
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19-এ প্রাণ হারাম্বর্া অপবরহার্ন কমীম্বের সম্মাম্বর্ পতাকা অর্নর্বমত 
রাখার এিং রাষ্ট্রীয় লোন্ডমাকন গুবল আম্বলাবকত করার বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্  

  
পতাকা অর্নর্বমত থাকম্বি এিং লোন্ডমাকন গুবল মমম্বমাবরয়াল মে এর জর্ে আম্বলাবকত থাকম্বি  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "র্খর্ আপর্ার েরীম্বরর প্রবতটি প্রিৃবি বিপজ্জর্ক কাম্বজ র্া বগম্বয় পাবলম্বয় মর্ম্বত 
িম্বল, তখর্ এটা িলম্বত একজর্ বিম্বেষ িেবির প্রম্বয়াজর্ হয়, মর্ র্া, আবম বভতম্বর র্াবি কারণ 
আবম মম্বর্ কবর আবম কাউম্বক সাহার্ে করম্বত পাবর। আর অতোিেেকীয় কমীরা তা বেম্বর্র পর 
বের্, বেম্বর্র পর বের্, কম্বরম্বে, প্রবতবের্ আগুম্বর্র মভতর বেম্বয় মহেঁ ম্বট বগম্বয়ম্বে, এটা র্া মজম্বর্ই মর্, 
আবম বক সংক্রাবমত হবি? ঈশ্বর র্া করুর্, আবম বক সংক্রাবমত হবি এিং তারপম্বর এটি আমার 
সন্তাম্বর্র জর্ে িাব়িম্বত বিবরম্বয় আর্বে। র্াসন, োিার, হাসপাতাম্বলর কমী, বেক্ষক, খােে 

সরিরাহকারী কমীরা। এই সমস্ত সাহসী মার্ুষ, িাস চালক, সািওম্বয় ড্রাইভার। আবম প্রবতবের্ 
োেঁ়িাই এিং আবম িবল, িাব়িম্বত থাকুর্, বর্রাপম্বে থাকুর্, িাব়িম্বত থাকুর্। িাইম্বর র্াম্বির্ র্া, 
আপর্ার িাচ্চাম্বের িাব়িম্বত রাখুর্, মভতম্বর থাকুর্। বকন্তু আপবর্ র্া। আপবর্ একজর্ অপবরহার্ন 
কমী। আপর্াম্বক আগামীকাল কাম্বজ মর্ম্বত হম্বি র্াম্বত অর্ে সিাই িাব়িম্বত থাকম্বত পাম্বর। এিং 

তারা তা কম্বরম্বে।"  
  

কুওম্বমা: "তারা প্রবতবের্ আগুম্বর্ প্রম্বিে করত এিং আমরা তাম্বের প্রবত গভীর, গভীর, র্র্েিাে 
জার্াই। আমরা বর্উ ইয়ম্বকন , বিম্বশ্ব সম্বিনাচ্চ সংক্রমম্বণর হার মথম্বক সিনবর্ম্ন সংক্রমম্বণর হার পর্নন্ত 
বগম্বয়বেলাম, এিং আমরা হাজার হাজার জীির্ িােঁবচম্বয়বে, কারণ এই গ্রম্বহ এই রাম্বজের মার্ুম্বষর 
মম্বতা মকার্ও মার্ুষ বেল র্া। এিং তারা তাম্বের চবরত্র, তাম্বের েবি, এিং তাম্বের সাহস এিং 
তাম্বের ঐকে মেবখম্বয়বেল। মমম্বমাবরয়াল মে মত তাম্বের ও তাম্বের পবরিারম্বক স্মরণ করুর্।"  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19 এর কারমে প্রাে হারামর্া অ্পররহার্ন কমীমের সম্মার্ 
জার্ামে 30 মম, ররিিার রাষ্ট্রীয় ল্যান্ডমাকন গুরল্ আমল্ারকে করার এিং রাজয সরকামরর ভির্গুরল্মে 
পোকা অ্র্নর্রমে করার রর্মেনশ রেময়মের্। েপুুর পর্নন্ত পোকা অ্র্নর্রমে থাকমি এিং আমামের মেশ 
রক্ষার জর্য ল্ডাই কমর প্রাে হারামর্া মসিার সেসযমের সম্মামর্ 31 মম মসামিার মমমমাররয়াল্ মে 
এর জর্য ল্যান্ডমাকন গুরল্ আমল্ারকে থাকমি।  
  

