
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্ব়েম্বের্ ঘে িোটাবর পাকন  বিটির িাউথ ঘকাম্বভ মািার কোবিবর্ সৃ্মবিস্তম্ভ 

স্থাপর্ করা হম্বি।  
  

সৃ্মবিস্তম্ভটি গম্ব়ে ঘিালার জর্ে বেল্পীম্বির িন্ধার্ এখর্ উনু্মক্ত, র্কোর প্রস্তাির্া জমা ঘিও়ো 
োম্বি এখাম্বর্  

  
এই ঘমম্বমাবর়োলটি মািার কোবিবর্র কাজম্বক িম্মার্ করম্বি, বেবর্ িার জীির্ উৎিগন কম্বরম্বের্ 

িার কবমউবর্টি এিং অভািগ্রস্তম্বির জর্ে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে স্ট্যাচু অ্ব লিবার্টন  ও এলিস আইিযামের 
সরাসলর সামমর্ বযাটালর পাকন  লসর্টর সাউথ ঘকামভ স্থাপর্ কর হমব মাদার কযালিলর্ স্মৃলিস্তম্ভ। 
মাদার কযালিলর্র কাজমক সম্মার্ কমর স্মৃলিস্তমম্ভর র্কশা ও কােনকর করমবর্ এমর্ লশল্পীমদর ঘ াোঁজ 
শুরু কমরমে মাদার কযালিলর্ ঘমমমালরয়াি কলমশর্। মাদার কযালিলর্ ডজর্ ামর্ক প্রলিষ্ঠার্ প্রলিষ্ঠা 
কমরমের্ ঘেগুমিা কম ভাগযবার্মদর ঘসবা লদময়মে োর মমযয আমে লশক্ষা প্রলিষ্ঠার্ এবং িার সহকমী 
ইিািীয় আমমলরকার্মদর সহায়িার করার জর্য কমনসলূচ োরা েুক্তরামে অ্লভবালসি হময়মের্।  
  
"এই স্মৃলিস্তম্ভর্ট মাদার কযালিলর্র ঘক সম্মার্ করমব - লিলর্ একজর্ মহার্ লর্উ ইয়কন বাসী এবং 
ইিািীয়-আমমলরকার্ - এবং কলমশর্ একর্ট সাইট ঘবমে লর্ময়মে ো সমূ্পণনভামব েুক্তরামে র্িুর্ 
আমমলরকার্মদর বসলি স্থাপমর্র জর্য িার সাহােয করার প্রলিশ্রুলির প্রিীককাজ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা চাই এই স্মৃলিস্তম্ভর্ট লিলর্ িার জীবদ্দশায় অ্গলণি মার্ুমষর কামে ঘে দার্ ও 
শুমভচ্ছা েল়িময় লদময়মের্ িার প্রলি শ্রদ্ধা জার্ামব এবং আলম এমর্ র্কশাগুমিা ঘদ ার আশায় 
রইিাম ঘেগুমিা লশল্পীরা িার উদারিার ঘসই ঘচির্ামক যারণ করার জর্য প্রস্তাব করমব।"  
  
অ্লভজ্ঞ লশল্পীরা প্রস্তালবি র্কশার জর্য লর্মদন লশকা  ুোঁমজ ঘপমি পামরর্ এবং প্রস্তাব জমা লদমি পামরর্ 
এই লিমের মাযযমম: https://www.governor.ny.gov/cabrinimemorial। প্রস্তাবর্াগুমিা সম্পন্ন কমর 
অ্র্িাইমর্ জমা লদমি হমব শুক্রবার, 31 জার্ুয়ারী 2020 িালর  রাি 11:59 টার আমগ।  
  
মাদার কযালিলর্ ঘমমমালরয়াি কলমশর্ জমা ঘদওয়া প্রস্তাবর্াগুমিা পেনামিাচর্া করমব এবং চূ়িান্ত প্রাথী 
লর্বনাচর্ করমব এবং চূ়িান্ত বাোইময়র জর্য গভর্নমরর কামে প্রস্তাবর্াগুমিা সুপালরশ করমব। 
স্মৃলিস্তমম্ভর স্থার্ ও লশল্পকমমনর র্কশা ও মর্গ়িা কামজর জর্য বামজট আর্ুমালর্ক 750,000 মালকন র্ 
ডিার।  



