
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

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

  
কবমউবর্টি বিম্বর্া্র্ এিং স্বাস্থ্ে উন্নত করার উম্বেম্বেে 10.6 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 

পবরকল্পর্ার ফলাফল, ির্োর ঝুুঁ বক কমাম্বর্া এিং পাবর্র গুর্গত মার্ উন্নত করার উম্বেম্বেে 
সিুজ অিকাঠাম্বমা ততবর  

  
  
গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের অংশ লিদেদে, েভনণর অযোনু্ড্র এম. কুওদমো আজ PS 152/315-এ 
আদরকটি পুনলনণলমণত, পলরদেশেতভোদে প্রোর্েন্ত কলমউলনটি খেিোর মোঠ উদবোধদনর খ োষর্ো ল্দ়েদেন, 
যো েভনণদরর কলমউলনটি উন্ন়েন কমণেচূী খেন্ট্রোি ব্রুকলিদনর অপযণোপ্ত েুদযোে েুলেধো পোও়েো 
এিোকো়ে প্রদ়েোজনী়ে েংস্থোন লনদ়ে আেদে।  
  
"খেন্ট্রোি ব্রুকলিন কলমউলনটির ্ী ণস্থো়েী বেষদমযর লেরুদে েোিোযয করদত খেিোর মোঠ ও উন্মুক্ত 
েেুজ স্থোনগুদিো আমোদ্র গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপো্োন", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই নতুন কলমউলনটি খেিোর মোঠ লশশু ও পলরেোরগুদিোদক খেিোর জনয লনরোপ্ স্থোন 
এেং েোলিিঃিঃস্থ লেদনো্দনর অেলর্ত উপকোলরতো প্র্োন করদে।"  
  
"গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোে জীেদনর মোন উন্নত এেং ভলেষযদতর জনয ব্রুকলিন রূপোন্তর উপর 
খ োকোে করো ি়ে", খলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি খ াচুল িম্বলর্। "লশশু এেং পলরেোরগুদিোর 
আধুলনক, লনরোপ্ এেং প্রদেশদযোেয খেিোর মোঠ উপদভোদের েুদযোে থোকো উলচত, এেং খে কোরদর্ই 
তোরো ব্রুকলিদনর এিোকোগুদিোদক উন্নতীকরদর্ আমোদ্র প্রদচষ্টোর খকন্দ্রী়ে অংশ। এই প্রকল্পটি এমন 
প্রকল্পগুলিদত লেলনদ়েোদের জনয আমোদ্র প্রদচষ্টোদক অেযোিত খরদেদে যো অথণনীলতর প্রেৃলে  টো়ে 
এেং লনউ ই়েকণ েোেীদ্র জনয লেদনো্নমূিক েুদযোে েুলেধো েোডো়ে।"  
  
নতুন 2.2 লমলি়েন মোলকণ ন ডিোর খেিোর মোদঠর জনয PS 152/315, 725 পূেণ 23 তম লিট এ 
এই যুেোন্তকোরী  টনো েং টিত িদ়েদে, যো 16,500 জদনর অলধক মোনুদষর একটি কলমউলনটিদক 
খেেো প্র্োন করদে। গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের অধীদন খেট পোকণ  খথদক প্রো়ে 1.5 লমলি়েন 
মোলকণ ন ডিোর আেদে, লনউ ই়েকণ  লেটি কোউলিি খথদক আেদে আরও 700,000 মোলকণ ন ডিোর।  
  
এই নতুন খেিোর মোঠটি ্য ট্রোে  র পোেলিক িযোন্ড'ে লনউ ই়েকণ  লেটি খেগ্রোউন্ডে খপ্রোগ্রোদমর 
(The Trust for Public Land's NYC Playgrounds Program) মোধযদম লশক্ষোথী, কমী,  



 

 

েোেো-মো এেং কলমউলনটির ে্েযরো লডজোইন কদরলেদিন। 105,000-এরও খেলশ মোনুষদক পলরদষেো 
প্র্োন করো এই জোতী়ে মোঠগুদিো, খেদেম্বর 2018 েোি খথদক গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের অধীদন 
ইদতোমদধয উন্মুক্ত িদ়েদে এেং েোলক েেগুদিো প্রকল্প আেোমী গ্রীদের মদধযই খেোিোর কথো।  
  
গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন আটটি লপদচ বতলর সু্কদির উদঠোনদক স্থোনী়ে লশক্ষোথীদ্র লডজোইদন নতুন েরঞ্জোম, 
েহুমুেী খক্ষত্র,  োে, েোে ল্দ়ে খেিোর মোদঠ রূপোন্তলরত করো িদ়েদে এেং লকেু লকেু খক্ষদত্র েেুজ 
অেকোঠোদমো়ে যো শিদরর চোদপ থোকো েংযকু্ত লনষ্কোশন েযেস্থো়ে ভোরী েৃলষ্টর ক্ষলতকোরক প্রভোেদক 
কলমদ়ে খ্দে।  
  
