
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িোটাবর পাকন  বিটিম্বে মাদার কোিবরবর্ সৃ্মবেম্বিৌধ উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্  
  

স্ট্োচু অফ বলিাটিন র দদখা যায় এমর্ জায়গায় অিবিে, সৃ্মবেম্বিৌধটি মাদার কোিবরবর্র 
িীরত্বপরূ্ন উত্তরাবধকারম্বক িম্মার্ কম্বর, বযবর্ অবভিািী এিং অভািীম্বদর দিিা করার জর্ে োর 

জীির্ উৎিগন কম্বরম্বের্  
  
বেল্পী বজল এিং বজয়ার্কাম্বলনা বিয়াবগর বিজয়ী র্কো গভর্নম্বরর মাদার কোিবরবর্ দমম্বমাবরয়াল 

কবমের্ দ্বারা িুপাবরেকৃে  
  

র্েুর্ দমম্বমাবরয়াল এডুম্বকের্াল ওম্বয়িিাইট এিং অবডও টুের এখাম্বর্   
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের মাদার র্যাবনরনর্ স্মৃনিম ৌধ উমমাচর্ র্মরমের্ 
যা বযাোনর পার্ন  ন টি এ প্ল্যামর্ড বরাবর দনিণ স্টর্ামভর ঠির্ দনিমণ অ্বনিি। েযাচু অ্ফ নিবাটিন  
এবং এনি  দ্বীপ উভময়র  রা নর দনৃি  ীমায়, এই এিার্া অ্নভবা ীমদর পৃষ্ঠমপাষর্মদর প্রনি শ্রদ্ধা 
জার্ামি এর্টি উপযুক্ত অ্বিার্ প্রদার্ র্মর। গি বেমরর র্িম্বা  নদবম  গভর্নর প্রথম িার  ৃনির 
পনরর্ল্পর্া স্ট াষণা র্রার এর্ বের পর স্মৃনিম ৌধটি উমমাচর্ র্রা হয়। এই স্মৃনিম ৌমধ ইিািীয়-
আমমনরর্ার্ অ্নভবা ী এবং নর্উ ইয়মর্ন র দনরদ্রমদর প্রনি মাদার র্যাবনরনর্র স্ট বা িুমি ধরা 
বযাখ্যামূির্ পযামর্ি রময়মে, যার মমধয রময়মে ডজর্ খ্ামর্র্ এনিমখ্ার্া, হা পািাি এবং সু্কি 
নর্মনাণ। মাদার র্যাবনরনর্র জমিার্ ইিানির  ান্তা'অ্যামেমিা স্টিানদনগয়ামর্া স্টথমর্ আর্া পাথর নদময় 
তিনর ব ার বযবিা এবং স্টমাজাইর্ নদময় এই প্ল্াজাটি ন মর রময়মে।  
  
"আমরা স্টয অ্ ুনবধার  ম্মুখ্ীর্ হনি িার র্ারমণ এই র্িম্বা  নদবম র মাদার র্যাবনরনর্ উদযাপর্ 
গি বেমরর স্ট াষণার স্টচময়ও স্টবনি উপযুক্ত। আমরা  বাই জানর্ স্টয এগুমিা চযামিনেং  ময়, নর্ন্তু 
আমরা এোও জানর্ স্টয জীবমর্র  বুণন  মময় আমরা যা র্নর িা নদময় আমামদর নবচার হয় র্া - 
বরং ঝম়ের স্টরামধ আমরা যা র্নর িা নদময় হয় আর আমরা আজ স্ট খ্ামর্ই আনে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই জটিি জগমি, এই মূনিন  আমামদরমর্ স্ট ই মিূর্ীনিগুনি স্মরণ র্নরময় স্টদর্ 
যা এর্টি স্টদি এবং জর্গণ নহম মব আমামদর মহার্ র্মর িুমিমে এবং স্টযই র্ীনিগুনি এই পৃনথবীমি 
আমামদর নবমিষ িার্ স্টদয় - মাদার র্যাবনরনর্র মিূযমবাধঃ  হমনমনিা, গ্রহণ র্রা,  ম্প্রদায়, 
স্বাধীর্িা, নবশ্বা , আিা এবং ভামিাবা া।"  
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মামবনি পাথমরর  াাঁটিমি বম  থার্া স্টরাে স্মৃনিম ৌমধ দটুি নিশুমর্ নর্ময় এর্টি র্াগমজর স্টর্ৌর্ায় মা 
র্যাবনরনর্মর্ স্টদখ্ামর্া হময়মে, যা স্টোেমবিায় মা র্যাবনরনর্ ভাাঁজ র্মর ভাময়ামিে ফুি নদময় ভনিন 
র্রমির্। িামদর বান়ের বাইমরর স্টরামি স্টরমখ্ নদমির্, এই স্টর্ৌর্াগুমিা িার "নমির্ানরমদর"  ারা 
নবমশ্ব পাঠাি। র্াগমজর স্টর্ৌর্া আিা এবং  াহম র প্রিীর্ নহম মব র্াজ র্মর: যনদও ভঙ্গরু এবং 
র্াজরু্, এটি পানর্র স্টরামির নবরুমদ্ধ ধমর রাখ্মি পামর এবং ভা মার্ থার্মি পামর- যা প্রনিকূিিা 
এবং  ংগ্রামমর মুমখ্ মা র্যাবনরনর্র দঢৃ়  ংর্মল্পর প্রিীর্।  
  
