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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

19তম সংম্বোধর্ী পাম্বসর েতিাবষন কীম্বত গভর্ন র কুওম্বমা ঐবতহাবসক সুসার্ বি. অোন্থবর্র শেেম্বির
িাব়ি সংরক্ষণ ও বিবতেীলতার ঘ াষণা বিম্ব়েম্বের্

কাম্বের মম্বধে ও়োবেংটর্ কাউবির সম্পবির ভবিষেৎ পুর্িন েিহাম্বরর অর্ুমবত থাকম্বি
ক্রম্ব়ের চু বি উন্নত অোম্বেস, পাবকনং প্রিাম্বর্র ের্ে ঐবতহাবসক সম্পবির সমন্ব়ে করার বসদ্ধাম্বে
ঘপ ৌঁম্বেম্বে

19তম সংশ োধনীর 100তম বোর্ষিকীশত গভনির অ্যোন্ড্রু এম. কুওশমো আজ ওযোর্ ংটন কোউর্ির 19
তশকর র্বর্ ষ্ট নোরী অ্র্ধকোর কমী সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর শ শবর বোর়্িটি র্ির্ত ীল ও সংরক্ষশের
একটি প্রশেষ্টোর কথো ঘ োষেো কশরশেন। বযোশটনর্ভশলর রুট 29-এ 1832 সোশলর ঘ োতলো ইশটর
বোর়্ির কোজ ঘেখোশন অ্যোন্থর্ন 13 ঘথশক 19 বের বযস পেিন্ত বসবোস করশতন ঘসখোশন েো ,
রোজর্মর্ি এবং পযর্নষ্কো ন বযবিো ঘমরোমশতর পো োপোর্ েোাঁে সংস্কোর এবং পোর্ন ষ
ূ ে ঘরোধ
ঘসশেম্বশরর মশধয সম্পন্ন হশব বশল আ ো করো হশে।
"র্নউ ইযকি অ্শনক প্রগর্ত ীল আশদোলশনর ঘকন্দ্রিল েো আমোশ র সমোশজ একটি অ্নব য র্েহ্ন ঘরশখ
ঘগশে েখন জোর্তশক এর্গশয র্নশয েোশে এবং র্বশ ষ কশর নোরীশ র ঘভোটোর্ধকোশরর জনয, েো
ঘসশনকো জলপ্রপোত ঘথশক শুরু হশযশে এবং সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্ন, এর্লজোশবথ কযোর্ি স্ট্যোিন এবং
আরও অ্শনশকর মশতো র্কংব র্ন্ত র্নউ ইযকি বোসীশক অ্ন্তভুি ক্ত কশরর্েল," গভর্নর কুওম্বমা
িম্বলর্। "ঘেশহতু আমরো নোরীশ র ঘভোটোর্ধকোর অ্জি শনর 100তম বোর্ষিকী উ েোপন করর্ে, আমোশ র
এটিও স্বীকোর করশত হশব ঘে আশরো কোজ করশত হশব। র্নউ ইযকি সবোর জনয বৃহত্তর সমতো
সৃর্ষ্টশত জোর্তশক ঘনতৃ ত্ব র্ শত থোকশব এবং ভর্বষযৎ প্রজশের জনয আশমর্রকোর ইর্তহোশসর এই
গুরুত্বপূেি অ্ং টি সংরক্ষে এবং সম্প্রসোরে করশত ঘপশর আমরো গর্বিত।"
"19তম সংশ োধনী অ্নুশমো শনর বোর্ষিকীশত, এই উন্নযন ওযোর্ ংটন কোউর্িশত সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর
শ শবর বোর়্িশক র্ির্ত ীল করশব, সম্পর্ত্তর পুনবিযবহোশরর অ্নুমর্ত প্র োন করশব," ঘলফম্বটর্োি
গভর্ন র কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্। "ঘেশহতু ঘরোশেস্ট্োশরর সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর বোর়্ি এবং জো ু র
র্বশের অ্নযতম ঘসরো র্বপ্লবীর ইর্তহোস তু শল ধশর তোই এই প্রকল্প র্নউ ইযকি ঘস্ট্শট অ্যোন্থর্নর
উত্তরোর্ধকোরশক আরও র্বশ ষভোশব সংরক্ষে করশব। নোরী অ্র্ধকোর আশদোলশনর জেিোন র্হশসশব,