পাকন , বিম্বর্া্র্ এিং ঐবত াবসক সংরক্ষর্ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) -এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "েভনণর কুওদমো জোদনন খয পোকণ , খেিোর 
মোঠ ও েেুজ স্থোনগুদিো একটি কলমউলনটির জনয জীেনদক খেষ্ঠতর কদর। লনউ ই়েকণ  খেট 
পোকণ গুদিো একটি উত্তম কলমউলনটি খেিোর মোদঠর জনয েে ব্রুকলিনেীদক  লনষ্ঠ করদত চো়ে।"  
  
খসম্বর্ের খকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের মোধযদম আমোদ্র তরুর্দ্র এেং 
আমোদ্র কলমউলনটির স্বোস্থযদক অগ্রোলধকোর খ্ও়েোর জনয েভনণর কুওদমো-খক েোধুেো্ জোনোই। 
আমোদ্র লশক্ষোথী ও েৃিত্তর কলমউলনটির লেদনো্ন কোযণক্রদমর জনয মোনেম্পন্ন েলিিঃস্থ স্থোদন 
প্রদেশোলধকোর রদ়েদে তো লনলিত করদত যেন েেুজ, প্রোর্েন্ত কলমউলনটি খেিোর মোঠগুদিোর জনয 
তিলেি েৃলে করো িদে তেন আমোদ্র েতণ মোন খেিোর মোঠগুদিোদক পনুরুজ্জীলেত করো একটি খেষ্ঠ 
উপো়ে যো পলরর্োদম তোদ্র জীেনমোন উন্নত করদে।"  
  
সংস্ স্সে রডবর্স বিেে িম্বলর্, "আমোর অদনক েংেঠকদ্র েোদথ আলমও আমোর কলমউলনটিদত 
আেো নতুন পলরকলল্পত খেিোর মোঠ পোও়েোর জনয উলবগ্ন। সু্কি  ণ্টোর পর কলমউলনটিদক প্র্োন 
করো খেিোর মোদঠর স্থোদন প্রদেশোলধকোদরর এই ক্ষমতো অদনক পলরেোদরর জনয অলধক প্রদ়েোজনী়ে। 
লশক্ষোথী ও অলভভোেকদ্র কোে খথদক নকশোর ধোরর্ো েং েে করোর মোধযদম, এই নকশো প্রলক্র়েো়ে 
ট্রোে  র পোেলিক িযোন্ড (Trust for Public Land, TPL) কিযোর্ম়ে িদ়েদে। এই কলমউলনটি 
উন্মুক্ত ও েেুজ স্থোন খথদক েলিত িদ়েদে এেং এই প্রকদল্প অে্োন রোেো কলমউলনটি ে্েযদ্র 
েংেযো েযোপকভোদে প্রশংলেত। গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের অধীদন খেন্ট্রোি ব্রুকলিদন 
নতুন/পুনিঃনকশোকৃত কলমউলনটি খেিোর মোদঠর েচূনো অেশযই ব্রুকলিদনর অলধেোেীদ্র জনয একটি 
স্বোস্থযকর, লেদনো্নমূিক ও লনরোপ্ পথ।"  
  
বসটি কাউবিম্বলর স্সে ফারা  লুইস িম্বলর্, "একটি লশশু লচরকোি খপদত পোদর এমন খেষ্ঠ উপিোর 
গুদিোর মদধয একটি িদিো তোর কল্পনো ও েৃজনশীিতো অদেষদর্র স্বোধীনতো। একটি লে্যোি়ে 
প্রোঙ্গনদক খেিোর মোদঠ রূপোন্তর করো আমোদ্র তরুর্দ্র জনয েঠিক েমদ়ে তোদ্র জীেদনর 
্রূ্লশণতো খ্েোর মত অেোধোরর্ েুদযোে েৃলষ্ট কদরদে। পোকণ িযোদন্ডর প্রলতটি একর আমোদ্র েমগ্র 
কলমউলনটির জনয অলধক স্বোস্থযেম্মত, উজ্জ্বি ভলেষযদতর ল্দক আদরকটি ধোপ। 45 তম কোউলিি 
লেভোদের আজীেন অলধেোেী িও়েো়ে, আলম লশশুদ্র জনয লেদনো্নমিূক কোযণক্রম ও লনরোপ্ 
স্থোদনর গুরুত্ব েম্পদকণ  জোলন।"  



