
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অপবরহার্ন শ্রবমকম্বের সৃ্মবিম্ব ৌম্বের জর্ে র্িুর্ শেবিক উপস্থাপর্ উম্বমাচর্ 
কম্বরম্বের্  

  
িোটাবর পাকন  ব টিম্বি সৃ্মবিম্ব ৌে স্থাপর্ করা হম্বি; 6 স ম্বেেম্বরর মম্বেে বর্মনাণ কাজ সেষ করা হম্বি  

  
িোটাবর পাকন  ব টিম্বি অপবরহার্ন কমীম্বের পাকন  স্থাপর্ করা হম্বি  

  
 কল প্রম্বয়াজর্ীয় কমীম্বের  ম্মার্ জার্াম্বি শিবর করা:  াকন ল অফ বহম্বরাজ; ইটার্নাল সেম  

  
শেবিক উপস্থাপর্গুলী সেখুর্ এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এমের্শিযাল ওযার্ন ােন মর্ুমমমের জর্য শিশির্ উপস্থাপর্া উমমাচর্ 
র্মরমের্। েমস্ত অ্পশরহার্ন র্মীমের প্রশিশর্শিত্বর্ারী শ্রশমর্ নর্িামের র্শমির্ স্মৃশিমেৌিটি স্থাপমর্র 
জর্য ব্যাটাশর পার্ন  শেটিমি এর্টি স্থার্ নব্মে শর্মযমে। োমর্ন ল অ্ফ শহমরাে শিজাইর্ অ্পশরহার্ন 
র্মীমের প্রশিশর্শিত্ব র্রমব্ র্ারা মহামারী জমু়ে িামের েম্প্রোযগুশলর নেব্া র্মরমে, িামের 
প্রশিমব্শি শর্উ ইযর্ন ব্ােীমের শর্রাপে এব্ং েমশথনি রাখার জর্য ব্হু িযাগ র্মরমের্। অ্পশরহার্ন 
শ্রশমর্ স্মশৃিমেৌি শর্মনাণ শ্রম শেব্ে, নেমেম্বর 6 এর মমিয েমূ্পণন হওযার র্থা। উপরন্তু, আমামের 
অ্পশরহার্ন র্মীমের প্রশি শ্রদ্ধা জার্ামি ব্যাটাশর পার্ন  শেটিমি এমের্শিযাল ওযার্ন ার পার্ন  স্থাপর্ র্রা 
হমব্।  
  
"মহামারীর শুরুমি র্খর্ মার্ুষমর্ ব্াশ়েমি থার্মি ব্লা হমযশেল, িখর্ অ্পশরহার্ন শ্রশমর্রা শেমর্র 
পর শের্ র্ামজ নর্মির্, এটি শর্শিি র্মর নর্ িামের েশিথন শর্উ ইযর্ন ব্ােীরা শর্রাপমে আমের্, 
িামের খাওযামর্া হমযমে এব্ং িামের পশরচর্না র্রা হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্শেও আমরা 
র্খর্ই আমামের অ্পশরহার্ন র্মীমের ঋণ পুমরাপুশর পশরমিাি র্রমি পারব্ র্া, আমরা িামের এই 
স্মৃশিমেৌমির োহামর্য িামের েম্মার্ র্রমি এব্ং উের্াপর্ র্রমি পাশর র্া আমামের প্রমযাজমর্র েব্ 
নচময ব়্ে মুহুমিন এব্ং িার ব্াইমর শর্উ ইযমর্ন র জর্য িারা র্া র্মরমের্ িার প্রশি শ্রদ্ধা জার্ামি 
শচরর্াল োাঁশ়েময থার্মব্। এই ব্ীররা প্রশিশের্ আমামের অ্র্ুপ্রাশণি র্মর চমলমে এব্ং আমরা িামের 
নেব্া এব্ং িযামগর জর্য শচররৃ্িজ্ঞ।"  
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ব্যাটাশর পার্ন  শেটির অ্ব্স্থার্টি জমলর পামি, স্ট্যাচু অ্ফ শলব্াটিন র র্জমর আমে এমর্ স্থামর্ 
অ্ব্শস্থি। এই জাযগাটি পামর্ন র এর্টি অ্িযন্ত জর্ েমাগম হওযা অ্ংমি অ্ব্শস্থি র্া শর্উ ইযর্ন ব্ােী 
এব্ং েিনর্াথীমের র্ামে েহমজই অ্যামেেমর্াগয।  
  