র্নউ ইযকি র্েল প্রথম প্রধোন ঘস্ট্ট েোরো ঘ টিশত ঘভোটোর্ধকোর প্র োন কশর, েো 19তম সংশ োধনীর

পশথ ঘনতৃ ত্ব ঘ য। ঘেশহতু আমরো নোরীশ র ঘভোটোর্ধকোশরর তবোর্ষিকী উ েোপন করর্ে তোই প্রকৃ ত
সমতো এবং নযোযর্বেোর অ্জিশনর জনয আমোশ র এখশনো অ্শনক কোজ করশত হশব। এখন আশগর
ঘেশযও ঘবর্ , সর্তযকোশরর পর্রবতি শনর জনয ল়িোই েোর্লশয ঘেশত আমোশ র এই সমযটিশক কোশজ
লোগোশত হশব।"
এই বের 1820 সোল ঘথশক সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর জশের 200তম বোর্ষিকী। একটি ঘকোযোকোর
পর্রবোশরর সন্তোন, ঘেটি র্বলুর্ি এবং ঘমজোজ প্রেোর কশর, র্তর্ন বযোশটনর্ভশলর ওযোর্ ংটন কোউর্িশত
এবং পশর ঘসিোর ফলশস 1826 ঘথশক 1845 সোশলর মশধয, তোর পর্রবোর ঘরোশেস্ট্োশর েশল েোওযোর
আশগ 6 ঘথশক 25 বের বযস পেিন্ত বোস করশতন।
এেো়িোও, গভনির কুওশমো ঘ োষেো কশরশেন ঘে ঘস্ট্শটর পোকি , র্বশনো ন এবং ঐর্তহোর্সক িোপনো
সংরক্ষে ির (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) েো 695,000
মোর্কি ন িলোর র্ির্ত ীলতো প্রকল্প পর্রেোলনো করশে, একটি পোেিবতী েোর একর সোইশট একটি ক্রয
েু র্ক্তশত ঘপ াঁশেশে ঘেখোশন অ্যোন্থর্ন পর্রবোশরর সোশথ একটি সোশবক ঐর্তহোর্সক টযোভোনি ঘিটিং আশে।
ঘস্ট্শটর পর্রশব সুরক্ষো তহর্বল (state Environmental Protection Fund) দ্বোরো অ্থিোর্যত
130,500 মোর্কি ন িলোশরর ক্রয ভর্বষযশত অ্যোন্থর্ন বোর়্ির জনয পেিোি পোর্কি ং শতর্র করোর সুশেোগ
ঘ শব এবং একটি অ্র্নর্ ি ষ্ট ভর্বষযৎ বযবহোশরর জনয ভবশনর ক্রমোগত পুনঃউন্নযশনর জনয একটি
ঘস্ট্র্জং এলোকো র্হশসশব কোজ করশব।
ঘেম্বটর পাকনস-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "আমোশ র র্ম শনর অ্ং হশলো আমোশ র
ঘস্ট্শটর ঐর্তহোর্সক িোপনোগুশলো সংরক্ষে করো। ঘে বোর়্িশত সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্ন তোর শ বকোলীন
বেরগুর্ল কোটিশযশেন, তোর বলোর মশতো একটি গল্প আশে এবং আমরো সঠিক অ্বিোয বোর়্িটি ঘপশত
েোই তোই এটির সমশে একর্ ন বলশত সক্ষম হশব।"
র্ির্ত ীলতো প্রকল্পটি ঘস্ট্ট অ্যোশসম্বর্ল স সয ঘকর্র ওউনোর কতৃি ক প্রোি 250,000 মোর্কি ন িলোশরর
অ্নু োন এবং র্নউ ইযকি ওযোকি শসর বোকী অ্ং দ্বোরো অ্থিোর্যত; ঘস্ট্ট র্সশনটর ঘবটি র্লটলও কতৃি ক
সহোযতো পোওযো র্গশযর্েল।
বযোশটনর্ভশলর বোর়্িটি 1832-33 সোশল অ্যোন্থর্নর বোবো কতৃি ক র্নর্মিত হশযর্েল র্ের্ন র্নকটবতী
বযোশটনর্কল ন ীর পোশ একটি তু লো কোরখোনো পর্রেোলনোর জনয পর্রবোরশক মযোসো.অ্যোিোমস ঘথশক
সর্রশয র্নশযর্েশলন। 13 বের বযশস, সুসোন ইস্ট্ন ঘসোসোইটি অ্ব ঘেন্ডস (Easton Society of
Friends)-এ ঘেোগ র্ শযর্েল। 1837 সোশল একটি জোতীয আর্থিক মদোর জনয সৃষ্ট আর্থিক র্বপেিশযর
