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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্তু র্ প্রদেন র্ীর ঘ াষণা কম্বরর্, "হারম্বলম রুটস্", 20 িছম্বররও ঘিবে সময় ধম্বর
বর্উ ইয়কন ঘেট হারম্বলম আটন কাম্বলকের্ প্রথমিার তু ম্বল ধরম্বত

হারম্বলম আটন কাম্বলকের্ পাবর্র ক্ষবতর পম্বর পুর্রুদ্ধার এিং সিন জর্ীর্ প্রদেন ম্বর্র জর্ে প্রস্তুত করা
বির্ামূম্বলে প্রদেন র্ী জর্সাধারম্বণর জর্ে ঘ ালা হম্বি 15 র্ম্বভের

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ একটি র্তু র্ প্রদর্নর্ী ঘ াষণা কমরমের্, "হারমেম রুটস্", এই
মামের ঘর্মষই খুেমে অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে, জুনর্ের ঘেট অ্নিে নেনডিং-এ, নর্উ ইেকন ঘেট
হারমেম আটন কামেকর্র্-এর নরটার্ন-এর পর এই প্রথম প্রকামর্য আমে র্ব্বইমের দর্মকর মাঝামানঝ
েমে ঘথমক। এই প্রদর্নর্ীমত এমর্ নর্ল্পী েিংগ্রহ রমেমে যা তামদর েম্প্রদাে এেিং নর্ল্প নেমের মমযয
উমেখমযাগয অ্েদার্ ঘরমখমে। এই েে নর্ল্পীরা "কনমউনর্টি আটন" যা র্ামকরণ করা হমেমে তা
উন্নীত করমত োহাযয কমরমে, যা এখর্ 20 তম র্তাব্দীমত নর্উ ইেকন নেটিমত কমনরত ব্ল্যাক এেিং
োনতমর্া নর্ল্পীমদর দ্বারা ততনর হওো নকেু েুন্দর আমমনরকার্ নর্ল্পমক নেমেচর্া করমে। প্রদর্নর্ী
েিংক্রান্ত আরও তথয পাওো যামে এখামর্।
"হারমেমমক েমৃদ্ধ োিংস্কৃ নতক ইনতহামের জর্য স্বীকৃ নত প্রদার্ এেিং এই নর্ল্পী েম্প্রদামের মমযয নর্ল্পী
এেিং তামদর নর্মল্পর ঘয প্রভাে রমেমে, নর্উ ইেকন ঘেট অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে, জুনর্ের ঘেট
অ্নিে নেনডিং এ হারমেম আটন কামেকর্র্ তার প্রকার্য স্থামর্ নিনরমে নদমত ঘপমর েন্তুষ্ট", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রদর্নর্ী নর্ল্পীমদর উদযাপর্ কমর, যামদর কাজ নর্উ ইেমকন নর্ল্প জগমতর
োনত র নহমেমে উন্নীত কমর এেিং নর্ল্প েম্প্রদামের প্রনত তামদর অ্ভাের্ীে অ্েদামর্র প্রনত শ্রদ্ধা
প্রদর্নর্ করমে।"
"আমরা নর্উ ইেমকন আমামদর েমৃদ্ধ েিংস্কৃ নত এেিং তেনচমযযর জর্য গনেনত এেিং এই র্তু র্ প্রদর্নর্ী
নেিংর্ র্তাব্দীর ব্ল্যাক এেিং েযাটিমর্া নর্ল্পীমদর মহার্ কাজ হাইোইট করমে", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র
কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্। "হারমেম রুটস্ আটনওাকন আমামদর েম্প্রদামের র্নি উদযাপর্ এেিং েকে
নর্উইেমকন র অ্নযোেীমদর মমযয েমাজর্ীনত প্রচার করমে। আনম এই প্রদর্নর্ী পনরদর্নর্ এেিং নর্উ
ইেকন নেটির জুনর্ের ঘেট অ্নিে নেনডিং এর অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে-এ প্রতযক্ষভামে ঘদখার জর্য
আনম অ্নযোেী ও দর্নর্াথীমদর উৎোনহত করনে।"

আগামী 30 অ্মটাের পাওমেে নেনডিংমের নদ্বতীে
েেনোযারমণর জর্য উন্মুি একটি নপ্রনভউ েিংেযনর্া
হমে। 15 র্মভম্বর ঘথমক শুরু হমে প্রনত শুক্রোর
জর্োযারমণর র্জর থাকমে। ভের্টি 163 ওমেে

তোর আটন গযাোনর ও কনমউনর্টি রুমম
অ্র্ুষ্ঠামর্ "হারমেম রুটস্" প্রদর্নর্ী উমন্মাচর্ করা
দুপুর ঘথমক েন্ধ্যা 7টা পযনন্ত নি প্রদর্নর্ী
125th ঘেট এ অ্েনস্থত।

