
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা আম্বরকটি র্তুর্ ভাইটাইল ব্রুকবলর্ (VITAL BROOKLYN) কবমউবর্টি খেলার 

মাঠ উম্ববাধম্বর্র খ াষণা বিম্ব়েম্বের্  
  

1.18 বমবল়ের্ ডলাম্বরর খেলার মাঠ ব্রুকবলম্বর্র 30,500-রও খিবে িাবিন্দার প্রম্ব়োজর্ খমটাম্বি  
  

কবমউবর্টি বিম্বর্াির্ এিং স্বাস্থ্ে উন্নত করার উম্বেম্বেে 10.6 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 
পবরকল্পর্ার ফলাফল, ির্োর ঝুুঁ বক কমাম্বর্া এিং পাবর্র গুণগত মার্ উন্নত করার উম্বেম্বেে িিুজ 

অিকাঠাম্বমা ততবর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ P.S. 156/392 সাটার অ্যাভভভর্উ-এ ভিক্ষার্থীমের দ্বারা র্কিাকৃত 
একটি র্তুর্ কভমউভর্টি খেলার মাঠ উমদ্বাধমর্র খ াষণা ভেমেমে। 1.18 ভমভলের্ মাভকন র্ ডলামরর 
খেলার মাঠটি 30,500 এরও খেভি মার্ুমষর কভমউভর্টির প্রমোজর্ খমটামে এেং এমত একটি কৃভিম 
টার্ন  খক্ষি, খেৌড়ামর্ার পর্থ, োমেটেল অ্র্ুিীলমর্র হুপ, খেলার মামঠর সরঞ্জাম, খেলার খটভেল এেং 
খেঞ্চ, পািাপাভি একটি মঞ্চ, েভিরঙ্গর্ খেভণকক্ষ এেং র্তুর্ গাে এেং সেুজ স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে। 
P.S. 156/392 ঠিকার্ার কভমউভর্টি খেলার মাঠটি 2018 খসমেম্বর খর্থমক শুরু িওো গভর্নমরর 
গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ উমেযাগ (Vital Brooklyn Initiative)-এর অ্ধীমর্ উন্মুক্ত িওোর মমধয পঞ্চম।  
  
"ভিক্ষার্থীমের দ্বারা র্কিাকৃত ব্রুকভলমর্র এই র্তুর্ কভমউভর্টি খেলার মাঠটি খকন্দ্রীে ব্রুকভলমর্র 
োভসন্দামের স্বাস্থযগত উন্নভত ও মঙ্গমলর উমেমিয করা আমামের সর্ল প্রমেষ্টাগুমলার সেনমিষতম 
উোিরণ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ খেলার মাঠটি গভতমেতা েজাে রােমে এেং 
30,500 এরও খেভি ব্রুকভলর্োসীর জর্য সামমর্র ভের্গুমলামত উপমভাগ করমত সেুজ জােগা এেং 
র্তুর্ েভিরঙ্গর্ ভেমর্ােমর্র সুম াগ খেমে।"  
  
"গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ উমেযাগ জীেমর্র মার্ উন্নত এেং ভভেষযমতর জর্য ব্রুকভলর্ রূপান্তর উপর 
খর্াকাস করা িে", খলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি খ াচুল িম্বলর্। "ভিশু এেং পভরোরগুমলার 
আধুভর্ক, ভর্রাপে এেং প্রমেিম াগয খেলার মাঠ উপমভামগর সুম াগ র্থাকা উভেত, এেং খস কারমণই 
তারা ব্রুকভলমর্র এলাকাগুমলামক উন্নতীকরমণ আমামের প্রমেষ্টার খকন্দ্রীে অ্ংি। এই প্রকল্পটি এমর্ 
প্রকল্পগুভলমত ভেভর্মোমগর জর্য আমামের প্রমেষ্টামক অ্েযািত খরমেমে  া অ্র্থনর্ীভতর প্রেৃভি  টাে এেং 
ভর্উ ইেকন োসীমের জর্য ভেমর্াের্মূলক সুম াগ সুভেধা োড়াে।"  
  



 

 

গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ উমেযাগটি আটটি ভপমে ততভর েুমলর উমঠার্মক স্থার্ীে ভিক্ষার্থীমের করা ভডজাইমর্ 
র্তুর্ সরঞ্জাম, েহুমুেী খক্ষি,  াস, গাে ভেমে খেলার মামঠ, এেং ভকেু ভকেু খক্ষমি সেুজ 
অ্েকাঠামমাে রূপান্তভরত করা িমেমে,  া িিমরর গুরুত্বপূণন সমভিত ভর্ষ্কাির্ েযেস্থাে ভারী েৃভষ্টর 
ক্ষভতকারক প্রভােমক কভমমে খেমে।  
  
