
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ ামিাগ ন কৃষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কবি গম্বিষণা হকম্বের উন্নয়ম্বর্র জর্ে 8 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলাম্বরর প্রবিশ্রুবি প্রদার্ করম্বলর্  

   

হেট ি বিল প্রব দ্ধ গম্বিষণা লাইম্বেবর ও কৃষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কবি হকম্বের হমরামি ও 

উন্নয়ম্বর্র জর্ে বিবর্ম্বয়াগ করম্বি  

  

হ াষণাটট এম্বলা  াম্বল নম  প্তা  চলাকাম্বল, যা ঐবি াব ক এলাকা ও  ংসৃ্কবির একটট 

 প্তা জুম্বে উদযাপর্  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্  াকল নকে হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথি গকবষণা হক্কের 

(Schomburg Center for Research in Black Culture) উন্নয়কর্র জর্য 8 থেথলয়র্ োথক্নর্ 

ডলাকরর প্রথিশ্রুথি হ াষণা ক্রকলর্। থর্উ ইয়ক্ন হেকের ডথে নেথর ক্িৃনপকের (Dormitory 

Authority of the State of New York, DASNY) োধ্যকে পথরচাথলি  ওয়া ি থবলটে ভবর্টের 

ফ্যা াড পুর্স্থাপর্, জার্ালা ও ছাদ প্রথিস্থাপর্ ক্রকি থদকব এবং থর্রাপত্তা উন্নয়র্ ও শক্তি  াশ্রয়ী 

উন্নয়র্ ক্রকি থদকব। এছাড়াও DASNY প্রক্ল্পটের জর্য র্ক্শা হ বা এবং থর্ে নাণ বযবস্থাপর্ার 

ক্াজ ক্রকব। হ াষণাটে একলা  াকল নে  প্তা  (Harlem Week) চলাক্াকল, যা  াকল নকের বযাপক্ 

থব ্িৃথির  ংসৃ্কথি ও ইথি াক র এক্টে বাথষ নক্ উদযাপর্।  

  

"এই ি থবল থদকয় আেরা শুধু্ ভবর্টের হচ ারা টিক্ ক্রথছ র্া; বরং আেরা আোকদর ইথি া  ও 

 ংসৃ্কথিকি অথি গুরুত্বপূণ ন থবথর্কয়াগ ক্রথছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "প্রায় এক্ শিাব্দী ধ্কর, 

হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথির গকবষণা হক্েটে এক্টে লাইকেথর, এক্টে গকবষণা প্রথিষ্ঠার্, এক্টে 

 ম্প্রদাকয়র  াব, এবং  বকিকক্ বড়  কলা আকেথরক্ার কৃ্ষ্ণাঙ্গ োরু্ষকদর উদযাপর্ ক্রার এক্টে 

স্থার্ থ ক কব ক্াজ ক্করকছ। এই  াকল নে  প্তাক , আথে  ব েকয়র েকিাই হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

 ংসৃ্কথির গকবষণা হক্কের েকিা আোকদর থ টে, আোকদর হেে ও আোকদর হদকশ কৃ্ষ্ণাঙ্গ থর্উ 

ইয়ক্নবা ীকদর  েৃদ্ধ অবদার্কক্  ম্মার্ জার্ায় এের্ ে ার্ প্রথিষ্ঠার্কক্  েি নর্ ক্রকি 

প্রথিশ্রুথিবদ্ধ।"  

  

"আথিক্ার্ আকেথরক্ার্ ইথি া   রা থর গণিকের প্রথি আকেথরক্ার অঙ্গীক্াকরর হক্কের 

এবং আোকদর এক্ো থর্খুুঁি ক্রার  ংগ্রাকের ক্িা বকল," হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও 

হডলগাম্বডা িম্বলর্। "থর্উ ইয়ক্ন পাবথলক্ লাইকেথরর (New York Public Library) হ ােবাগ ন 

হক্কের চার হদওয়াকলর েকধ্য হযই  েৃদ্ধ ইথি া  রকয়কছ িা  ংরেণ ক্রা অথি গুরুত্বপূণ ন, এটে 



কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথি ও ইথি াক র জর্য থবকের শীষ ন প্রথিষ্ঠার্গুথলর এক্টে, যাকি ক্কর আেরা জাথি 

