
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলার অলব্রাইট-র্ক্স আটন  গোলাবর (ALBRIGHT-KNOX ART GALLERY) 

সম্প্রসারণ সমর্নম্বর্ আম্বরা অবিবরক্ত 3.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স্টেট িহবিম্বলর স্ট াষণা বিম্বলর্  

  

এটি পবিম বর্উ ইয়ম্বকন র চলমার্ অর্ননর্বিক ও সাাংসৃ্কবিক স্টরম্বর্সাাঁর সম্পরূক  

  

অলব্রাইট-র্ক্স সম্প্রসারণ প্রকম্বের স্টরন্ডাবরাং স্টিখুর্ এখাম্বর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে AK360 র্ামম পরররিত 155 রমরেয়র্ মারেন র্ ডোর 

মূেযমামর্র অ্েব্রাইট-র্ক্স গযাোরর (Albright-Knox Gallery, AKG) সম্প্রসারণ প্রেমের সমর্নমর্ অ্রতররক্ত 

3.3 রমরেয়র্ মারেন র্ ডোর ঘেট তহরিে প্রদার্ েরা হমি। সম্প্রসাররত জাদ ুমর, ঘেটি িামেমো AKG রিে 

জাদ ুমর (Buffalo AKG Art Museum) পররণত হমি, র্ােমি পামেন র মতর্ েযাম্পামস র্তুর্ স্বাধীর্ ভির্ 

এিং সাম্প্ররতে িছরগুরেমত পরিম রর্উ ইয়মেন  ঘেই অ্র্ননর্রতে ও সাংসৃ্করতে ঘরমর্সাাঁর সূত্রপাত হময়মছ তার 

সমূ্পরে উন্নত ঘপ্রাগ্রামসমূহ।  

  

"িহুে পরররিত অ্েব্রাইট-র্ক্স আটন  গযাোররর সম্প্রসারণ উঠরত পরিম রর্উ ইয়েন  অ্ঞ্চমে আমরা অ্রতরর্র 

আগমর্  টামি োরা এখামর্ আধুরর্ে ও ের্মটমম্পারারর রিমের অ্র্র্য সংগ্রহ উপমভাগ েরমত পারমি", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আেষনণীয় উমদযাগটিমে সমর্নর্ েরমত ঘপমর রর্উ ইয়েন  গরিনত, এটি পুরো   

অ্ঞ্চমের জর্য োভজর্ে হমি এিং আমরা ঘোেরহনতষী ঘজেরর গুন্ডোেমে ধর্যিাদ জার্ারি োরণ রতরর্ 

সম্প্রসারমণর জর্য ঘেমটর সিনমিষ তহরিমের সমার্ পররমাণ ডোর প্রদার্ েমরমছর্।"  

  

"অ্েব্রাইট-র্ক্স িামেমোর সত্ত্বার ঘেমের এেটি অ্ংি, এিং এই গুরুত্বপূণন সম্প্রসারণ উমদযাগমে আমরা সমর্নর্ 

েরমত রর্উ ইয়েন  ঘেট এরগময় এমসমছ", স্টলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর স্ট াষণাপত্র 

পাঠ কম্বরম্বের্। "ঘেমটর এই রিরর্ময়ামগর মাধযমম, অ্েব্রাইট-র্ক্স িামেমো ও পরিম রর্উ ইয়মেন র িেমার্ 

রূপান্তর প্ররিয়ার সিনমিষ সংমোজর্ হময় উঠমো। রিে ও সাংসৃ্করতে প্ররতষ্ঠার্ অ্র্ননর্রতে রিোি ও পেনটমর্র 

িারেোিরক্ত, এিং এই প্রেে পুমরা অ্ঞ্চমের িেমার্ পুর্রুজ্জীির্ প্ররিয়ামে সমর্নর্ েরমি।"  

  

AK360 প্রেেটি সরোরর ও ঘিসরোরর উভয় তহরিে দ্বারা সমরর্নত, এর মমধয রময়মছ সাংসৃ্করতে প্ররতষ্ঠামর্র 

জর্য িামেমোর ইরতহামসর সমিনাচ্চ পররমাণ এেে িযরক্তর ঘিসরোরর দামর্র  টর্া। ঘজেরর গুন্ডোে, এেজর্ 

িামেমোর স্থার্ীয় অ্রধিাসী, জাদ ুমরর জর্য 52.5 রমরেয়র্ মারেন র্ ডোমরর সমতুেয তহরিে প্রদামর্র 