খেলার মাঠ উন্নত করার 10.6 ভমভলের্ ডলামরর উমেযামগর পািাপাভি, গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ 22টি 
ভেভিত কভমউভর্টি গামডন মর্র 21টির সংোর কমরমে এেং খসন্ট্রাল ব্রুকভলর্-এর োরটি ভেভিত 
ভেমর্াের্ খকমন্দ্রর মমধয ভতর্টি উন্নত করা িমেমে।  
  
ইমতামমধয উন্মুক্ত োরটি খেলার মাঠ P.S. 145, 100 খর্াল খসমে অ্েভস্থত; P.S. 213/েয ভর্উ 
লট েুল, 560 খিজমযার্ অ্যাভভ; 1224 পাকন  খেমস অ্েভস্থত NS 354/KIPP অ্যাকামডভম ভমডল 
অ্যান্ড এভলমমোভর েুল; আর উইর্মরাপ েুল কযাম্পাস, 905 উইর্মরাপ খসে। 725 ইস্ট 23rd 
খসে.-এ অ্েভস্থত P.S. 152/315-এ আমরকটি খেলার মামঠর জর্য এই সপ্তামি একটি  ুগান্তকারী 
আমোজর্ করা িমেভেল।  
  
পাকন , বিম্বর্াির্ এিং ঐবত াবিক িংরক্ষণ অবফি (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) -এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বিইড িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা জামর্র্ খ  মমর্ারম পাকন  
িভক্তিালী সম্প্রোে গঠমর্ সািা য কমর। খস্টট পাকন -এ, আমরা োই প্রভতটি ব্রুকভলমর্র োভসন্দা 
একটি েেুন ান্ত কভমউভর্টি খেলার মামঠর কাোকাভে র্থাকুক।"  
  
বিম্বর্টর খজলর্র বমবর িম্বলর্, "প্রভতটি ভিশুরই োইমর খেলা এেং অ্র্ুিীলমর্র জর্য ভর্রাপে 
জােগার অ্ভধকার র্থাকমলও, েহু েভরদ্রতম পাড়াগুমলামতই এই জােগাগুমলার অ্ভাে রমেমে। আভম 
েুে আর্ভন্দত খ  এই এলাকার অ্ল্পেেেরা তামের পভরোমরর সামর্থ এই সুন্দর র্তুর্ স্থার্ উপমভাগ 
করমত পারমে।"  
  
পবরষি িিিে লোবিি ও়োকার িম্বলম্বের্, "খকন্দ্রীে ব্রুকভলর্ পাকন  এেং অ্েকাঠামমাে পুর্রাে 
ভেভর্মোমগর ভেষমে তাাঁর কর্থা এেং প্রভতশ্রুভত রক্ষার জর্য আভম গভর্নর কুওমমার প্রিংসা কভর। 
খেলার জর্য ভর্রাপে, পভরচ্ছন্ন, সুন্দর জােগা আমামের অ্ল্পেেে খলামকমের প্রাপয। খেলার মাঠ 
ভিশুমের সামাভজক েক্ষতা গমড় তুলমত অ্র্ুমপ্ররণা খেে। ভসিান্ত গ্রিমণর প্রভিোে আমামের 
ভিক্ষার্থীমের মতামমতর অ্ন্তভুন ভক্ত এটিমক আরও কা নকর কমর খতামল। গত েের, PS156 এেং 
IS392-র ভিক্ষার্থীরা তামের র্তুর্ এেং উন্নত খেলার মামঠর জর্য করা তামের স্থাপতয পভরকল্পর্ার 
প নামলাের্া করমত আমামক আমন্ত্রণ জাভর্মেভেল, খ টিমত আমামের পভরমেমির উন্নভতর লমক্ষ প্রেুর 
সেুজ স্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে। তামের কমঠার পভরেম এেং কল্পর্া র্লোেক িমেমে খেেমত খপমে 
আভম গভেনত"  
  
বর্উ ই়েকন  বিটি কাউবিল (New York City Council)-এর িিিে আবলকা আবি-িোমুম্ব়েল 
িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ উমেযাগ আমামের সম্প্রোমের স্বাস্থয এেং সসু্থতার 
উপর এমর্ভামে খজার ভেমেমে খ মর্টি আমরা পূমেন কের্ও খেভেভর্। স্বাস্থযমসোর প্রাপযতা েৃভি কমর 



 

 

