
 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/26/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা হাডসর্ স্টেম্বের ঐবিহাবসক পাম্বকন র উপর বিম্বে স্টহেঁ ম্বে যাওোর পম্বে সুজার্নার টু্রে 
মূবিন  উম্বমাচম্বর্র স্ট াষণা বিম্বেম্বের্ 

  
বিম্বলাপিািী ও সাফ্রাবজম্বের সম্মাম্বর্ সৃ্মবিম্বসৌধ র্ারী স্টভাোবধকাম্বরর 100 িম িাবষনকী 

উিযাপর্ কম্বর 
  

সৃ্মবিম্বসৌধটি বর্উ ইেকন  স্টেম্বের ইবিহাম্বস অিিার্ স্টরম্বেম্বের্ এমর্ িেবিম্বির আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি 
প্রবিবর্বধত্ব করম্বি সহােিা কম্বর 

  
এোম্বর্ েবি রম্বেম্বে 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্ারীমের ভভাটাধিকামরর 100 তম বাধষনকী উপলমে আলস্টার 
কাউধির হাডসর্ ভস্টমটর ঐধতহাধসক পামকন র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পমে ধবধিষ্ট ধবমলাপবােী ও 
সাফ্রাধজস্ট সুজার্নার টু্রমের সাত ফুমটর ভরামের মূধতন উমমাচমর্র ভ াষণা কমরমের্। 
  
"সবার জর্য সেম অ্ধিকামরর ধবষমে সুজার্নার টু্রমের আমবগপ্রবণ ধবশ্বাস তামক র্াগধরক অ্ধিকার 
এবং র্ারী সমতা আমদালমর্র সংস্কারকমের জর্য একটি স্থােী ভরাল মমডল কমর তুমলমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ভযমহতু ধর্উ ইেকন  র্ারীমের ভভাটাধিকামরর 100 তম বাধষনকী উেযাপর্ করমে, 
এটি ঠিক ভয আমরা এই সাহসী এবং অ্গ্রগামী ধর্উ ইেকন  বাসীমক স্বীকৃধত ধেমেধে এবং আমরা 
ধর্উ ইেকন  ভস্টটমক সমতা এবং সকমলর অ্ন্তভুন ধির জর্য একটি বীকর্ ধহমসমব গমে ভতালার প্রমচষ্টা 
অ্বযাহত ভরমে তার ধেমক অ্র্ুমপ্ররণার জর্য তাধকমে আধে।" 
  
"হাডসর্ ভস্টমটর ঐধতহাধসক পামকন র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পমে সুজার্নার টু্রে মূধতন  উমমাচর্ 
হমলা র্ারী ভভাটাধিকামরর 100 তম বাধষনকীর অ্ংি ধহমসমব ধবমলাপবােী ও সাফ্রাধজস্টমের সম্মার্ 
করার এক উপযিু উপাে," িম্বলর্ স্টলফম্বের্োন্ট ভর্নর কোবে স্টহাচুল, বর্উ ইেকন  স্টেে উওম্বমন্স 
সাফ্রম্বরজ কবমেম্বর্র (NYS Women's Suffrage Commission) সভাপবি। "1917 সামল ধর্উ 
ইেমকন  প্রেম ভমজর ভস্টট ধহমসমব ভভাটাধিকার প্রোর্ ধতর্ বের পর 19 তম সংমিাির্ীর জর্য পে 
ভেোমত সহােতা কমরধেল। ধকন্তু প্রােই এই েিমকর সংগ্রাম ভেমক হাধরমে যাওো হমলা সুজার্নার 
টু্রে, হযাধরমেট টাবমযার্ এবং অ্র্যার্যমের মমতা িধিিালী আধফ্রকার্ আমমধরকার্ ভর্তামের গল্প। 
এই স্মৃধতস্তম্ভটি অ্বমিমষ ধর্উ ইেমকন র সমৃদ্ধ ইধতহামস যারা অ্বোর্ ভরমেধেল তামের প্রধতধর্ধিত্ব 
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প্রসাধরত কমর। আমরা র্ারী সমতার লোইমে অ্মর্ক উন্নধত কমরধে, ধকন্তু সবার জর্য সধতযকামরর 
সমতা এবং র্যােধবচার অ্জন মর্র জর্য আমামের আরও কাজ বাধক আমে।" 
  
