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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুম্বমা স াজার্ন ার ট্রুম্বের স্মবৃ িম্ব ৌধটির জর্ে বেল্পী বর্িন াচম্বর্র কো স াষণা কম্বরম্বের্

বেল্পী বভবর্ িোগওম্ব়েম্বলর ভাস্কর্ন টি হাড র্ সেট পাম্বকনর উপর ও়োকওম্ব়েম্বি এম্পা়োর সেট
সট্রইম্বলর (Empire State Trail) পাম্বে ি াম্বর্া হম্বি
স্মৃবিম্ব ৌধটি বর্উ ই়েকন সেম্বটর ইবিহাম্ব অিদার্ সরম্বেম্বের্ এমর্ মস্ত মার্ুষম্বদর আম্বরা
ভাম্বলাভাম্বি প্রবিবর্বধত্ব করম্বি াহার্ে কম্বর
স্মৃবিম্ব ৌধটির একটি প্রবিপাদর্ এোম্বর্ সদেুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বিম াপকারী ও ভভাটাবিকার দাবিকারী মবি া ভ াজার্নার ট্রু মের স্মরণামেন
একটি স্মৃবিম ৌি তিবর করার জর্য ইয়ঙ্কামরর একজর্ ভাস্করমক বর্ময়াগ করার কো ভ াষণা কমরমের্।
স্মৃবিস্তম্ভটি আ স্টার কাউবিমি িাড র্ ভস্টট ঐবিিাব ক পামকন র উপর ওয়াকওময়মি (Walkway Over the
Hudson State Historic Park) এম্পায়ার ভস্টট ভট্রইম র পামে ি ামর্া িমি। ভাস্কর বভবর্ িযাগওময়ম র
ভ াজার্নার ট্রু মের 7 ফু ট ভরামের মূবিন র প্রস্তাবিি বডজাইর্টি আমরা ম্পূণনরূমপ ভ ই ি র্ারী এিং মস্ত জাবি
ও িমনাি ম্বীমদর অ্ন্তভুন ক্ত এিং প্রবিবর্বিত্ব করমি ািায্য করমি য্ারা বর্উইয়কন ভস্টমটর ইবিিাম অ্িদার্
ভরমেমের্।
"ভ াজর্নার ট্রু মের াি ও দৃঢ়িা ভদে জুম়ে র্ারীমদর এিং কৃ ষ্ণাঙ্গ মার্ুমষর জর্য একটি পেমক আম াবকি করমি
ািায্য কমরবে , এিং এই স্মবৃ িম ৌিটি ভবিষযমি প্রজন্মমক িার উত্তরাবিকারমক স্মরণ করমি ািায্য করমি
এিং আমরা র্যায়িার্ মামজর উমেমেয ়োই চাব ময় ভয্মি অ্র্ুপ্রাবণি করমি।", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্,
"আবম আর্বিি ভয্ বর্উ ইয়কন ভ োমর্ ি িা কারী বভবর্ িযাগওময় মক বর্ময়াগ কমরমে এই স্মৃবিম ৌি তিবর
করার জর্য এিং আবম িার বর্বমনি এম্পায়ার ভস্টট ভট্রম র পামে এই ঐবিিাব ক চবরমের ভাস্কয্নটি ভদোর জর্য
উদগ্রীি।"
"জর্বপ্রয় পয্নটমর্র স্থার্ ওয়াকওময় ওভার দয িাড র্ ভস্টট বিমস্টাবরক পামকন ভ াজর্নার ট্রু মের একটি স্মৃবিম ৌি
আমামদর ভভাটাবিকার ও ুরক্ষার জর্য ়োইরি িহু র্ারীমক ম্মার্ করমি।", িম্বলর্ সলফম্বটর্োন্ট ভর্ন র
কোবে সহাচু ল, বর্উ ই়েকন সেট উওম্বমন্স াফ্রম্বরজ কবমেম্বর্র (NYS Women's Suffrage
Commission) ভাপবি। "র্ারী ইবিিাম র মাম (Women's History month) এিং প্রবি মাম , আমরা
বর্বিি করমি চাই ভয্ আমামদর আমগ আ া মবি ামদর ভয্র্ মমর্ রাো িয় এিং আমরা বর্উইয়কন ভস্টমটর
র্ারীর অ্বিকামরর জর্য িামদর িময় ়োই চাব ময় য্াবি।"
