
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্োের্াল আরিার্ বলম্বগর (NATIONAL URBAN LEAGUE) সদরদপ্তর, আরিার্ 
বসবভল রাইটস বমউবিয়াম (URBAN CIVIL RIGHTS MUSEUM) এিং সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র ির্ে 
এম্পায়ার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমন্ট (EMPIRE STATE DEVELOPMENT) এর কাম্বে বর্উ ইয়কন  বসটির 

স্টেট প্রপাটিন র হস্তান্তর অর্ুম্বমাদর্ কম্বর S4688-A/A6865-A-স্টে স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "এই িেিস্থাম্বক স্বাক্ষর কম্বর আইম্বর্ পবরণে করার মাধ্েম্বম আমরা হারম্বলম্বমর 
ইবেহাস সংরক্ষম্বণ, অবধ্ক সাশ্রয়ী আিাসর্ সৃবিম্বে এিং বর্উ ইয়কন িমু্বে িণনধ্ারী 

কবমউবর্টিসমমূ্বহর ির্ে প্রবেবদর্ গুরুেপণূন কাি কম্বর যাওয়া অলাভির্ক ও র্াগবরক সংস্থা 
স্টযমর্ র্োের্াল আরিার্ বলগ ও 100 ব্ল্োক স্টমর্ (100 Black Men) এর ির্ে আশ্রয় সৃবিম্বে 

সাহাযে করম্বিা।"  
  
  

গভর্নর কুওম ো আজ S.4688-A/A.6865-A স্বোক্ষর কমর আইমর্ পররণত কমরমের্, যেখোমর্ যেট 
যজর্োমরল সোরভন মসস কর শর্োরমক র্যোেয বোজোর  ূমলযর যেমে রকেু ক   ূমলয রর্উ ইেকন  রসটির 
যেমটর  োরলকোর্োধীর্ সম্পরি র্যোশর্োল আরবোর্ রলমগর সদরদপ্তর ও কর্ফোমরন্স যসন্টোর এবং 
আরবোর্ রসরভল রোইটস এক্সমপররমেন্স র উরজেোম র (Urban Civil Rights Experience Museum) 
জর্য বযবহোমরর উমেমশয এম্পোেোর যেট যেমভলপম ন্ট এর কোমে হস্তোন্তমরর অর্ুম োদর্ প্রদোর্ করো 
হমেমে। এেোড়োও 270 র রলের্  োরকন র্ েলোমরর প্রকল্পটি রসটির সোশ্রেী আবোসমর্র সংখযো 170 
ইউরর্ট বৃরি করমব, েো গৃহহীর্তো য োকোমবলো এবং রর্উ ইেকন বোসীমদর জর্য সোশ্রেী আবোসর্ সৃরিমত 
গভর্নমরর 20 রবরলের্  োরকন র্ েলোমরর পররকল্পর্ো বোস্তবোেমর্ সহোেক ভূর কো পোলর্ করমব। 
অরধকন্তু, এই জর  হস্তোন্তমরর ফমল স্থোর্ীে অলোভজর্ক সংস্থোস ূমহর জর্য বোজোর দমরর যেমে কম  
এবং ভোড়ো ুক্ত স্থোর্ পোওেো েোমব, েোমদর  মধয রমেমে ওেোর্ হোমেে ব্ল্যোক য র্ ইর্করমপোমরশর্ 
(One Hundred Black Men, Inc.) এবং জযোজম োবোইল ইর্করমপোমরশর্ (Jazzmobile, Inc.)। 
এই রবল অরবলমে কোেনকর হমব।  
  
"হোরমলম র রমেমে এক স ৃি ইরতহোস ও সংসৃ্করত েো ভরবষ্যত প্রজমের জর্য উদেোপর্, সংরক্ষণ ও 
বরধনত করো উরেত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বযবস্থোমক স্বোক্ষর কমর আইমর্ পররণত করোর 
 োধযম  আ রো হোরমলম র ইরতহোস সংরক্ষমণ, অরধক সোশ্রেী আবোসর্ সৃরিমত এবং রর্উ ইেকন জমুড় 
বণনধোরী কর উরর্টিস ূমহর জর্য প্ররতরদর্ গুরুতপূণন কোজ কমর েোওেো অলোভজর্ক ও র্োগররক সংস্থো 
যে র্ র্যোশর্োল আরবোর্ রলগ ও 100 ব্ল্যোক য র্ এর জর্য আশ্রে সৃরিমত সোহোেয করমবো।"  
  



স্টসম্বর্টর ব্রায়ার্ এ. স্টিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "আর  গভর্নর কুওম োমক এই আইর্টি স্বোক্ষমরর জর্য ধর্যবোদ 
জোর্োমত েোই, েো 125 ত  রিমটর, ঐরতহোরসক হোরমলম র যকন্দ্রস্থমল র্যোশর্োল আরবোর্ রলগমক 
একটি ঠিকোর্ো প্রদোর্ করমব, েোমত তোরো আরিকোর্ আম ররকোর্মদর পমক্ষ এবং অর্ননর্রতক সুরবেোমরর 
জর্য ওকোলরতর কোজ েোরলমে যেমত পোমরর্। এই সদরদপ্তর, যসইসোমর্ একটি রসরভল রোইটস 
র উরজেো  এবং রর্ম্ম-আমের যলোকমদর জর্য সোশ্রেী আবোসর্ হোরমল  কর উরর্টিমত গুরুত্বপূণন 
সংমেোজর্। এটিমক যে আইর্ সম্ভবপর কমর তুমলমে যসই আইমর্র যসমর্ট স্পন্সর হমত যপমর আর  
গরবনত।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ইম্বর্ি ই. বেবকর্স িম্বলর্, "আজ আর  গমবনর সোমর্ য োষ্ণো রদরি যে গভর্নর 
অযোেু কুওম ো যেট অযোমসেরলমত আ োর প্রস্তোরবত এক গুরুত্বপূণন আইমর্ স্বোক্ষর করমত েোমির্ েো 
র্যোশর্োল আরবোর্ রলগমক এর জেস্থোর্ - েকু্তরোমের হোরমলম  রফমর আসমত সোহোেয করমব। এই 
গুরুত্বপূণন সংস্থোর রফমর আসোর পোশোপোরশ, এ প্রকমল্প এেোড়োও 170 ইউরর্ট প্রকৃত সোশ্রেী আবোসমর্র 
বযবস্থো করো এবং জযোজম োবোইল ও 100 ব্ল্যোক য র্ ইর্করমপোমরশমর্র জর্য এক র্তুর্ ঠিকোর্ো সৃরি 
করো অন্তভুন ক্ত র্োকমব। এই আইমর্ স্বোক্ষমরর  োধযম  রর্ম্ন ও  ধয  আমের পররবোমরর সদসযমদর 
স র্নর্ অবযোহত রোখোর জর্য আর  গভর্নরমক অরভর্ন্দর্ জোর্োই, েো তোমদরমক আ োমদর শহর 
রবরর্ নোমণর অংশ রহমসমব র্োকোর সুমেোগ যদে এবং আ োর জেরদমর্ এই স্বোক্ষর অর্ুষ্ঠোর্ অর্রুষ্ঠত 
হওেোে যসটি একটি রবমশষ্ উপলমক্ষ পররণত হমেমে।"  
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