
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বিটি কোবিটাম্বল উইম্বমর্'ি বিবি মান্থ প্রদেনর্ীর উম্ববাধর্ ঘ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  

র্তুর্ প্রদেনর্ বর্উ ইয়কন  উইম্বমর্ অফ ঘেঞ্জ ঘক শ্রদ্ধা জ্ঞাির্ কম্বর--যারা প্রথম বেম্বলর্, এিং যাম্বদর 

কোবিটাম্বল িন্মার্ জার্াম্বত ভুম্বল যাওয়া িম্বয়ম্বে  

  

গভর্নম্বরর িবেি ঘমবলিা বিম্বরািা এখাম্বর্ প্রদেনর্টি আম্বলাের্া কম্বরম্বের্  

  

প্রদেনম্বর্র ফম্বটাগুবলএখাম্বর্ এিং এখাম্বর্ ঘদখুর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের র্ারী র্বজাগরণর্ারী এবং সরর্ারী র্মনচানরমের সন্মার্ 

জানর্ময় উইমমর্'স নিনি মান্থ প্রের্নর্ী উমবাধমর্র র্থা স্ট াষণা র্মরমের্। প্রের্নর্ীটি নর্উ ইয়র্ন  স্টেে 

র্যানিেমের (New York State Capitol) তৃতীয় তমের নরমসির্র্ র্মে িমব এবং মাচন  মাস ধমর চেমব।  

  

র্ারী সামমযর অ্গ্রগনতমত নর্উ ইয়র্ন  িথ স্টেনিময় এমসমে 100 বের আমগর র্ারীমের স্টভাোনধর্ার আমদাের্ 

স্টথমর্ এির্ ির্নন্ত, র্যার্যতার জর্য সংগ্রামম র্ারীরা সম্মুি সানরমত রময়মের্।  

  

স্টেে র্যানিোমের আইর্সভায় সরর্ানর র্ামজ র্ারীরা নর্উ ইয়মর্ন র জর্গমণর স্টসবা র্মর চমেমের্। প্রথম-

নর্বনানচত র্মনর্তন া স্টিার্, সরর্ামরর সমবনাচ্চ িোনধর্ামর নর্র্ুক্ত িময়, আড়াে স্টথমর্ অ্থনিূণন িনরবতন র্গুনেমত 

ভূনমর্া নর্ময়, বা সাংবানের্ নিসামব সরর্ামরর র্ার্নর্োি বণনর্া র্মর, এই প্রের্নর্ীর র্ারীরা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 

জীবর্মর্ আরও উন্নত র্মরমে। র্ির্ র্ময়র্জর্ সুিনরনচত বযনক্তত্ব, অ্মর্যরা সমময়র সামথ সামথ মার্ুমষর মর্ 

স্টথমর্ িানরময় স্টগমের্, এবং এই প্রের্নর্ী তামের র্ামজর এর্টি অ্র্ুস্মারর্ নিসামব র্াজ র্রমত সিায়তা র্রমব।  

  

"নর্উ ইয়র্ন  স্টেে র্ারী অ্নধর্ার আমদােমর্র এবং অ্সংিয র্ারী র্ারা বাধাগুনে স্টভমে িরবতী প্রজমন্মর 

র্নক্তর্ােী র্ারী স্টর্তৃমত্বর মঞ্চ স্থাির্ র্মরমের্ তামের গনবনত জন্মভূনম", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রের্নর্ী 
অ্তীত এবং বতন মামর্র স্টসরর্ম অ্মর্র্ অ্র্ুমপ্ররণা প্রোর্র্ারী র্ারী এবং তামের সম্পানেত র্ামজর প্রনত শ্রদ্ধা 
জ্ঞাির্ র্মর - র্ারা নর্উ ইয়র্ন মর্ আরও সুদর এবং সর্মের জর্য শুধ ুএর্টি স্টেমে িনরণত র্রমত - প্রায় 