2017 াম র র্মভম্বমর গভর্নর কুওমমা এিং ভ ফমটর্যাি গভর্নর কযাবে িচু বর্উ ইয়কন ভস্টমটর র্ারীর
ভভাটাবিকামরর 100িম িাবষনকীর স্মরণামেন উদয্াপমর্র জর্য ভ াজর্নার ট্রু মের ম্মামর্ একটি স্মৃবিম ৌি বর্মনাণ

করার কো ভ াষণা কমরর্। ট্রু ে 1797 াম আ স্টার কাউবিমি দা মত্বর মমিয জন্মগ্রিণ কমরর্, বির্িার
িামক বিবি করা িয়, এিং অ্িমেমষ 1826 াম বিবর্ পাব ময় স্বাবির্ ির্। বিবর্ একজর্ ুপবরবচি
বিম াপকারী এিং র্ারীর অ্বিকামরর প্রচারক িময় উমেবেম র্ এিং 1883 াম িার মৃিুয পয্নন্ত িাই বেম র্।
বেল্পী বভবর্ িযাগওময়ম র বডজাইর্ ভ াজর্নার ট্রু মের উষ্ণিা, মমিদর্া, র্ম্রিা এিং ভ ৌিয্নমক িু ম িরমি
চায়। বর্ম্ন-িা ভাস্কময্নর ভকৌে িযিিার কমর পােয, ভরই এিং প্রিীক ি মৃদ্ধ িণনর্াগুব দেনকমদর এটির
চাবরপামে ুমর ভদেমি এিং এর পৃষ্ঠি টি ভা কমর ভদেমি উৎ াবিি করমি। ভ াজর্নামরর জীিমর্র
অ্বভজ্ঞিাগুব িণনর্া করার জর্য িার স্কামটনর ভাাঁজগুব মক একটি কযার্ভা বি ামি িযিিার করা িমি, য্ার
মমিয োকমি একটি অ্ল্প িয়স্ক িীিদা ী মাময়র বচে ভয্ িার ন্তার্মক ান্ত্বর্া বদমি, একটি দা বিিময়র বচহ্ন
এিং একটি র্ারীর ভভাটাবিকামরর জর্য ভপাস্টার।
বর্উইয়মকন র একজর্ স্থার্ীয় অ্বিিা ী িযাগওময় মাবকন র্ য্ুক্তরামে আইর্ দ্বারা মুক্ত িওয়া প্রেম িীিদা
আবিকার্মদর (Enslaved Africans' Rain Garden) স্মরমণ একটি গণ-বেল্প প্রকল্প, ইয়র্কাম নর এন্সম ভড
আবিকার্ ভরইর্ গামডনমর্র বচন্তর্ এিং বডজাইমর্রও ভর্িৃ ত্ব বদমির্।
"ভ াজর্নার ট্রু মের মূবিন িাড র্ ভস্টট পামকন র ঐবিিাব ক ভূ বমকাটিমক মৃদ্ধ করমি 'মিা ংময্াগকারী' বিম মি
দেনকমদর ভ াজর্নামরর স্বািীর্িা ও র্ারীর অ্বিকামরর প্রবি প্রকৃ ি েবক্ত, দৃবি ও বর্মজমক উৎ গন করার ামে
য্ুক্ত কমর", ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্ব ইড িম্বলর্। "বর্উ ইয়মকন র র্াগবরকমদর াময এিং
স্বািীর্িার জর্য ভয্ অ্প্রেংব ি মার্ুষরা ়োই কমরমের্ িামদর স্মরণ করমি উৎ াবিি করার জর্য গভর্নর
কুওমমা এিং ভ ফটর্াি গভর্নার িচু মক ির্যিাদ।"
বেল্পী বভবর্ িোগওম্ব়েল িম্বলর্, "বডজাইর্টি জটি বচন্তাভাির্ামক উেীবপি করমি, একটি জায়গার িারণা
তিবর করমি এিং দেনকমদর এই কো জার্ামি ভয্ বেল্প ামাবজক রুপান্তরমণর এক েবক্তো ী এিং কায্নকর
রোম; এমর্ এক রোম য্া আমামদর বচন্তাভাির্ামক র্ীভূ ি করমি পামর, মমঙ্ক শুদ্ধ করমি পামর এিং
আমামদর আো ও আকাঙ্ক্ষামক পূণঃস্থাপর্ করমি পামর। আমার আো এই বিমেষ স্থার্টির দেনকগণ জাবিগি,
ব ঙ্গ এিং াংস্কৃ বিক িহুিচর্িামদর েবক্ত ও ভ ৌিয্নমক প্রেং া ও বর্বিি করার ক্ষমিা আয়ত্ত কমর বফমর
আ মি ক্ষম িমির্; এিং এের্ পয্নন্ত ি মার্ুমষর জর্য স্বািীর্িার ভবিষযমির এিং স্বািীর্িা ম্বমে এক