• মর্ ল্যান্ডমাকন গুরল্ আমল্ারকে করা হমে োর মমর্য রময়মে:  
• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  মেে মসন্টার (One World Trade Center)  



 

 

• গভর্নর মাররও এম. কুওমমা রিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  
• কসু্কইজমকা রিজ (Kosciuszko Bridge)  
• এইচ কাল্ন মযাককল্ মেট ইউরর্ভারসনটি অ্ফ রর্উ ইয়কন রিরর্ল্ং (H. Carl McCall SUNY 

Building)  
• রাষ্ট্রীয় রশক্ষা ভির্  
• আল্মেে ই. রিথ মেট অ্রফস রিরর্ল্ং (Alfred E. Smith State Office Building)  
• রর্উ ইয়কন  মেট মফয়ারগ্রাউন্ডস - প্রর্ার্ মগট এিং এক্সমপা মসন্টার  
• র্ায়াগ্রা জল্প্রপাে (Niagara Falls)  
• গ্রযান্ড মসন্ট্রাল্ টারমনর্াল্ - পাররশং স্কয়ার ভায়াোক্ট  
• অ্যাল্মিরর্ আন্তজন ারেক রিমার্িন্দর মগটওময় (Albany International Airport Gateway)  
• মল্ক প্লারসে অ্রল্রিক জারিং কমমপ্লক্স  
• MTA LIRR - মপর্ মেশমর্ ইে এন্ড মগটওময়  

  
গভর্নমরর িক্তমিযর রভরেও ইউটিউমি মেখা র্ামি এখামর্ এিং (h.264, mp4) ফরমযামট টিরভর 
মার্সিন্ন বভবেও মেখা র্ামি এখামর্।  
  
আজমকর মন্তমিযর অবেও পাওয়া র্ামি, এখামর্।  
  
েবিগুবল গভর্নমরর রিকার মপমজ উপল্ভয।  
  
গভর্নমরর িক্তমিযর একটি দ্রুে সিারেে োন্সরিপ্ট রর্মচ উপল্ভয:  
  
আমার মশষ কথা হল্ এটা। আজ মমমমাররয়াল্ মে, এিং আমরা োমের িরে করর র্ারা 
মমমমাররয়াল্ মে মে োমের জীির্ রেময়মের্, এই মেমশর জর্য জীির্ রেময়মের্, স্বার্ীর্োর জর্য 
ল্ডাই কমরমের্, কারে স্বার্ীর্ো রির্ামলূ্য র্য়। আরম আরও মমর্ করর আমামের এই গে 
িেরটিমক িরে করা উরচে মমমমাররয়াল্ রেিমস, 42,000 রর্উ ইয়কন িাসীর কথা মমর্ রাখা উরচে 
র্ারা মারা মগমে। 42,000। 1,000 অ্পররহার্ন কমীর কথা মমর্ রাখমির্, র্ারা োমের জীির্ 
রেময় অ্র্যমের িাাঁচামে রগময় মারা রগময়রেমল্র্। ঋেু পররিেন র্ হয়, রকন্তু িৃরে থাকমে হমি, পাঠ 
থাকমে হমি।  
  
মমর্ রাখমির্ র্খর্ এটি শুরু হময়রেল্ েখর্ COVID কেটা ভীরেকর রেল্। মমর্ রাখমির্ মার্ুষ 
কেটা ভীে রেল্। োরা োমের িারড মথমক মিররময় আসে র্া। COVID চল্াকাল্ীর্ একটি 
হাসপাোমল্ র্াওয়া এমর্ রেল্ মর্র্ আপরর্ িাইমরর মহাকামশ অ্িেরে করমের্। মাথা মথমক পাময়র 
আঙ্গলু্ পর্নন্ত মপাশাক, মুখািরমে ঢাকা রেল্ মার্ুষ। আপরর্ মকার্ও িযরক্তর মচাখ িা মুখও মেখমে 
পার্রর্। োরা হাসপাোমল্ েরি সহ র্ামমর টযাগ পমররেল্, র্ামে মরাগী রকেু মার্িো মেখমে পামর। 
মকউ জার্ে র্া এটা রকভামি েরডময় পমড। মকউ জার্ে র্া মর্ এটি সরেযই রকভামি সংিারমে 
হময়রেল্। এিং আপর্ার কামে এমর্ মল্াক রেল্ র্ারা প্ররেরের্ মসই মরামগর রিরুমে ল্ডাই করার 
জর্য উপরিে হে। কাউমক িাাঁচামে আগুমর্ মেৌডামে একজর্ রিমশষ িযরক্তর প্রময়াজর্ হয়। আপর্ার 
শরীমরর প্ররেটি প্রিরৃি রিপজ্জর্ক কামজ র্া রগময় পারল্ময় মর্মে িমল্, েখর্ এটা িল্মে একজর্ 