কোরশে অ্যোন্থর্নরো 1839 সোশল তোশ র বোসো হোরোয। প্রোক্তন পর্রবোশরর বোসিোনটি 2006 সোশল 1
িলোশরর জনয ঘফোরশলোজোশর ঘস্ট্ট পোকি স েখন র্কশনর্েল তখন তোর সংস্কোর করো র্েল নো।
1906 সোশল 86 বের বযশস মোরো েোওযো অ্যোন্থর্ন কশযক
ক ধশর নোরীর অ্র্ধকোরশক এর্গশয
র্নশয েোওযোর জনয কোজ কশরর্েশলন র্কন্তু 1920 সোশল 19তম সংশ োধনীটি ঘ শখ ঘেশত পোশরনর্ন।
তোশক রশেস্ট্োশর সমোর্হত করো হশযশে।

বসম্বর্টর ঘিটি বলটল িম্বলর্, "সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর জীবশনর ইর্তহোশসর এই অ্ননয অ্ং সংরক্ষশে
একটি ঘেোট ভূ র্মকো পোলন করো সর্তযই একটি ঘস ভোগয। আর্ম আ ো কর্র ঘে এটি করশত আমরো
র্নর্িত করশত সোহোেয করর্ে ঘে তোর সোফশলযর মোত্রো, তোর সোহস এবং র্ব োল প্রর্তবেকতোর মুশখ
তোর অ্র্নেো কখশনোই ঘভোলো েোশব নো। ঘেশহতু আমরো এই বের নোরীশ র ঘভোটোর্ধকোশরর
তবোর্ষিকী উ েোপন করর্ে তোই আমরো এই অ্সোধোরে নোরীর জীবন উ েোপন করশবো, র্ের্ন
স্বীকোর কশরশেন ঘে েুক্তরোশের সংর্বধোশন ঘে আ গু
ি শলো রশযশে তো আসশল উন্নত বযর্ক্ত এবং
একটি উন্নত জোর্ত হওযোর আহ্বোন জোনোয।"
এম্বসেবল ঘমোর কোবর ওম্ব়ের্ন ার িম্বলর্, "গ্রীনউইশের সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্ন হোউস এই ঐর্তহোর্সক
বোর়্ির পুনরুদ্ধোর প্রর্ক্রযো অ্বযোহত রোখশত পোকি , র্বশনো ন এবং ঐর্তহোর্সক সংরক্ষশের NYS অ্র্ফস
ঘথশক তহর্বল প্রোর্ি ঘ শখ আর্ম গর্বিত। আমোর অ্র্ফস সুরর্ক্ষত একটি 250,000 মোর্কি ন িলোশরর
অ্নু োন েো়িোও, NYSOPRHP ঘথশক প্রোি তহর্বল বোর়্ির অ্বকোঠোশমো ঘমরোমত এবং রক্ষেোশবক্ষশের
সুশেোগ প্র োন কশরশে। নোরী ঘভোটোর্ধকোর আশদোলশনর মোধযশম আমোশ র জোর্তর প্রর্ত সুসোন র্ব.
অ্যোন্থর্নর অ্ব োন ইর্তহোশসর গুরুত্বপূেি অ্ং এবং 19তম সংশ োধনীর 100তম বোর্ষিকীশত আর্ম
আনর্দত ঘে ওযোর্ ংটন কোউর্িশত তোর ঘহোমর্স্ট্শি অ্গর্েত প্রজশের জনয িোপনোটি বোস্তশব র্ফর্রশয
আনো হশযশে। এই ঐর্তহোর্সক িোপনোটি পুনরুদ্ধোশরর জনয িোনীয কর্মউর্নটির ঘনতোশ র র্নষ্ঠো এবং
র্নরলস আশবগ অ্পর্রহোেি এবং এই প্রকশল্পর প্রর্ত আমোর সহোযতো অ্বযোহত রোখশত ঘপশর আর্ম
আনর্দত।"
সাম্বলম সুপারভাইোর এভারা সুে ক্লাবর িম্বলর্, "এই আ িবোন মর্হলো শ বকোলীন বেরগুশলো
বযোশটনর্কশলর তীশর কোটিশযশে তোই তোশক সমথিন করশত ঘপশর আমরো সম্মোর্নত। সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্ন
আমোশ র নোরীশ র র্ক্ত, ঘভোট োশনর ক্ষমতো এবং আমোশ র সমোশজ প্রশযোজনীয পর্রবতি শনর জনয
ঝুাঁ র্ক ঘনওযোর গুরুশত্বর কথো স্মরে কর্রশয র্ শযশেন। র্তর্ন আমোশ র িোনীয তরুেশ র অ্নুপ্রোর্েত