 

 

  
গভর্নমরর লর্মদন মশ 24 অ্মটাবর, 2019-এ প্রলিলষ্ঠি হয় মাদার কযালিলর্ কলমশর্। গভর্নর কিৃন ক 
লর্ময়াগপ্রাপ্ত 19 জর্ সদসযমক লর্ময় কলমশর্র্ট গঠিি।  
  
মািার কোবিবর্র কাজ  
  
মাদার কযালিলর্ একজর্ ইিািীয়-আমমলরকার্ লেমির্ লেলর্ গরীবমদর সাহােয করার জর্য বহু সংস্থা 
প্রলিষ্ঠা কমরলেমির্। লিলর্ 1850 সামি ঘিাম্বালডন মি জন্মার্ এবং 13 জর্ লশশুর কলর্ষ্ঠিম লেমির্, 
মালকন র্ েকু্তরামে পাল়ি ঘদওয়ার পূমবন, লিলর্ িি গ্রহণ কমরর্ এবং লমশর্ালর লসস্ট্ারস অ্ফ ঘসমক্রড 
হাটন  (Missionary Sisters of Sacred Heart) প্রলিষ্ঠা কমরর্, ঘের্ট একর্ট অ্ডন ার ো অ্র্াথমদর 
সহায়িা এবং লশক্ষা প্রদার্ করি।  
  
ইিািীয় অ্লভবাসীমদর সাহােয করার উমদ্দমশয মাদার কযালিলর্ 1889 সামি মালকন র্ েুক্তরামে আমসর্। 
লর্উ ইয়মকন  থাকাকামি লিলর্ ঘসন্ট ঘজায়ালকম'স পযালরস (St. Joachim's Parish), দযা চাচন  অ্ফ 
আওয়ার ঘিলড অ্ফ পমম্পই (The Church of Our Lady Pompeii), এবং ট্রান্সলফগামরশর্ 
কযাথলিক চামচন  (Transfiguration Catholic Church) প়িার্, োর সবগুমিাই লেি মযার্হাটমর্ - 
এর পাশাপালশ িেস-এর ঘসইন্ট লরটা অ্ফ কযালসয়া (St. Rita of Cascia) এবং ব্রুকলির্-এর 
ঘসইন্ট লস্ট্মফর্ চাচন  (Church of St. Stephen)-এও প়িার্। এো়িা লিলর্ কিম্বাস হাসপািাি 
(Columbus Hospital) প্রলিষ্ঠা কমরর্, ঘের্ট ঘশষ পেনন্ত কযালিলর্ ঘমলডমকি ঘসন্টার লহমসমব 
র্ামকরণকৃি হময়লেি এবং 2008 সামি বন্ধ হওয়ার পূমবন পেনন্ত বহু বের যমর মযার্হাটমর্ অ্বলস্থি 
লেি।  
  
মাদার কযালিলর্মক প্রথমম ওময়স্ট্ পামকন  (West Park) সমালহি করা হয় এবং বিন মামর্ লিলর্, 
িারই প্রলিলষ্ঠি, ঘসইন্ট ফ্রালন্সস কযালিলর্ শ্রাইর্ (St. Frances Cabrini Shrine)-এ সমালহি 
আমের্। 1946 সামি, িার মৃিুযর প্রায় 30 বের পর, মাদার কযালিলর্মক মালকন র্ েুক্তরাে কিৃন ক 
র্াগলরকত্ব প্রদার্ করা প্রথম র্াগলরক লহমসমব সন্ত বমি ঘ াষর্া ঘদয়া হয়। লিলর্ অ্লভবাসীমদর 
পৃষ্ঠমপাষক সন্ত লহমসমব স্বীকৃি। লর্উ ইয়কন  জমু়ি ঘবশ লকেু অ্যাকামডলমক প্রলিষ্ঠার্, যমীয় ভবর্ ও 
হাসপািাি িার র্ামম র্ামকরণকৃি।  
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