এেং েমরা জমুড় এলাকােগুমলাে পাকন  উপলভয করার মাধযমম, এই খপ্রাগ্রামটি েী নকাল  ােত 
ভর্মজমের অ্েমিভলত ভাো োভসন্দামের সািা য কমর ভভেষযৎ সর্লতার সম্ভাের্া প্রেিনর্ করমে। 
আমামের ভেেযালমে ভর্রাপে এেং ভিক্ষামলূক েভিরঙ্গর্ ভিোকলামলর উচ্চ োভিোর এই সমমে, আভম 
আমামের কভমউভর্টির অ্ল্পেেে খলামকমের প্রভত গভর্নমরর েলমার্ প্রভতশ্রুভত এেং আমামের 
পভরোরগুমলার প্রাপয  ত্ন ও মমর্াম াগ খেোর সাধুোে জার্াই।"  
  
ব্রুকবলর্ িারা (Brooklyn Borough) এর খপ্রবিম্বডন্ট এবরক এল. অোডামি িম্বলর্, "PS 156 
ওমেভাভলন কভমউভর্টির ভিশু ও পভরোমরর পক্ষ খর্থমক, আভম কৃতজ্ঞতা প্রকাি করভে কারণ সমূ্পণন 
র্তুর্ খেলার মাঠটি আমার স্থার্ীে ব্রাউর্সভভমলর এলাকা ভভভিক ভেমর্াের্মক িভক্তিালী করমে। 
পাকন গুমলা িমচ্ছ অ্সাধারণ ভারসাময রক্ষাকারী, আর এই ভেভর্মোগ খকন্দ্রীে ব্রুকভলর্-এর জর্য একটি 
গুরুত্বপূণন িযামভলমা ততভর করমে  া সভতযকামরর স্বাস্থয সমতা অ্জন মর্র জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন।"  
  
অ্লাভজর্ক ট্রাস্ট র্র পােভলক লযান্ডও খেলার মামঠর প্রকল্পগুমলামক সিােতা কমর, খ টি পভরমেি 
সংরক্ষণ ভেভাগ (Department of Environmental Protection) এেং েযভক্তগত োর্েযেস্থা খর্থমক 
আসা অ্ভতভরক্ত তিভেমলর সমিে সাধমর্ সিােতা কমর।  
  
কাটন ার বিকলোন্ড, িে িাস্ট ফর পািবলক লোন্ড (The Trust for Public Land)-এর বর্উ ই়েকন  
খস্টট বডম্বরক্টর, িম্বলর্, "অ্সাধারর্ খেলার মাঠ অ্সাধারর্ এলাকা ততভরমত সিােতা কমর। 
ব্রাউর্সভভমলর জর্য এই র্তুর্ খেলার মাঠটি সম্পে িমে োাঁড়ামে:  া কভমউভর্টি একভিত করা, 
স্বাস্থযকর ভেমর্াের্ খেওোর সুম াগ প্রোর্ এেং গরমমর ভেমর্ এলাকামক িীতল কমর। এের্, আরও 
30,000 ভর্উ ইেকন োসী তামের োসস্থার্ খর্থমক 10 ভমভর্ট েরূমত্বর মমধয একটি র্তুর্ পাকন  
পামে। আমরা ভর্উ ইেকন োসীরমের কামে মার্সম্পন্ন আমরা খেলার মাঠ উপলভয করমত গভর্নমরর 
গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ উমেযামগর সামর্থ কাজ োভলমে  াওোর প্রতযািা রাভে।"  
  
2017 সামল োলু করা, গভর্নর কুওমমার গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ উমেযাগ েুিউইক খেডমর্াডন  
সু্টমেমভসাে, ব্রাউর্সভভল, কযার্ারভস, পেূন ভর্উ ইেকন , পূেন ফ্ল্যাটেিু, প্রসমপক্ট িাইটস, িাউর্ 
িাইটস, সাইমপ্রস ভিলস/ওিার্ ভিল এেং প্রসমপক্ট খলর্াটন স গামডন র্ সি ভর্উ ইেকন  খস্টমটর সেমেমে 
সুভেধােভঞ্চত এলাকাগুমলার কমেকটিমক লক্ষয কমর। এই সকল খসোর ব্রুকভলর্ কভমউভর্টিগুমলার 
ভেমক েভৃষ্ট ভর্েন্ধ কমর, উমেযাগটি একটি িিমরর সেজু গােপালার অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন প্রমোজর্ীেতামক 
খমাকামেলা কমর খ োমর্ প্রভত 1,000 অ্ভধোসীভপেু 2.5 একর পাকন  জােগার খ  মার্ খস মার্ 
িতকরা 73 ভাগ ভর্ম্ন-আমের এলাকাগুমলা পূরণ করমত েযর্থন িে।  
  