নর্েুই স্বীরৃ্নত িার্নর্ বা িুব স্বল্প স্বীরৃ্নত স্টিময়মের্।"  

  

"র্ারীমের এর্টি েুদ্র স্টগানি নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের প্রর্াসমর্র সমগ্র ইনতিাস জমুড় এর্টি মিুয ভূনমর্া িাের্ র্মরমে 

এবং তারা স্টসটি প্রথমম র্মরমে এবং স্টসই সময় র্মরমে র্ির্ তারা স্টর্ার্ও স্বীরৃ্নত িায়নর্", গভর্নম্বরর িবেি, 

ঘমবলিা বিম্বরািা িম্বলম্বের্। "এই প্রের্নর্ী অ্বমর্মষ স্টোর্ চেুর অ্ন্তরামে থার্া বা স্টর্ স্টর্ামর্া ভামব ভুমে 

https://soundcloud.com/nygovcuomo/secretary-to-the-governor-melissa-derosa-discusses-new-york-women-of-change-exhibit
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WHM_2019_Panels.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Womens_History_Month_Exhibit.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WHM_2019_Panels.pdf


র্াওয়া বহুসংিযর্ র্বজাগরণর্ারীর প্রনত শ্রদ্ধা জ্ঞাির্ র্রমব, এবং আর্া র্রব এটি আগামী র্ারী প্রজন্মমর্ 

নচরাচনরত নেঙ্গ ববষমমযর অ্বসার্  টিময় নর্মজমের জায়গা র্মর স্টর্মব।"  

  

উইমমর্'স নিনির (Women's History) সন্মামর্, এই প্রের্নর্ী, অ্তীমতর এবং বতন মামর্র স্টসইসব র্ারীমের 

তুমে ধরমব, র্ারা তামের স্টেমর্র র্াগনরর্মের অ্নধর্ামরর জর্য সংগ্রাম র্মরমের্ এবং নর্উ ইয়র্ন মর্, জীবমর্ 

সফে িওয়ার স্থার্ নিসামব আিযানয়ত িমত সিায়তা র্মরমে।  

  

সবনমনেময়, 28 জর্ র্ারীমর্ স্বীরৃ্নত স্টেওয়া িমে র্ার মমধয আমে:  

  

1. মাবর িল - এর্জর্ োমানর্ িে রাজনর্নতর্ চনরত্র, 19 র্তমর্ স্টোর্ চেুর অ্ন্তরামে নর্উ ইয়র্ন  
রাজর্ীনতমত িমের এর্টি সনিয় ভূনমর্া নেে। িে স্টর্ স্বাভানবর্ভামবই এর্জর্ র্ারী নিসামব 

জমন্মনেমের্ এবং তার র্াম নেে মযানর অ্যান্ডারসর্, তা 1901 সামে তার মৃতুযর আমগ ির্নন্ত স্টবাঝা 
র্ায়নর্।  

2. মাগনাম্বরট "বমবি" ঘলিোন্ড - নমনস স্টেিযান্ড 1920 সামে ফ্রাঙ্কনের্ নি. রুসমভমের সামথ  

ভাইস-স্টপ্রনসমিনিয়াে প্রচারানভর্ামর্ তার সনচব নিসামব র্াজ শুরু র্মরর্, তারির স্টবসরর্ানর ভামব 

তার জর্য র্াজ র্রমত থামর্র্ এবং গভর্নর এবং স্টপ্রনসমিন্ট নিসামব তার সময়র্ামে গুরুত্বিূণন সির্ানর 

নিসামব র্াজ র্রা অ্বযািত রামির্।  

3. ঘিবল মম্বকাউইজ - র্মীমের সুরো প্রোর্ র্রার স্টেমত্র এর্জর্ অ্গ্রগণয স্টর্ত্রী, প্রর্াসমর্ নর্র্ুক্ত 

থার্ার্ােীর্ গভর্নর আে নস্মমথর এর্জর্  নর্ি উিমেষ্টা এবং স্টপ্রনসমিমন্টর জর্য প্রচারানভর্ামর্র সময় 

