
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/31/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা দ্ে গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিজ পািবলক আর্ন  প্প্রাগ্রাম্বমর জর্ে বর্িনাবিত 
আর্জর্ বর্উ ইয়ম্বকন র বেল্পীর র্াম প্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বিম্বজর িাইসাইম্বকল/পথিারী পম্বথর পাম্বে 10টি কবমের্ িসাম্বর্া হম্বি  

  
আর্ন ওয়াম্বকন র মম্বযে ভাস্কর্ন, সাইম্বকল রে্াকস এিং একটি মুেরাল অন্তভুন ক্ত আম্বে  

  
র্ািতীয় তথে ও েবি প্দ্খুর্ এখাম্বর্  

  
ফ্োক্ট েীর্ ডাউর্ম্বলাড করুর্ এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দ্য গভর্নর মাররও এম. কুওমমা রিজ পাবরিক আর্ন  প্রাগ্রামমর 
রবজয়ীমদ্র র্াম প্ াষণা কমরর্। রর্উ ইয়মকন র আর্জর্ প্ের্ রিল্পীমক পুরসৃ্কত করা এই 10টি 
করমির্ প্েতুর 3.6 মাইি োইমকি/পথচারী পমথর পামি বা কামে অ্বস্থার্ করমব। রর্উ ইয়কন  
প্ের্ থ্রুওময় অ্থররটি (New York State Thruway Authority) প্রাগ্রামটিমত আর্ন ওময়েমচোর 
(ArtsWestchester) এবং আর্ন ে কাউরিি অ্ব রকিযান্ড (Arts Council of Rockland)-এর 
েমে চুরিবদ্ধ হয় যা গভর্নর 2018 োমির প্েমেম্বমর রথম প্ াষণা কমরর্।  
  
"র্তুর্ গভর্নর মাররও এম. কুওমমা রিজ হাডের্ ভযারিমত একটি আইকরর্ক প্গর্ওময়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "প্েতুর নর্েরগনক বাইরকং ও হাাঁর্ার পমথর বরাবর বা পামি এই 10টি পররকরল্পত 
রিল্প স্থাপর্া শুধু এই অ্ঞ্চমির েমৃদ্ধ ইরতহাে উমমারচত করমব র্া বরং রর্উ ইয়মকন র র্তুর্ রু্ইর্-
স্প্যার্ ক্ররেং এবং রবশ্বমামর্র নিরল্পক ররতভা রদ্িনর্ করমত পারমব।"  
  
এই প্রাগ্রামম থাকমে পাাঁচটি ভাস্কযন, চারটি বাইোইমকি রয্াকে ও একটি মুযরাি। অ্বযবহৃত তাপ্পর্ 
রজ রিজ (Tappan Zee Bridge) প্থমক অ্বরিষ্ট ইস্প্াত বতন মামর্ রর্রমনত রতর্টি ভাস্কমযনর মমধয 
রময়মে। অ্বস্থার্গুরির মমধয রময়মে রকিযান্ড এবং ওময়েমচোর িযান্ডরিংময় ররতটি পমথর েমারির 
পািাপারি োউথ রর্ময়মকর পাশ্বনপথ বরাবর স্থার্। প্য েব করমির্ উন্নমর্র রবরভন্ন পযনাময় রময়মে 
তারা এ বেমরর প্িমষই ইর্েমিির্ কাজ শুরু করমবয়।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GMMCB_Arts_Program_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GMMCB_Public_Art_Program_Fact_Sheet.pdf


 

 

আর্ন ওময়েমচোর, আর্ন ে কাউরিি অ্ব রকিযামন্ডর ররতরর্রধ এবং থ্রুওময় অ্থররটি 100টিরও প্বরি 
আমবদ্র্পত্র পযনামিাচর্া কমরমে যার মমধয রেি রিল্পীর বিবয, কামজর র্মুর্া এবং একটি রমজমের 
িক্ষ্য েংক্রান্ত রববৃরত। প্েরম-ফাইর্ারিেগণ তখর্ রর্বনাচক করমটির কামে পূণনাে রস্তাব জমা প্দ্র্।  
  
আর্ন ওময়েমচোর এই ররতমযারগতা পররচারিত কমর এবং ভাস্কযন, বাইক রয্াকে এবং মুযিামরর জর্য 
রস্তাবর্ার অ্র্ুমরাধ জারর কমর। রর্উ এর্ওয়াই রিজ করমউরর্টি প্বরর্রফর্ে প্রাগ্রাম এই উমদ্যাগমক 
অ্থনায়র্ করমে।  
  
