
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুম্ব়েম্বমা 400 িছম্বরর আবিকার্-আম্বমবরকার্ ইবিহাস কবমেম্বর্র (400 YEARS OF 
AFRICAN-AMERICAN HISTORY COMMISSION) প্রবিষ্ঠা করার জর্ে আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্  

  
ইংম্বরজ উপবর্ম্বিম্বে কৃিদাস আবিকার্ম্বদর আগমম্বর্র 400 িম ির্নপবূিন র সৃ্মবি রক্ষাম্বথন এিং বর্উ 
ই়েম্বকন র জর্ে আবিকার্-আম্বমবরকার্ম্বদর অিদাম্বর্র স্বীকৃবি স্বরূপ একটি কবমের্ প্রবিষ্ঠা করা 

হম্ব়েম্বছ  
  

  
গভর্নর কুয়েয ো আজ 400 বছযরর আফ্রিকোর্-আয ফ্ররকোর্ ইফ্রিহোস কফ্র শযর্র প্রফ্রিষ্ঠো করোর জর্য 
আইর্ (S.3204/A.7667) স্বোক্ষর কযরযছর্। ইংযরফ্রজ উপফ্রর্যবশগুফ্রিযি প্রথ  ক্রীিদোস 
আফ্রিকোর্যদর আগ যর্র পর থথযক 400 বছর পফূ্রিন উপিযক্ষ ফ্রর্উ ই়েকন  রোযজযর সবনত্র কফ্র শর্ 
উন্ন়ের্ ও কোর্নক্র  চোফ্রিয়ে র্োযব। গভর্নর ও ফ্রবধোর্সভোর থর্িোযদর পোশোপোফ্রশ স্বরোষ্ট্রসফ্রচব ও 
কফ্র শর্োর অব এডুযকশ দ্বোরো ফ্রর্বনোফ্রচি 15 জর্ সদসয ফ্রর্য়ে গঠিি হযব এই কফ্র শর্।  
  
"এই র্ুগোন্তকোরী বর্নপফূ্রিন  হযিো আরও একবোর দোসযের অপক ন এবং শি শি আফ্রিকোর্-
আয ফ্ররকোর্যদর সংগ্রো  ও জ়েযক সম্মোর্ জোর্োযর্োর সুযর্োগ র্োরো জোফ্রিগি ববর্য যর বোাঁধোর ফ্রবরুযে 
র্ুে কযরযছ এবং আ োযদর থদযশর বুর্র্ থক  জবুি কযরযছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আফ্রিকোর্-
আয ফ্ররকোর্যদর দঢ়ৃফ্রচত্ত, সোহফ্রসকিো ও অবদোর্ এই কফ্র শযর্র দ্বোরো আ োযদর স্মৃফ্রির জর্য সংরফ্রক্ষি 
থোকযব র্োযি ফ্রর্উ ই়েকন বোসীরো িোযদর গল্প বো আত্মিযোগ কখযর্ো র্ো ভুযি র্ো়ে।"  
  
আফ্রিকোর্-আয ফ্ররকোর্ ইফ্রিহোস, ফ্রশল্পকিো ও সংসৃ্কফ্রিযি দক্ষ বযফ্রিরো কফ্র টির ফ্রর্র্ুি সদসয ফ্রহযসযব 
অন্তভুন ি হযবর্। 1 জরু্, 2022 এর  যধয কফ্র শর্ এর পফ্ররকফ্রল্পি কোজক ন ও সুপোফ্ররশ সম্বফ্রিি 
ফ্ররযপোর্ন  গভর্নযরর ফ্রর্কর্ জ ো থদযব। কফ্র শযর্র কোযজর র্কশো করো হয়েযছ 400 বছর ধযর 
আফ্রিকোর্-আয ফ্ররকোর্যদর দঢ়ৃফ্রচত্ত ও অবদোযর্র কথো স্বীকৃফ্রি ফ্রদযি এবং িো িুযি ধরযি; ফ্রর্উ ই়েকন  
এবং র্ুিরোযষ্ট্র ক্রীিদোস আফ্রিকোর্ আগ যর্র সম্পযকন  ফ্রর্উ ই়েকন বোসীযদর জোর্োযি; এবং 
ফ্রশক্ষোর্ুষ্ঠোযর্র  োধযয  আফ্রিকোর্-আয ফ্ররকোর্ ইফ্রিহোযসর এই গুরুেপূর্ন  োইিফিযকর স্মরযর্ স্থোর্ী়ে ও 
অিোভজর্ক প্রফ্রিষ্ঠোর্যক উৎসোফ্রহি করযি। পূিন দপ্তরযক কফ্র শর্যক কোফ্ররগফ্রর সহো়েিো প্রদোর্ করযব।  
  