থ ক কব আোকদর  ােথগ্রক্ উকেকশয থস্থর িাক্কি পাথর এবং  ক্কলর জর্য স্বাধ্ীর্িা ও 

র্যায়থবচার অজনর্ ক্রকি পাথর।"  

   

হ ােবাগ ন হক্েটে থর্উ ইয়ক্ন পাবথলক্ লাইকেথরর প্রথ দ্ধ গকবষণা লাইকেথরগুথলর এক্টে এবং 

এটে এক্টে থবকের শীষ নস্থার্ীয়  াংসৃ্কথিক্ প্রথিষ্ঠার্ যা আথিক্ার্, আকেথরক্ার্, আথিক্ার্ 

ডায়াকপারা, এবং আথিক্ার্ অথভজ্ঞিা থবষয়ক্ উপাদাকর্র গকবষণা,  ংরেণ ও প্রদশ নকর্র প্রথি 

থর্কবথদি।   

   

1925  াকল প্রথিটষ্ঠি  ওয়া এবং 2017  াকল এক্টে জািীয় ঐথি াথ ক্ লযান্ডোক্ন (National 

Historic Landmark) থ ক কব আখযা পাওয়া হ ােবাগ ন হক্েটে থর্উ ইয়ক্ন পাবথলক্ লাইকেথরর 

এক্টে গকবষণা থডথভশর্ এবং এখাকর্ রকয়কছ ববথচত্র্যেয় হপ্রাগ্রাথেং ও 11 থেথলয়র্ আইকেকের 

 ংগ্র  যা ববথেক্ কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি া , থশল্প ও  ংসৃ্কথির ঐেকয নর উপর আকলাক্পাি ক্কর এবং এর 

েকধ্য বই, েযারু্ক্তিপ্ট, থশে থেউক্তজক্, ছথব, থশল্পক্ে ন, থভথডও এবং অথডও হরক্থডনং এবং আকরা 

অকর্ক্ থক্ছু অন্তগ নি রকয়কছ। পুকয়কিনা থরকক্াকি জন্মাকর্া কৃ্ষ্ণাঙ্গ পক্তিি ও গ্রন্থারু্রাগী আিুনকরা 

আলফ্র্ক া হ ােবাকগ নর থভথত্তগি  ংগ্র  থদকয় স্থাথপি  ওয়া হ ােবাগ ন হক্ে ববথেক্ কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

ইথি া  র্থিভুি ক্রা বহু উপাদার্  ংগ্র ,  ংরেণ ক্করকছ এবং িা বযব ার ক্রার  ুকযাগ 

প্রদার্ ক্কর। 2025  াকল, হ ােবাগ ন হক্ে এর শিবষ ন উদযাপর্ ক্রকব।  

  

DASNY হপ্রব ম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকিনা রুম্বির্ মোকডোবর্ম্বয়ল দে িাডন িম্বলর্, 

"DASNY হ ােবাগ ন হক্কের অথি গুরুত্বপূণ ন ক্াজকক্ এবং থর্উ ইয়ক্ন ও থবকের কৃ্ষ্ণাঙ্গ জীবকর্র 

জর্য এক্টে প্রধ্ার্ হক্ে থ ক কব এর অবস্থার্কক্  েি নর্ ক্রকি হপকর গথব নি। কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথি ও 

অথভজ্ঞিার উপর আকলাক্পাি ক্রার এক্টে প্রক্ল্প থ ক কব হ ােবাগ ন হক্েটে এক্টে থর্খুুঁি থর্উ 

ইয়ক্ন প্রথিষ্ঠার্।আোর  াকল নে প্রথিকবশীকদর পকে, আেরা থর্উ ইয়ক্নকক্ থবকের  াংসৃ্কথিক্ 

হক্ে বিথরকি গভর্ নর হ াক্কলর অবযা ি প্রথিশ্রুথির প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

হেম্বটর ব ম্বর্টর কম্বডনল বিয়ার িম্বলর্, " াকল নকের োরু্ষ এবং হ ােবাকগ নর প্রথি গভর্ নকরর 

প্রথিশ্রুথি আোর হৃদয়কক্ পশ ন ক্করকছ। আোকদর থপ্রয় হ ােবাগ ন আেথরক্ অকি নই থবকের 

কৃ্ষ্ণাঙ্গ োরু্ষকদর  মূ্পণ ন ইথি াক র প্রথিেূথি ন এবং ভািার। আজকক্র হ াথষি অিযাবশযক্ীয় 

