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গভর্নর কুওম্বমা মমডগার এভারস কম্বলম্বের সম্মাম্বর্ ব্রুকবলম্বর্র ফ্রাঙ্কবলর্ অোবভবর্উ ও 
মপ্রবসম্বডন্ট বিট সািওম্বে মেেম্বর্র র্তুর্ র্ামকরম্বের ম াষো বিম্বেম্বের্  

  
পািবলক বিশ্ববিিোলে ও ঐবতহাবসক র্াগবরক অবিকার মর্তার সম্মাম্বর্ মেেম্বর্র র্তুর্ 

র্ামকরে করা হম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘমডগার এভারস কমেজ (Medgar Evers 
College)-এর র্ামম ব্রুকলেমর্র ফ্রাঙ্কলের্ অ্যালভলর্উ এবং ঘেলসমডন্ট লিট ঘেশমর্র আর্ুষ্ঠালর্ক 
র্তুর্ র্ামকরণ করা হমব। র্তুর্ ঘেশর্গুলে, ফ্রাঙ্কলের্ এলভলর্উ-ঘমডগার এভারস কমেজ এবং 
ঘেলসমডন্ট লিট-ঘমডগার এভারস কমেজ, ঐলতহালসকভামব কৃষ্ণাঙ্গ লসটি ইউলর্ভালসনটি অ্ব লর্উ 
ইয়কন  (CUNY) কমেমজর ঐলতহালসক অ্বদার্মক সম্মার্ জার্ামব, এটি ঘমডগার এভামসনর র্াগলরক 
অ্লিকামরর আইকর্, োর র্াম কমেজটি গমবনর সামে বহর্ কমর একটি জীবন্ত শ্রদ্ধা লহসামব কাজ 
কমর।  
  
ব্রুকলেমর্র সাবওময় ঘেশর্গুলের জটুি, ফ্রাঙ্কলের্ অ্যালভলর্উ - োইর্ 2/3/4/5/S - এবং 
ঘেলসমডন্ট লিট - োইর্ 2/5 - এই বসন্তকামের পমর আর্ুষ্ঠালর্কভামব র্তুর্ র্ামকরণ করা 
হমব। মহার্গর পলরবহর্ কতৃন পক্ষ (MTA) এই মামস ব্রুকলেমর্র গুরুত্বপূণন েলতষ্ঠামর্র সম্মামর্ এই 
েকমের কাজ শুরু করমব। গ্রীষ্মকামের পুমরা সময় জমুে মার্লিত্র, লসগমর্জ এবং অ্র্যার্য MTA 
উপকরণগুলে সংমশালিত হমব।  
  
"ঘমডগার এভাসন লেমের্ একজর্ বীর এই জালতর আলফ্রকার্-আমমলরকার্মদর দী নলদর্ িমর অ্স্বীকার 
করা র্াগলরক অ্লিকার েলতষ্ঠার ঐলতহালসক আমদােমর্র সময় োর জীবর্ ঘর্ওয়া হময়লেে এবং 
লর্উ ইয়কন  ঘমডগার এভাসন কমেমজর ঘহাম হমত ঘপমর গলবনত - এটি এমর্ একটি অ্লবশ্বাসয 
েলতষ্ঠার্ ো লবলভন্ন ঘশ্রলণর লশক্ষােী সংস্থামক উচ্চ মামর্র, কযালরয়ার লভলিক লশক্ষাগত সুমোগ 
সরবরাহ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কমেমজর সম্মামর্ এই সাবওময় ঘেশমর্র র্তুর্ র্ামকরণ 
কমর লর্উ ইয়কন  শুিুমাত্র একটি ঐলতহালসক বযলিত্ব এবং েলতষ্ঠার্ উদোপর্ করমে র্া, বরং 
আমামদর ববলিত্রযমক আলেঙ্গর্ করমে, ো সবসময় আমামদর পাবলেক স্থার্সমূমহ আমামদর সবমিময় 
বে শলি হমব।"  
  



 

 

