
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ র্তুর্ সাম্বজন ন্ট উইবলয়াম ড াকারটি পাকন  (SERGEANT WILLIAM 

DOUGHERTY PARK) খুম্বল ডেওয়ার ড াষণা বেম্বলর্  

  

বর্কটিতী কসচুজম্বকা ডসতু (Kosciuszko Bridge) বর্মনাম্বণর অংে বিম্বসম্বি 12 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

 লার মূম্বলের পাকন  সম্প্রসারণ ও সংস্কার সম্পন্ন  

  

প্রকল্পটি গভর্নম্বরর 1.4 বিবলয়র্ মাবকন র্  লার মূম্বলের অতোিেেকীয় ব্রুকবলর্ উম্বেোম্বগর (Vital 

Brooklyn Initiative) সম্পরূক  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলিমর্র লির্পমেমে সামজন ে উইলিোম ড াকারটি পামকন র শুভ উমবাধর্ 

ড াষণা করমির্। লর্কটবর্তী কসচুজমকা ডসরু্ত - যা 1964 সামি ডভরাজামর্া ডসরু্তর (Verrazano Bridge) 

পর ইেকন  শহমর লর্লমনর্ত প্রথম ডসরু্ত - লর্মনামণর অ্ংশ লহমসমব সবার জর্য উন্মকু্ত এই পাকন টি সম্প্রসালরর্ত ও 

সমূ্পণনভামব সংস্কার করা হমেমে। 12 লমলিের্ মালকন র্  িার মূমিযর পাকন টির র্াম রাখা হমেমে ব্রুকলিমর্ 

জন্মামর্া লবর্তীে লবশ্বযুমের র্ােক সামজন ে টি. ড াকারটির র্ামার্ুসামর লযলর্ ডোটমবিাে এই পামকন  ডখিাধুিা 
করমর্তর্।  
  

“সবার জর্য উন্মকু্ত পাকন গুলি আমামের কলমউলর্টিসমূমহর জর্য খুব গুরুত্বপূণন, এবং স্থার্ীে পলরবার ও 

বালসন্দামের জর্য এই র্রু্তর্ লবসৃ্তর্ত ডখািা স্থার্টি প্রাণবন্ত এক র্রু্তর্ আকষনণ লহমসমব কাজ করমব”, গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “যুমের র্ােক সামজন ে উইলিোম ড াকারটি লযলর্ স্থার্ীে বালসন্দা লেমির্ এবং কম বেমস 

এই পাকন  উপমভাগ র্ামার্ুসামর পাকন টির র্ামকরণ খুবই যুর্তসই হমেমে, এখর্ আগামী প্রজন্মগুলির কামে এই 
সবার জর্য উন্মকু্ত স্থামর্র মধয লেমে র্তার লিমগলস ডবেঁমচ থাকমব।”  
  

ডিফমটর্যাে গভর্নর কযালথ ডহাচুি বমির্, আজমকর পামকন র উমবাধর্ী অ্র্ুষ্ঠামর্ স্থার্ীে কমনকর্তন া ও সামজন ে 

ড াকারটির পলরবামরর ডিাকজর্ অ্ংশিহণ কমরর্।  
  

“অ্র্তযাধুলর্ক এই কলমউলর্টি পাকন টিমর্ত থাকমে লশশু এবং পলরবামরর জর্য উন্মকু্ত স্থার্, এবং এটি সামজন ে 

উইলিোম ড াকারটিমক র্তার বীরত্ব এবং চরম র্তযামগর জর্য সম্মালর্র্ত কমর”, ডলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি 

িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর ড াষণাপত্র পাঠ কম্বরম্বের্। “এই র্রু্তর্ পামকন  থাকমব অ্মর্ক উন্নর্ত বযবস্থা ডযমর্ 

ডখিার মাঠ, ডস্কট পাকন , বামস্কটবি ডকাটন  এবং অ্র্যার্য সুলবধা। সামজন ে ড াকারটির লশশুকামি ডযমর্টি লেি 

ঠিক একইভামব এটি বালসন্দামের লমলির্ত হওোর জর্য এবং ডখিাধুিা করার জর্য একটি োরুণ স্থার্ হমে 

উঠমব, এোড়াও এটি ব্রুকলির্ ও পুমরা লর্উ ইেকন  শহমর লবকাশ ও সুমযাগ অ্িসর করমর্ত আমামের অ্বযাহর্ত 

প্রমচষ্টারও একটি অ্ংশ।”  
  