ইসামবলা "ভবামমধফ্র" বাউমধফ্র ডাচমের মমিয আলস্টার কাউধিমত জমগ্রহণ কমরধেমলর্। ধর্উ ইেমকন  
আইধর্ োসত্ব ভিষ হওোর এক বের আমগ ধতধর্ োসত্ব ভেমক ধর্মজমক মুি কমরর্। তার 
গভীরভামব িমর রাো িমীে েধৃষ্টভধি অ্র্ুসরণ কমর ধতধর্ একজর্ ভ্রামযমার্ প্রচারক ধহমসমব ভ্রমণ 
কমরর্, পদ্ধধতগত পধরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ামর্ার সমে বণনবাে এবং র্ারীমের কম ার ববষমমযর 
ধবষমে 'সতয' কো বমলর্। ধর্মজমক সুজার্নার টু্রে র্ামকরণ কমর, ধতধর্ 19 িতাব্দীমত োস প্রো 
ধবলুধি এবং সাবনজর্ীর্ ভভাটাধিকামরর জর্য জাধতর অ্র্যতম ভর্তৃস্থার্ীে কণ্ঠস্বর হমে ওম র্। 
  
ইেঙ্কার ভাস্কর ধভধর্ বাগওমেল কতৃন ক ধর্ধমনত, এই মূধতন টিমত েিনকমের এর চারপামি হােঁটমত এবং 
এর পৃষ্ঠ অ্িযের্ করমত উৎসাধহত করার জর্য ভটক্সট, ভরইল এবং প্রতীক রমেমে। সুজার্নামরর 
জীবমর্র অ্ধভজ্ঞতাগুধল বণনর্া করার জর্য তার স্কামটন র ভােঁজগুধলমক একটি কযার্ভাস ধহমসমব 
বযবহার করা হমব, যার মমিয োকমব একটি অ্ল্প বেস্ক ক্রীতোসী মামের ধচত্র ভয তার সন্তার্মক 
সান্ত্বর্া ধেমে, একটি োস ধবক্রমের ধচহ্ন, তার োস প্রো ধবমলাপকারী সমবেসীমের ধচত্র এবং 
র্ারীর ভভাটাধিকার আমদালমর্র ভপাস্টার। 
  
ভাস্কযন ইর্স্টমলিমর্র সমেনমর্, ধর্উ ইেকন  ভস্টট পাকন স তামের ওমেবসাইমট ধিোমূলক ধবষেবস্তু 
ভযাগ কমরমে, যার মমিয রমেমে সুজার্নার টু্রে, ধভধর্ বাগওমেমলর ভাস্কযন, র্ারীর ভভাটাধিকার 
আমদালর্ এবং বতন মার্ ভভাটার ধর্বন্ধমর্র তেয। আরও জার্মত 
ভেেুর্: https://parks.ny.gov/history/women/। 
  
স্টেে পাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "ধর্উ ইেকন  ভস্টট পাকন  হাডসর্ ভস্টমটর 
ঐধতহাধসক পামকন র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পমে সুজার্নার টু্রে মধূতন র আবাস ধহমসমব গধবনত, যা 
আমামের ভস্টট এবং জাতীে ইধতহামসর আরও সমূ্পণন সংস্করণ বলার জর্য আমামের ধমির্মক 
এধগমে ধর্মে যাে। সাময ও স্বািীর্তার জর্য লোইকারী অ্তীত ও বতন মামর্র ভলাকমের স্বীকৃধত ও 
তামের সমেনর্ করার প্রধতশ্রুধত ভেওোর জর্য গভর্নর কুওমমা এবং ভলফমটর্যাি গভর্নর হচুলমক 
ির্যবাে জার্াই।" 
  
বসম্বর্ের জজন  আম্বমম্বডার িম্বলর্, "ভযমহতু আমরা 19 তম সংমিাির্ী অ্র্ুমমােমর্র িততম বাধষনকী 
উেযাপর্ করধে, এটি উপযুি ভয আমরা হাডসর্ ভযাধলর আধেবাসী সুজার্নার টু্রমের উমেেমযাগয 
অ্বোর্ এবং উত্তরাধিকারমক স্মরণ করধে। হাডসমর্র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পমে এই 
ধবস্মেকর সংমযাজমর্র জর্য আধম ভলফমটর্যাি গভর্নর হচুলমক পািাপাধি ধর্উ ইেকন  ভস্টট পাকন সমক 
ির্যবাে জার্ামত চাই।" 
  