প্রচারানভর্ার্ িনরচাের্ নিসামব র্াজ র্মরনেমের্।  

4. ঘরান্ডা ফক্স ঘেভি - নর্উ ইয়র্ন  স্টসমর্মে নর্বনানচত প্রথম র্ারী এবং স্টসমর্মে সভািনতত্ব র্রা প্রথম 

র্ারী। জনুর নিসামব র্াজ র্রার জর্য র্ারীমের অ্র্ুমনত স্টেওয়ার আইমর্র উমেযাক্তা।  

5. ঘিবি িুোর্র্ - গভর্নর রনর্মফোমরর অ্ধীমর্ নর্উ ইয়র্ন  স্টেে অ্যামসমনি এবং মার্বানধর্ার 

র্নমর্র্ামর (NYS Assembly and Human Rights Commissioner) নর্বনানচত প্রথম আনফ্রর্ার্ 

আমমনরর্ার্ র্ারী।  

6. কর্স্ট্োন্স ঘিকার মটবল - প্রথম আনফ্রর্ার্ আমমনরর্ার্ স্টেে স্টসমর্ের এবং র্কু্তরাষ্ট্রীয় নবচারর্।  

7. ঘমবর টি. ঘিটি - ইউর্াইমেি স্টপ্রস ইন্টারর্যার্র্ামের (United Press International) এর্জর্ 

প্রবীর্ র্যানিোে সাংবানের্। 1967 সামে তামর্ আইর্ প্রনতমবের্ সনমনতমতও (Legislative 

Correspondents Association, LCA) অ্ন্তভূন ক্ত র্রা িয়।  

8. ইিাম্বিলা িম্বলাম্বরি ওম্বয়িম্বময়ার - 1967 সামে আইর্ প্রনতমবের্ সনমনত র্ির্ র্ারীমের অ্ন্তভূন ক্ত 

র্রা শুরু র্মরমে তির্ স্টসই প্রনতিামর্ অ্ন্তভূন ক্ত িওয়া অ্র্যতম প্রথম র্ারী। নতনর্ েযা আেমবনর্ 

নর্র্ারবর্ার সংবামের (The Albany Knickerbocker News) এর্জর্ সাংবানের্ নেমের্।  

9. োম্বলন বেিম্বিাম - মানর্ন র্ র্কু্তরামষ্ট্রর িাউজ অ্ব নরমপ্রমজমন্টটিভমস নর্বনানচত প্রথম আনফ্রর্ার্-

আমমনরর্ার্ র্ারী।  

10. এবলজাম্বিথ ফ্লাি মম্বরা - 1950 সাে স্টথমর্ শুরু র্মর র্যানিোেমর্ র্ভার র্রা, সবমথমর্ স্টবনর্ 

সমময়র জর্য নর্র্ুক্ত মনিো LCA সংবােোতা।  

11. এলবি উি - 50 বেমরর স্টবনর্ সময় ধমর র্যানিোেমর্ র্ভার র্রা থণও-র এর্জর্ েী নর্ােীর্ 

সেসয, প্রথমম স্টিাোে স্টেনেগ্রাফ এবং ওময়ষ্টাণন ইউনর্য়মর্র এর্জর্ স্টেনেগ্রাফার নিসামব এবং তারির 

1969 সামে LCA-র এর্জর্ সেসয ির্।  

12. ঘমবর অোর্ কু্রিিাক - নর্উ ইয়মর্ন র প্রথম স্টেফমের্যান্ট গভর্নর।  



13. এবলজাম্বিথ এ. িুম্বের্র - গযামর্ে নর্উজ সানভন স (Gannett News Service) এর এর্জর্ 