নর্উ ইেকন ঘেট হারমেম আটন কামেকর্র্ 1976-এ যারণ করা হে যামত জর্োযারমণর দৃনষ্ট
আকষনণ করা যাে যা হারমেম আটন কনমউনর্টির অ্েদার্মক উদযাপর্ কমর। এরপর নেমর্টর এইচ.
কােন মযাককে 1975 োমে নর্ল্পকো ও েিংস্কৃ নত নেষেক একটি হারমেম ঘেট অ্নিে নেনডিং কনমটি
প্রনতষ্ঠা কমরর্, যার মমযয রাজয ও র্গর ঘর্তামদর পার্াপানর্ হারমেম নেজমর্ে কনমউনর্টির
প্রনতনর্নযরাও অ্ন্তভুন ি নেমের্।
কনমটির েুপানরমর্র উপর নভনি কমর রামজয 65 জর্ নর্ল্পীর আঁকা নচযকো, ভাস্কযন, আমোকনচয,
মুদ্রণ, নমশ্র-নমনডো-েহ 100-এর ঘেনর্ টু কমরা নর্ল্প েিংগ্রহ কমরর্। এই নর্ল্পীমদর মমযয ঘের্ কমেক
জর্ আমমনরকার্ আমটনর ইনতহামে এখর্ প্রযার্ অ্েদার্কারী নহমেমে নেমেনচত হে যা নমউনজোম অ্ে
মডনার্ আটন (Museum of Modern Art, MoMA), হুইটনর্ নমউনজোম অ্ে আমমনরকার্ আটন
(Whitney Museum of American Art), হারমেম-এর েু নডও নমউনজোম (Studio Museum in
Harlem), দয র্যার্র্াে নমউনজোম অ্ি আনিকার্ আমমনরকার্ নহনে-কােচার (National
Museum of African American History & Culture), দয ঘটট মমডম (Tate Modern) এেিং
প্রযার্ জাতীে ও আন্তজনানতক প্রদর্নর্ীর অ্িংর্।
"হারমেম রুটস্ " প্রদর্নর্ী তেনর্ষ্টযগুনে েিংগ্রমহ নর্ল্পীরা কাজ কমরর্, ঘযমর্ জযাকে েমরন্স, রে
ঘডকমরভা, পামার ঘহমডর্ ও এনেজামেথ কযাটমেট। আগামী েের একটি পযনােক্রমম ভনেষযমত জর্গণ
নচযনর্ল্পী োকন নে হযার্নিক্স-এর েযামন্ট অ্র্ দয ঘকে-এর মমতা অ্নতনরি অ্িংর্ প্রদর্নর্ীমত ঘদখার
প্রতযার্া করমত পামর।
সংগ্রম্বহর ইবতহাস
1977 োমে চারুকো ও েিংস্কৃ নত নেষেক হারমেম ঘেট অ্নিে নেনডিং কনমটি হারমেম আটন
েিংগ্রমহর জর্য োোই করা কাজ ঘ াষণার জর্য একটি অ্র্ুষ্ঠামর্র আমোজর্ কমর। পমরর েের
একটি প্রদর্নর্ী, "হারমেম ঘেট অ্নিে নেনডিং ঘথমক নর্েনাচর্" এেিং র্তু র্ ক্রেকৃ ত আটনওোকন
অ্ন্তভুন ি কমরমের্, যার মমযয রমেমে জযাকে েমরন্স-এর মাোকুমেড।
1980-এর দর্মক, েিংগ্রহ ঘথমক নর্ল্প নর্েনমত প্রদনর্নত হে, এই ভেমর্ নেমর্ষ প্রদর্নর্ীর মাযযমম, যা
1983 োমে "অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে, জুনর্ের ঘেট অ্নিে নেনডিং" র্ামম র্ামকরণ করা হে।
1990 এর দর্মকর মাঝামানঝ েমমে স্থার্ীে েমোমনেক নর্ল্পী এেিং েমামজর নর্ক্ষাথী নর্ল্পীমদর দ্বারা
কাজ প্রদর্নর্ করার জর্য ভেমর্র নর্চতোে ঘেনর্র ভাগ কামেকর্র্ ঘোমরমজ স্থার্ান্তর করা হে।

