
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
র্তুর্ মাদার কোবিবর্র মূবতন  ততবরর তদারবকর জর্ে গভর্নর কুওম্বমা কবমের্ বর্ম্ব াগ কম্বরম্বের্  

  
মাদার কোবিবর্ম্বক সম্মার্ জাবর্ম্ব  র্তুর্ মূবতন র জর্ে 750,000 মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত প্রদার্ করার 

প্রবতশ্রুবত দদম্বি রাজে  
  

মূবতন  র্কোর জর্ে প্রস্তাম্বির অর্ুম্বরাধ জাবর কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 19 জর্ সদসযমে নর্ম াগ েমরমের্ এেটি র্তুর্ েনমশমর্ যারা 
মাদার েযানিনর্মে োনির্ামে সম্মার্ জানর্ম  এেটি মূনতন  ততনরর তত্ত্বািধার্ েরমি। সদসযমদর মমধয 
থােমির্ েলম্বাস হেনরমেজ হো ানলশমর্র (Columbus Heritage Coalition) অ্যামেমলা নভমভামলা 
এিং ব্রুেনলর্ ডাম ানসমসর নিশপ নর্মোলাস নডমারনজও। রাজযপাল হ াষণা েমরর্ এই প্রেমের জর্য 
750,000 মানেন র্ ডলার পযনন্ত প্রদার্ েরমি এিং র্তুর্ মূনতন র র্েশার প্রস্তামির জর্য অ্র্ুমরাধ 
জানর েরমি রাজয।  
  
"মাদার েযানিনর্ নেমলর্ এেজর্ মোর্ নর্উ ই েন িাসী এিং এেজর্ মোর্ ইতালী -আমমনরোর্ 
অ্নভিাসী নযনর্ এই রামজযর মার্ুমষর জর্য অ্িযক্ত ভামলা েমরমের্, আর হোর্ও সমেে হর্ই হয 
তাাঁর সম্মামর্ মনূতন  স্থানপত েিার নতনর্ হযাগয", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ েনমশমর্র 
সো তা , আমরা এই োজটি েরামত যানি মাদার েযানিনর্মে তার সম্প্রদাম র এিং যারা েম 
হসৌভাগযিার্ তামদর প্রনত তার হসিার উত্তরানধোর হযর্ িহু প্রজন্ম ধমর মমর্ রাখা ে  তা নর্নিত 
েরমত সাোযয েরার জর্য।"  
  
গভর্নর েততন ে নর্ম াগপ্রাপ্ত 19 জর্ সদসযমে নর্ম  গঠিত েনমশমর্র অ্ন্তভুন ক্ত:  

• মানর া িানতন মরামমা, সাংিানদে  
• ফ্রাঙ্ক নিনসগর্যামর্া, নর্িনােী েমনেতন া এিং সভাপনত, ফার্স্ন  হডো (First Data)  

• সাধারণ পনরমষিা োযনালম র (Office of General Services) েনমশর্ার হরাঅ্যার্ 
হডসটিমো  

• নিশপ নর্মোলাস নডমানজন ও, ব্রুেনলর্ এর ডা নসস  
• নিশপ ওরলযামডা নফডমলোর  



 

 

• নফনলপ হফাগনল া, ইতানল ার্ আমমনরোর্ নলগযাল নডমফন্স অ্যাড উচ্চনশক্ষা ফাড (Italian 
American Legal Defense and Higher Education Fund)  

• মানরও গযামিনল, গযামিনল অ্যামসে মযামর্জমমমের (Gabelli Asset Management) নর্িনােী 
েমনেতন া এিং আমমনরোর্-ইতানল ার্ েযান্সার ফাউমডশর্ (American-Italian Cancer 
Foundation) এিং ফাউমডশর্ ফর ইতানল ার্ আেন  অ্যাড োলচামরর (Foundation for 
Italian Art & Culture)পনরচালর্া পষনমদর সদসয  

• জর্ নলও হে ার II, ব্রুেনলর্ ইোনল ার্ অ্যামপামর্স্মের (Brooklyn Italian Apostolate) 
ডাম ানসস  

• মনরর্ হশনর নিন্সনে, হলখে  
• িতেত্তর নর্উ ই মেন র ভিণ ও নর্মনাণ িানণজয োউনন্সল (Building and Construction 

