
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

মমম্বমাবরয়াল মে উপলম্বে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র প্রথম রাজ্ে যুদ্ধ-প্রিীণম্বের কিরখার্ার 
জ্র্ে স্থার্ বর্িনাচম্বর্র কথা ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
মেম্বর্কা কাউবির েোম্পের্ মভটাম্বরন্স মমম্বমাবরয়াল কিরখার্া 8-0 মভাট দ্বারা বর্িনাবচত; 
বেদ্ধান্তটি বর্উ ইয়ম্বকন র প্রথম রাম্বজ্ের যুদ্ধ-প্রিীণম্বের জ্র্ে কিরখার্া প্রবতষ্ঠার উম্বেম্বেে একটি 

ঐবতহাবেক পেম্বেপম্বক বচবিত কম্বর  
  

আইকবর্ক বর্উ ইয়কন  োইটগুবল লাল, োো এিং র্ীল রম্বে আজ্ েবিত হম্বি যারা যুম্বদ্ধ পবরম্বষিা 
বেম্বত বগম্বয় মারা মগম্বের্ তাম্বের েম্মার্ জ্ার্াম্বত এিং স্মরণ করার জ্র্ে  

  
যুদ্ধ-প্রিীণম্বের পবরম্বষিার রাজ্ে বিভাগ জ্র্োধারম্বণর জ্র্ে অর্লাইর্ স্মরণ িেিস্থা পবরচালর্া 

করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে প্রাক্তর্ স্যাম্পস্র্ ঘর্ভাল ঘেনর্িং ঘেশর্ 
(Sampson Naval Training Station) এবিং ঘস্মর্কা কাউনির ঘরামুলামস্র স্যাম্পস্র্ এযার ঘ াস্ন 
ঘবমস্র (Sampson Air Force Base) স্থামর্ অ্বনস্থত স্যাম্পস্র্ ঘভটামরন্স ঘমমমানরযাল নস্মমনেমক 
(Sampson Veterans Memorial Cemetery) নর্উ ইযমকন র প্রথম ঘেট ঘভটামরন্স নস্মমনের স্থার্ 
নিস্ামব একটি রাজয নর্েকু্ত কনমটি ঘবমে নর্মযমে। এই ঐনতিানস্ক নস্দ্ধান্ত নর্উ ইযকন মক নর্উ 
ইযমকন র স্ািস্ী েুদ্ধ-প্রবীণ এবিং তামের পনরবামরর স্েস্যমের ঘস্বা এবিং তযাগমক স্ম্মার্ জার্ামত 
একটি স্থাযী, রাষ্ট্রীয মানলকার্াধীর্ নবশ্রামস্থল প্রনতষ্ঠা করার উমেমশয এক ধাপ কাোকানে নর্ময 
এমস্মে। গভর্নর কুওমমা 2019 স্ামলর ঘভটামরন্স ঘেমত নর্উ ইযমকন র প্রথম ঘেট ঘভটামরন্স নস্মমনে 
প্রনতষ্ঠা করার জর্য তার অ্নিকারবদ্ধতার কথা ঘ াষণা কমরর্ এবিং তার 2020 স্ামলর ঘেট অ্  
েয ঘেট এমজন্ডায এই গুরুত্বপূণন লক্ষ্যটি অ্ন্তভুন ক্ত কমরর্।  
  
গভর্নর আজ আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইযকন  রামজযর চারপামশর আইকনর্ক লযান্ডমাকন গুনল 
ঘমমমানরযাল ঘের স্মরমণ এবিং আমামের জানতর স্শস্ত্র বানির্ীর পুরুষ ও মনিলামের স্ম্মামর্ লাল, 
স্াো এবিং র্ীল রমে আমলানকত করা িমব োরা আমামের স্বাধীর্তার জর্য এবিং আমামের নপ্রয 
আেশনগুনল রক্ষ্া করার জর্য তামের জীবর্ নেমযমের্।  
  
গভর্নর কুওমমা আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নেনভশর্ অ্  ঘভমটরান্স স্ানভন মস্স্ (Division Of 
Veteran Services, DVS) ঘমমমানরযাল ঘের স্মরমণ একটি ভাচুন যাল রাজযবযাপী স্মরণ ঘস্বা 

https://www.governor.ny.gov/news/100th-anniversary-veterans-day-governor-cuomo-announces-commitment-establish-new-yorks-first


 

 