বসম্বর্টর বলর়ে কমবর িম্বলর্, "ফ্রবগি চোর শিক ধযর আফ্রিকোর্-আয ফ্ররকোর্যদর ফ্রবপুি, অগ্রগো ী 
ও থর্োগয অবদোযর্র প্রফ্রি ধোরোফ্রববরর্ীভুি করো এবং স থনর্ জোর্োযর্ো, অর্রুর্র্ ও িোৎপর্ন প্রদোর্ 
করো শুধু অিীযির দফৃ্রিযকোর্ থথযক থবোঝোর জর্য থথযক প্রয়েোজর্ী়ে র়্ে, বরং আযরো থবফ্রশ 
স োযিোচর্ো ূিক ভফ্রবর্যিযক উদ্বেু কযর। স োযজর বিন  োর্ অবস্থোর প্রফ্রি সোডো ফ্রদযি এবং পরপর 



 

 

প্রজযের সোহসী, বীরযের এবং থজোরদোর আফ্রিকোর্-আয ফ্ররকোর্যদর স্মরর্ ও উদর্োপর্ ফ্রর্ফ্রিি 
করোর জর্য এই আইর্ স য়েোপযর্োগী এবং এখর্ খবু থবফ্রশ প্রয়েোজর্ী়ে। এই অফ্রি প্রয়েোজর্ী়ে ফ্রবর্য়ে 
িোযদর অংশীদোফ্ররে ও উযদযোযগর জর্য আফ্র  অযোযসম্বফ্রিউইয র্ ডোফ্রিনং এবং গভর্নর কুউয োর প্রফ্রি 
কৃিজ্ঞিো জোর্োফ্রি।"  
  
অোম্বসেবল সদসে টটলর ডাবলনং িম্বলর্, "আজ সফ্রিযই একটি আির্নজর্ক ফ্রদর্। আফ্র  আ োর 
সহক ী, ফ্রসযর্র্র ক ফ্রর থক এই আইযর্র জর্য এবং গভর্নর কুউয ো থক িোর স থনর্ ও স্বোক্ষযরর 
জর্য ধর্যবোদ জোর্োফ্রি। এটি ফ্রর্উ ই়েকন  থেযর্র জর্য একটি সোহসী প্রযচিো র্ো একটি থগোষ্ঠী বিরী 
করযব র্োরো সযচির্িো প্রসোর করযব এবং আয ফ্ররকো়ে গি 400 বছযরর দোসযের প্রভোব 
থ োকোযবিো়ে কোর্নকর পফ্ররকল্পর্ো বিফ্রর করযি পোরযব। বিন  োর্ অযর্ক ফ্রবর়্ে র্ো আফ্রিকোর্ 
আয ফ্ররকোর্ সম্প্রদো়েযক প্রভোফ্রবি কযর িো আ োযদর ক্রীিদোসযের করোর একটি ফি। আফ্র  এই 
কফ্র শযর্র  হোর্ কোযজর আশো়ে আফ্রছ র্োযি আ রো এই সুন্দর এবং বফ্রিি জর্যগোষ্ঠীর উন্নফ্রির 
জর্য সফ্রিযকোযরর স োধোর্ বিফ্রর করযি পোফ্রর।"  
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