র্তুর্ র্ামকরমণর স্মরমণ ঘমডগার এভারস কমেজ (Medgar Evers College) বমরামত ঘে 
গুরুত্বপূণন ভূলমকা পাের্ কমর, এটি সু্কমের েলতষ্ঠার পঞ্চাশ বের িমর িমে আসমে। পুমরাপুলর র্তুর্ 
র্ামকরণকৃত ঘেশর্গুলের সম্মামর্ আরও একটি আর্ুষ্ঠালর্ক উদোপর্ ঘমডগার এভারস কমেজ 
(Medgar Evers College, MEC)-এর বালষনকীর সামে লমে ঘরমে শরৎকামে অ্র্ুলষ্ঠত হমব বমে 
আশা করা হমে।  
  
ঘেশমর্র র্তুর্ র্ামকরণ অ্যামসম্বলে সদসয ডায়ার্া লরিাডন সর্ ও লসমর্টর ঘজের্র মাইলর কতৃন ক 
েণীত লর্য়ম অ্র্েুায়ী করা হয়। েকেটি অ্যামসমলিওমযার্ লরিাডন সর্ কতৃন ক উপেভয 250,000 
মালকন র্ ডোমরর আইলর্ অ্র্ুদামর্র মািযমম অ্েনায়র্ করা হমে। এই েকমের জর্য ঘকামর্া অ্লতলরি 
েরি MTA বা লর্উ ইয়কন  লসটি ট্রার্লজট কতৃন ক বহর্ করা হমব র্া।  
  
"একটি ঘেশমর্র র্াম পলরবতন মর্র েলিয়া ঘকামর্া সহজ কাজ র্য় এবং অ্যামসম্বলে সদসয লরিাডন সর্ 
এবং ঘেট লসমর্টর মাইলর উভময়রই এই কাজ সম্পন্ন করার জর্য তহলবে সরবরামহর জর্য েকৃত 
কৃলতত্ব োপয," MTA মেোরমোর্ এিং প্রিার্ বর্িনাহী কমনকতন া পোবিক মে. ফে িম্বলর্। "েের্ 
আমামদর ঘেট এবং জালত আবার কাঠামমাগত অ্লবিামরর েমের মুমোমুলে হমে, তের্ আলম এমর্ 
কাউমক ভাবমত পারলে র্া ঘে ঘমডগার এভারস এবং তার র্াম বহর্কারী কমেমজর ঘিময় ঘবলশ 
জর্গমণর স্বীকৃলত োভ কমর। ঘমডগার এভারস কমেজ ঘসন্ট্রাে ব্রুকলেমর্র একটি গুরুত্বপূণন েলতষ্ঠার্ 
এবং োয় অ্িন শতাব্দী িমর িমে আসমে।"  
  
"ঘমডগার এভারস কমেমজর োির্ লশক্ষােী এবং িাউর্ হাইটস কলমউলর্টির আজীবর্ বালসদা 
লহমসমব আলম অ্তযন্ত গলবনত ও সম্মালর্ত, ঘে মহার্ র্াগলরক অ্লিকার ঘর্তা ঘমডগার এভামসনর 
সম্মামর্ এই সাবওময় েপসমূমহর র্তুর্ র্ামকরণ এই আইর্টির ঘেেকমক সহায়তা কমরমে," 
অোম্বসেবল মমোর ডাোর্া বরোডন সর্ িম্বলর্। "আমামদর জালতর ইলতহামস পলরবতন মর্র এই 
গুরুত্বপূণন সমময় ো  টমে তা অ্েতযালশত। আলম আত্মলবশ্বাসী ঘে কমেজ এবং এর র্ামকরমণর এই 
সুমোগয েতযালশত স্বীকৃলত উদোপমর্ কলমউলর্টি আমার সামে ঘোগ ঘদমব।"  
  
"ঘমডগার এভামসনর ইলতহাস ও উিরালিকার র্যায়লবিামরর এই আমদােমর্র তুের্ায় কের্ও ঘবলশ 
োণবন্ত অ্র্ুভব কমরলর্ এবং তার উিরালিকারমক সম্মার্ করার জর্য এর ঘিময় ভামো সময় আর 
কের্ও হয়লর্," বসম্বর্টর মেলর্র মাইবর িম্বলর্। "ঘেমহতু আমরা আক্ষলরক অ্মেন আমামদর 
সবমিময় লেয় েলতষ্ঠার্মক মার্লিমত্র ঘরমেলে, আমরা কৃষ্ণাঙ্গমদর ও আমামদর ঘদমশর েলত ঘসবা 
করার জর্য ঘমডগার এভারমসর জীবর্মক সম্মার্ কলর এবং আজমক তার কাজ িালেময় োওয়ার 
জর্য পুর্রায় েলতশ্রুলতবদ্ধ হই।"  
  