পুর্রুজ্জীলবর্ত পাকন টি গভর্নমরর 1.4 লবলিের্ মালকন র্  িার মূমিযর অ্র্তযাবশযকীে ব্রুকলির্ উমেযাগ এবং 
ডকন্দ্রীে ব্রুকলিমর্র প্রমর্তযক বালসন্দার 10-লমলর্ট হােঁটা েরূমত্বর মমধয 34টি র্রু্তর্ পমকট পাকন , কলমউলর্টি 

বাগার্, ডখিার মাঠ এবং লবমর্াের্ ডকন্দ্র তর্তলর করার ডেমটর ডয প্রমচষ্টা র্তার সমূ্পরক।  
  

র্রু্তর্ পাকন টিমর্ত থাকমব একটি ডখিার মাঠ, ডস্কট পাকন , বামস্কটবি ডকাটন , হযান্ডবি ডকাটন , ডে ঝণনাসহ পালর্মর্ত 

ডখিার স্থার্ এবং লবশ্রাম ডকন্দ্র। আধুলর্ক, প্রাকৃলর্তক এই লর্মনামণর পুমরাটি জমুড়ই থাকমব।  
  

“কীভামব গভর্নর কুওমমা কলমউলর্টিসমূহমক উন্নর্ত কমর র্তামের সমৃলে অ্বযাহর্ত রাখমের্ র্তার প্রকৃষ্ট উোহরণ 

হি র্রু্তর্ কসচুজমকা ডসরু্ত এবং এই সুন্দর র্রু্তর্ সামজন ে ড াকারটি পাকন ”, বর্উ ইয়কন  ডেট পবরিির্ 

অবিেপ্তম্বরর (Department of Transportation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পল এ. কারাস 

িম্বলর্, “সামজন ে ড াকারটি ব্রুকলিমর্র ডেমি ডয আমামের স্বাধীর্র্তার জর্য বীমরালচর্ত িড়াই কমরমে। র্তার 

বালড়র কামের পাকন টিমক র্তার সম্মামর্ র্ামকরণ করা খুবই যুর্তসই, যা কলমউলর্টির লবমর্াের্ সুমযাগ বৃলে 

কমর জীবর্যাত্রার মযার্ উন্নর্ত করমব।”  
  

873 লমলিের্ মালকন র্  িার মূমিযর কসচুজমকা ডসরু্ত লর্মনামণর অ্ংশ লহমসমব, ব্রুকলির্-কুইন্স এক্সমপ্রসওমে 

(Brooklyn-Queens Expressway, BQE) (I-278) লকেুটা পুর্ঃসমামবশ করা হমেমে এবং কামের ডচলর 

স্ট্রীট (Cherry Street) লকেুটা েলিমণ সলরমে ডর্ওো হমেমে। প্রাক্তর্ সামজন ে ড াকারটি পাকন টি পুর্লবনর্যাস 

কমর বগনাকৃলর্ত ডথমক আের্তাকৃলর্তর করা হমেমে, লকেুটা সম্প্রসালরর্ত করা হমেমে এবং পূমবন ডপাটন ার অ্যালভলর্উ 

(Porter Avenue) পযনন্ত লবসৃ্তর্ত করা হমেমে। পাকন টি আইকলর্ক কসচুজমকা ডসরু্তর ঠিক পলিমমই এবং 
পামকন র ডভর্তর ডথমক ডসরু্তটি ডেখা যাে।  
  

পাকন টির চারপামশ রমেমে ভযার্ ারভুটন  অ্যালভলর্উ (Vandervoort Avenue), ডচলর স্ট্রীট, অ্যান্থলর্ স্ট্রীট 
(Anthony Street) এবং ডপাটন ার অ্যালভলর্উ, 1948 সামির পাকন টির র্াম পলরবর্তন র্ করা হে সামজন ে 

উইলিোম ড াকারটির সম্মামর্, লযলর্ লেমির্ লবর্তীে লবশ্বযুমের একজর্ ডসর্াবালহর্ী জার্তীে গা ন সমযার্ 

(Army National Guardsman), লর্তলর্ 9 জিুাই 1944 এ পলিম প্রশান্ত মহাসাগমরর (Pacific Ocean) 

সাইপামর্ (Saipan) এক যুমে বীমরর মমর্তা লর্হর্ত হর্। “ফাইটিং লসক্সটি-র্াইর্থ(Fighting Sixty-Ninth)” 

এর একজর্ সেসয - যা লর্উ ইেকন  শহমরর প্রলসে মালকন র্ ডসর্াবালহর্ীর 69 ইর্ফযালি ডরলজমমে 