হারমেম আটন কামেকর্র্-এর ঘের্ নকেু অ্িংর্ 2006 োমে জমের ক্ষনতর েম্মুখীর্ হ যখর্ ভাঙা
পাইপ তোে ের্যার েৃনষ্ট কমরেনেে। এরপর েিংগ্রহগুনে ভেমর্র 13 তো ঘোমরজ এোকাে স্থার্ান্তর
করা হে ঘযখামর্ তা দুেে
ন অ্েস্থাে রমে যাে এেিং পাঁচ েের যমর জর্োযারমণর দৃনষ্টভনি ঘথমক
েুকামর্া থামক।
13 তোর জর্য যখর্ েিংস্কার পনরকল্পর্া করা হনিে, তখর্ এই েিংগ্রহ পুর্রাে আনেষ্কৃত হে এেিং
আটনওোমকন র র্তন নর্যনারমণ 2012 োমে আেোনর্মত এই নর্ল্প েোমর্া হমেনেে। পৃথক টু কমরাগুনে
যামদর নেমর্ষ মমর্ামযামগর প্রমোজর্ নেে েিংরক্ষণ ঘমরামত, পনরষ্কার এেিং পুর্ঃস্থাপর্ জর্য ঘপ্ররণ
করা হমেনেে।
2019-এর মমযয েিংগ্রহ চেমে, কাজ "হারমেম রুটস্" ও নিউচার প্রদর্নর্র্াোে পাওমেে নেনডিংমে
নিনরমে আর্া হমে।
সাধারণ পবরম্বষিা কার্ন ালম্বয়র কবমের্ার ঘরাঅোর্ ঘেসটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা পােনেক
ঘেমের েমেনািম েযেহার করার জর্য রাষ্ট্রীে েিংস্থাগুমোমক অ্গ্রানযকার নদমেমের্ এেিং আমামদর
োম্প্রনতক েিংস্কার করা হমেমে নর্উ ইেকন ঘেট হারমেম আটন গযাোনর এেিং কনমউনর্টি রুম,
অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে, জুনর্ের ঘেট অ্নিে নেনডিং আমামদর একটি চমৎকার জােগা প্রদার্
কমরমে। আোর, এই গুরুত্বপূণন নর্ল্প েিংগ্রহ নর্ল্প এেিং ইনতহাে ঘপ্রমীমদর েমার্ভামে উপেভয করুর্।
এই প্রদর্নর্ী 'হারমেম রুটস্' ঘের্ নকেু প্রদর্নর্র্াো যা আগামী েের ঘথমক একটি নরভেনভিং নভনিমত
েিংগ্রহ ঘথমক টু করা তেনর্ষ্টয হমে।"
বসম্বর্টর রিাটন জোকসর্ িম্বলর্, "এই আটনগুমোর পােনেক নডেমে-ঘত নর্মে আোর জর্য আনম
ঘরামানিত। এগুনে শুযু ব্ল্যাক আটন এর জর্য র্নির্ােী অ্েদার্ র্ে; এই নর্ল্পীমদর কাজ আমমনরকা
ও তার োইমরও ঘগাটা নর্ল্পজগমতর কামে প্রভাের্ােী হমেমে। রীনত ও নেষমের মমযয তামদর এখর্
পানেত উদ্ভাের্ নর্উ ইেমকন কৃ ষ্ণাি মার্ুষ নহমেমে তামদর অ্নভজ্ঞতা ঘথমক আহরণ কমর, নকন্তু তারা
আমামদর েোর োমথ কথা েমে। এখর্ তারা অ্যাডাম ঘেটর্ পামওে, জুনর্ের ঘেট অ্নিে
নেনডিং-এ প্রদর্নর্ী কমর নিমর আেমে ঘযখামর্ েে নেমপর নর্উ উেমকন র অ্নযোেীরাজর্োযারমণর
জর্যে তামদর মহার্ুভেতাে নর্মে ঘযমত পামর প্রকার্য পনরেমর।"
ঘসম্বর্টর ব্রায়ার্ এ. ঘিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "হারমেম েেেমেই নর্ল্প আর নর্ল্পীমদর জর্য একটি ঘকন্দ্র,
এেিং আনম আর্নন্দত ঘয, 125তম রাস্তাে ঘয অ্নিে ভের্টিমত আমার ও আমার েহকমীমদরমক
আমামদর নর্েনাচর্ী এোকা ঘথমক োক্ষামতর জর্য আমে, এখর্ তার নকেু অ্িংর্ হমে হারমেম-এর
েেমচমে েুন্দর েৃজর্র্ীে মমর্র েৃনষ্ট কমমনর স্থার্। এটা নেে আমার অ্নিমের অ্র্যতম োমেক
যারক কােন মযাকঅ্ে, নযনর্ নর্ল্পকো ও েিংস্কৃ নত নেষেক হারমেম ঘেট অ্নিে নেনডিং কনমটি
প্রনতষ্ঠা কমরর্, যা এই েিংগ্রহমক একয করমত োহাযয কমর। এই েিংগ্রহর্াোটি আোর নিমর আেমে
এমর্ েমে নর্মজর আেমর্ দানেত্ব পাের্ করমত ঘপমর আনম গনেনত।"