থ্রুওম্বয় অথবরটির এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবথউ প্জ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "গভর্নর মাররও এম. 
কুওমমা রিমজর পমথ েবনজর্ীর্ রিল্পস্থাপমর্র এই রমচষ্টা এই পমথর জর্য আগ্রমহর আমরকটি মূিযবার্ 
রদ্ক যুি কমরমে। এই পথ বরাবর রিল্পগুমিা র্তুর্ দ্িনর্াথীমদ্র আকৃষ্ট করমব এবং অ্র্যার্যমদ্র এই 
পমথ রফমর আেমত উৎোরহত করমব যা আমামদ্র স্থার্ীয় অ্থনর্ীরতর জর্য ইরতবাচক। উপরন্তু, 
অ্বযবহৃত তাপ্পর্ রজ প্েতুর ইস্প্াত এই রকমল্প বযবহার তামদ্র উত্তরারধকারমক েম্মার্ জার্ামর্ার 
মাধযমম এই রকল্পমক েরতযই পূণনতা দ্ার্ কমরমে।"  
  
গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিজ প্রম্বজক্ট বডম্বরক্টর প্জমস িািনাস িম্বলর্, "আজমকর এই রদ্র্ 
পযনন্ত, এই করমউরর্টি গভর্নর মাররও এম. কুওমমা রিজমক একটি মযামক্রা পযনাময়র রিল্প রহমেমব 
অ্র্ুভব কমরমে প্যখামর্ উভয় তীরবতী অ্ঞ্চি প্থমক মমর্ামুগ্ধকর েময় কার্ামর্ার জর্য এর উাঁচু 
র্াওয়ারগুরি প্পররময় গারি চািামর্া হয়। এই 10টি করমিমর্র ররতটির মাধযমম পমথর েয়টি 
ওভারিুকগুমিার োমথ দ্িনকরা অ্রচমরই আমরা দ্ঢ়ৃ প্স্কমির রিল্প অ্র্ভুব করমবর্। আমরা গভর্নর 
কুওমমামক পাবরিক প্স্প্মে রিল্প স্থাপমর্র ররতশ্রুরতর জর্য ধর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
আর্ন ওম্বয়স্টম্বিস্টার প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া জোম্বর্র্ টি. লোংসাম িম্বলর্, "রিল্প ও েংসৃ্করতমত 
রবরর্ময়াগ এই অ্ঞ্চমির পযনর্র্মক েমরৃদ্ধমত োহাযয করমব এবং একই েমময় এিাকার বারেন্দামদ্র 
জীবর্যাত্রার মার্ েমৃদ্ধ করমব। প্িয়ারকৃত বযবহামরর পমথ েবনজর্ীর্ রিমল্পর েংমযাগ, গভর্নর মাররও 
এম. কুওমমা রিজমক একটি রাথরমক পযনর্ক আকষনণ রহমেমব আরও প্বরি কমর তুমি ধরমব এবং এই 
বযরতক্রমী গন্তবয রিজ দ্িনর্াথীমদ্র অ্র্র্য স্থার্ রদ্ার্ কমর রাকৃরতক ও নিরল্পক প্েৌন্দমযনর উভয় 
েরুবধা রদ্মত পারমব।"  
  
আর্ন  কাউবিল অি রকলোম্বের বর্িনাহী পবরিালক প্েবরল িাউর্ িম্বলর্, "গভর্নর মাররও এম. 
কুওমমা রিমজর চারপামির পাবরিক প্স্প্মে েবনজর্ীর্ রিমল্পর দ্িনর্ীয় কাজগুরি করমত আর্ন  কাউরিি 
অ্ব রকিযান্ড এবং আর্ন ওময়েমচোর রর্উ ইয়কন  প্ের্ থ্রুওময় অ্থররটির েমে অ্ংরিদ্ারী হমত 
পারায় প্রামারঞ্চত। জর্ররয় রর্উ ইয়মকন র প্যেব রিল্পী স্বাক্ষ্র করা ভাস্কযন, বাইক রয্াকে এবং 
একটি ররির্ মযুরাি নতরর কমরমের্ তারা নর্েরগনক হাডের্ র্দ্ীর দ্িৃযটিমক রার্বন্ত করমত োহাযয 
করমবর্ যার ফমি এই অ্ঞ্চমির বারেন্দা ও দ্িনর্াথীমদ্রমক উপমভাগ করার মমতা একটি স্থামর্র েৃরষ্ট 
করমব।"  
  
রর্মচ 10টি করমিমর্র রিমরার্াম, রিল্পীর র্াম, প্হামর্াউর্ এবং একটি েংরক্ষ্ি রববরণ প্দ্ওয়া আমে:  