(69th Infantry Regiment) -- ড াকারটিমক মরমণাত্তর পাপনি হাটন  (Purple Heart) এবং ডরাঞ্জ োর 

(Bronze Star) উভে পেক প্রোর্ করা হমেমে।  
  

সাম্বজন ন্ট উইবলয়াম ড াকারটির পবরিাম্বরর সেসে িম্বলর্, “আমামের পলরবার খুব খুলশ ডয ডেট 
আমামের চাচার সম্মামর্ এই পামকন র র্াম সামজন ে ড াকারটি পাকন  ডরমখমের্। পুর্লর্নমনাণ এবং পামকন র র্কশাে 

আমরা সমসামলেক বযবস্থা ডযাগ করার ফমি এটি বর্তন মার্ প্রজমন্মর জর্য খুবই আকষনণীে হমব, এবং 
কলমউলর্টির লিমগসি  রিা করমর্ত এটির অ্বস্থার্ আমরা েঢ়ৃ করমব, একই সমে এই অ্বস্থামর্র বযলক্তগর্ত ও 

ঐলর্তহালসক প্রকৃলর্ত েশৃযমার্ করমব।”  
  

পাকন টির মালিকার্া এবং পলরচাির্া থাকমব লর্উ ইেকন  শহমরর পাকন  ও লবমর্াের্ (Department of Parks 

and Recreation) অ্লধেপ্তমরর হামর্ত। কসচুজমকা ডসরু্ত প্রকল্পটি 78 বের পুমরামর্া ডসরু্তমক েইুটি অ্র্তযাধুলর্ক 

র্তামরর ডসরু্ত লেমে প্রলর্তস্থাপর্ করমব। গভর্নর কুওমমা 2017 সামির এলপ্রি মামস ডসরু্তর প্রথম অ্ংশটি চাি ু

কমরর্ -- যা হি ব্রুকলির্-কুইন্স এক্সমপ্রসওমের উভে লেমক লর্তর্টি ডির্ বহর্কারী কুইর্সমখুী ডসরু্ত, আগামী 



বের প্রকমল্পর মূি সমেসূলচ ডথমক চার বের পূমবনই লবর্তীে ব্রুকলির্মখুী ডসরু্তটি খুমি ডেওো হমব। র্রু্তর্ ডসরু্তর 

কাজ ডশষ হমি, কুইন্সমুখী পােঁচটি BQE যার্তাোমর্তর ডির্ থাকমব এবং ব্রুকলির্মুখী চারটি যার্তাোমর্তর ডির্ 

থাকমব, ডমাট থাকমব র্েটি ডির্। এোড়াও, ব্রুকলির্-মুখী অ্ংমশ থাকমব 20-লফট-চওড়া-বহু-বযবহামরর 

বাইকওমে/ওোকওমে ডযখামর্ মযার্হাটমর্র েেুন ান্ত েশৃয। ডসরু্তটি তেলর্ক প্রাে 200,000 যাত্রী বহর্ কমর।  
  

অ্র্তযাবশযক ব্রুকলির্ উমেযামগর অ্ংশ লহমসমব, গভর্নর কুওমমা ডসমেম্বর মামস ড াষণা কমরর্ ডয আগামী বের 

ব্রুকলিমর্ ডেমটর সবনবৃহৎ পাকন  ডখািা হমব। র্রু্তর্ 407-একর পাকন টির র্াম রাখা হমব শালিন লচজমমর সম্মামর্, 

লযলর্ লেমির্ ব্রুকলিমর্ জন্মামর্া একজর্ প্রবর্তন ক লযলর্ প্রথম আলিকার্ আমমলরকা কংমিসওমযার্ হমেলেমির্ 

এবং প্রথম মলহিা ও আলিকার্ আমমলরকার্ লহমসমব রাষ্ট্রপলর্ত পেপ্রাথী হমেলেমির্।  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা র্মভম্বমর চারটি লবজেী প্রস্তামবর ড াষণা কমরর্ যা সলম্মলির্তভামব ডসিাি 

ব্রুকলিমর্ 2,700টিরও ডবলশ 100 শর্তাংশ সাশ্রেী বালড় তর্তলর করমব ডযখামর্ লবকাশগর্ত লেক ডথমক অ্িম, 

অ্মর্যর অ্লভভাবকমত্ব ডথমক প্রাপ্তবেস্ক হমে ওঠা বযলক্ত, েী নকাি সমে ধমর গৃহহীর্ পলরবার এবং প্রবীণ 