বসম্বর্ের সু স্টসবরম্বর্া িম্বলর্, "একজর্ শ্রমদ্ধে োস প্রো ধবলুধিবােী এবং সাফ্রাধজস্ট, সুজার্নার টু্রমের 
উত্তরাধিকার হমলা সবার জর্য ধস্থধতিীলতা, আিা এবং স্বািীর্তা। এই চমৎকার ধিল্পকমন এমর্ 
একজর্ অ্সািারণ র্ারীর প্রধত একটি উপযুি শ্রদ্ধােধল। হাডসমর্র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পমে 
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তার এই মূধতন  যারা অ্ধতক্রম করমব তামের সকমলর জর্য একটি প্রস্তুত স্মারক ধহমসমব কাজ করমব 
ভয আমামের সকমলরই প্রধতকূলতা কাটিমে উ মত, আমামের সম্প্রোেমক ঐকযবদ্ধ করমত এবং 
একটি উন্নত ও আরও র্যােসিত ধবশ্ব গমে তুলমত আমামের কাজ করার েমতা আমে।" 
  
অোম্বসেবল স্টমোর বডবড িোম্বরে িম্বলর্, "ভযমহতু এই বের 19 তম সংমিাির্ী অ্র্ুমমােমর্র 100 
বের পূধতন  উেযাপর্ করমে, আধম ধর্উ ইেমকন র অ্র্যতম সাহসী এবং বিযনিীল ভর্তা, একজর্ 
র্ারী ধযধর্ র্ারীর ভভাটাধিকার এবং জাধতগত সমতার জর্য লোই কমরমের্ তার উেযাপর্ কমর 
গধবনত," ধর্উ ইেকন  (NY) ভস্টট ভলধজসমলটিভ উইমমন্স ককামসর সভাপধত অ্যামসম্বধল ভমম্বার 
ধডধড বযামরট বমলর্। "সজুার্নার টু্রে ধেল একজর্ ধবলুধিবােী, র্ারীবােী এবং একটি ভট্রইলমেজার 
যার কােঁমি ধর্উ ইেমকন র সকল র্ারী োেঁধেমে আমে। এই স্মৃধতস্তম্ভটি তার উত্তরাধিকারমক সম্মার্ 
করমব, আমামের এবং ভধবষযৎ প্রজমমক স্মরণ কধরমে ভেমব ভয পধরবতন মর্র জর্য আমামের 
কণ্ঠস্বর বযবহার করমত হমব এবং আমরা যা ধবশ্বাস কধর তার জর্য োেঁোমত হমব।" 
  
অোম্বসেবল সিসে জর্াের্ জোকিসর্ িম্বলর্, "হাডসমর্র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পেটি হমে 
আলস্টার কাউধির ভসই মধহেসী বাধসদামক ধচর্মত পারার একটি ধর্েুেঁত অ্বস্থার্, ধযধর্ তার 
ভভাটাধিকার এবং সকল জাধতর র্ারীমের জর্য সমার্ অ্ধিকার অ্জন মর্র জর্য সব বািা অ্ধতক্রম 
কমরমে যা ধেল 19 িতাব্দীমত একটি ভেহীর্ এবং সাহসী যুদ্ধ। এটি এতই উপযুি সমে ভয 
জাতীে র্ারী সমতা ধেবস (National Women's Equality Day)-এ সুজার্নার টু্রমের মধূতন টি 
উৎসগন করা হমেমে যের্ আমরা আমামের ভেমি র্ারীমের ভভাটাধিকার প্রোমর্র 19 তম সংমিাির্ী 
অ্র্ুমমােমর্র 100 তম বাধষনকী উেযাপর্ করধে। হাডসমর্র ওোকওমেমত মূধতন টি োকা মামর্ প্রধত 
বের হাজার হাজার মার্ষু এই মহার্ আমমধরকার্ মধহেসীর দ্বারা অ্র্ুপ্রাধণত হমব।" 
  
