঘপদর ঘরোমোলিে। শুধুমোত্র এই 
পোকণ টিই 25,000 হোজোর মোনুদষর 10-লমলনদের হোাঁেো পদথর আওেোর মদধয থোকদব।"  
  
নেুন PS 145 ঘেিোর মোঠটির বেদর প্রো়ে 900,000 েযোিন ঝদডর পোলনর েলেমুে পলরবেণ ন 
কদর ঘ়্েোর কথো, েো পোলনর গুনেে মোন সুরক্ষো়ে সোহোেয কদর। পলরদবশ-সংদব্নশীি 
ববলশষ্টযগুদিো, ঘেমন পোথর, ঘেগুদিো বৃলষ্টর পোলনদক ভূলমর মদধয ল্দ়ে লনেণমদনর পথ কদর ঘ়্ে, 
পোশোপোলশ বৃক্ষদরোপর্ এবং েোে, েো শহদরর ঝড-নোিোগুদিোদে প্রদবশ করদে বোধো ঘ্দব। প্রকল্পটির 
জনয প্রো়ে 395,000 ডিোর এদসদে লনউ ই়েকণ  লসটি পলরদবশ সংরক্ষদর্র লবভোে ঘথদক।  
  
বর্উ ই়েকন  বসটি পবরম্বিে সংরক্ষম্বর্র বিভাম্বগর কবমের্ার বভর্ম্বসন্ট সাবপম্ব়েঞ্জা িম্বলর্, "অধযক্ষ 
মযোি়ে এবং সমগ্র P.S. 145 কলমউলনটিদক েোদ্র সুন্দর এবং পলরদবশ-বোন্ধব সু্কি ঘেিোর মোদঠর 
সমোলপ্তর জনয অলভনন্দন। ট্রোস্ট  র পোবলিক িযোন্ড-এর লশক্ষোথী লডজোইনোর এবং আমোদ্র 



 

 

অংশী্োরদ্র এমন একটি চমৎকোর স্থোন বেলর করোর জনয ধনযবো্ ঘেটি প্রলেবের প্রো়ে 1 লমলি়েন 
েযোিন ঝদডর পোলন ঘশোষর্ করদব এবং লনউেোউন লিদকর অবস্থোর উন্নলে  েোদব।"  
  
2017 সোদি চোিু করো, েভ. কুওদমোর গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোে বুশউইক ঘবডদ োডণ  সু্টদ়েদভসোন্ট, 
ব্রোউনসলভি, কযোনোরলস, পবূণ লনউ ই়েকণ , পূবণ ফ্ল্যোেবশু, প্রসদপক্ট হোইেস, িোউন হোইেস, সোইদপ্রস 
লহিস/ওশোন লহি এবং প্রসদপক্ট ঘি োেণ স েোদডণ ন সহ লনউ ই়েকণ  ঘস্টদের সবদচদ়ে সুলবধোবলিে 
এিোকোগুদিোর কদ়েকটিদক িক্ষয কদর।  
  
এই সকি ঘসন্টোর ব্রুকলিন কলমউলনটিগুদিোর ল্দক ্লৃষ্ট লনবন্ধ কদর, উদ্যোেটি একটি শহদরর সবুজ 
েোেপোিোর অেযন্ত গুরুত্বপরু্ণ প্রদ়েোজনী়েেোদক ঘমোকোদবিো কদর ঘেেোদন প্রলে 1,000 অলধবোসীলপেু 2.5 
একর পোকণ  জো়েেোর ঘে মোন ঘস মোন শেকরো 73 ভোে লনম্ন-আদ়ের এিোকোগুদিো পূরর্ করদে বযথণ 
হ়ে।  
  
গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন েভনণর কুওদমোর "ঘহিথ অযোিস অি পলিলসজ (Health Across All 
Policies)/ব়েস বোন্ধব লনউ ই়েকণ  (Age-Friendly NY)" লনবণোহী আদ্শ বোস্তবো়েদনও সহো়েেো 
কদর, েো ঘস্টে এদজলিগুদিোদক সংলিষ্ট সকি প্রকল্প ও পলিলসদে ব়েস- ও স্বোস্থয-বোন্ধব কলমউলনটির 
নীলেমোিো অনুসরদর্র লনদ ণ্শনো ঘ়্ে। উদ্যোেটি স্বোস্থযকর েোবোর, লনরোপ্ এবং পলরষ্কোর উন্মুক্ত 
পোবলিক স্থোদন প্রদবশোলধকোদর সহো়েেো কদর, এবং বোইদরর লবদনো্দনর সুদেোেগুদিোদক সম্প্রসোলরে 
কদর।  
  