করশত এবং এর বোইশর নযোযসঙ্গত আশদোলন গশ়ি তু লশত তোশক স্মরে করো হয। "
গ্রীর্উইম্বচর সুপারভাইোর ঘডার্াল্ড ও়োডন িম্বলর্, "অ্যোন্থর্নর বোর়্িটিশক পুনরূদ্ধোর করোর জনয
NYS-এর প্রশেষ্টোশক পুনরুজ্জীর্বত করশত গ্রীনউইশনর টোউনটি সহোযক। বোর়্িটি ঘসই সব
ঘভোট োনকোরীশ র র্নকট একটি প্রতীক েো মর্হলোশ র ঘভোশটর অ্র্ধকোশরর পশক্ষ ল়িোই কশরর্েল।
আমরো আ ো করর্ে ঘে SBA হোউসটি গ্রীনউইশে ভর্বষযশত পেিটকশ র র্নশয আসশব এবং একটি
ঐর্তহোর্সক সোইট হশব এবং আমোশ র হশরর বীরোঙ্গনোশক সম্মোন জোনোশব।"
েোকসম্বর্র সুপারভাইোর ঘে ঘেবল িম্বলর্, "আর্ম হোজোর বোর ঘসই স্কু লহোউসটির পো র্ শয
র্গশযর্ে। এটি এক সময আমোর পোর্রবোর্রক সম্পর্ত্তর সীমোনোর কোেোকোর্ে র্েল। আমোর র্কেু
আত্মীয ঘসখোশন উপর্িত র্েশলন এবং আমোর ো ী ঘসখোশন অ্ল্প সমশযর জনয র্ ক্ষকতো করশতন।
সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর সোশথ ঘসখোশন শট েোওযো টনোগুর্ল জীবনেোত্রোর পথ র্নধিোরে কশরর্েল েো
মোর্কি ন েুক্তরোশের মর্হলোশ র ইর্তহোসশক ব শল ঘ শব বশল ভোবশত হশব।"

সারাম্বটাগা কউবির মবহলা ঘভাটার লীম্বগর সহ-সভাপবত অোর্ বক্রল িম্বলর্, "এটো ঠিক ঘে NYS
19তম সংশ োধনী অ্নুশমো শনর 100তম বোর্ষিকীশত ঘভোটোর্ধকোর অ্জি নকোরী সুসোন র্ব. অ্যোন্থর্নর
শ শবর বোর়্ি সংরক্ষশের কোজ ঘ োষেো কশরশে েো জোতীয নোরী ঘভোটোর্ধকোর এশসোর্সশয ন
(National Woman Suffrage Association) এর 100তম বোর্ষিকী।"
র্নউ ইযকি ঘস্ট্শটর পোকি , র্বশনো ন ও ঐর্তহোর্সক িোপনো সংরক্ষে অ্র্ফস 250টিরও ঘবর্ স্বতন্ত্র
পোকি , ঐর্তহোর্সক িোন, গলফ ঘকোসি, ঘন কোর োট ও র্বশনো নমূলক ভ্রমেপশথর তত্ত্বোবধোন কশর,
ঘেগুশলো ঘ খশত 2019 সোশল ঘরকিি পর্রমোে 77 র্মর্লযন মোনুষ আশস। ইউর্নভোর্সিটির সোম্প্রর্তক
এক গশবষেোয ঘ খো ঘগশে, ঘস্ট্ট পোকি ও এর
িনোথী দ্বোরো েো বযয হয তো 5 র্বর্লযন মোর্কি ন
িলোর আউটপুট ও র্বক্রযশক প্রসোর্রত কশর, 54,000 ঘবসরকোর্র খোশতর কমিসংিোন সৃর্ষ্ট এবং
অ্র্তর্রক্ত ঘস্ট্শটর ঘমোট ঘ ীয পেয (GDP) 2.8 র্বর্লযন মোর্কি ন িলোশরর ঘবর্ ঘেোগ করশত
পোশর। এই র্বশনো ন ঘকন্দ্রসমূহ সম্পশকি অ্র্তর্রক্ত তথয ঘপশত েোইশল কল করুন 518-474-0456
নম্বশর অ্থবো র্ভর্জট করুন parks.ny.gov বো সংেুক্ত হন ঘফসবুশক, বো ফশলো করুন
টু ইটোশর। র্নউ ইযকি ঘস্ট্ট পোকি এক্সশপ্লোরোর ঘমোবোইল অ্যোপটি iOS এবং অ্যোন্ড্রশযি র্িভোইশসর জনয
র্বনোমূশলয উপলভয। িোউনশলোি করশত র্ভর্জট করুন: গুগল ঘপ্ল ঘস্ট্োর, NY ঘস্ট্ট পোকি এক্সশপ্লোরোর
অ্যোপ বো অ্যোপল ঘস্ট্োর, NY ঘস্ট্ট পোকি এক্সশপ্লোরোর অ্যোপ।
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