আলোর কাউবন্টর বর্িনাহী পোবট্রক রাোর্ িম্বলর্, "আলস্টার কাউধি সুজার্নার টু্রমের জীবর্ 
এবং উত্তরাধিকামরর স্বীকৃধত ধেমত সম্মাধর্ত। এই মধূতন টি হােঁটার ভসতুর প্রমবিদ্বামর স্থাপর্ করা মামর্ 
ভসই মধহেসীর প্রধত এক িরমর্র উপযুি শ্রদ্ধােধল, ধযধর্ 1826 সামল, ভযোমর্ এই মূধতন টি অ্বধস্থত 
ভসোর্ ভেমক মাত্র কমেক মাইল েমূর, স্বািীর্তার জর্য তার ধর্মজর ধবেযাত হােঁটা শুরু কমরর্। 
তার জীবমর্, টু্রে দ্রুত লেয কমরর্ ভয ধতধর্ োসমত্বর জীবর্ ভেমক ভবধরমে আসার সঠিক ধসদ্ধান্ত 
ধর্মেমের্। ধতধর্ জার্মতর্ ভয তার কাজগুমলা সঠিক ধেল, যধেও এটি আইর্ লঙ্ঘর্ কমরমে এবং 
এইভামব ধতধর্ পালামত অ্স্বীকার কমর। সুজার্নার টু্রে আমামের ভেমির জর্গমর্র সামে তার 
অ্ধভজ্ঞতা এবং স্বািীর্তা অ্র্ুসন্ধামর্র উপাে ভিোর কমরমের্ এবং তার কাধহর্ী আজও অ্মর্কমক 
অ্র্ুপ্রাধণত কমর যামে। আধম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, ভলফমটর্যাি গভর্নর কযাধে ভহাচুল এবং যারা 
আমামের কাউধি, ভস্টট এবং জাধতর সবমচমে স্মরণীে বযধিত্বমের জর্য একটি স্মৃধতস্তম্ভ ধর্মনামণ 
সাহাযয কমরমের্ তামের সবাইমক ির্যবাে জার্ামত চাই।" 
  
স্টপাগবকপবসর স্টমের রি স্টরাবলসর্ িম্বলর্, "ধক অ্সািারণ উপযুি এবং চমৎকার সাফলয এবং 
শ্রদ্ধােধল। সুজার্নার টু্রে েী নধের্ িমর একজর্ ধবমলাপকারী এবং র্ারী অ্ধিকার ভর্তা ধহমসমব 
স্বীকৃত - একই সামে একজর্ মার্বাধিকার কু্রমসডার। আলস্টার কাউধিমত োসত্ব প্রোে জমগ্রহণ 
কমরও ধতধর্ েী নধের্ িমর হাডসর্ ভযাধলর জর্য একটি েঢৃ় স্মারক ধহমসমব কাজ কমরমের্ ভয 



 

 

সমতা এবং র্যােধবচামরর জর্য লোইমে সবনত্র ধজতমত হমব -- এবং ধকেু ধকেু ভেমত্র, এই লোই 
আজও চলমে। এের্ যের্ পযনটক এবং এলাকার বাধসদারা ধর্েধমতভামব হাডসমর্র উপর ধেমে 
ভহেঁমট যামব তের্ তারা এই উজ্জ্বল েষৃ্টান্তসূচক স্মধৃতস্তম্ভটি ভেেমত পামব, একজর্ র্ারীর এই মূধতন , 
ধযধর্ স্বািীর্তা, প্রতযািা এবং ধস্থধতিীলতার প্রতীক হমে উম মের্।" 
  
লম্বেড সুপারভাইজার স্টফ্রড বপজ্জমু্বিা িম্বলর্, "লমেড িহর সুজার্নার টু্রমের এই ধবস্মেকর মধূতন র 
ভকন্দ্র হমত ভপমর সম্মাধর্ত ভবাি করমে। তার জীবমর্র প্রেম 30 টি বের ধতধর্ আলস্টার 
কাউধিমত সংগ্রাম ও কষ্ট কমরই কাটিমে ভের্ ধকন্তু ধতধর্ ভসই কষ্টগুমলা কাটিমে উ মত সেম হর্ 
এবং তার সেমতা আজ অ্মর্মকর কামেই একটি অ্র্ুমপ্ররণা হমে আমে। এটা আমামের প্রতযািা ভয 
এই সুদর মূধতন টি তার সাফমলযর একটি চােুষ েষৃ্টান্ত হমে োকমব এবং যারা তার জীবর্ এবং 
ভযসব আধফ্রকার্-আমমধরকার্গণ এই কাউধি প্রধতষ্ঠাে সাহাযয কমরমে তামের সম্পমকন  আমরা জার্মত 
যারা আমস তামের অ্র্ুপ্রাধণত করমব।" 
  