অ্ঙ্গীোর েমরমছর্। প্রেেটি 18.3 রমরেয়র্ মারেন র্ ডোর মূমেযর ভাগ েরা ঘেট তহরিে দ্বারাও সমরর্নত 

হমি। সমূ্পণন হওয়ার পর, অ্র্ুমার্ েরা হমি ঘে AK360 এর পররদিনর্ 30 িতাংি িৃরি পামি - প্ররত িছর 

েমপমে 160,000 অ্রতরর্ এটি পররদিনর্ েরমত আসমি। এছাড়াও ধারণা েরা হমি ঘে অ্ঞ্চেটি িরধনত 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Albright-Knox-SKETCH.pdf


 

 

পেনটমর্র েমে িারষনে অ্রতররক্ত 10 রমরেয়র্ মারেন র্ ডোমরর ঘটেসই অ্র্ননর্রতে েেযাণ উপমভাগ েরমত 

পামর।  

  

এম্পায়ার স্টেট স্টডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর স্টপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এিাং কবমের্ার হাওয়াডন  স্টিমবস্ক িম্বলর্, "এই রূপান্তরোরী অ্েব্রাইট-র্ক্স সম্প্রসারণ প্রেেটি 

িামেমোর সামারজে ও অ্র্ননর্রতে মূেধর্ িরৃি েরমি, এর েমে আসন্ন িছরগুরেমত পরিম রর্উ ইয়মেন র 

েেযাণ হমি।"  

  

অলব্রাইট-র্ক্স আর গোলাবরর স্টপবগ বপয়াসন এলবভর্ পবরচালক জোর্ সাইম্বরর্ িম্বলর্, "AK360 

এর জর্য গভর্নর কুওমমার অ্িযাহত সমর্নর্ ঘপময় আমরা অ্রতিয় আর্রিত। আমামদর রূপান্তরমূেে েযাম্পাস 

রিোি ও সম্প্রসারণ প্রেমে গভর্নমরর উদার অ্রতররক্ত রিরর্ময়াগ িামেমোর িেমার্ ঘরমর্সাাঁমে আমরা 
ঘজারদার েমর, এমত িামেমো AKG রিে জাদ ুর খুি িড় এেটি ভূরমো পাের্ েরমি। গভর্নর কুওমমা ও 

রর্উ ইয়েন  ঘেমটর সমর্নমর্, িামেমো AKG রিে জাদ ুর হময় উঠমি পরিম রর্উ ইয়েন  ও এর িাইমরর 

বিরিত্রযময় মার্ুমষর জর্য এেটি উন্মকু্ত, অ্ন্তভুন ক্ত ও সহজেভয সংস্থার্।"  

  

স্টজেবর গুন্ডলাক িম্বলর্, "সারা রিমের পেনটে ও অ্রতরর্রা জাদ ুরমে িহমরর সংসৃ্করতর প্ররতেের্ রহমসমি 

ঘদমখ। িামেমো AKG রিে জাদ ুর হমি িামেমোর সৃজর্িীেতা, প্রাণিন্ততা, এিং রস্থরতিীেতার এেটি 

সােীস্বরূপ, োরণ িামেমো হে রিেমামর্র এেটি িহর ঘেটি গভীর পুর্রুত্থামর্র মধয রদময় োমি। AK360 

এর জর্য গভর্নর কুওমমার রিরর্ময়াগ হে AK360 প্রেে এিং িামেমোর সাংসৃ্করতে ও র্াগররে জীিমর্র 

এেটি রভরি রহমসমি জাদ ুরটির ভূরমোর প্ররত আস্থা জ্ঞাপর্।"  

  

1862 সামে িামেমো োইর্ আটন স এোমডরম (Buffalo Fine Arts Academy) রহমসমি স্থারপত হওয়া 
অ্েব্রাইট-র্ক্স আটন  গযাোররমত রময়মছ আধুরর্ে ও ের্মটমম্পারারর রিমের সপুরররিত সংগ্রহ। এর আমগ 

অ্েব্রাইট-র্ক্স দইুিার সম্প্রসাররত হময়মছ, 1905 সামে জাদ ুমরর প্রার্রমে রর্মনাণ এিং1962 সামে এেটি 

র্তুর্ অ্ংি েুক্ত েরা হয়। তৃতীয় সম্প্রসারণ AK360 রিমিষ প্রদিনর্ী ও অ্েব্রাইট-র্ক্স এর রিমের সুপরররিত 