পনরচালর্া করমব, ঘেখামর্ নর্উ ইযকন বাস্ীমের আমন্ত্রণ জার্ামর্া িমব আমমনরকার স্ামনরক বানির্ীমত 
কমনরত নেমলর্ নকন্তু এখর্ মৃত এমর্ বনু্ধ এবিং পনরবামরর স্েস্যমের েনব প্রোর্ করার জর্য।  
  
"আমরা ঘস্ই স্ািস্ী নর্উ ইযকন বাস্ীমের কামে নচরঋণী, োরা ইউনর্ মন পমর আমামের জানতর ঘস্বা 
কমরমের্ এবিং চূডান্ত তযাগ স্বীকার কমরমের্ োমত আমরা স্বাধীর্ভামব এবিং নর্রাপমে ঘবেঁমচ থাকমত 
পানর এবিং স্মামজর প্রনত তামের অ্বোর্ আমরা কখর্ই ভুলব র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমামের প্রনতশ্রুনত স্ব স্ময নেল এই র্াযকমের জর্য একটি স্থাযী স্মনৃতস্তম্ভ স্থাপর্ করা এবিং 
তামের পনরবামরর স্েস্যমের - এবিং স্ারা রামজযর মার্ুষমের - তামের স্মৃনতগুনল ঘেখমত এবিং 
স্ম্মার্ জার্ামর্ার জর্য একটি স্থার্ প্রোর্ করা, এবিং রনমউলামস্ নর্বনানচত এই স্থার্টি ঘস্ই উপেুক্ত 
একটি পনবত্র, চূডান্ত নবশ্রাম স্থল। স্বমেশী র্াযকমের স্ম্মার্ জার্ামত প্রথম রাষ্ট্রীয কবরস্থার্ প্রনতষ্ঠা 
করা স্ম্মামর্র নবষয এবিং আনম নর্উ ইযকন বাস্ী এবিং তামের পনরবামরর জর্য স্াইটটি খুলমত ঘেখার 
অ্মপক্ষ্ায আনে।"  
  
স্যাম্পস্র্ ঘভটামরন্স ঘমমমানরযাল নস্মমনে নর্উ ইযমকন র ন িার ঘলকস্ অ্ঞ্চমলর ঘস্মর্কা হ্রমের পূবন 
তীর বরাবর 162 একর জনমমত অ্বনস্থত। কবরস্থার্টি পূমবন স্যাম্পস্র্ ঘর্ভাল ঘেনর্িং ঘেশর্ এবিং 
স্যাম্পস্র্ এযার ঘ াস্ন ঘবস্ বমল পনরনচত স্থামর্ অ্বনস্থত, ঘেখামর্ নিতীয নবশ্বেুদ্ধ এবিং ঘকানরযার্ 
েুমদ্ধর স্ময িাজার িাজার পনরমষবার স্েস্যমের প্রনশক্ষ্ণ ঘেওযা িমযনেল। স্াইটটি একটি অ্স্থাযী 
কমলজ নিস্ামব এবিং 2000 স্ামল ঘবস্টি আর্ুষ্ঠানর্কভামব বমন্ধর আমগ পনরমষবার স্েস্য নেস্চামজন র 
জর্য একটি পৃথকীকরণ ঘকন্দ্র নিস্ামব আরও িাজার িাজার মার্ষুমক ঘস্বাোর্ কমরনেল। কবরস্থার্টি 
ওযাটারলু ঘথমক স্বল্প েমূর অ্বনস্থত, ো স্ারা ঘেমশ ঘমমমানরযাল ঘে েুটির জন্মস্থার্ নিস্ামব স্বীকৃত।  
  
স্যাম্পস্র্ ইনতমমধয একটি কােনরত েুদ্ধ-প্রবীণমের কবরস্থার্ ো ঘ োমরল ঘভমটরার্স্ কবরস্থামর্র 
মার্ অ্র্ুোযী কাজ কমর। স্াইমটর একটি প্রাথনমক 15 একর স্থার্ ইনতমমধয ততনর করা িমযমে, ো 
6,000-টি পনরকনল্পত কবর স্থার্ এবিং কলামেনরযাম কুলুনি প্রোর্ কমর। পুমরা 162 একর জাযগাটি 
ঘশষ পেনন্ত 80,000 এরও ঘবনশ কবর স্থার্ থাকার মত ধারণ ক্ষ্মতা প্রোর্ কমর। নর্উ ইযকন  
ঘেমটর নেনভস্র্ অ্  ঘভমটরার্স্ স্ানভন মস্মস্র নলোরনশপ টিম আজ কবরস্থার্ পনরেশনর্ করমব, 
পুষ্পস্তবক অ্পনণ করমব এবিং একটি স্িংনক্ষ্প্ত ঘমমমানরযাল ঘের অ্র্ষু্ঠামর্ অ্িংশ ঘর্মব।  
  