Trades Council of Greater New York)-র সভাপনত, গযানর লািারমিরা  
• উইনলস গ্রুপ হোনডংম র (Willis Group Holdings) নর্িনােী েমনেতন া, প্রাক্তর্ হচ ারমযার্, 

হজা প্লুমমনর  
• আনমননর্ া নরমভরা, সদসয, মাইমমানডমর্স হমনডমেল হসোর ট্রানর্স্র হিাডন  (Maimonides 

Medical Center Board of Trustees)  
• হজামসফ সা মম, হচ ার, প্রধার্ ইতালী  আমমনরোর্ সংস্থার সভাপনতমদর সমম্মলর্ 

(Conference of Presidents of Major Italian American Organizations); হসে 
জর্স ইউনর্ভানসনটির (St. John's University) েনমউনর্টি নরমলশর্মসর ভাইস 
হপ্রনসমডে  

• ইতানল ার্-আমমনরোর্ সংস্থার হফডামরশমর্র (Federation of Italian-American 
Organizations) সভাপনত োমলনা নিসরুা এিং নর্উ ই েন  নিনডং েংমেমসর (New 
York Building Congress) হপ্রনসমডে এিং নর্িনােী েমনেতন া  

• নর্উ ই েন  নি-রাজয CBRE অ্ঞ্চমলর (New York Tri-State Region of CBRE) 
প্রধার্ নর্িনােী েমনেতন া হমনর অ্যার্ টি   

• হভমরানর্ো টিসাং, এনিনেউটিভ ভাইস হপ্রনসমডে এিং নচফ নরমেল অ্যাডনমনর্মেের, েযামথ 
িযাংে (Cathay Bank)  

• জজন  সুনর্স, সভাপনত, িযাোনর পােন  শের েততন পক্ষ (Battery Park City Authority)  
• জর্ ভাম ালা, সামিে হপ্রনসমডে, র্যাশর্াল ইতানল ার্ আমমনরোর্ ফাউমডশর্ 

(National Italian American Foundation)  
• েলম্বাস হেনরমেজ হো ানলশর্ (Columbus Heritage Coalition) এর হপ্রনসমডে 

অ্যামেমলা নভমভামলা  
  
েনমশর্ র্তুর্ স্মারমের র্েশা, অ্িস্থার্ ও স্থাপর্া সংক্রান্ত সুপানরশ প্রদার্ েরমি গভর্নরমে। 
প্রস্তামির জর্য রামজযর অ্র্মুরাধ, সামনেে র্েশার জর্য নচন্তা ভাির্া এিং মূনতন র যথাযথ 
অ্িস্থার্জার্মত চা । নশে প্রনতষ্ঠার্ ও সংগঠমর্র সমে হযাগামযাগ এিং সরাসনর নশেীর সমে 
হযাগামযাগ েরার সামথ সামথ নশে-সম্প্রদাম র যথাসম্ভি নিস্ততত প্রচামরর সূচর্া েরমি েনমশর্। 



 

 

এেিার র্েশার প্রস্তািগুমলা েনমশর্ পযনামলাচর্া েরমল েনমশর্ চূডান্ত পযনাম  যারা হপৌাঁেমির্ তামদর 
নর্িনাচর্ েরমি এিং গভর্নর কুওমমার োমে তামদর হপশ েরমি, নযনর্ চুডান্ত নর্িনাচর্ েরমির্।  
  
কলোস দেবরম্বেজ দকা াবলের্ (Columbus Heritage Coalition) এর দপ্রবসম্বডন্ট আংম্বেম্বলা 
বভম্বভাম্বলা িম্বলর্, "মাদার েযানিনর্র নর্িঃস্বাথন োজ নশশু, অ্নভিাসী ও অ্গনণত মার্ুমষর জীির্ 
িদমল নদম নেল। গভর্নর কুওমমার সো তা আমামদর তার উদার উত্তরানধোরমে স্মরণী  েমর 
রাখমত সাোযয েরমি এিং আনম গভর্নর এিং িােী েনমশমর্র সামথ োজ েরমত আেেী এেটি 
মূনতন  স্থাপর্ েরমত যা এেজর্ সনতযোমরর জর্মসিীমে সম্মার্ প্রদার্ েরমি।"  
  