এই নির্টি মূনিন  েযাচু অ্ফ নিবাটিন র মুমখ্ামুনখ্ িানর্ময় আমে, যা অ্নভবা ীমদর জর্য আিার আমিা, 
যখ্র্ িারা নর্উ ইয়র্ন  হারবামর প্রমবি র্মর আমমনরর্ায় িামদর র্িুর্ জীবর্ শুরু র্রার জর্য, 
এবং স্টযখ্ামর্ মাদার র্যাবনরনর্ 1889  ামি ইিািীয় অ্নভবা ীমদর  াহাযয র্রার জর্য এর্টি নমিমর্ 
এম নেমির্। মাদার র্যাবনরনর্র স্টযৌবমর্র প্রনিফির্ এই িরুণীর হামি এর্টি বই রময়মে, যা 
নিশুমদর নিনিি র্রার জর্য মাদার র্যাবনরনর্র অ্ঙ্গীর্ামরর প্রিীর্। স্টযমহিু  ঙ্গীি অ্নভবা ীমদর 
ঐনিমহযর জর্য গুরুত্বপূণন, িরুণ স্টেমিটি মািপত্র এবং এর্টি ওর্যানরর্া ধমর আমে, যা মাদার 
র্যাবনরনর্র জমিামর্র র্ামে আনবষৃ্কি এর্টি যন্ত্র, যা স্টয ব  ঙ্গীি এবং  ংসৃ্কনি অ্নভবা ীরা 
আমমনরর্ায় নর্ময় এম মে িার প্রিীর্।  
  
মাদার র্যাবনরনর্ স্টমমমানরয়াি  ম্পমর্ন  আরও প়েুর্ এবং এখ্ামর্ এর্টি অ্নডও েুযর শুর্ুর্।  
  
24 অ্মটাবর, 2019 িানরমখ্ গভর্নর কুওমমা মাদার র্যাবনরনর্র  ম্মামর্ এর্টি মূনিন  িাপর্া 
িদারনর্র জর্য মাদার র্যাবনরনর্ স্টমমমানরয়াি র্নমির্ প্রনিষ্ঠা র্মরর্। গভর্নমরর  ুপানরমি গঠিি 19 
 দম যর র্নমিমর্র দানয়ত্ব নেি গভর্নরমর্ র্িুর্ স্মৃনিম ৌমধর র্র্িা, অ্বিার্ এবং িাপর্া  ম্পনর্ন ি 
 ুপানরি প্রদার্ র্রা। মাদার র্যাবনরনর্ র্নমিমর্র  দ য নফনিপ ফগনিয়া, দী ননদমর্র প্রন নর্উের 
এবং ইিািীয় আমমনরর্ার্ নিগযাি নডমফন্স অ্যান্ড হায়ার এডুমর্ির্ ফামন্ডর উপমদিা, দঃুখ্জর্র্ভামব 
এনপ্রি মাম  COVID-19 এর র্ারমণ মারা যার্।  
  
র্নমির্ 13 নডম ম্বর, 2019 িানরমখ্ প্রস্তামবর জর্য প্রনিমযানগিা শুরু র্মর এবং তিনল্পর্  ম্প্রদাময়র 
র্ামে িনক্তিািী প্রচামরর মাধযমম র্র্িা আহ্বার্ র্মর। র্নমির্  ারা নবমশ্বর নিল্পীমদর র্াে স্টথমর্ 
র্র্িা জমা স্টপময়মে, যার প্রমিযর্টি িার জীবমর্র গল্প এবং নর্উ ইয়র্ন  এবং নবশ্ববযাপী 
অ্নভবা ীমদর প্রনি িার অ্মর্র্ অ্বদামর্র র্থা বমিমে। এর্টি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পযনামিাচর্া প্রনরয়ার পর, 
র্নমির্ নর্উ ইয়র্ন  ন টি নভনির্ ভাস্কর নজি এবং নজয়ার্র্ামিনা নবয়ানগমর্ মা র্যাবনরনর্র জর্য 
এর্টি স্মৃনিস্তম্ভ র্র্িা এবং নর্মনামণর  ুপানরি র্মর।  
  
