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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা কোবিটম্বল ব্ল্োক বিম্বটাবর মান্থ প্রদেন র্ীর উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা করম্বলর্

বর্উ ইয়কন ঘটট িারম্বলম আটন সংগ্রি তৈবরম্বৈ ৈাাঁর অবিম্বেদে ভূ বমকার জর্ে প্রদেন র্ী দী ন কালীর্
সরকারী কমন চারী এইচ. কালন মোককলম্বক সম্মার্র্া প্রদার্ করম্বি
িারম্বলম সংগ্রম্বির প্রথম বদম্বকর কাজগুম্বলাম্বক প্রদেন র্ করা িম্বি কোবিটম্বল

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেট র্যানিটমের নিতীয় তোয় ওয়ার রুমম (War
Room) ব্ল্যার্ নিমোনর মান্থ 2020: নর্উ ইয়র্ন স্টেট িারমেম আটন সংগ্রি-এর উমিাধমর্র স্ট াষণা
নিময়মের্। ব্ল্যার্ নিনি মান্থ প্রির্নর্ীমত িারমেম সংগ্রমির র্ময়র্টি নর্র্নানিত অ্ংর্ রময়মে, যা 1970এর ির্মর্র স্টর্ষভামগ তৎর্ােীর্ নসমর্টর এইি. র্ােন মযার্র্মের স্থানিত এর্ং সংগঠিত িারমেম
স্টেট অ্নিস নর্নডং র্নমটির (Harlem State Office Building Committee on Arts and
Culture) নর্ল্প এর্ং সংস্কৃ নত নর্ষয়র্ িযামর্ে র্তৃন র্ ততনর র্রা িময়নেে।
"এই প্রির্নর্ীটি স্টসই নর্ল্পীমির উিযাির্ র্মর যামির র্াজ নর্উ ইয়র্ন মর্ নর্ল্প জগমতর র্ানত র
নিমসমর্ উন্নীত র্রমত সিায়তা র্মরমে এর্ং আমামির ইনতিামসর এই অ্সাধারণ সময়টিমর্ র্নিভূ ক্ত
র্মরমে যা নর্শ্বজুম়ে অ্র্ুরনণত িময় িমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ব্ল্যার্ নিনি মান্থ-এর
উিযাির্ র্রার এই সমময়, আমামির মিার্ র্যানিটমে এই নর্শ্বমামর্র সংগ্রমির প্রির্নর্টি র্রমত
স্টিমর আনম গনর্নত এর্ং নর্উ ইয়র্ন র্াসী ও ির্নর্ সর্াইমর্ আনম এটি স্টিখার সুমযাগ গ্রিণ র্রমত
অ্র্ুমরাধ র্রনে।"
ব্ল্যার্ নিনি মাস প্রির্নর্ী িােমার স্টিইমের্, র্ার্ন মে স্টিনন্ড্রক্স, এর্ং র্রমযার্ নেউইমসর মত নর্ল্পীমির
র্াজমর্ তু মে ধমর যারা "র্নমউনর্টি আটন" নিমসমর্ র্ামানিত র্রা নর্ল্পমর্ উন্নীত র্মরমে স্টযটি
র্তন মামর্ 20 র্তানির অ্র্যতম স্টসরা আমমনরর্ার্ আটন নিমসমর্ নর্মর্নিত যা মূেত র্ৃ ষাঙ্গ এর্ং
নিস্পানর্র্ নর্ল্পীমির র্তৃন র্ সৃনি িময়নেে। প্রির্নর্ী সংক্রান্ত আরও তিয িাওয়া যামর্ এখামর্।
সাধারণ সাবভনস কবমের্ার অবিস (Office of General Services)-এর কবমের্ার ঘরাঅোর্
ঘেসটিম্বটা িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন স্টেট অ্নিস অ্ি স্টজর্ামরে সানভন মসস (New York State Office
of General Services) স্টেইট িারমেম আটন সংগ্রি-এর নজম্মািার িময় সম্মানর্ত এর্ং আমামির
অ্সাধারণ স্টেইট র্যানিটে-এর প্রির্নর্ীমত সংগ্রমির র্াজ স্টিমখ সন্তুি। আনম র্ােন মযার্র্মের মমতা