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284


 

 

রিমশষ িযরক্তর প্রময়াজর্ হয়, মর্ র্া, আরম রভেমর র্ারে কারে আরম মমর্ করর আরম কাউমক 
সাহার্য করমে পারর।  
  
আর অ্েযািশযকীয় কমীরা ো রেমর্র পর রের্, রেমর্র পর রের্, কমরমে, প্ররেরের্ আগুমর্র মভের 
রেময় মহাঁমট রগময়মে, এটা র্া মজমর্ই মর্, আরম রক সংিারমে হরে? ঈশ্বর র্া করুর্, আরম রক 
সংিারমে হরে এিং োরপমর এটি আমার সন্তামর্র জর্য িারডমে রফররময় আর্রে। র্াসন, োক্তার, 
হাসপাোমল্র কমী, রশক্ষক, খােয সরিরাহকারী কমীরা। এই সমস্ত সাহসী মার্ষু, িাস চাল্ক, 
সািওময় ড্রাইভার। আরম প্ররেরের্ োাঁডাই এিং আরম িরল্, িারডমে থাকুর্, রর্রাপমে থাকুর্, 
িারডমে থাকুর্। িাইমর র্ামির্ র্া, আপর্ার িাচ্চামের িারডমে রাখুর্, মভেমর থাকুর্। রকন্তু আপরর্ 
র্া। আপরর্ একজর্ অ্পররহার্ন কমী। আপর্ামক আগামীকাল্ কামজ মর্মে হমি র্ামে অ্র্য সিাই 
িারডমে থাকমে পামর। এিং োরা ো কমরমে। এিং োরা ো কমরমে। আপরর্ সাহসমের সিমকন  
কথা িল্মে চার্ র্ারক আপরর্ সাহমসর কথা িল্মে চার্? আপরর্ রর্িঃস্বাথনোর কথা িল্মে চার্? 
আপরর্ আপর্ার মমর্ এই প্রশ্নটি সিমকন  কথা িল্মে চার্? েুরম রক করমি? পরররিরে র্রে 
আপর্ামক সরেযই উমঠ োাঁডামে িমল্ এিং আপর্ার জীির্মক িারজ ল্াগামে িমল্, োহমল্ আপরর্ কী 
করমির্? আপরর্ রক উমঠ োাঁরডময় আগুমর্ মেৌডামির্, র্ারক আপরর্ চমল্ র্ামির্?  
  
োরা প্ররেরের্ আগুমর্ প্রমিশ করে এিং আমরা োমের প্ররে গভীর, গভীর, র্র্যিাে জার্াই। 
আমরা রর্উ ইয়মকন , রিমশ্ব সমিনাচ্চ সংিমমের হার মথমক সিনরর্ম্ন সংিমমের হার পর্নন্ত রগময়রেল্াম, 
এিং আমরা হাজার হাজার জীির্ িাাঁরচময়রে, কারে এই গ্রমহ এই রামজযর মার্ুমষর মমো মকার্ও 
মার্ুষ রেল্ র্া। এিং োরা োমের চররত্র, োমের শরক্ত, এিং োমের সাহস এিং োমের ঐকয 
মেরখময়রেল্। এিং মমমমাররয়াল্ মে মে োমের এিং োমের পররিারমক িরে করুর্। র্র্যিাে এিং 
ঈশ্বর আশীিনাে করুর্।  
  

###  
  
  
 

আমরা সংিাে মপমে মেখুর্ www.governor.ny.gov 
রর্উ ইয়কন  মেট | এরক্সরকউটিভ মচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সািস্ক্রাইি করুর্ 
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