বর্উ ইয়কন  মেট বেবভের্ অি মভটারান্স োবভন ম্বেে (New York State Division of Veterans' 
Services)-এর বর্িনাহী পবরচালক মজ্াম্বয়ল ইভান্স িম্বলম্বের্, "এই গুরুগম্ভীর ও পনবত্র নেমর্, নর্উ 
ইযকন  ঘস্ই স্মস্ত বীর বযনক্তমের স্মরণ কমর োরা নবমেশী এবিং ঘেশীয স্মস্ত শত্রুমের নবরুমদ্ধ 
আমামের রাষ্ট্র এবিং জানতমক স্ুরনক্ষ্ত এবিং রক্ষ্া করার জর্য তামের স্বনমশষ পূণন নর্ষ্ঠার ভাণ্ডার 
উজাড কমর নেমযনেমলর্। একটি ঘেট ঘভমটরার্স্ নস্মমনে থাকমল একটি মেনাোপূণন, রাষ্ট্রীয 
মানলকার্াধীর্ চূডান্ত নবশ্রামস্থল প্রোর্ করমব ো আমামের রাজয এবিং জানতর প্রনত তামের ঘস্বার 
জর্য আমামের েুদ্ধ-প্রবীণমের স্ম্মানর্ত কমর। আমামের মমর্ আমে ঘে নর্উ ইযমকন র ঘোট্ট শির 
ওযাটারলুমত ঘির্নর নস্. ওমযলস্ একজর্ আপাতেনৃিমত স্াধারণ মার্ুষ নেমলর্, নেনর্ গৃিেুমদ্ধর পমর 
এই নের্টি ততনর করমত অ্র্ুপ্রানণত কমরনেমলর্। 150 বেমররও ঘবনশ স্ময পমর, আমামের রাষ্ট্র এই 
নেমর্র প্রকৃত অ্থনমক বােঁনচময ঘরমখমে, এমর্ একটি নের্ েখর্ আমরা এই স্তযমক স্ম্মার্ কনর ঘে 



 

 

আপাতেনৃিমত স্াধারণ মার্ষু নর্িঃস্মেমি অ্স্াধারণ কাজ করমে, এবিং এই কারমণই আমামের গণতন্ত্র 
শনক্তশালী রমযমে। এত ঘলামকর ঘস্বা এবিং তযাগ ঘথমক, আমরা আমামের ক্ষ্মতায থাকা স্ব নকেু 
করার জর্য অ্বযািত অ্র্ুমপ্ররণা খুেঁমজ পাই োমত আমমনরকামক স্বার জর্য স্বাধীর্তা এবিং 
র্যাযনবচামরর স্থার্ নিস্ামব তামের কল্পর্ামক উপলব্ধ করমত পামর।"  
  
োমবরক ও মর্ৌ বিষয়ক বিভাম্বগর (Division of Military and Naval Affairs) মমজ্র মজ্র্াম্বরল 
মরমন্ড বেল্ডে িম্বলম্বের্, "নর্উ ইযকন বাস্ীরা েখর্ এই েুটির স্প্তািান্ত উপমভাগ করমে, আনম তামের 
অ্র্ুমরাধ করব ঘে তারা ঘের্ নচন্তা কমরর্ - এমর্ নক মাত্র একটি স্িংনক্ষ্প্ত মুহুমতন র জর্য - 
আমামের ঘেমশর েুমদ্ধ নর্িত আমামের ঘস্বায নর্মযানজত পুরুষ ও র্ারীমের চূডান্ত তযাগ স্ম্পমকন , 
োমত স্কল আমমনরকার্ শানন্ত এবিং স্বাধীর্তা উপমভাগ করমত পামরর্। তামের কামে আমামের 
ওইটুকু ঋণ আমে।"  
  
রাষ্ট্রীয আইর্ িারা নর্নমনত এবিং গভর্নর ও আইর্স্ভার ঘর্তামের িারা নর্েকু্ত স্েস্য স্ি র্য জমর্র 
একটি স্াইট নর্বনাচর্ কনমটির উপর কবরস্থামর্র অ্বস্থার্ ঘবমে ঘর্ওযার োযভার অ্পনর্ করা 
িমযনেল:  
  