সি দেম্ব  শ্রম্বে  ব্রুকবলম্বর্র বিেপ বর্ম্বকালাস বডমাবজন ও িম্বলর্, "আনম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার 
অ্র্ড অ্নেোরিদ্ধতার জর্য েত তজ্ঞ মাদার েযানিনর্মে এেটি মূতী নদম  সম্মানর্ত েরার উমেমশযর 
প্রনত যা নর্উ ই মেন  তার সারা জীিমর্র োজমে স্বীেত নত প্রদার্ েমর। গভর্নর আমামে এই 
েনমশমর্র হর্তত ত্ব হদও ার হয দান ত্ব নদম মের্, তা আনম েেণ েরনে। আনম অ্নভিাসীমদর 
পতষ্ঠমপাষে সমন্তর প্রনত দী নস্থা ী শ্রদ্ধা ততনর েরমত উন্মুখ যামত তার উত্তরানধোর নচরনদর্ হিাঁমচ 
থামে।"  
  
মাদার েযানিনর্ এেজর্ ইতালী -আমমনরোর্ নেমলর্ নযনর্ গরীিমদর সাোযয েরার জর্য িহু সংস্থা 
প্রনতষ্ঠা েমরনেমলর্। নতনর্ 1850 সামল হলাম্বানডন মত জন্মার্ এিং 13 জর্ নশশুর েনর্ষ্ঠতম নেমলর্, 
মানেন র্ যকু্তরামে পানড হদও ার পূমিন, নতনর্ িত েেণ েমরর্ এিং নমশর্ানর নসর্স্ারস অ্ফ হসমক্রড 
োেন  (Missionary Sisters of Sacred Heart) প্রনতষ্ঠা েমরর্, হযটি এেটি অ্ডন ার যা অ্র্াথমদর 
সো তা এিং নশক্ষা প্রদার্ েরত।  
  
ইতালী  অ্নভিাসীমদর সাোযয েরার উমেমশয মাদার োিনরনর্ 1889 সামল মানেন র্ যুক্তরামে 
আমসর্। নর্উ ই মেন  থাোোমল নতনর্ হসে হজা ানেম'স পযানরস (St. Joachim's Parish), দযা 
চাচন  অ্ফ আও ার হলনড অ্ফ পমেই (The Church of Our Lady Pompeii), এিং 
ট্রান্সনফগামরশর্ েযাথনলে চামচন  (Transfiguration Catholic Church) পডার্, যার সিগুমলাই নেল 
মযার্োেমর্ - এর পাশাপানশ িঙ্কস-এর হসইে নরো অ্ফ েযানস া (St. Rita of Cascia) এিং 
ব্রুেনলর্-এর হসইে নর্স্মফর্ চাচন  (Church of St. Stephen)-এও পডার্। 35 িেমর, মাদার 
োিনরনর্ নশক্ষা প্রনতষ্ঠার্ এিং নিনভন্ন েমনসূনচ সে েম ে ডজর্ প্রনতষ্ঠার্ স্থাপর্ েমরর্, হযগুমলা 
অ্নভিাসী নেমসমি আগত অ্র্যার্য সাথী ইতালী -আমমনরোর্মদর সে সেল েতভাগযমদর সাোযয 
েরমি। এর মমধয নেল েলম্বাস োসপাতাল (Columbus Hospital), হযটি হশষ পযনন্ত োিনরনর্ 
হমনডমেল হসোর নেমসমি র্ামেরণেত ত েম নেল এিং 2008 সামল িন্ধ েও ার পূমিন পযনন্ত িহু িের 
ধমর মযার্োেমর্ অ্িনস্থত নেল।  
  
মাদার োিনরনর্মে প্রথমম ওম র্স্ পামেন  (West Park) সমানেত েরা ে  এিং িতন মামর্ নতনর্, 
তারই প্রনতনষ্ঠত, হসইে ফ্রানন্সস োিনরনর্ শ্রাইর্ (St. Frances Cabrini Shrine)-এ সমানেত 
আমের্। 1946 সামল, তার মততুযর প্রা  30 িের পর, মাদার োিনরনর্মে মানেন র্ যকু্তরাে েততন ে 
র্াগনরেত্ব প্রদার্ েরা প্রথম র্াগনরে নেমসমি সন্ত িমল হ াষর্া হদ া ে  (Canonized)। নতনর্ 



 

 

অ্নভিাসীমদর পতষ্ঠমপাষে সন্ত নেমসমি স্বীেত ত। নর্উ ই েন  জমুড হিশ নেেু অ্যাোমডনমে প্রনতষ্ঠার্, 
ধমী  ভির্ ও োসপাতাল তার র্ামম র্ামেরণেত ত।  
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