 

 

  
মুেরাল  
  
দ্ে ফ্লাি অি প্িইং (রক্রে প্োররয়া, রর্ময়ক)  
রাকৃরতক পররমবি প্থমক উপাদ্ার্ রর্ময় রেিমহৌটির েমে রবমূতন জযারমরতক স্তর রমশ্রর্, এই মযুরাি 
হাডের্ ররভার ভযারির েমৃদ্ধ জীবববরচত্রযমক উদ্যাপর্ কমর।  
  
ভাস্কর্ন  
  
অোম্বপ্রাি (রফর্মজারহউ কযামরাি, ব্রুকরির্)  
এই ভাস্কযনটি গভর্নর মাররও এম. কুওমমা রিজ এবং তার পবূনেূরর তাপ্পর্ রজ রিজ উভয় প্থমক 
ইস্প্াত অ্ন্তভুন ি কমরমে। এই স্থাপর্াটি একটি উন্নয়র্, অ্গ্রগরত এবং গরতর এমর্ একটি ধারণা যা 
রকিযান্ড কাউরির মমধয রিমজর পমথর শুরুমক দ্রৃষ্টগ্রাহয কমরমে।  
  
কাম্বরন্ট (প্িররি উইং-রজ ওয়ং, ব্রুকরির্)  
12টি আমিারকত ইস্প্াত রখিার্ দ্বারা গঠিত কামরি রূপান্তরমক উদ্যাপর্ করমে। র্দ্ী, আমিা এবং 
েমময়র মমধয প্য রবাহমার্তা আমে তা এই গরতিীি ভাস্কযন অ্রবরত ররতফরিত করমে। রদ্মর্র 
প্বিামত, এর োয়া এবং ররের্ আমিার ররতরবম্ব েদ্া পররবতন র্িীি। েন্ধ্যায়, এটি আমিাক 
অ্যারর্মমিমর্র মাধযমম একটি প্িয়ারকৃত স্থারর্ক অ্রভজ্ঞতা নতরর কমর যা পরথকমদ্র গরতরবরধর 
রতুযত্তর প্দ্য়।  
  
প্লবপং স্টারবজওর্ (ওময়রন্ড প্েমমপরর, ব্রুকরির্)  
একটি 14 ফুমর্র আর্িারিক োররজওর্ — যা ররবার এবং অ্র্যার্য োিমভজড ইস্প্াত প্থমক নতরর 
— হাডের্ ররভার প্থমক উরিত হময়মে। এই ভাস্কযন রাচীর্ এবং দ্রৃষ্টর্রন্দত মামের অ্রস্তত্বমক 
উদ্যাপর্ কমর যা এই অ্ঞ্চমির ইরতহাে এবং ইরতকথার এবং এই রবপন্ন রজারতর মামের 
পুর্রুদ্ধামরর রমচষ্টার অ্ংি।  
  
তাপ্পর্ বজ (ইিার্ এভারবচু, িং আইিযান্ড রেটি)  
োতটি রবমতূন  অ্বয়ব একটি প্র্ৌকামক একটি রূপক প্িয়ার যাত্রায় পথচারী এবং বাইোইরেমের 
পািাপারি চিমে। এই ভাস্কযনটি আরদ্বােী আমমররকার্ প্িমর্প এবং হাডের্ ররভামর োমথ তামদ্র 
ইরতহামের ররত শ্রদ্ধা রর্মবদ্র্ কমর, অ্র্যরদ্মক র্দ্ী পারাপামরর প্ক্ষ্মত্র েহমযারগতার মূিয, করমউরর্টি 
গমি প্তািা এবং র্তুর্ রদ্গমন্তর কামে প্পৌাঁোমর্ার রতীক রহোমব অ্িংকৃত কমর।  
  
আর্র্াইম্বর্লড, ইমার প্লেভাই এর জর্ে (র্মাে প্িন্ডভাই, রর্কর্কামা)  
োমার্য বাক রর্ময়, েমমকরিক অ্ষ্টভুজা রূপ র্দ্ীর পৃমে প্েউ অ্র্ুকরণ কমর গভর্নর মাররও এম. 
কুওমমা রিমজর আইকরর্ক র্াওয়ারগুরিমক প্েমবরন্দ কমর। তাপ্পর্ রজ রিজ প্থমক ইস্প্াত পুর্রুদ্ধার 
কমর নতরর এই ভাস্কযন রিল্পীর বাবার ররত শ্রদ্ধা রর্মবদ্র্ কমরমে।  
  



 

 