• ঘভটামরন্স স্ানভন মস্র নবভামগর ঘেপুটি-পনরচালক ঘজামযল ইভান্স  
• স্ামনরক ও ঘর্ৌ নবষযক নবভামগর (Division of Military and Naval Affairs) প্রধার্ 

ঘজর্ামরল ঘরমন্ড নশল্ডস্  
• বামজট পনরচালক রবাটন  মনুজকা (নেজাইনর্ ঘজনস্ ওলকজাক িারা প্রনতনর্নধত্ব করা)  
• স্াধারণ পনরমষবা কােনালমযর (Office of General Services) কনমশর্ার ঘরাঅ্যার্ 

ঘেস্টিমটা  
• পনরমবশ স্িংরক্ষ্ণ নবভামগর (Department of Environmental Conservation) কনমশর্ার, 

ঘবনস্ল ঘস্মগাস্  
• নর্উ ইযকন  ঘেট নস্মর্ট (New York State Senate) িবারা নর্মযানজত রবাটন  ঘবকার  
• নর্উ ইযকন  ঘেট নস্মর্ট িারা নর্মযানজত টমাস্ বাটলার  
• নর্উ ইযকন  ঘেট অ্যামস্েনল (New York State Assembly) িারা নর্মযানজত ঘজমস্ আর. 

বযাস্  
• নর্উ ইযকন  ঘেট অ্যামস্েনল িারা নর্মযানজত ঘস্নজন ও নভলাভামেন  
  

কনমটিটি 17 ঘম এবিং আবার 24 ঘম নমনলত িয এবিং স্যাম্পস্র্মক 8-0 ঘভামটর গনরষ্ঠতায 
নর্বনানচত কমর, ঘেখামর্ একজর্ স্েস্য ঘভামটর ঘক্ষ্মত্র অ্র্ুপনস্থত নেমলর্।  
  
নর্উ ইযকন  িমলা স্মগ্র ঘেমশর মমধয গুটিকমযক রামজযর একটি ঘেখামর্ ঘকামর্া রামজযর েুদ্ধ-প্রবীণমের 
জর্য কবরস্থার্ ঘর্ই। 737,000 এরও ঘবনশ েুদ্ধ-প্রবীণ আমের্ োরা নর্উ ইযকন  ঘেটমক তামের 
বানড বমলর্, এবিং েুদ্ধ-প্রবীণ এবিং তামের পনরবার, উভযই, বহু বের ধমর একটি রাষ্ট্রীয 
প্রবীণমের কবরস্থার্ প্রনতষ্ঠার পমক্ষ্ প্রচারণা কমরমের্। নকন্তু একটি রামজযর আইর্ এটি বাধযতামলূক 
কমর ঘে রাজযমক অ্বশযই প্রথমম স্থার্ নর্বনাচর্ প্রনিযা শুরু করার আমগ 15 বেমরর জর্য নচরস্থাযী 



 

 

পনরচেনার খরচ স্নরময রাখমত িমব। এই বেমরর শুরুমত, গভর্নর কুওমমা আইর্স্ভার স্ামথ একটি 
চুনক্তমত ঘপৌেঁমেনেমলর্ এবিং এই প্রনিযামক স্ুশৃঙ্খল কমর এবিং একটি রাষ্ট্রীয েুদ্ধ-প্রবীণমের কবরস্থার্ 
প্রনতষ্ঠার ঘক্ষ্মত্র অ্প্রমযাজর্ীয বাধা হ্রাস্ কমর এমর্ একটি আইমর্ স্বাক্ষ্র কমরনেমলর্।  
  
নর্বনাচক কনমটির এই নস্দ্ধান্ত একটি অ্র্ুস্ন্ধার্ প্রনিযার পনরস্মানপ্ত ো ঘ ব্রুযানরমত রামজযর 
চারনেমকর স্মস্ত স্থার্ীয স্রকারমক তমথযর জর্য অ্র্মুরাধ জানর করার মাধযমম শুরু িমযনেল, তামের 
কাে ঘথমক প্রনতনিযা ঘচময, োরা তামের এখনতযামর প্রথম রামজযর েুদ্ধ-প্রবীণমের কবরস্থার্ 
অ্বনস্থত করমত ঘচমযনেল। নেনভস্র্ অ্  ঘভমটরার্স্ স্ানভন মস্স্ তমথযর জর্য অ্র্ুমরামধর (Request 
for Information, RFI) জর্য 11-টি প্রনতনিযা ঘপমযমে, ো একটি অ্ধযযর্ পনরচালর্া করমত এবিং 
নর্উ ইযমকন র প্রথম ঘেট ঘভমটরার্স্ নস্মমনের জর্য উপলব্ধ নবকল্পগুনলর উপর র্জর ঘকন্দ্রীভূত 
একটি স্ম্পনকন ত নরমপাটন  প্রস্তুত করমত বযবহৃত িমযনেল।  
  