রিে সংগ্রহ সাজামর্ার জর্য আমরা 25,000 স্কয়ার রেট স্থার্ ঘোগ েরমি। OMA/ঘসামহই রসমগমাৎসু এর দ্বারা 
র্েিােৃত র্তুর্ ভিটিমত র্ােমি অ্রতরর্মদর জর্য িহু সুমোগ সুরিধা এিং এর িারপামি এেটি প্রমমমর্ড 

েের্া েরা হমি ো ভিমর্র অ্ভযন্তরমে দিৃযমার্ভামি ঘেমডররে ে ওমমেড েযান্ডমস্কমপর (Frederick Law 

Olmsted landscape) সামর্ েুক্ত েরমি।  

  

র্েিাটি বতরর েরার পুমরা প্ররিয়াজমুড়, অ্েব্রাইট-র্ক্স/OMA দে রর্উ ইয়েন  ঘেমটর ঐরতহারসে সংরেণ 

অ্রেস (New York's State Historic Preservation Office), িামেমো সংরেণ ঘিামডন র (Buffalo 

Preservation Board) এেটি েরমটি, এিং িামেমো ওমমেড পােন  সংরেমণর (Buffalo Olmsted 

Parks Conservancy) েমী ও পষনদ সদমসযর সামর্ িমাগত আমোির্া েমরমছ। পািাপারি, OMA 

রিমিষজ্ঞ সংরেণ পরামিনেমদর সামর্ োজ েমরমছ এটি রর্রিত েরার জর্য ঘে প্রার্রমে ধারণার র্েিাটিমে 

র্তুর্ পররেরেত র্েিায় রূপান্তর েরার সময় ঘের্ ঐরতহারসে ভির্গুরেমে সংরেণ েরা োয়।  



 

 

  

সম্প্রসারণ প্রেমের পররেের্া হেঃ  
  

• ঘসরা রিেেমমনর সংগ্রহ, োর আোর 1962 সামের ঘিষ সম্প্রসারমণর পর ঘর্মে িার গুণ 

িৃরি ঘপময়মছ, প্রদিনর্ীর জর্য আমরা িড় স্থামর্র িযিস্থা েরা;  
• রিমিষ প্রদিনর্ীর জর্য ঘসরামামর্র িযিস্থা বতরর েরা;  
• রিো, খাওয়াদাওয়া এিং রিমিষ জমাময়মতর জর্য র্তুর্ ও অ্মপোেৃত িমেও স্থামর্র িযিস্থা 

েমর অ্রতরর্মদর অ্রভজ্ঞতা সমৃি েরা;  
• ঘেমডররে ে ওমমেমডর ঘডোওয়যার পামেন  (Frederick Law Olmsted's Delaware 

Park) জাদ ুরটির েযাম্পাস েুক্ত েরা;  
• এেটি মাটির রর্মির পারেন ং োঠামমা রর্মনাণ েরা এিং ভূগভন স্থ পারেন ং এর স্থার্টিমে প্রাণিন্ত 

সিজু ঘখাো স্থার্ ও জমাময়মতর স্থামর্ পররণত েরা;  
• এমউড অ্যারভরর্উ (Elmwood Avenue) ঘর্মে ওমমেমডর ঘডোওয়যার পামেন  

(Olmsted's Delaware Park) োওয়ার জর্য জাদ ুমরর ঘভতর রদময় এেটি পর্ বতরর 

েরা, জাদ ুমরর 1962 সামের ভিমর্র পূিনপামেন এেটি র্তুর্ প্রমিি ও ঘির হওয়ার পর্ ঘোগ 

েরা;  
• 1962 সামের ভিমর্র ঘখাো আোমির রর্মির ভাস্কেন িাগার্মে (Sculpture Garden) 

ঘেমে রদময় র্তুর্ অ্ভযন্তরীণ টাউর্ স্কয়ামর (Indoor Town Square) পররণত েরা োমত 

িছমরর ঘেমোমর্া সময় এখামর্ ঘপৌর অ্র্ুষ্ঠার্ হমত পামর, ো জাদ ুর ও ঘপ্রাগ্রাম িোোেীর্ 

সমময় েরমউরর্টির জর্য রির্ামূমেয র্ােমি;  

• 1962 সামের ভিমর্র রর্মির তোয় এেটি র্তুর্ রিো স্থার্ বতরর েরা; এিং  
• এেটি রসগমর্িার সুদিৃয ঘসতু বতরর েরা ো র্তুর্ ভির্ ও 1905 সামের ভির্মে েকু্ত েমর।  

  

অোম্বসেবল সাংখোগবরষ্ঠ স্টর্িা বিোল বি. বপপলস-স্টোকস িম্বলর্, "আপর্ামে ধর্যিাদ গভর্নর 

