
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলর্ স্টেট অবিম্বে তার র্াম্বম র্তুর্ োবলন বিজম প্রদেনর্ী (NEW SHIRLEY 

CHISHOLM EXHIBIT)-এর উম্ববাধম্বর্র স্ট াষণা বদম্ব়েম্বের্  

  

বেম্বরার্াম স্টদও়ো হম্ব়েম্বে: "বর্রম্বেক্ষ এিং প্রভািমকু্ত: োবলন বিজম্বমর প্রবত েম্মার্েিূক" 

(UNBOUGHT & UNBOSSED: A Tribute to Shirley Chisholm), প্রদেনবর্টির বিবেষ্ট্ে হম্বলা 
এটি ঐবতহাবেক বিত্র এিং বেল্পকলার মাধেম্বম র্াগবরক অবধকার এিং বলঙ্গ েমতার জর্ে 

আম্বদালর্কারী একজর্ স্টর্তার গল্প িণনর্া করা  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ শার্লন এ. র্িজমকে  শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্কারী একটি র্তুর্ প্রদশনর্ী ঘ াষণা কমরমের্ যা 
ব্রুকর্লমর্র 55 হ্যার্সর্ ঘেমস শার্লন এ. র্িজম ঘেট অ্র্িস র্ির্ডিং (Shirley A. Chisholm State Office 

Building)-এর ঘভতর এখর্ উন্মকু্ত করা হ্মেমে। র্শমরার্াম ঘদওো হ্মেমে: "র্র্রমপক্ষ এিিং প্রভািমুক্ত: শার্লন 
র্িজমমর প্রর্ত সম্মার্সিূক", প্রদশনর্র্টির বির্শষ্ট্য হ্মলা এটি ঐর্তহ্ার্সক র্িত্র এিিং র্শল্পকলার মাধ্যমম র্াগর্রক 

অ্র্ধ্কার এিিং র্লঙ্গ সমতার জর্য আমদালর্কারী একজর্ ঘর্তার গল্প িণনর্া করা।  

  

"শার্লন র্িজমমর র্িমশষ প্রিারণা ঘলাগার্ 'র্র্রমপক্ষ এিিং প্রভািমুক্ত' র্ারী ও কৃষ্ণাঙ্গ আমমর্রকার্মদর অ্র্ধ্কার 

রক্ষার জর্য, ঘদমশর র্শক্ষা িযিস্থার সিংস্কার এিিং কমনরত মার্ুমষর দার্রদ্র্যমে জীির্যাত্রার উন্নর্তর জর্য তার 

অ্িদার্মক স্মরণ কর্রমে ঘদে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রদশনর্ীটি ব্রুকর্লর্ র্ির্িমের প্রর্তর্র্র্ধ্ত্বকারী 
কিংমেমস ঘসিা করার জর্য র্র্িনার্িত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মর্হ্লা শার্লন র্িজমমর 50 তম িার্ষনকী উদযাপর্ কমর এিিং 
রাজর্ীর্তমত যার দঢ়ৃ প্রভািমক আমরা আজও স্মরণ কর্র।"  

  

"জর্মসিাে আমার পুমরা কমনজীিমর্ আর্ম শার্লন র্িজমমক একজর্ অ্র্ুমপ্ররণা, অ্ের্ােক এিিং আমামদর জার্তমক 

উন্নত করার জর্য সিংোমী একজর্ শর্ক্তশালী িযর্ক্তত্ব র্হ্মসমি ঘদর্খ", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি স্টহািুল 

িম্বলর্। "ব্রুকর্লর্ প্রর্তর্র্র্ধ্ত্ব কমর এই প্রদশনর্ী কিংমেমস তার 50 তম িার্ষনকীমক স্মরণ কমর এিিং র্াগর্রক 

অ্র্ধ্কার ও র্লঙ্গ সমতাে তার কমন প্রমিষ্ট্ামক তুমল ধ্মর। শার্লন র্িজমমর মমতা যারা আমামদর পথ ঘদর্খমে 

ঘগমের্ ঘসই সমস্ত অ্ে র্ােকমদর পদাঙ্ক অ্র্ুসরণ কমর সমস্ত র্র্উ ইেমকন র িার্সদামদর জর্য সম-অ্র্ধ্কার এিিং 
র্র্রাপত্তা অ্জন মর্র কমনপ্রমিষ্ট্া আমরা অ্িযাহ্ত রাখমিা।  

  

র্তর্টি র্িভামগ, প্রদশনর্ীটি র্িজমমর "পর্লটিক্স অ্যান্ড পর্লর্স", "ঘপ্রর্সমির্িোল কযার্ন্ডমিট" এিিং "র্লগযার্স" 

র্িষেগুমলা তুমল ধ্মর।  

  