এই ি থবলটে থর্ক্তিি ক্রকব যাকি ভথবষযৎ প্রজন্মগুথলর ক্াকছও হ ােবাগ ন বযব াকরর  মূ্পণ ন ও 

অবাধ্  ুকযাগ িাকক্, এটে অবযা ি অরু্কপ্ররণা, জ্ঞার্ ও ইথি াক র এক্টে এক্ক্ উৎ ।"  

  

হেম্বটর ব ম্বর্টর রিাটন জোক র্ িম্বলর্, "হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথির গকবষণা হক্ে থর্উ 

ইয়কক্নর  বকিকক্ গুরুত্বপূণ ন প্রথিষ্ঠার্গুথলর এক্টে, এটে ববথেক্ কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি া , থশল্প ও 

 ংসৃ্কথির  েৃক্তদ্ধর উপর আকলাক্পাি ক্কর। আথে  াকল নকে হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথির গকবষণা 

হক্ে উন্নয়র্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 8 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর প্রথিশ্রুথির প্রশং া 

ক্রথছ।  াল নকের  াংসৃ্কথিক্ জীবকর্র এক্টে হক্েীয় থবষয়, এই থবথর্কয়াগটে থবকের শীষ নস্থার্ীয় 

 াংসৃ্কথিক্ প্রথিষ্ঠার্গুথলর এক্টেকক্ আথিক্ার্ আকেথরক্ার্ ও আথিক্ার্ ডায়াকপারা গকবষণার 

হেকত্র্ শীষ নস্থার্ীয় জািীয় গকবষণা লাইকেথর থ ক কব ক্াজ চাথলকয় হযকি থদকব।"  

  



অোম্ব েবল  দ ে ইম্বর্জ বডম্বকন্স িম্বলর্, "আথে থর্উ ইয়ক্ন পাবথলক্ লাইকেথরর  াকি 

অকর্ক্ থদর্ অকর্ক্ ক্াজ ক্করথছ এবং আথে হ ােবাগ নকক্ এর প্রাপয স্বীকৃ্থি ও ি থবল হপকি 

হদকখ গথব নি। ধ্র্যবাদ, গভর্ নর হ াক্ল, এই  ূক্ষ্ম, দৃঢ়, উুঁচু বাগার্কক্  ংরেণ ক্রার প্রকয়াজর্ 

হেোকর্ার জর্য, যা থবকের  ক্ল োরু্কষর জর্য আথিক্ার্ ডায়াকপারার এক্টে উপকক্ে 

থ ক কব ক্াজ ক্রকছ।"  

   

অোম্ব েবল  দ ে বকোবল ন জর্-বপম্বয়র িম্বলর্, "আথে হ ােবাগ ন হক্কের জর্য 8 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ ধ্র্যবাদ জার্াকি চাই, এটে অকর্ক্ 

প্রকয়াজর্ীয় উন্নয়র্ ও থর্রাপত্তা উন্নয়র্  কি থদকব। হ ােবাগ ন হক্েটে কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি া ,  ংসৃ্কথি, 

এবং হপ্রাগ্রাথেংকয়র এক্টে অথি গুরুত্বপূণ ন প্রথিষ্ঠার্। থবথর্কয়াগটে হ ােবাগ ন হক্েকক্ আগােী 

অকর্ক্ বছকরর জর্য প্রথ দ্ধ  কয় িাক্কি থদকব।"  

  

অোম্ব েবল  দ ে এবড বগি  িম্বলর্, " াকল নকের থর্জস্ব হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথির গকবষণা 

হক্কের বাথ যক্ দশা এর হভিকর  ংরথেি  ংসৃ্কথির েকিাই  ুন্দর ও থস্থথিস্থাপক্  ওয়া উথচি। 

আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর হ ােবাগ ন হক্কের  ংস্কার ক্াকজ এই উকেখকযাগয থবথর্কয়াকগর 

জর্য িার প্রশং া ক্রথছ। থর্উ ইয়কক্নর জর্য এক্টে উত্তে ভথবষযৎ থর্ক্তিি ক্রা কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি া  

স্মরণ ক্রা এবং কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথিকক্ উদযাপর্ ক্রা ছাড়া  ম্ভব  কব র্া।"  