অোম্বসেবল সদসে ইম্বর্জ ই. বেম্বকন্স িম্বলর্, "1975 োমে োমেক রাষ্ট্রীে নেমর্টর কােন মযাকঅ্ে
একটি েম্প্রদাে ও তার জর্গমণর অ্থনেহ ও ঐনতহানেক তাৎপযন উদযাপমর্র জর্য নর্ল্পকো ও
েিংস্কৃ নত নেষেক একটি হারমেম ঘেট অ্নিে নেনডিং কনমটি প্রনতষ্ঠা কমরর্, যামদরমক নেনভন্ন েমমে
মহার্ নর্উ ইেকন রামষ্ট্রর জর্য উৎেগন করমত হমেমে। আজ হারমেম ঘেট অ্নিে "হারমেম রুটে"
প্রদর্নর্মক স্বাগত জার্ামত ঘপমর গনেনত। এই চমৎকার প্রদর্নর্ীটি নেে প্রাথনমকভামে হারমেম
েম্প্রদােমক প্রকামর্র জর্য নর্ল্প। আেুর্ আমরা একোমথ ঘযাগ ঘদই এেিং এই কানরগর তামদর জাগ্রত
ঘচামখর মাযযমম েমচতর্ভামে আমামদর োমথ কী ভাগাভানগ কমরমে তা ঘোঝার ঘচষ্টা কনর।"
সংসদ সদসে আল ঘটলর িম্বলর্, "নর্ল্প ও েিংস্কৃ নত হমো হারমেমমর ইনতহাে ও পনরচমের একটি
অ্তযাের্যক অ্িংর্। আনম ঘরামানিত ঘয হারমেম, নর্উ ইেকন র্হর এেিং েমেনাপনর জর্গণ আমরা
একোর অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে, জুনর্ের ঘেট অ্নিে নেনডিং-এ নের্ামূমেয এই নেস্মেকর নর্ল্প
েিংগ্রমহর োমথ োক্ষাৎ ও ভােনেনর্মে করার েুমযাগ পামে। প্রাে 20 েের পর এই প্রতযােতন র্
নেমর্ষ ভামে েমে উ্পমযাগী কারণ আমরা হারমেম র্ে জাগরমর্র 100 তম োনষনকী এেিং আমামদর
কনমউনর্টির অ্র্ুকরণীে নর্মল্পর উৎকষনতামক উদযাপর্ করনে।"
অোম্বসম্বমম্বঞ্জর সদসে রিাটন ঘজ রবিম্বগজ িম্বলর্, "নর্ল্প ঘয েমমে েৃনষ্ট হমেমে ঘে েমেমক ঘে যারণ
কমর, আোর ঘে ঐ েমমে তার চানরনদমক পৃনথেীমত কী মটনেে তাও োনিমে যাে। হারমেম তার
েমৃদ্ধ োিংস্কৃ নতক এেিং রাজনর্নতক তাৎপযন নদমে নর্উ ইেকন এেিং ঘদমর্র জর্য ঘয অ্েদার্ ঘরমখমে
তা নর্মল্পর মাযযমম প্রকার্ ঘপমেমে। এখর্ পুর্রুদ্ধার হওোর পর এটা েো যাে, ঘয নর্ল্পকমনগুমো
তার েমোমনেক মার্ুষমদর আর্নন্দত কমরমে, আজ আরও একোর ঘেগুমো আমামদর জীের্ েমৃদ্ধ
করমত পামর। আনম কৃ তজ্ঞ, আর আনম হারমেম রুটমের প্রকার্য প্রদর্নমর্র অ্মপক্ষাে আনে।"
হারম্বলম েু বেও জাদু ম্বরর অোম্বসাবসম্বয়ট বকউম্বরটর কর্বর্ এইচ. চচ িম্বলর্, "আমরা উৎোনহত
ঘয নর্উ ইেকন ঘেট হারমেম আটন কামেকর্র্ ঘথমক নর্ল্পকমনগুমো অ্যাডাম ঘেটর্ পাওমেে, জুনর্ের
ঘেট অ্নিে নেনডিং এ জর্গমণর প্রদর্নমর্র জর্য উমন্মাচর্ করা হমি। এই েিংকেমর্ নেিংর্ র্তাব্দীর
ঘের্ নকেু গুরুত্বপূণন নর্ল্পীর নর্ল্পকমন রমেমে এেিং এটি নেস্মেকর ঘয তারা আোমরা জর্গমর্র জর্য
েহজেভয হমে।"
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আর্োেস্ক্রাইে করুর্