েবলটিক্স অোন্ড েবলবে  

র্র্উ ইেকন  ঘেট অ্যামসম্বর্লমত িার িের িাকর্র করার পর, র্িজম, তার ঘলাগার্ "শার্লন র্িজমমর যুদ্ধ—
র্র্রমপক্ষ এিিং প্রভািমুক্ত", এর দ্বারা অ্র্পু্রার্ণত হ্মে কিংমেমসর র্র্িনার্িত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ র্ারী হ্মে ওমের্, হ্াউস 
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অ্ি র্রমপ্রমজমেটিভস (House of Representatives)-এ র্র্উ ইেমকন র 12 তম কিংমেসীে র্ির্িমের 

প্রর্তর্র্র্ধ্ত্ব কমরর্। র্িজমমক দইু-এক অ্র্ুপামত র্র্িনার্িত করা হ্মের্েল এিিং পরিতীমত সাতিার দার্েত্ব পালর্ 

কমরর্।  

  

1966 সামল, র্তর্র্ র্ারীমদর জাতীে সিংগের্ (National Organization for Women) গম়ে ঘতালার জর্য 
সহ্ােতা কমরর্ এিিং র্ারী, র্শশু ও িাচ্চা (Women, Infants and Children, WIC)-ঘদর জর্য র্িমশষ 

সহ্ােক পুর্ষ্ট্ ঘপ্রাোম (Special Supplement Nutrition Program) প্রর্তষ্ঠার ঘক্ষমত্র যমথষ্ট্ সহ্ােক র্েমলর্। 

র্িজম জাতীে মর্হ্লা রাজনর্র্তক ককাস (National Women's Political Caucus)-এর সহ্-প্রর্তষ্ঠাতা 
র্েমলর্ এিিং 1977 সামল প্রভািশালী হ্াউজ রুলস কর্মটি (House Rules Committee)-ঘত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ 

এিিং এ পযনন্ত র্দ্বতীে র্ারী র্হ্মসমি দার্েত্ব পালর্ কমরমের্।  

  

স্টপ্রবেম্বেবি়োল কোবন্ডম্বেট  

1972 সামল, ঘিমমামেটিক ঘপ্রর্সমির্িোল মমর্ার্ের্পমত্রর জর্য প্রর্তশ্রুর্তিদ্ধ প্রথম র্ারী র্েমলর্ র্িজম। 

পর্রিতন মর্র জর্য একজর্ দতূ র্হ্মসমি, র্তর্র্ সারা ঘদমশ প্রিারণা িালার্ এিিং ঘিমমামেটিক র্যাশর্াল 

কর্মভর্শর্ (Democratic National Convention)-এ 12টি প্রাথর্মক িযালমট তার র্াম পার্ এিিং 152টি 

প্রর্তর্র্র্ধ্ ঘভাট পার্। তার প্রিারার্ভযার্ মার্ুষমক আমামদর ঘদমশ ঘয পর্রিতন র্গুর্ল একান্তভামি প্রমোজর্ র্েল 

তা সঠিকভামি িুঝমত অ্র্ুপ্রার্ণত কমরর্েল। তার পরাজে সমেও, র্িজম 1983 সামলর জার্ুোর্র মামস তার 

অ্িসমরর পূিন পযনন্ত কিংমেমস তার আসর্ ধ্মর রাখমত সক্ষম হ্মের্েমলর্।  

  

বলগোবে  

1924 সামল ব্রুকর্লমর্ কযার্রিীে অ্র্ভিাসী পযামরমের  মর জন্মেহ্ণ করা, র্িজম 2005 সামল মারা যার্ র্কন্তু 

একজর্ স্পষ্ট্ভাষী এিিং দক্ষ ঘর্তা র্হ্মসমি তার অ্িদার্ এখমর্া ঘিেঁমি আমে। কিংমেমস তার সাতিামরর 

কমনজীিমর্র মাধ্যমম র্তর্র্ বমত্রী গেমর্ এিিং পর্রিতন র্ আর্েমর্ সিলতা ঘপমের্েমলর্। তার অ্িদার্ র্র্উ ইেকন  
এিিং জার্ত জমু়ে স্পষ্ট্ হ্মে আমে। ব্রুকর্লর্ কমলজ 1945 সাল ঘথমক ব্রুকর্লমর্ র্ারীর তৃণমূল সামার্জক 

কমনকামের জর্য একটি সিংেহ্স্থল গের্ কমরমে, ঘযটি "শার্লন র্িজম প্রমজে অ্ভ ব্রুকর্লর্ উইমমর্ অ্যার্ের্ভজম 

(Shirley Chisholm Project of Brooklyn Women's Activism)" র্ামম পর্রর্িত।  

  