দাবয়মত্বর অ্র্ুভূবি িি করমির্।"
উলোর কাউবন্ট এবিবকউটিভ অোবডল সরটার িম্বলম্বের্, "আবম গভর্নর কুওমমা, পাকন , বরবিময়ের্
অ্যান্ড বিস্টবরক বপ্রজামভন েমর্র (Parks, Recreation and Historic Preservation) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার
এবরক কু ব মডর; এিং ওয়াকওময় ওভার দয িাড মর্র ভিাডন ও কমীমদর প্রবি কৃ িজ্ঞ এই স্মৃবিম ৌিটি, য্া
আ স্টার কাউবির ি ভচময় বিেযাি ঐবিিাব ক িযবক্তত্বগুব র মমিয একজর্মক ম্মার্ কমর, আমামদর
কাউবির িমিিনমার্ ভট্র ব মস্টমমর দ্বারপমে স্থাপর্ করার জর্য। ভয্ অ্বিবেরা িাড মর্র ওপর বদময়
ওয়াকওময়র মািযমম আ স্টার কাউবিমি প্রমিে কমরর্, ভ াজর্নার ট্রু ে িামদর অ্বভিাদর্ কমরর্ - উবর্ে
েিমকর বিম াপকারী আমিা মর্র একজর্ পবেকৃ ৎ, বয্বর্ েবক্ত, আত্মিযাগ ও ামযিার ভাগ কমর ভর্ওয়া
মার্গুব র প্রবিমূিী, য্া আ স্টার কাউবিমক একটি মিার্ ম্প্রদায় তিবর কমরমে ি িা এিং ভ্রমমণর জর্য।
ওয়াকওময় ভেমক পবিমম, এম্পায়ার ভস্টট ভট্রম র অ্র্ু রণ কমর, ভয্মর্ এটি আ স্টার কাউবির মমিয বদময়
িাই যান্ড, বর্উ পাল্টজ, ভরামজমন্ড এিং বকংস্টর্ িময় য্ায়, আবম বর্বিি ভয্ দেনক এিং িাব িারা উভময়ই
ভদেমি ভয্ এটি শুিু িামদর আমামদর বিস্ময়কর দৃমেযর ামে ংয্ুক্ত করমি র্া, আমামদর অ্ ািারণ পাকন , এিং

আমামদর ঐবিিাব ক ম্প্রদায়গুব র ামেও করমি, বকন্তু একটি িমে উন্মুক্ত িওয়া গমল্পর ভক্ষমে য্া গি
চারমো িেমর আমামদর জাবির চবরেমক গের্ করমি ািায্য কমরমে।"
বর্উইয়কন ভস্টট র্ারী অ্বিকার আমিা মর্র ভকন্দ্রস্থ । এটি 1848 াম ভ মর্কা জ প্রপামি প্রেম র্ারী
অ্বিকার কর্মভর্ের্ আময়াজর্ কমর, য্ার আময়াজক বেম র্ ুমিবেয়া ভমাট এিং এব জামিে কযাবড স্টযাির্।
উর্ ত্তর িের পমর, 1917 াম র 6ই র্মভম্বর বর্উইয়কন ভস্টমটর র্ারীরা ভভাট ভদওয়ার অ্বিকার অ্জনর্
কমরর্। এর বির্ িের পমর, 19 িম ংমোির্ীটি অ্র্ুমমাদর্ করা িয়, য্ার ফম য্ুক্তরাে জুম়ে র্ারীমদর ভভাট
ভদওয়ার অ্বিকার প্রদার্ করা িয়।
বর্উইয়কন ভস্টট উইমমর্ ামিজ কবমের্ ভ ফমটর্যাি গভর্নর কযাবে িচু ম র ভাপবিমত্ব, 2020 াম র মমিয
র্ারী মািৃ ভাষা স্মরমণ অ্র্ুষ্ঠার্ আময়াজর্ করা িয়, য্া 19 িম ংমোির্ী িাস্তিায়র্ ভেমক এক েিাব্দী
অ্বিিাবিি িওয়া বচবহ্নি করমি। এই কমন ূচী র্ারীর ভভাটাবিকার অ্জনর্ এিং বর্উইয়কন িা ীমদর এিং
বর্উইয়কন ভস্টমটর ভকন্দ্রীয় ভূ বমকার উমেেময্াগয টর্াগুব উদয্াপর্ কমর এিং ভবিষযমির অ্িয়িমক আরও
ুষ্ঠু এিং আমরা র্যায় ঙ্গি মাজ বর্বিি করমি িায়িা কমর। আমরা জার্মি, ভদেুর্
www.ny.gov/suffrage.
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