বেল্পী বভবর্ িোগওম্বেল িম্বলর্, "র্ারী ভভাটাধিকার এবং 19 তম সংমিাির্ীর 100 তম বাধষনকীমত 
আধম এটিমক 'সুজার্নার টু্রে' এর স্থােী ইর্স্টমলিমর্র মািযমম ধচধহ্নত করমত ভপমর আর্ধদত। এই 
কাজটি সম্পন্ন করা আমার জর্য অ্মর্ক সম্মামর্র কারণ এটি এমর্ একটি মহূুতন  যের্ এম্পাোর 
ভস্টট অ্ব ধর্উ ইেকন  (Empire State of New York) প্রধতবােমক অ্গ্রগধতমত পধরণত কমর। এই 
পাবধলক আটন ওোকন টি—এমর্ একটি পাবধলক ভেমস বমস আমে—ভযটি আমামের মূলযমবাি, র্যােধবচার 
এবং সমতার জর্য লোই করার অ্িীকামর সমাজমক আমলাধকত এবং ঐকযবদ্ধ করমব।" - ধভধর্ 
বাগওমেল, ভাস্কর  
  
ওোকওম্বে ওভার িে হাডসর্ অগনার্াইম্বজেম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক এবলজাম্বিে ওোল্ডোইর্-
হােন  িম্বলর্, "আমরা অ্তযন্ত আর্ধদত ভয সুজার্নার টু্রমের এই আইকধর্ক মূধতন টি হাডসর্ ভস্টমটর 
ঐধতহাধসক পামকন র উপর ধেমে ভহেঁমট যাওোর পমেই বসামর্া আমে," ভফ্রন্ডস অ্ব েয ওোকওমের 
ধর্বনাহী পধরচালক এধলজামবে ওোল্ডমস্টইর্ বমলমের্। "ওোকওমেটি এমর্ একটি জােগা যা ধচন্তা 
এবং প্রধতফলর্মক অ্র্পু্রাধণত কমর এবং এটি আমামের প্রতযািা ভয হাজার হাজার েিনক হাডসর্ 
ভযাধলর অ্র্যতম সাহসী ভর্ত্রীর সামে পধরধচত হমব। তারা সুজার্নার টু্রমের প্রকৃত কাধহর্ী ভজমর্ 
চমল যামব এবং তার জীবমর্র কাজমক সমেনর্ করমব ভযমহতু আমরা ভধবষযৎ প্রজমমর জর্য আমরা 
র্যােসিত এবং র্যাযয একটি সমাজ গমে তুলমত একসামে কাজ কমর চমলধে।" 
  
ধর্উইেকন  ভস্টট র্ারী অ্ধিকার আমদালমর্র ভকন্দ্রস্থল। এটি 1848 সামল ভসমর্কা জলপ্রপামত প্রেম 
র্ারী অ্ধিকার কর্মভর্ির্ (Women's Rights Convention) আমোজর্ কমর, যার আমোজক 
ধেমলর্ লুমক্রধিো মট এবং এধলজামবে কযাধড স্টযাির্। উর্সত্তর বের পমর, 1917 সামলর 6 
র্মভম্বর ধর্উ ইেকন  ভস্টমটর র্ারীরা ভভাট ভেওোর অ্ধিকার অ্জন র্ কমরর্। এর ধতর্ বের পমর, 
19 তম সংমিাির্ীটি অ্র্ুমমাের্ করা হে, যার ফমল যুিরাষ্ট্র জমুে র্ারীমের ভভাট ভেওোর 
অ্ধিকার প্রোর্ করা হে। 
  



 

 

ধর্উ ইেকন  ভস্টট উইমমর্স সামফ্রজ কধমির্ (The New York State Women's Suffrage 
Commission) ভলফমটর্যাি গভর্নর কযাধে হচুমলর সভাপধতমত্ব, 2020 সামলর মমিয র্ারী ভভাটোর্ 
স্মরমণ অ্র্ুষ্ঠার্ আমোজর্ করা হে, যা 19 তম সংমিাির্ী বাস্তবাের্ ভেমক এক িতাব্দী 
অ্ধতবাধহত হওো ধচধহ্নত করমব। এই কমনসচূী র্ারীর ভভাটাধিকার অ্জন র্ এবং ধর্উইেকন বাসীমের 
এবং ধর্উইেকন  ভস্টমটর ভকন্দ্রীে ভূধমকার উমেেমযাগয  টর্াগুধল উেযাপর্ কমর এবং ভধবষযমতর 
অ্বেবমক আরও সষুু্ঠ এবং আমরা র্যােসিত সমাজ ধর্ধিত করমত সহােতা কমর। আমরা জার্মত, 
ভেেুর্ www.ny.gov/suffrage. 
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