সাংবানের্, 1978 সামে নতনর্ আইর্ প্রনতমবের্ সনমনতর প্রথম মনিো স্টপ্রনসমিন্ট ির্।  

14. ওলগা ঘমর্ম্বিজ - স্টেে আইর্সভায় নর্বনানচত প্রথম িুময়মতন া নরর্ার্ র্ারী।  

15. ঘজরালিাইর্ ঘফরাম্বরা - তার িাটিন র 1984 প্ল্যােফমন র্নমটির প্রথম সভািনত এবং প্রথম মনিো 
ভাইস-স্টপ্রনসমিনিয়াে র্নমনর্।  

16. মাবর অোর্ ক্রটি - স্টেে অ্িামরর্র্মসর প্রথম মনিো নিমরক্টর।  

17. ঘিিরা বিক - স্টেে আইর্সভার প্রথম প্রর্ার্য স্টেসনবয়ার্ সেসয।  

18. জবুদথ কাম্বয় - নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে মুিয নবচারর্ নিসামব র্াজ র্রা প্রথম র্ারী।  

19. ঘজবর্য়া মুো - নর্উ ইয়র্ন  স্টেে গভর্নর জজন  িাোনর্র নিমরক্টর অ্ফ র্নমউনর্মর্র্র্ এবং ঊর্ধ্নতর্ 

র্ীনত উিমেষ্টা।  

20. বিলাবর ঘরাধাম বির্টর্ - প্রথম মনিো নর্উ ইয়র্ন  স্টেে স্টসমর্ের, স্টেমের সনচব, প্রথম র্াগনরর্, 

এবং মানর্ন র্ র্ুক্তরামষ্ট্রর স্টপ্রনসমিন্ট িওয়ার স্টেৌমড় তার িাটিন  বারা র্নমমর্ে িওয়া প্রথম র্ারী।  

21. ঘেি ঘমঙ - স্টেে আইর্সভায় নর্বনানচত প্রথম এর্ীয় র্ারী।  

22. ঘমবলিা বিম্বরািা - নর্উ ইয়মর্ন র গভর্নমরর সনচব নিসামব র্াজ র্রার প্রথম র্ারী।  

23. িারিারা আর্িারউি - নর্উ ইয়র্ন  স্টেে অ্যােনর্ন স্টজর্ামরে িোনধর্ারী প্রথম র্ারী।  

24. ঘলৌয়ার্ বকম্বকাবর্ - স্পীর্ার র্ােন ই. নিনের প্রর্ল্প ও র্ীনত সনচব, এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেে 

অ্যামসমিীমত এই িেমর্নাোয় র্াজ র্রা প্রথম র্ারী।  

25. ের্ম্বটল বিথ - সংিযাগনরি র্র্ফামরি র্মীমের প্রধার্ এবং সংিযাগনরি র্াউমিে।  

26. বক্রস্ট্াল বি. বিিলি-ঘস্ট্াকি - নর্উ ইয়র্ন  স্টেে অ্যামসম্বনের সংিযাগনরি স্টর্তার োনয়ত্ব িাের্ 

র্রা প্রথম আনফ্রর্ার্-আমমনরর্ার্।  

27. অোনু্ড্র সু্ট্য়াটন -কাবজর্ি - নর্উ ইয়র্ন  র্যানিেমে এর্টি নবধার্সভার স্টর্তৃত্ব স্টেওয়া প্রথম র্ারী এবং 
রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারী।  

28. ঘলটিটিয়া ঘজমি - প্রথম রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারী নর্নর্ নর্উ ইয়মর্ন র স্টেেবযািী র্ার্নােময়র প্রধার্ নেমের্ এবং 
অ্যােনর্ন স্টজর্ামরে নর্বনানচত িওয়া প্রথম র্ারী।  

  

েযা উইমমর্'স নিনি মান্থ প্রের্নর্ী নবর্ামূেয এবং প্রমবর্ অ্বাধ। নর্উ ইয়র্ন  স্টেে র্যানিেে নভনজে সম্পমর্ন  
আরও তমথযর জর্য https://empirestateplaza.ny.gov/tours/new-york-state-capitol স্টেিরু্।  

  
###  
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