িাইক রে্াকস  
  
িাইক রে্াক (প্ডরভড রগ্রর্বাগন, ব্রুকরির্)  
প্মররর্ প্মাররং প্বািামডন র পক্ষ্ প্থমক জার্ামর্া হময়মে প্য এই োইমকি রয্ামকর র্কিা হাডের্ 
ররভামরর ঐরতহারেক গুরুত্বপূণন বারণরজযক পররবহমর্র ধমর্ী স্বরূপ। রডম্বাকৃরতর একটি রাররিক 
রখিার্, প্যখামর্ োইমকি রাখা যামব, এমক্ষ্মত্র তামদ্র ক্রে ররভার যাত্রাপমথ োইমকি আমরাহীমদ্র 
রবশ্রামমর েুমযাগ কমর প্দ্য়। পমথর দ্ইুটি স্থামর্ এই র্কিা বযবহার করা হমব, একটি রকিযান্ড ও 
একটি ওময়েমচোমর।  
  
িাইক রে্াক (প্ডরভড রগ্রর্বাগন, ব্রুকরির্)  
একখণ্ড গ্রার্াইর্ প্পাে রকিযান্ড কাউরির পাথর প্কায়াকন  রিল্পমক স্মরণ কররময় প্দ্য় এবং োধারণ 
রহরচং প্পােমক আহ্বার্ কমর।  
  
কর্ভারবজং বভসর্াস (রক্রমোফার রিক, িঙ্কে)  
এই বাইক রয্ামকর গরতিীি রূপ পািইেরডে এবং রর্উ ইয়কন  রেটি স্কাইিাইর্মক স্মরণ কররময় প্দ্য়, 
আর এই দ্ইুটি দ্িৃয গভর্নর মাররও এম. কুওমমা রিজ পার হওয়ার েময় প্চামখ পিমব।  
  
আর্ন  কবমউবর্টি অংেীদ্ার  
  
আর্ন ওম্বয়স্টম্বিস্টার  
1965 োমি একটি বেত  মর রিল্পকিা েমথনর্কারীরা এবং প্স্বচ্ছামেবকমদ্র মমধয কমথাপকথমর্র 
মাধযমম আর্ন ওময়েমচোর শুরু হয় এবং এটি এখর্ রর্উ ইয়কন  প্েমর্র বৃহত্তম প্বেরকারর, 
অ্িাভজর্ক োংসৃ্করতক প্েবা েংস্থা। এর মূি িক্ষ্য হমিা ওময়েমচোর কাউরিমত রিল্পকিার 
রাপযতা, স্বাচ্ছন্দয ও নবরচত্রয রর্রিত করমত প্র্তৃত্ব, রভির্, েহায়তা রদ্ার্ করা। ওময়েমচোর 
কাউরিমত এর প্রাগ্রাম ও োরভন ে েবার জীবর্ েমদৃ্ধ কমর। আর্ন ওময়েমচোর অ্র্ুদ্ামর্র মাধযমম 
কর্োর্ন , রদ্িনর্ী এবং র্ার্ক তহরবমি োহাযয কমর থামক; রিল্পীমদ্র সু্কি ও করমউরর্টি প্েিামর 
রর্ময় আমে; রিল্পকিার জর্য রচারণা চািায় এবং নবরচত্রযময় রবপণর্ উমদ্যামগর মাধযমম দ্িনক বৃরদ্ধ 
করা।  
  
আর্ন স কাউবিল অি রকলোে  
আর্ন ে কাউরিি অ্ব রকিযান্ড আমামদ্র করমউরর্টির রিল্পকিা, েংসৃ্করত ও রিল্পীমদ্র ভূরমকামক 
এরগময় রর্মত রর্মবরদ্ত একটি অ্িাভজর্ক েংস্থা। এটি রকিযান্ড কাউরিমত রবরভন্ন আথন-োমারজক 
জর্মগােীর মমধয রিল্পকিার ররত মুগ্ধতা এবং অ্ংিগ্রহণ বািামত চায়, আর তারা এটি কমর থামক 
করমউরর্টি এবং আমামদ্র েদ্েযমদ্র আগ্রমহর প্রাগ্রাম রদ্ার্ কমর, রিল্পী ও রিক্ষ্ার্ুরাগীমদ্র প্পিাগত 
উন্নয়র্, রিল্পী ও রিল্পকিা েংস্থার রবপণর্ েংস্থার্, েুমযাগ েরুবধা রদ্ার্, বরৃত্ত, এবং প্র্র্ওয়ামকন র 
েুমযাগ বরৃদ্ধ এবং েহমযারগতা দ্ার্ কমর।  
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