  

অোম্ব েবল  দ ে মোবর্ হড ল   োম্বন্টা  িম্বলর্, "হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথি গকবষণা হক্ে 

আোকদর আপার েযার্ াের্  ম্প্রদাকয়র ববথচত্র্য উদযাপকর্র জর্য অিযাবশযক্ীয়। ধ্র্যবাদ, 

গভর্ নর হ াক্ল, এই আইক্থর্ক্ থর্উ ইয়ক্ন পাবথলক্ লাইকেথরর অবস্থার্টে যাকি আগােী অকর্ক্ 

বছকরর জর্য থর্উ ইয়ক্নবা ীকদর হ বা থদকি পাকর িা থর্ক্তিি ক্রকি  া াযয ক্রার জর্য এই 

ি থবল প্রদার্ ক্রার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন ব টট কাউন্সন্সম্বলর (New York City Council)  দ ে বচ ওম্ব  িম্বলর্, "হ ােবাগ ন 

হক্েটে এক্টে রত্ন। এটে আোকদর শ করর  ব হিকক্ গুরুত্বপূণ ন প্রথিষ্ঠার্গুথলর এক্টে এবং এর 

বাথড়টের এর  া  ী প্রথিফ্লর্  ওয়া উথচি। কৃ্ষ্ণাঙ্গ ইথি া   কলা আকেথরক্ার থভথত্ত এবং এর 

থর্ে নািাকদর ইথি া । হক্কে এর অবযা ি গকবষণা ও অকেষণ কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ম্প্রদায় এবং  ক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবা ীর জর্য এক্টে থচরস্থায়ী উপ ার, এবং আথে এটে হদকখ অিযন্ত খুথশ হয এর ক্ািাকোকক্ 

হভিকর  ওয়া ক্াকজর  াকি োর্ার্ ই ক্রার জর্য এক্টে থবথর্কয়াগ ক্রা  কয়কছ। আথে এই 

প্রথিশ্রুথির জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশং া ক্রথছ ও িাকক্ ধ্র্যবাদ জার্াক্তি; থর্উ ওয়াক্ন এবং 

জাথি আগােী অকর্ক্ বছর ধ্কর এর  ুথবধ্া হভাগ ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন পািবলক লাইম্বেবরর প্রধার্ পবরচালর্া কম নকিনা আইবরে ওম্বয়ইর্োল িম্বলর্, 

"থর্উ ইয়ক্ন পাবথলক্ লাইকেথর এবং হ ােবাগ ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ  ংসৃ্কথির গকবষণা হক্ে এই বছকরর 

বাকজকে হ ােবাকগ নর জর্য 8 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার ক্যাথপোল ি থবল প্রদার্ ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর প্রথি গভীরভাকব কৃ্িজ্ঞ। এই ক্যাথপোল অরু্দার্টে এই গুরুত্বপূণ ন প্রথিষ্ঠার্টের 

ভথবষযৎ থর্রাপদ ক্রার এক্টে থবথর্কয়াগ, যখর্ এটে আকরা এক্টে শিাব্দী কৃ্ষ্ণাঙ্গ ডায়াকপাথরক্ 

ইথি া  থর্কয় থবকের জ্ঞার্ পাওয়ার বযবস্থা ক্রকি যাকি।"  

  



হ ামিাগ ন হকম্বের পবরচালক জয় বিবভন্স িম্বলর্, "হ ােবাগ ন হক্কের জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর অি ন আোকদরকক্  েি নর্ ক্রকব যখর্ আেরা আোকদর ভথবষযৎ পথরক্ল্পর্া ক্রথছ 

এবং কৃ্ষ্ণাঙ্গ ডায়াকপাথরক্ ইথি া   ংরেণ ও অকেষকণর প্রথি থর্কবথদি এক্টে থবেোকর্র 

প্রথিষ্ঠার্ থ ক কব অবযা ি আথছ। অবদার্টে অিযাবশযক্ীয়ভাকব গুরুত্বপূণ ন হযক িু আেরা 

অথবরাে আোকদর পযাট্রর্ এবং ক্েীকদরকক্ গকবষণা, থশো, ক্াজ ও আথবষ্কাকরর হ রা পথরকবশ 

হদওয়ার হচষ্টা ক্কর যাক্তি।"  
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