নজি নবয়ানগ ওয়ানিংের্ নবশ্বনবদযািময় অ্ধযয়র্ র্মরর্ এবং নিনর্ পাথর স্টখ্াদাই নিল্পীমদর  মঙ্গ 
ইিানির নপময়ত্রা ান্তামি র্াজ এবং নিল্প অ্ধযয়মর্র জর্য এর্টি স্টফমিানিপ পার্। নজয়ার্র্ামিনা নবয়ানগ 
নর্উ ইয়মর্ন র আেন  েুমডন্ট  নিমগ স্টযাগ নদমি মানর্ন র্ যুক্তরামে যাওয়ার আমগ নপময়ত্রা ান্তার ইস্তুমিা 
নড'আমেন  েযানগমি প়োমিার্া র্মরর্। জীবর্র্ানহর্ী ধারণ এবং শ্রমদ্ধয় বযনক্তমদর উিরানধর্ার 
 ংরিমণর িমিয এর্ ামথ, নজি এবং নজয়ার্র্ামিনা স্টবি র্ময়র্টি পাবনির্ র্নমিমর্র জর্য ভাস্কযন 
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তিনর র্মরমের্। এই নিল্পীমদর অ্নিনরক্ত র্াজ নবমশ্বর প্রধার্ জাদ ুরগুনিমি পাওয়া যায়। নজি এবং 
নজয়ার্র্ামিনা নর্উ ইয়র্ন  এবং নপময়ত্রা ান্তামি েুনডও রিণামবিণ র্মরর্।  
  
 ৃজর্িীি দমি িপনি মাটিন র্ স্ট ন্ডমিউনস্ক এবং িাইটিং নডজাইর্ার স্টর্র্ ফারনি অ্ন্তভুন ক্ত নেমির্।  
  
মাদার র্যাবনরনর্ এর্জর্ ইিািীয়-আমমনরর্ার্ নেমির্ নযনর্ গরীবমদর  াহাযয র্রার জর্য বহু  ংিা 
প্রনিষ্ঠা র্মরনেমির্। নিনর্ 1850  ামি স্টিাম্বানডন মি জমার্ এবং 13 জর্ নিশুর র্নর্ষ্ঠিম নেমির্, 
মানর্ন র্ যকু্তরামে পান়ে স্টদওয়ার পূমবন, নিনর্ রি গ্রহণ র্মরর্ এবং নমির্ানর ন োর  অ্ফ স্ট মরড 
হােন  (Missionary Sisters of Sacred Heart) প্রনিষ্ঠা র্মরর্, স্টযটি এর্টি অ্ডন ার যা অ্র্াথমদর 
 হায়িা এবং নিিা প্রদার্ র্রি।  
  
নর্উ ইয়মর্ন  থার্ার্ামি নিনর্ স্ট ন্ট স্টজায়ানর্ম'  পযানর  (St. Joachim's Parish), দযা চাচন  অ্ফ 
আওয়ার স্টিনড অ্ফ পমম্পই (The Church of Our Lady Pompeii), এবং ট্রান্সনফগামরির্ 
র্যাথনির্ চামচন  (Transfiguration Catholic Church) প়োর্, যার  বগুমিাই নেি মযার্হােমর্ - 
এর পািাপানি রঙ্ক -এর স্ট ইন্ট নরো অ্ফ র্যান য়া (St. Rita of Cascia) এবং ব্রুর্নির্-এর 
স্ট ইন্ট নেমফর্ চাচন  (Church of St. Stephen)-এও প়োর্। নিনর্ র্িম্বা  হা পািাি ও 
(Columbus Hospital) প্রনিষ্ঠা র্মরর্ স্টযটি স্টিষ পযনন্ত র্যাবনরনর্ স্টমনডমর্ি স্ট ন্টার নহম মব 
র্ামর্রণরৃ্ি হময়নেি এবং বহু বের ধমর মযার্হােমর্ অ্বনিি নেি।  
  
মাদার র্যাবনরনর্মর্ প্রথমম ওময়ে পামর্ন  (West Park)  মানহি র্রা হয় এবং বিন মামর্ নিনর্, 
িারই প্রনিনষ্ঠি, স্ট ইন্ট ফ্রানন্স  র্াবনরনর্ শ্রাইর্ (St. Frances Cabrini Shrine)-এ  মানহি 
আমের্। 1946  ামি, িার মৃিুযর প্রায় 30 বের পর, মাদার র্যাবনরনর্মর্ মানর্ন র্ যকু্তরাে র্িৃন র্ 
র্াগনরর্ত্ব প্রদার্ র্রা প্রথম  ন্ত বমি স্ট াষর্া স্টদয়া হয়। নিনর্ অ্নভবা ীমদর পৃষ্ঠমপাষর্  ন্ত নহম মব 
স্বীরৃ্ি। নর্উ ইয়র্ন  জমু়ে স্টবি নর্েু অ্যার্ামডনমর্ প্রনিষ্ঠার্, ধমীয় ভবর্ ও হা পািাি িার র্ামম 
র্ামর্রণরৃ্ি।  
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