অ্লধবাসীমের জর্য পৃথক অ্যাপাটন মমে এবং সহাের্তামিূক পলরমষবা থাকমে। এোড়াও গভর্নর 4000 ইউলর্ট 
সাশ্রেী মূমিযর আবাসর্ তর্তলর করমর্ত উমেযাগটির 578 লমলিের্ মালকন র্  িার মূমিযর িিয এলগমে ডর্ওোর 

জর্য লবর্তীে বামরর মর্ত অ্র্তযাবশযকীে ব্রুকলির্ সাশ্রেী আবাসর্ প্রস্তাবর্ার জর্য অ্র্ুমরাধ ড াষণা কমরর্। 
গভর্নর কুওমমা আগে মামস ড াষণা কমরর্ ডয ডকন্দ্রীে ব্রুকলিমর্ লর্উ ইেকন  শহমরর হাউলজং অ্মথালরটির 

(New York City Housing Authority) মালিকার্াধীর্ স্বল্প-বযবহৃর্ত জলমমর্ত বৃেমের জর্য 1,000টি সাশ্রেী 
বালড় তর্তলর করমর্ত লর্উ ইেকন  ডেট ডহামস এন্ড কলমউলর্টি লরলর্উোি (New York State Homes and 

Community Renewal) র্তহলবি ডের্ করমব।  
  

গর্ত জিুাই মামস, গভর্নর কুওমমা 2019 সামির বসন্ত কামির মমধয সমূ্পণন করার িমিয আটটি কলমউলর্টি 

বাগার্ পুর্ঃসংস্কার ও রূপান্তমরর উমেমশয এবং অ্র্য 14টিমর্ত অ্র্তযন্ত প্রমোজর্ীে পালর্র সরাসলর সংমযাগ লেমর্ত 

3.1 লমলিের্ মালকন র্ মালকন র্  িামরর লবলর্মোগ ড াষণা কমরমের্। এর আমগ, গভর্নর ভ্রামযমাণ স্বাস্থযমসবা 
(ambulatory care) স্থার্গুলিমক সবনামপিা গুরুত্বপূণন ড াষণা কমরর্ এবং এর 210 লমলিের্ মালকন র্ মালকন র্ 

 িামরর, 32-টি স্থামর্র ভ্রামযমাণ স্বাস্থযমসবার ডর্টওোকন  প্রলর্তষ্ঠার্ গঠমর্র জর্য েেটি ব্রুকলির্-লভলত্তক 

ডফ ামরি লর্েমার্যুােী ডযাগয স্বাস্থয ডকমন্দ্রর সামথ অ্ংশীোলর কমরর্।  
  

এই লবসৃ্তর্ত উমেযামগর পরবর্তী লহমসমব গভর্নর কুওমমা িীমের জর্য র্রু্তর্ পেমিপ ড াষণা করমির্ যার ফমি 

ডকন্দ্রীে ব্রুকলির্ কলমউলর্টিমর্ত পুলষ্টকর খামেযর সহজিভযর্তা বৃলে পামব এবং েী নমমোেী খােয অ্লর্রাপত্তা ও 

স্বাস্থয সমসযার সমাধার্ হমব। স্থার্ীে কলমউলর্টির যামর্ত র্তাজা, স্থার্ীে খাবার ডকর্ার সামথনয থামক এবং 
সুস্থর্তর জীবর্যাপমর্র জর্য ডয সহাের্তা র্তামের প্রমোজর্ র্তা যামর্ত থামক, র্তা লর্লির্ত করমর্ত র্রু্তর্ ডমাবাইি 

বাজার, প্রবীণ বযলক্তমের জর্য খােযসংক্রান্ত লর্রাপত্তাহীর্র্তার র্তেন্ত, র্তরুণমের বারা চালির্ত কৃলষ বাজার, 

কলমউলর্টি বাগার্ এবং খােয বণ্টর্ ডকন্দ্র সম্পলকন র্ত গমবষণার জর্য লর্তলর্ 1.825 লমলিের্ মালকন র্ মালকন র্ 

 িামরর লবলর্মোগও ড াষণা কমরমের্।  
  

কংম্বেসওমোর্ কোম্বরাবলর্ বি. মোলবর্ িম্বলর্, “আজমক সামজন ে উইলিোম ড াকারটি পাকন  পুর্রাে খুমি 

ডেওোমর্ত আলম খুবই আর্লন্দর্ত। এটি েী ন লেমর্র প্রলর্তশ্রুর্ত রূপান্তমরর একটি বাস্তব পলরণলর্ত। গর্ত 60 বের 