 

 

  
ব্রুকবলর্ িারা (Brooklyn Borough) এর খপ্রবসম্বডন্ট এবরক এল. অোডামস িম্বলর্, "পোকণ গুদিো িি 
খেষ্ঠ েমোনীকোরক এেং PS 152 সু্কি অে েোদ়েি অযোন্ড খটকদনোিলজ একটি নতুন খেিোর মোঠ 
খপদ়েদে তো খ্দে আনলিত যো ফ্ল্যোটেুদশ কলমউলনটির লেদনো্ন েৃলে করদে। এই লেলনদ়েোে খেন্ট্রোি 
ব্রুকলিদনর জনয একটি গুরুত্বপূর্ণ েেুজ স্থোন বতলর করদে, যো স্বোস্থয বেষময ্রূ এেং েুস্থ লশশু ও 
পলরেোর েৃলের জনয লনরোপ্ স্থোন েৃলেদত গুরুত্বপূর্ণ।"  
  
খেিোর মোঠ উন্নত করোর 10.6 লমলি়েন ডিোদরর উদ্যোদের পোশোপোলশ, গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন 22টি 
লচলিত কলমউলনটি েোদডণ দনর 21টির েংস্কোর কদরদে এেং খেন্ট্রোি ব্রুকলিন-এর চোরটি লচলিত 
লেদনো্ন খকদন্দ্রর মদধয লতনটি উন্নত করো িদ়েদে।  
  
ইদতোমদধয উন্মুক্ত করো খেিোর চোরটি মোঠ িদে PS 145, 100 নি লিট; PS 213/্য লনউ 
িটে সু্কি, ঠিকোনো 560 খিদজমযোন এলভলনউ; 1224 পোকণ  খেে-এর NS 354/ KIPP একোদডলম 
লমডি ও এলিদমন্টোলর সু্কি; এেং 905 উইনদরোপ লিট-এর উইনদরোপ সু্কি কযোম্পোে।  
  
অিোভজনক ট্রোে  র পোেলিক িযোন্ডও খেিোর মোদঠর প্রকল্পগুদিোদক েিো়েতো কদর, খযটি পলরদেশ 
েংরক্ষর্ লেভোে (Department of Environmental Protection) এেং েযলক্তেত ্োনেযেস্থো খথদক 
আেো অলতলরক্ত তিলেদির েমে়ে েোধদন েিো়েতো কদর।  
  
কােন ার বিকলোন্ড, ্ে ট্রাস্ট ফর পািবলক লোন্ড এর বর্উ ই়েকন  খস্টে বডম্বরক্টর, িম্বলর্, "েকদিই 
এেং প্রলতটি লশশু, খযেোদন তোরো েোে কদর তোর কোেোকোলে একটি খেষ্ঠ পোদকণ র ্োলে্োর এেং 
লমডউড খথদক একটি েযলতক্রম খেিোর মোঠ আনদত েভনণদরর গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোদের েোদথ 
কোজ কদর আমরো খরোমোলিত। এেন আরও 16,554 জন লনউ ই়েকণ েোেী খযেোদন থোদকন, তোর 10 
লমলনদটর মদধযই নতুন পোকণ টি িদে। এই নতুন খেিোর মোঠ আদশপোদশর এিোকোর মোনুষদক একলত্রত 
করদে, েোইদর খেিোর জনয একটো খেষ্ঠ জো়েেো ল্দে এেং এটি েেোইদক েসু্থ রোেোর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পোকণ ।"  
  
2017 েোদি চোিু করো, েভনণর কুওদমোর গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন উদ্যোে েুশউইক খেডদ োডণ  
েুদ়েদভেোন্ট, ব্রোউনেলভি, কযোনোরলে, পেূণ লনউ ই়েকণ , পূেণ ফ্ল্যোটেশু, প্রেদপক্ট িোইটে, ক্রোউন 
িোইটে, েোইদপ্রে লিিে/ওশোন লিি এেং প্রেদপক্ট খি োটণ ে েোদডণ ন েি লনউ ই়েকণ  খেদটর েেদচদ়ে 
েুলেধোেলিত এিোকোগুদিোর কদ়েকটিদক িক্ষয কদর। এই েকি খেন্টোর ব্রুকলিন কলমউলনটিগুদিোর 
ল্দক ্লৃষ্ট লনেন্ধ কদর, উদ্যোেটি একটি শিদরর েেজু েোেপোিোর অতযন্ত গুরুত্বপুর্ণ প্রদ়েোজনী়েতোদক 
খমোকোদেিো কদর খযেোদন প্রলত 1,000 অলধেোেীলপেু 2.5 একর পোকণ  জো়েেোর খয মোন খে মোন 
শতকরো 73 ভোে লনম্ন-আদ়ের এিোকোগুদিো পূরর্ করদত েযথণ ি়ে।  
  