োধারণ োবভন ে কবমের্ার অবিে (Office of General Services)-এর কবমের্ার স্টরাঅোর্ 

স্টেেটিম্বটা িম্বলর্, "আমরা এই প্রদশনর্ীর মাধ্যমম মার্কন র্ হ্াউজ অ্ি র্রমপ্রমজর্মটটিমভ শার্লন এ. র্িজমমর 50 

তম িার্ষনকী উদযাপর্ করমত ঘপমর গর্িনত এিিং আশা কর্র ঘযসি মার্ষু র্িজম ঘেট অ্র্িস র্ির্ডিংমে কাজ 

কমরর্ এিিং পর্রদশনমর্ যার্ তারা এই অ্সাধ্ারণ জর্মসিক সম্পমকন  আরও জার্ার সুমযাগ পামি।"  

  

কংম্বেেমোর্ হাবকম স্টজিবরে িম্বলর্, "শালনি  র্িজমমর র্িখযাত উর্ক্ত র্েল ঘয, তুর্ম একটি ভােঁজ করা 
ঘিোর র্র্মে আমসা যর্দ তারা ঘতামামক তামদর ঘটর্িমল িসমত র্া ঘদে এিিং র্তর্র্ সারাজীির্ এমর্টিই 
করমতর্। যর্দও 1968 সামল কিংমেমস তার অ্র্িস্মরণীে ভূর্মকা িা ঘপ্রর্সমিে র্র্িনািমর্ তার ঐর্তহ্ার্সক 

প্রর্তদ্বন্দ্বীতা র্েল, তথার্প র্তর্র্ সিার কথা শুর্মত পারার জর্য তার কমনপ্রমিষ্ট্া কখমর্াই থামার্র্র্। শার্লন 
র্িজমমর অ্িদার্মক সম্মার্ প্রদশনমর্ এই গুরুত্বপূণন প্রমিষ্ট্ার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশিংসা করা উর্িত।"  

  

বেম্বর্ট েংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্তা অোবন্ড্র়ো েু়োটন -কাবজি িম্বলর্, "শার্লন র্িজম কামির ঘসর্লিং ঘভমে 

ঘিমলর্েমলর্ এিিং পর্রিতন র্ আর্মত ও জর্সাধ্ারমণর জর্য ঘসিা প্রদামর্র জর্য অ্গর্ণত আর্িকার্ আমমর্রকার্ 



 

 

র্ারীমদর অ্র্ুপ্রার্ণত কমরর্েমলর্। তার একটি র্িখযাত উর্ক্ত র্েল, 'যর্দ তারা ঘতামামক ঘটর্িমল িসমত র্া ঘদে 

তাহ্মল তুর্ম একটি ভাজ করা ঘিোর র্র্মে আসমি' এিিং তােঁর মমতা একজর্ ঘর্তার কারমণ আমামক কখর্ই 
র্মটিিংমে ভাজ করা ঘিোর আর্মত হ্ের্র্। আর্ম আশা কর্র র্র্রমপক্ষ এিিং প্রভািমকু্ত: শার্লন র্িজমমর প্রর্ত 

সম্মার্সিূক এই প্রদশনর্ী র্র্উ ইেকন  িার্সদামদর এই অ্সাধ্ারণ এিিং র্তুর্ যুমগর সিূর্াকারী ঘর্তা সম্পমকন  
জার্মত পারমি।"  

  

অোম্বেেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "শার্লন র্িজম একজর্ প্রগর্তশীল র্কিংিদর্ন্ত। তার সমে র্পপলস 

হ্াউস ঘথমক কিংমেমসর হ্লগুর্লমত এিিং রাষ্ট্রপর্ত প্রাথী র্হ্মসমি প্রর্তদ্বন্দ্বীতা ঘথমক শুরু কমর র্তর্র্ জার্ত িা র্লঙ্গ 

র্র্র্িনমশমষ আমামদর ঘেট ও কাউর্েমক একটি সুদর জােগা র্হ্মসমি প্রর্তষ্ঠার জর্য ল়োই কমর র্গমেমের্। এই 
প্রদশনর্ীটি শার্লন এ. র্িজম ঘেট অ্র্িস র্ির্ডিং-এ আসা প্রমতযকমক এই র্ারী সম্পমকন  জার্ার সুমযাগ র্দমি র্যর্র্ 

র্াগর্রক অ্র্ধ্কার ও র্লঙ্গ সমতার জর্য সিংোম কমরমের্ এিিং র্র্রমপক্ষ এিিং প্রভাি মকু্ত র্েমলর্।  

  

বেম্বর্টর স্টভলমোম্বর্ট মন্টম্বগাম্বমবর িম্বলর্, "আমামদর কর্মউর্র্টির দিুনলমদর জর্য শার্লন র্িজম এর উইল 