কুওমমা, আর আপর্ামেও ঘজেরর গুন্ডোে, আপর্ারা এই মুখয আঞ্চরেে সাংসৃ্করতে মেূধর্ প্রেমের জর্য 
আপর্ামদর অ্র্ননর্রতে অ্িদার্ রদ্বগুণ েমর রদময়মছর্। অ্েব্রাইট র্ক্স আটন  গযাোররমত রিমের সুপরররিত সংগ্রহ 
রময়মছ, এর মমধয অ্মর্ে রেছুই অ্রতরর্রা েখমর্া ঘদখমত পায়রর্ োরণ প্রদিনর্ীর স্থার্ সীমািি রছে। িীঘ্রই 
এই সমসযা আর র্ােমি র্া। রর্েট ভরিষযমত, রর্উ ইয়েন  ঘেট অ্যামসম্বরে সংখযাগররষ্ঠ সমেের্ (New York 

State Assembly Majority Conference) তহরিে িরৃির িযাপামর রর্জস্ব ঘ াষণা প্রদার্ েরমি।"  

  

অোম্বসেবল সিসে ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "অ্েব্রাইট র্ক্স হে িামেমোর এেটি মূেযিার্ সাংসৃ্করতে সম্পদ। এই 
রিরর্ময়ামগর েমে জাদ ুমরর মহার্ রেমগরস িেমার্ র্ােমি এিং এটি আগামী প্রজন্মগুরের জর্য এটি গন্তমিয 
পররণত হমি।"  

  

অোম্বসেবল সিসে কোম্বরর্ মোকমোহর্ িম্বলর্, "রিমের সিমর্মে উদোরপত রিেীমে ভামোিামসর্ ও েদর 

েমরর্ এমর্ সিার জর্য অ্েব্রাইটর্ক্স এেটি প্রজ্বরেত রিখার মমতা। এই র্তুর্ েমেয ঘপৌাঁছামর্ার মাধযমম, এটি 

রর্রিত হে ঘে এই অ্ঞ্চমের পররিারগুরের ঘিড়ামত আসা ও উপমভাগ েরার জর্য গযাোররটি এেটি গন্তিয হময় 

র্ােমি।"  

  



 

 

ইবর কাউবন্ট বর্িনাহী মাকন  বস. স্টপালর্কারজ িম্বলর্, "AK360 গত েময়ে দিমের মমধয েের্া েরা 
িামেমোর সি ঘর্মে উচ্চাোঙ্ক্ষী ও োসমরাধোরী প্রেে এিং এটি অ্েব্রাইট-র্ক্স আটন  গযাোররমে সারা রিমে 

আমরা রিরিষ্ট েমর তুেমি। এই প্রেমের জর্য 5 রমরেয়র্ মারেন র্ ডোর প্রদামর্র প্ররতশ্রুরত রদমত ঘপমর ইরর 

োউরি গরিনত এিং আরম এই প্রেমের জর্য তার অ্রতররক্ত অ্ঙ্গীোমরর জর্য গভর্নর কুওমমামে ধর্যিাদ 

জার্ারি, এিং ইরর োউরির ধর্ এই গযাোররর প্ররত তার ভামোিাসা ও উদারতার জর্য জর্াি গুন্ডোেমেও 

ধর্যিাদ জার্ারি।"  

  

িাম্বেম্বলার স্টময়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "অ্েব্রাইট-র্ক্স-আটন  গযাোররর এই মাইেেেে 

সম্প্রসারমণ আপর্ার অ্িদামর্র জর্য আপর্ামে ধর্যিাদ গভর্নর কুওমমা, এটি এমর্ এেটি প্রেে ো রর্রিত 

েরমি ঘে আগামী প্রজন্মগুরের জর্য িামেমোর এই ধর্ এেটি রিেমামর্র েযারসরেটি রহমসমি টিমে র্ােমি। 

রডমসম্বর মামস, সম্প্রসাররত গযাোররটিমে আমামদর ওমমেড-র্েিােৃত ঘডোওয়যার পামেন র জর্ 

পররোঠামমার সামর্ আমরা ভামোভামি েুক্ত েরার জর্য আরম িামেমো িহর (City of Buffalo) ঘর্মে 2.5 

রমরেয়র্ মারেন র্ ডোর প্রদামর্র প্ররতশ্রুরত রদময়রছ। AK360প্রমিষ্টার জর্য সরোরর ঘিসরোরর সমর্নর্ এেটি 

রিমিষ সরুিধা এিং এেইসামর্ এেটি রিিাে দারয়ত্ব।"  

  
###  
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