গুরুত্বপূর্ণ ব্রুকলিন েভনণর কুওদমোর "খিিথ অযোক্রে অি পলিলেজ (Health Across All 
Policies)/ে়েে েোন্ধে লনউ ই়েকণ  (Age-Friendly NY)" লনেণোিী আদ্শ েোস্তেো়েদনও েিো়েতো 
কদর, যো খেট এদজলিগুদিোদক েংলিষ্ট েকি প্রকল্প ও পলিলেদত ে়েে- ও স্বোস্থয-েোন্ধে 



 

 

কলমউলনটির নীলতমোিো অনুেরদর্র লনদ ণ্শনো খ়্ে। এই প্রদচষ্টো স্বোস্থযকর েোেোর, লনরোপ্ এেং 
পলরষ্কোর উন্মুক্ত পোেলিক স্থোদন প্রদেশোলধকোদর েিো়েতো কদর, এেং েোইদরর লেদনো্দনর 
েুদযোেগুদিোদক েম্প্রেোলরত কদর।  
  
1.4 লেলি়েন মোলকণ ন ডিোর েোদজদটর ভোইটোি ব্রুকলিন উদ্যোেটি আটটি একীভূত অিি 
শনোক্তকরর্ ও খেেোদন ্ী ণস্থো়েী বেষময, খযমন পেলতেত েলিংেতো এেং উচ্চ-অভোেী 
কলমউলনটিগুদিো়ে খপ্রোলথত ্োলরদ্র্য, খমোকোদেিো়ে এক জোতী়ে ্ষৃ্টোন্ত স্থোপদন েোিোযয করদে এমন 
লেলনদ়েোে করোর মোধযদম খেন্ট্রোি ব্রুকলিন অিিদক রূপোন্তর করদত চো়ে।  
  
লেসৃ্তত পলরকল্পনো়ে উন্মুক্ত স্থোন ও লেদনো্দনর প্রদেশোলধকোর েৃলে করোদক িক্ষয লিদেদে লনধণোরর্ 
করো িদ়েদে, যোর মদধয ব্রুকলিদন জন্ম গ্রির্ করো একজন খট্রইিদেজোর, প্রথম আলিকোন 
আদমলরকোন কংদগ্রেওমযোন, খেই েোদথ খপ্রলেদডন্ট প্প্রোথী প্রথম আলিকোন আদমলরকোন নোরী, শোলিণ 
লচশম-এর েম্মোদন জিুোই 2019 েোদি নোমকরর্কৃত নতুন 407-একদরর শোলিণ লচশম খেট 
পোকণ টি চোি ুকরো অন্তভুণ ক্ত রদ়েদে।  
  
ট্রাস্ট ফর পািবলক লোন্ড সম্পম্বকন   
ট্রোে  র পোেলিক িযোন্ড পোকণ  বতলর কদর এেং মোনুদষর জনয জলম রক্ষো কদর, অনোেত প্রজদন্মর 
জনয েুস্থ, েেেোেদযোেয কলমউলনটি লনলিত কদর। িক্ষ িক্ষ মোনষু ট্রোে  র পোেলিক িযোন্ড পোকণ , 
েোেোন েো প্রোকৃলতক অিদির েলন্নকদট েোে কদর, এেং আরও িক্ষ িক্ষ খিোক প্রলত েের এই 
েোইটগুদিো পলর্শণন কদর। ট্রোষ্ট  র পোেলিক িযোন্ডদক েিো়েতো করদত এেং প্রকৃলত আপনোর কোদে 
খকন গুরুত্বপূর্ণ তো খশ়েোর করোর জনয পলর্শণন করুন, www.tpl.org ঠিকোনো়ে।  
  
খেট পোকণ ে প্রো়ে 250 টির খেলশ পোকণ , ঐলতিোলেক স্থোন, লেদনো্নমিূক খট্রইি, েি  খকোেণ, খেোট 
িদির স্থোন এেং আদরো অদনক লকেুর খ্েভোি কদর থোদক খযগুদিোদত েত েের খরকডণ েংেযক 74 
লমলি়েন মোনুষ ভ্রমর্ কদরলেি। এই লেদনো্ন এিোকোগুদিোর খযদকোদনোটি েংক্রোন্ত আদরো তদথযর জনয 
কি করুন 518-474-0456 নম্বদর অথেো লভলজট করুন www.parks.ny.gov, আমোদ্র েোদথ 
েংযুক্ত খিোন Facebook-এ, অথেো আমোদ্র  দিো করুন Instagram এেং Twitter এ।  
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