1.4 লবলি়েন মোলকণ ন ডিোর বোদজদের ভোইেোি ব্রুকলিন উদ্যোেটি আেটি একীভূে অিি শনোক্তকরর্ 
ও ঘসেোদন ্ী ণস্থো়েী ববষময, ঘেমন পদ্ধলেেে সলহংসেো এবং উচ্চ-অভোবী কলমউলনটিগুদিো়ে ঘপ্রোলথে 
্োলরদ্র্য, ঘমোকোদবিো়ে এক জোেী়ে ্ষৃ্টোন্ত স্থোপদন সোহোেয করদব এমন লবলনদ়েোে করোর মোধযদম 
ঘসন্ট্রোি ব্রুকলিন অিিদক রূপোন্তর করদে চো়ে।  
  
লবসৃ্তে পলরকল্পনো়ে উন্মুক্ত স্থোন ও লবদনো্দনর প্রদবশোলধকোর বৃলদ্ধ করোদক িক্ষয লহদসদব লনধণোরর্ করো 
হদ়েদে, েোর মদধয ব্রুকলিদন জন্ম গ্রহর্ করো একজন ঘট্রইিদেজোর, প্রথম আলিকোন আদমলরকোন 
কংদগ্রসওমযোন, ঘসই সোদথ ঘপ্রলসদডন্ট প্প্রোথী প্রথম আলিকোন আদমলরকোন নোরী, শোলিণ লচশম-এর 
সম্মোদন জিুোই 2019 সোদি নোমকরর্কৃে নেুন 407-একদরর শোলিণ লচশম ঘস্টে পোকণ টি চোিু করো 
অন্তভুণ ক্ত রদ়েদে।  
  
ট্রাস্ট ফর পািবলক লোন্ড সম্পম্বকন :  
  
ট্রোস্ট  র পোবলিক িযোন্ড পোকণ  বেলর কদর এবং মোনুদষর জনয জলম রক্ষো কদর, অনোেে প্রজদন্মর 
জনয সুস্থ, বসবোসদেোেয কলমউলনটি লনলিে কদর। িক্ষ িক্ষ মোনষু ট্রোস্ট  র পোবলিক িযোন্ড পোকণ , 
বোেোন বো প্রোকৃলেক অিদির সলন্নকদে বোস কদর, এবং আরও িক্ষ িক্ষ ঘিোক প্রলে বের এই 
সোইেগুদিো পলর্শণন কদর। ট্রোষ্ট  র পোবলিক িযোন্ডদক সহো়েেো করদে এবং প্রকৃলে আপনোর কোদে 
ঘকন গুরুত্বপূর্ণ েো ঘশ়েোর করোর জনয পলর্শণন করুন, www.tpl.org ঠিকোনো়ে।  

https://parks.ny.gov/parks/200/details.aspx
https://protect2.fireeye.com/url?k=261332d2-7a350571-2611cbe7-000babda0106-fd80a73927279d8f&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.tpl.org%2F


 

 

  
ঘস্টে পোকণ স প্রো়ে 250 টির ঘবলশ পোকণ , ঐলেহোলসক স্থোন, লবদনো্নমিূক ঘট্রইি, েি  ঘকোসণ, ঘবোে 
িদির স্থোন এবং আদরো অদনক লকেুর ঘ্েভোি কদর থোদক ঘেগুদিোদে েে বের ঘরকডণ সংেযক 74 
লমলি়েন মোনুষ ভ্রমর্ কদরলেি। এই লবদনো্ন এিোকোগুদিোর ঘেদকোদনোটি সংিোন্ত আদরো েদথযর জনয 
কি করুন 518-474-0456 নম্বদর অথবো লভলজে করুন www.parks.ny.gov, আমোদ্র সোদথ 
সংেুক্ত ঘহোন Facebook-এ, অথবো আমোদ্র  দিো করুন Instagram এবং Twitter এ।  
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