কমর যাওো সম্পর্ত্ত এিিং তার অ্র্িিল সমথনর্ কখর্ও ঘভালা যামি র্া। জর্মসিাে তার সিলতামক সম্মার্ 

করার মাধ্যমম, এই প্রদশনর্ী তার সমস্ত অ্জন র্ এিিং ঘসইসামথ তার ঘর্তৃত্ব ও র্র্ভীকতামকও আমলাকপাত কমর।"  

  

অোম্বেেবল েদেে ও়োল্টার টি. স্টমাজবল িম্বলর্, "মার্র্ীে শার্লন র্িজম র্র্উ ইেকন  ঘেট অ্যামসম্বর্লমত 

র্পপলস হ্াউমস তার কমনজীির্ শুরু কমরর্েমলর্, িতন মামর্ আমামদর অ্মর্মকর জর্য আমামদর আইর্ পর্রষমদর 

একজর্ প্রিতন ক র্হ্মসমি কাজ করমের্। র্তর্র্ র্েমলর্ র্র্রমপক্ষ এিিং প্রভািমুক্ত ঘকর্র্া র্তর্র্ এমর্ একটা সমমে 

এিিং যুমগ সমস্ত প্রতযাশামক োর়্েমে র্গমের্েমলর্ যখর্ তামক সঠিকভামি মূলযাের্ করা হ্ের্র্। র্তর্র্ আমার এিিং 
আমার সহ্কমীমদর মমতা অ্র্যার্যমদর জর্য একটি অ্র্ুসরণীে পদাঙ্ক ঘরমখ র্গমের্েমলর্। র্র্উ ইেকন  ঘেট এিিং 
আমামদর জার্তর ইর্তহ্ামস সিমিমে প্রভািশালী িযর্ক্তমদর প্রর্ত শ্রদ্ধা জার্ামত এই প্রদশনর্ী আমোজমর্র জর্য আর্ম 

গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যিাদ জার্াই।"  

  

বর্উ ই়েকন  বেটি কাউবিল এর েংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্তা লবর এ. কাম্বো িম্বলর্, "শার্লন র্িজম আমামদর 

ঘশ্রষ্ঠমদর প্রর্তর্র্র্ধ্ত্ব কমরর্। জীিমর্র শুরুর র্দমকর একটি ঘি ঘকোর পর্রিালর্া ঘথমক শুরু কমর কিংমেমস 

দার্েত্ব পালমর্র সমে পযনন্ত এিিং রাষ্ট্রপর্ত র্র্িনািমর্ তার অ্র্িস্মরণীে প্রর্তদ্বর্ন্দ্বতাে- র্তর্র্ র্েমলর্ একজর্ 

সর্ত্তকামরর িযর্ক্তত্ব। এই প্রদশনর্ী ভর্িষযৎ প্রজমন্মর জর্য ঘরমখ যাওো অ্মমাির্ীে র্লগযার্সর একটি গুরুত্বপূণন 
সিংমযাজর্। ব্রুকর্লর্ র্িরকাল কৃতজ্ঞ।"  

  

4 অ্মোির, 2010 তার্রমখ, র্র্উ ইেকন  ঘেট 55 হ্যার্সর্ ঘেসমক, শার্লন এ. র্িজম র্র্উ ইেকন  ঘেট অ্র্িস 

র্ির্ডিং র্ামকরণ করার মাধ্যমম র্িজমমক সম্মার্র্ত কমর। 2015 সামল, রাষ্ট্রপর্ত িারাক ওিামা কতৃন ক র্তর্র্ 

মরমণাত্তর স্বাধ্ীর্তার রাষ্ট্রপর্ত পদক লাভ কমরর্।  

  

ব্রুকর্লমর্র 55 হ্যার্সর্ ঘেস-এ অ্ির্স্থত শার্লন এ. র্িজম ঘেট অ্র্িস র্ির্ডিং ঘসামিার ঘথমক শুেিার সকাল 8 

ঘথমক সন্ধ্যা 6টা পযনন্ত ঘখালা থামক। পাির্লক প্রদশনর্ী স্থামর্ প্রমিমশর পূমিন দশনকমদর একটি র্র্রাপত্তা স্ক্রীর্র্িংমের 

মধ্য র্দমে ঘযমত হ্মি।  

  

দশনকগণ সরু্িধ্াটিমক ঘকন্দ্র কমর রাস্তার ঘযমকামর্া পার্কন িং ঘেমস তামদর যার্িাহ্র্ পাকন  করমত পামরর্। এো়ো 
ঠিক রাস্তার অ্পর পামর আটলার্েক ঘসোর মমল অ্মথনর র্ির্র্মমে পাকন  করার িযিস্থা রমেমে।  
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