োমর্ন ল অ্ফ শহমরাে শিজাইর্টি মহামারীর মিয শেময শর্উ ইযর্ন মর্ ব্হর্র্ারী অ্পশরহার্ন র্মীমের 
শব্মূিন  র্মর এমর্ 19টি লাল মযামপল গাে শেময গঠিি হমি হমব্ র্ার মমিয রমযমে: র্ােন, িাক্তার, 
স্বাস্থযমেব্া র্মী, পশরব্হণ র্মী, পুশলি অ্শফোর, এমামজন শি নমশিমর্ল নটর্শর্শিযার্গণ, (EMTS) 
এব্ং পযারামমশিে, অ্শিশর্ব্নাপর্ র্মীগণ, েংমিাির্াগামরর র্মনর্িন া, নোর্ামর্র র্মনচারী, র্যাির্াল 
গািন  (National Guard), েরর্ারী র্মনচারী, শব্শডং োশভন ে র্মী, ইউটিশলটি এব্ং নর্াগামর্াগ 
র্মী, নিশলভাশর ড্রাইভার, শিক্ষর্, েযাশর্মটির্ র্মী, শর্মনাণ ও উৎপাের্ র্মী, খােয পশরমষব্া র্মী 
এব্ং আশিমথযিা শিমির োমথ র্ুক্ত র্মী। এই স্মৃশিমেৌমি অ্পশরহার্ন শ্রশমর্মের প্রশি শর্উ ইযর্ন  
নস্ট্মটর শচরর্ালীর্ রৃ্িজ্ঞিার প্রিীর্ শহোমব্ এর্টি শচরন্তর্ শিখাও শব্শিষ্ট্য শহমেমব্ প্রেশিনি হমব্। 
এই স্থার্টি র্ীভামব্ েমস্ত শর্উ ইযর্ন ব্ােী এমর্ অ্পরমর্ েমথনর্ র্রার জর্য এর্শিি হমযশেল িার 
প্রশিশর্শিত্ব র্রমব্ । োমর্ন ল অ্ফ শহমরাে শিজাইমর্র শিশির্ উপস্থাপর্গুশল এখামর্ নেখা নর্মি পামর।  
  
এই েপ্তামহ, অ্পশরহার্ন শ্রশমর্ স্মৃশিমেৌি শর্মনাণ শুরু র্রার জর্য পামর্ন  র্াজ শুরু র্রা হমযমে। 6 
নেমেম্বর, শ্রম শেব্মের মমিয শর্মনাণ র্াজ নিষ হওযার র্থা রমযমে।  
  
বর্উইয়কন  সেট AFL-CIO (New York State AFL-CIO) এর সপ্রব ম্বেন্ট মাবরও ব ম্বলম্বতা িম্বলর্, 
"COVID-19 েংর্ট জমু়ে আমামের অ্পশরহার্ন র্মীমের দ্বারা প্রেশিনি পশরমষব্া এব্ং েম্প্রোমযর 
প্রশি অ্ঙ্গীর্ারব্দ্ধিা আমামের অ্র্ুপ্রাশর্ি র্মরমে। আশম গভর্নর কুওমমামর্ ির্যব্াে জার্াই শর্উ 
ইযমর্ন  িামের এই আত্ম্য শর্মব্ের্মর্ মমর্ রাখার এব্ং শচরস্মরণীয র্মর রাখার জর্য। এই 
স্মৃশিমেৌিটি আমামের প্রশিমব্িীমের জর্য িযাগ, ভালব্াো এব্ং আমামের অ্পশরহার্ন র্মীমের গুরুমত্বর 
র্থা স্মরণ র্শরময নেমব্।"  
  
গোবর লািারম্বিরা, বর্উ ইয়কন  সেট বিবডিং অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ সেে  কাউবিম্বলর (New York 
State Building & Construction Trades Council)  ভাপবি এিিং সেটার বর্উ ইয়ম্বকন র বিবডিং 
অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ সেে  কাউবিম্বলর (Building & Construction Trades Council of Greater 
New York)  ভাপবি িম্বলর্, "মহামারীর েময জমু়ে, অ্পশরহার্ন শ্রশমর্রা িামের িশক্ত এব্ং িারা 
আমামের েম্প্রোমযর র্ামে িারা র্িটা অ্মলূয িা নেশখমযমের্। গভর্নর কুওমমা, আমামের র্মীমের 
আত্ম্িযাগমর্ স্বীরৃ্শি জার্ামর্ার জর্য এর্টি স্মৃশিমেৌি প্রস্তুি র্রার জর্য আপর্ামর্ ির্যব্াে, নর্খামর্ 
আমরা ব্হু প্রজম িমর নেখমি নর্মি পাশর। এই জাযগাটি শপ্রযজর্মের োমথ এর্শিি হওযার জর্য 
এর্টি অ্োিারণ স্থার্ হমব্ COVID-19 এর অ্ভূিপবূ্ন অ্শভজ্ঞিা এব্ং আমরা র্খর্ এর্শিি হউ 
িখর্ র্িটা েিুনষন হময উঠি িা স্মরণ র্রার জর্য।"  
  
এশপ্রল মামে গভর্নর কুওমমা এমের্শিযাল ওযার্ন ােন মর্ুমমে অ্যািভাইজশর র্শমটি (Essential 
Workers Monument Advisory Committee) গঠমর্র ন াষণা র্মরর্। র্শমটি অ্পশরহার্ন শ্রশমর্ 
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স্মৃশিমেৌমির অ্ব্স্থার্, র্র্িা এব্ং ইর্স্ট্মলির্ েম্পমর্ন  পরামমিনর শমশলি হমযশেল এব্ং শর্ম্নশলশখি 
ব্যশক্তমের শর্ময গঠিি শেল:  
  

• শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট আমমশরর্ার্ নফিামরির্ অ্ভ নলব্ার অ্যান্ড র্ংমেে অ্ভ ইন্ডাশিযাল 
অ্গনার্াইমজির্ (American Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations, AFL-CIO) এর েভাপশি, মাশরও শেমলর্মটা  

• গযাশর লাব্ারমব্রা, শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট শব্শডং অ্যান্ড র্র্িার্ির্ নেিে র্াউশিমলর (New 
York State Building & Construction Trades Council) েভাপশি এব্ং নেটার শর্উ 
ইযমর্ন র শব্শডং অ্যান্ড র্র্িার্ির্ নেিে র্াউশিমলর (Building & Construction Trades 
Council of Greater New York) েভাপশি  

• শভর্মেে আলভামরজ, নপ্রশেমিে, শর্উ ইযর্ন  শেটি নেন্ট্রাল নলব্ার র্াউশিল (New York 
City Central Labor Council)  

• সু্ট্যাটন  অ্যামপলব্াউম, নপ্রশেমিে, খুচরা, পাইর্াশর এব্ং শিপাটন মমোল নস্ট্ার ইউশর্যর্ 
(Retail, Wholesale and Department Store Union)  

• ওমরর্ ব্াশজন মল, নপ্রশেমিে, উশেনিারী EMT, পযারামমশির্ে এব্ং ফাযার ইিমপক্টর - ফাযার 
শিপাটন মমে অ্ফ েয শচটি অ্ফ শর্উ ইযর্ন  (Fire Department of the City of New 
York, FDNY)  

• র্াইল ব্র্যাগ, নপ্রশেমিে, 32BJ SEIU  
• েযাম নেশের্া, নপ্রশেমিে, প্রমফির্াল NYS ফাযারফাইটার অ্যামোশেমযির্ (NYS 

Professional Firefighters Association)  
• নহর্শর গযাশরমিা, শর্ব্নাহী পশরচালর্, DC 37  
• টমাে নগেুযালশি, নপ্রশেমিে, টিমস্ট্ারে জমযে র্াউশিল 16 (Teamster's Joint Council 

16)  
• জজন  নেিাম, রাষ্ট্রপশি, 1199 SEIU  
• পযাট নর্র্, RN, শর্ব্নাহী পশরচালর্, শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট র্ােন অ্যামোশেমযির্ (New York 

State Nurses Association)  
• ব্শর্ শলটভযার্, MD, নপ্রশেমিে, নমশিমর্ল নোোইটি অ্ফ েয নস্ট্ট অ্ফ শর্উ ইযর্ন  

(Medical Society of the State of New York)  
• শরচ মামরামর্া, নপ্রশেমিে, নহামটল নেিে র্াউশিল (Hotel Trades Council)  
• হযাশর নর্েমপাশল, েভাপশি, উশেনিারী েযাশর্মটির্মযার্ে অ্যামোশেমযির্ (Uniformed 

Sanitationmen's Association)  
• অ্যানু্ড্র পামলাটা, নপ্রশেমিে, শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট ইউর্াইমটি টিচােন (New York State United 

Teachers)  
• মাইমর্ল পাওযারে, নপ্রশেমিে, শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট র্ামরর্ির্াল অ্শফোেন পুশলি নব্মর্মভামলে 

এমোশেমযির্ (New York State Correctional Officers Police Benevolent Association)  
• নমজর নজর্ামরল নরমন্ড এফ শিডে, জশুর্যর, শর্উ ইযমর্ন র অ্যািজটুাে নজর্ামরল  
• নজমে শিশলমটা, ইউটিশলটি ওযার্ন ােন অ্ফ আমমশরর্া নলার্াল 1-2 (Utility Workers of 

America Local 1-2)  



 

 

• ওমযর্ নেি, নপ্রশেমিে, শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট পাব্শলর্ এমপ্লশযজ নফিামরির্ (New York 
State Public Employees Federation)  

• নমশর েশুলভার্, নপ্রশেমিে, শেশভল োশভন ে এমপ্লশযজ অ্যামোশেমযির্ (Civil Service 
Employees Association, CSEA) স্থার্ীয 1000  

• নিশর্ে নের্ার, ভাইে নপ্রশেমিে র্শমউশর্মর্িি ওযার্ন ারে অ্যামোশেমযির্ 
(Communications Workers of America, CWA) নজলা 1  

• টশর্ উটামর্া, নপ্রশেমিে, (Transport Workers Union, TWU) স্থার্ীয 100  
• শরচািন  ওমযলে, নপ্রশেমিে, শর্উ ইযর্ন  নস্ট্ট পুশলি র্র্ফামরি (Police Conference of 

New York State)  
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