"আমরা েুবই আর্লদত ঘে গভর্নর কুওমমা এই লবমে স্বাক্ষর কমরমের্। 1970 সাে ঘেমক একজর্ 
েলতমবশী েেওয়াটন  লহমসমব ঘমডগার এভাসন কমেজ িাউর্ হাইমটর সমােনক এবং সম্প্রসারমণর 
মািযমম, আমরা আমামদর কলমউলর্টির ঘসবা েদার্কারী সাবওময় ঘেশমর্র সামে সংেুি," 
মমডগার এভারস কম্বলম্বের মপ্রবসম্বডন্ট রুডলফ এফ. কু্র, এড.বড. িম্বলর্। "সাবওময় ঘেশর্গুলের 
র্তুর্ র্ামকরমণর মািযমম ঘমডগার এভারস কমেজ ঘসন্ট্রাে ব্রুকলেমর্র ঘে মহার্ অ্বদার্ ঘরমেমে 



 

 

তা েলতফলেত কমর। এটা গুরুত্বপূণন ভূলমকার ইলঙ্গত ঘে আমামদর ঘসবাকারী লশক্ষােীমদর 50 তম 
বষন উদোপর্ করার সামে সামে আমরা অ্লবরত অ্ংশগ্রহণ করমত োকব।"  
  
"পুমরা এভারস পলরবার ঘজমর্ েুলশ লেে ঘে ঘমডগারমক এভামব সম্মালর্ত করা হমে," িম্বলম্বের্, 
মমডগার এভারম্বসর মমম্বে বরর্া এভারস-এভাম্বরট িম্বলর্। "আমরা আশা কলর ঘে ঘেশমর্র 
র্তুর্ র্ামকরণ জর্গমণর কামে একটি দী নলদমর্র স্মারক লহমসমব কাজ করমব ঘে রূপান্তর 
লর্রবলেন্ন এবং লবশ্বমক একটি ভামো জায়গায় পলরণত করার জর্য আমামদর িমাগত কাজ করমত 
হমব। আমরা স্ব-শলরমে ঘেশর্গুলে লর্রাপমদ পলরদশনর্ করার অ্মপক্ষায় রময়লে।"  
  
মমডগার এভারস কম্বলে সম্পম্বকন   
র্াগলরক অ্লিকামরর জর্য তার সাহসী কামজর কারমণ লর্হত েয়াত রলির্ মার্ুষমদর অ্গ্রোত্রার 
জর্য জাতীয় সং  (National Association for the Advancement of Colored People, 
NAACP) ঘর্তার সম্মামর্ র্ামকরণ করা হময়মে, ঘমডগার এভারস কমেজ োয় পঞ্চাশ বের আমগ 
েলতষ্ঠার পর ঘেমক ব্রুকলেমর্র েিার্ উপাদার্ হময় উমঠমে। একটি ঐলতহালসকভামব কৃষ্ণাঙ্গ কমেজ 
লহমসমব স্বীকৃত, সু্কেটি CUNY লসমেমমর একটি অ্ংশ। সু্কেটি শলিশােীভামব ব্রুকলেমর্ েলতলষ্ঠত। 
এটি লেে লসদ্ধান্ত গ্রহমণর েলিয়ায় স্থার্ীয় কলমউলর্টির েলতলর্লিমদর সলিয়ভামব অ্ন্তভুন ি করা 
েেম CUNY সু্কে, এটি তার েেম ঘেলসমডন্ট ও ঘবাডন  লর্য়ন্ত্রণ কমরলেে। কলমউলর্টির সামে এই 
গভীর সম্পকন টি আজ সু্কেটির একটি েিার্ লিহ্ন হময় দাাঁলেময়মে।  
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