সরর্ারী র্মনিারীমির স্টর্তৃ মের প্রর্ংসা এর্ং িারমেম র্নমউনর্টির নর্ল্পীমির র্াজ তু মে ধরার মাধযমম
ব্ল্যার্ নিমোনর মান্থ-এর উিযািমর্ গভর্নর কুওমমার সামি যুক্ত িনি।"
সংগ্রম্বির ইবৈিাস
নর্ল্প ও সংস্কৃ নত নর্ষয়র্ িারমেম স্টেট অ্নিস নর্নডং র্নমটি
র্মরনেমের্ এর্ং এমত স্টেট ও র্গর স্টর্তৃ র্ৃন্দ এর্ং িার্ািানর্
প্রনতনর্নধরাও অ্ন্তভুন ক্ত নেমের্। নর্উ ইয়র্ন স্টেট িারমেম আটন
যামত জর্সাধারমণর িৃনি আর্ষনণ র্রা যায় যা িারমেম আটন
র্মর।

1975 সামে মযার্র্ে প্রনতষ্ঠা
িারমেমমর র্যর্সায়ী সম্প্রিাময়র
র্ামের্র্র্ 1976-এ ধারণ র্রা িয়
র্নমউনর্টির অ্র্িার্মর্ উিযাির্

1977 সামে িারুর্ো ও সংস্কৃ নত নর্ষয়র্ িারমেম স্টেট অ্নিস নর্নডং র্নমটি িারমেম আটন
সংগ্রমির জর্য র্াোই র্রা র্াজ স্ট াষণার জর্য এর্টি অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ র্মর। িমরর র্ের
এর্টি প্রির্নর্ী, "িারমেম স্টেট অ্নিস নর্নডং স্টিমর্ নর্র্নাির্" এর্ং র্তু র্ ক্রয়র্ৃ ত আটনওয়ার্ন
অ্ন্তভুন ক্ত র্মরমের্, যার মমধয রময়মে জযার্র্ েমরন্স-এর মাসাকুময়ে।
1980-এর ির্মর্, সংগ্রি স্টিমর্ নর্ল্প নর্য়নমত প্রিনর্নত িয়, এই ভর্মর্ নর্মর্ষ প্রির্নর্ীর মাধযমম, যা
1983 সামে "অ্যাোম স্টেটর্ িাওময়ে, জুনর্য়র স্টেট অ্নিস নর্নডং" র্ামম র্ামর্রণ র্রা িয়।
1990 এর ির্মর্র মাঝামানঝ সমময় স্থার্ীয় সমসামনয়র্ নর্ল্পী এর্ং সমামজর নর্ক্ষািী নর্ল্পীমির িারা
র্াজ প্রির্নর্ র্রার জর্য ভর্মর্র নর্িতোয় স্টর্নর্র ভাগ র্ামের্র্র্ স্টোমরমজ স্থার্ান্তর র্রা িয়।
িারমেম আটন র্ামের্র্র্-এর স্টর্র্ নর্েু অ্ংর্ 2006 সামে জমের ক্ষনতর সম্মুখীর্ ি যখর্ ভাঙা
িাইি তোয় র্র্যার সৃনি র্মরয়নেে। এরির সংগ্রিগুনে ভর্মর্র 13 তো স্টোমরজ এোর্ায় স্থার্ান্তর
র্রা িয় স্টযখামর্ তা িুর্ে
ন অ্র্স্থায় রময় যায় এর্ং িাাঁি র্ের ধমর জর্সাধারমণর িৃনিভনঙ্গ স্টিমর্
েুর্ামর্া িামর্।
13 তোর জর্য যখর্ সংস্কার িনরর্ল্পর্া র্রা িনিে, তখর্ এই সংগ্রি িুর্রায় আনর্ষ্কৃত িয় এর্ং
আটনওয়ামর্ন র র্তন নর্ধনারমণ 2012 সামে আের্ানর্মত এই নর্ল্প র্সামর্া িময়নেে। িৃির্ টু র্মরাগুনে
যামির নর্মর্ষ মমর্ামযামগর প্রময়াজর্ নেে সংরক্ষণ স্টমরামত, িনরষ্কার এর্ং িুর্ঃস্থাির্ জর্য স্টপ্ররণ
র্রা িময়নেে।
2019 সামে সংগ্রিটির সংরক্ষণ অ্র্যািত িার্ার্ামে, িারমেমমর সমর্ােীর্ নর্ল্পীমির িার্ািানর্
সংগ্রমির নর্নভন্ন অ্ংর্মর্ তু মে ধরার উমেমর্য ধারার্ানির্ স্টর্র্ র্ময়র্টি প্রির্নর্ীর প্রিমটির জর্য
িাওময়ে নর্নডংময় (Powell Building) র্াজগুমো আর্া িময়নেে। এই নসনরমজর নিতীয় প্রির্নর্ী,
"িারমেম আটন তখর্ ও এখর্: র্নমউনর্টি এর্ং সমসামনয়র্ নর্মল্পর এর্টি উিযাির্, " 7
স্টিব্রুয়ানর, 2020 সামে শুরু িয়।
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