ধমর পাকন টির উন্নের্ হমে, লকন্তু আজ আমরা এমক এর সম্ভাবর্া পূণন করমর্ত ডেখিাম। কসচুজমকা ডসরু্তর 

(Kosciuszko Bridge) পুর্ঃস্থাপর্ প্রকমল্পর প্রভাব প্রশমর্ করমর্ত ডেমটর র্তহলবি র্তার একটি অ্ংশ বারা 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nycs-largest-state-park-open-brooklyn-2019
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-1000-affordable-homes-targeted-nycha-seniors-central-brooklyn#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-next-step-14-billion-vital-brooklyn-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-locations-expanded-services-and-partnerships-vital-brooklyns-210#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/VB_Map.png#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/08.17.18%20VB%20Maps.pdf#_blank


প্রলর্তশ্রুর্ত পাকন গুলির প্রথমটি লহমসমব, আমরা শুরুটা োরুণভামব করিাম। র্রু্তর্ এই ডসরু্তর লর্মনামণ 670 

লমলিের্ মালকন র্  িার ডফ ামরি র্তহলবি আোে করমর্ত ডরামালির্ত, যা পুর্ঃস্থাপমর্র অ্র্ুলমর্ত খরমচর প্রাে 

85 শর্তাংশ, এবং কলমউলর্টিমক ইলর্তমমধযই এর প্রথম স্তমরর সুলবধা ডভাগ করমর্ত ডেমখ আলম আমরা আর্লন্দর্ত। 
র্রু্তর্ পুর্রুজ্জীলবর্ত সুন্দর সামজন ে ড াকারটি পাকন  র্তার মমধয একটি। জর্বহুি শহুমর কলমউলর্টিমর্ত 

মরূেযামর্র মমর্তা এই স্থার্টি, ডযখামর্ র্রু্তর্ সৃ্মলর্ত তর্তলর হমব এবং প্রলর্তমবশীমের মমধয কলমউলর্টির মমর্াভাব 

লবকাশ পামব, র্তা ডেখমর্ত আলম উন্মখু।”  
  

অোম্বসেবল সেসে ডজাম্বসফ আর. ডলন্টল িম্বলর্, “লর্উ ইেকন বাসীর জর্য ডখািা স্থার্ একটি োরুণ সম্পে। 
আমামের শহমরর মর্ত জর্বহুি একটি শহমর যর্ত ডবলশ সম্ভব ডখািা স্থার্ সম্ভব প্রমোজর্। আমরা শুধু একটি 

র্রু্তর্ ডসটাই পালে র্া, বরং একটি পুর্রুজ্জীলবর্ত সম্প্রসালরর্ত পাকন ও পালে। সামজন ে উইলিোম ড াকারটি 

আমামের ডেমশর জর্য লর্মজর জীবর্ লেমেমের্ এবং র্তযাগী এই মার্ুষমক সম্মার্ জার্ামর্ার জর্য কলমউলর্টিমক 

র্তার র্াম একটি পাকন  ডেওোর মর্ত ভামিা উপাে আর হে র্া। কলমউলর্টিমক একটি সুন্দর র্রু্তর্ পাকন  ডেওো 
লর্লির্ত করার জর্য গভর্নরমক ধর্যবাে।”  
  

ব্রুকবলর্ ডিাম্বরা (Brooklyn Borough) এর ডপ্রবসম্ব ন্ট এবরক অো ামস িম্বলর্, “পাকন  োরুণ 

ইকুোিাইজার, এটি জীবমর্র লবলভন্ন প্রান্ত ডথমক লশশু ও পলরবারসমূহমক একমত্র লবমর্াের্ ও আরাম করার 

জর্য। আলম আর্লন্দর্ত ডয সামজন ে ড াকারটির লিমগলস লির্পমেমের এই সম্প্রসালরর্ত ও সংস্কারকৃর্ত পামকন র 

মধয লেমে আমামের সামথই থাকমব, যা সম্ভব হমেমে ডখািা স্থার্ প্রমোজর্ এমর্ কলমউলর্টিমর্ত ডেমটর র্তহলবি 

োমর্র ফমি।”  
  

###  
  
  

 
অ্লর্তলরক্ত র্তথয ডপমর্ত ডেখুর্ www.governor.ny.gov 

লর্উ ইেকন  ডেট | এলক্সলকউটিভ ডচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES5E1F3465001E83E785258366007469A200000000000000000000000000000000