গুরুত্বপূণন ব্রুকভলর্ গভর্নর কুওমমার "খিলর্থ অ্যািস অ্ল পভলভসজ (Health Across All 
Policies)/েেস োন্ধে ভর্উ ইেকন  (Age-Friendly NY)" ভর্েনািী আমেি োস্তোেমর্ও সিােতা 
কমর,  া খস্টট এমজভিগুমলামক সংভিষ্ট সকল প্রকল্প ও পভলভসমত েেস- ও স্বাস্থয-োন্ধে কভমউভর্টির 
র্ীভতমালা অ্র্ুসরমণর ভর্মেনির্া খেে। এই প্রমেষ্টা স্বাস্থযকর োোর, ভর্রাপে এেং পভরষ্কার উন্মকু্ত 
পােভলক স্থামর্ প্রমেিাভধকামর সিােতা কমর, এেং োইমরর ভেমর্ােমর্র সুম াগগুমলামক সম্প্রসাভরত 
কমর।  



 

 

  
1.4 ভেভলের্ মাভকন র্ ডলার োমজমটর ভাইটাল ব্রুকভলর্ উমেযাগটি আটটি একীভূত অ্ঞ্চল ির্াক্তকরণ 
ও খসোমর্ েী নস্থােী তেষময, খ মর্ পিভতগত সভিংসতা এেং উচ্চ-অ্ভােী কভমউভর্টিগুমলাে খপ্রাভর্থত 
োভরদ্রয, খমাকামেলাে এক জাতীে েষৃ্টান্ত স্থাপমর্ সািা য করমে এমর্ ভেভর্মোগ করার মাধযমম 
খসন্ট্রাল ব্রুকভলর্ অ্ঞ্চলমক রূপান্তর করমত োে।  
  
ভেসৃ্তত পভরকল্পর্াে উন্মুক্ত স্থার্ ও ভেমর্ােমর্র প্রমেিাভধকার েৃভি করামক লক্ষয ভিমসমে ভর্ধনারণ করা 
িমেমে,  ার মমধয ব্রুকভলমর্ জন্ম গ্রিণ করা একজর্ খট্রইলমেজার, প্রর্থম আভিকার্ আমমভরকার্ 
কংমগ্রসওমযার্, খসই সামর্থ খপ্রভসমডে পেপ্রার্থী প্রর্থম আভিকার্ আমমভরকার্ র্ারী, িাভলন ভেিম-এর 
সম্মামর্ জলুাই 2019 সামল র্ামকরণকৃত র্তুর্ 407-একমরর িাভলন ভেিম খস্টট পাকন টি োলু করা 
অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে।  
  
িাস্ট ফর পািবলক লোন্ড িম্পম্বকন   
ট্রাস্ট র্র পােভলক লযান্ড পাকন  ততভর কমর এেং মার্ুমষর জর্য জভম রক্ষা কমর, অ্র্াগত প্রজমন্মর 
জর্য সুস্থ, েসোসম াগয কভমউভর্টি ভর্ভিত কমর। লক্ষ লক্ষ মার্ষু ট্রাস্ট র্র পােভলক লযান্ড পাকন , 
োগার্ ো প্রাকৃভতক অ্ঞ্চমলর সভন্নকমট োস কমর, এেং আরও লক্ষ লক্ষ খলাক প্রভত েের এই 
সাইটগুমলা পভরেিনর্ কমর। ট্রাষ্ট র্র পােভলক লযান্ডমক সিােতা করমত এেং প্রকৃভত আপর্ার কামে 
খকর্ গুরুত্বপূণন তা খিোর করার জর্য পভরেিনর্ করুর্, www.tpl.org ঠিকার্াে।  
  
খস্টট পাকন স প্রাে 250 টির খেভি পাকন , ঐভতিাভসক স্থার্, ভেমর্াের্মলূক খট্রইল, গলর্ খকাসন, খোট 
লমঞ্চর স্থার্ এেং আমরা অ্মর্ক ভকেুর খেেভাল কমর র্থামক খ গুমলামত গত েের খরকডন সংেযক 74 
ভমভলের্ মার্ুষ ভ্রমণ কমরভেল। এই ভেমর্াের্ এলাকাগুমলার খ মকামর্াটি সংিান্ত আমরা তমর্থযর জর্য 
কল করুর্ 518-474-0456 র্ম্বমর অ্র্থো ভভভজট করুর্ www.parks.ny.gov, আমামের সামর্থ 
সং ুক্ত খিার্ খর্সেুমক অ্র্থো ইিটাগ্রামম ো টুইটামর অ্র্থো আমামের র্মলা করুর্।  
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