কনমটির স্েস্যমের স্বনস্ম্মত নস্দ্ধান্তটি মেনাোপূণন, রাষ্ট্রীয মানলকার্াধীর্ চূডান্ত নবশ্রামস্থার্ প্রনতষ্ঠার 
নেমক একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষ্প নচনিত কমর ো নর্উ ইযমকন র েুদ্ধ-প্রবীণ এবিং তামের পনরবারগুনলর 
এত প্রাপয। ঘভমটরার্স্ স্ানভন মস্স্ নবভাগ এখর্ স্যাম্পস্র্ কবরস্থার্ পনরচালর্া এবিং রক্ষ্ণামবক্ষ্মণর 
10 বেমরর খরচ নর্ধনারমণর জর্য অ্িংশীোর স্িংস্থাগুনলর স্ামথ কাজ করমব। ঘস্ই পেমক্ষ্মপর পমর, 
বামজট নবভাগ (Division of the Budget) এবিং রাজয নর্যন্ত্রক অ্ন স্মক (Office of State 
Comptroller) অ্বশযই নর্ধনারণ করমত িমব ঘে এই জাতীয তিনবল নবেযমার্ নকর্া। েখর্ এই েটুি 
পেমক্ষ্পই স্ম্পন্ন িমব, DVS প্রথম রামজযর েুদ্ধ-প্রবীণমের কবরস্থার্ প্রনতষ্ঠার জর্য ঘ োমরল তিনবল 
ঘপমত জাতীয কবরস্থার্ প্রশাস্মর্র (National Cemetery Administration) কামে আমবের্ করমত 
স্ক্ষ্ম িমব।  
  
ঘে লযান্ডমাকন গুনল আমলানকত করা িমব তার মমধয রমযমে:  
  

• ওযার্ ওযাল্ডন  ঘেে ঘস্িার (One World Trade Center)  
• গভর্নর মানরও এম. কুওমমা নিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  
• কসু্কইজমকা নিজ (Kosciuszko Bridge)  
• এইচ কালন মযাককল ঘেট ইউনর্ভানস্নটি অ্  নর্উ ইযকন  নবনল্ডিং (H. Carl McCall SUNY 

Building)  
• রাষ্ট্রীয নশক্ষ্া ভবর্  
• আলমেে ই. নস্মথ ঘেট অ্ন স্ নবনল্ডিং (Alfred E. Smith State Office Building)  
• নর্উ ইযকন  ঘেট ঘ যারগ্রাউন্ডস্ - প্রধার্ ঘগট এবিং এক্সমপা ঘস্িার  
• র্াযাগ্রা জলপ্রপাত (Niagara Falls)  
• গ্রযান্ড ঘস্ন্ট্রাল টানমনর্াল - পারনশিং স্কযার ভাযাোক্ট  
• অ্যালমবনর্ আন্তজন ানতক নবমার্বের ঘগটওময (Albany International Airport Gateway)  
• ঘলক প্লানস্ে অ্নলনম্পক জানম্পিং কমমপ্লক্স  
• MTA LIRR - ঘপর্ ঘেশমর্ ইে এন্ড ঘগটওময  
• োঙ্কনলর্ নে. রুজমভল্ট মধয-িােস্র্ নিজ  



 

 

  
নবভামগর ঘ স্বুক এবিং টুইটার প্লাট মমন, প্রনতটি স্ানভন স্ স্েস্যমক স্বতন্ত্রভামব স্ম্মানর্ত করা িমব 
তামের স্ামনরক েনব প্রেশনর্ এবিং তামের র্াম এবিং ঘস্বার শাখাগুনলর তানলকাগুনল প্রেশনর্ কমর 
ঘরে পনপ বযবিার কমর এমর্ একটি অ্র্র্য র্কশায, ো প্রথম নবশ্বেুমদ্ধর পর ঘথমক ঘমমমানরযাল 
ঘের প্রতীক এবিং তার স্ামথ একটি স্িজ নকন্তু শনক্তশালী শব্দ অ্ন্তভুন ক্ত কমর: মমর্ রাখরু্।  
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আমরা স্িংবাে পাওযা োমব এখামর্ www.governor.ny.gov 
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