
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/29/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 
 

 2021 হেট বর্উ ইয়কন হেট হেয়াম্বর গভর্ নর হ াচুল আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি  াইওম্বয় 

ওয়াকনারস হেম্বোবরয়াম্বলর উম্বমাচর্ এিং উৎসগ ন কম্বরম্বের্  

 

সৃ্মবিস্তম্ভটট বর্উ ইয়ম্বকন বর্রাপদ  াইওম্বয় বসম্বেে িজায় রাখার পাোপাবে 

জর্সাধারম্বের রক্ষায় বর্ম্বজম্বদর জীির্ দার্কারী কেীম্বদর সম্মার্ প্রদে নর্ কম্বর  

 
গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর থর্ ত  াইওর্য় ক্র্মীর্ের সম্মার্র্ 2021 হেট থর্উ ইয়ক্ন 

হেট হেয়ার্র (2021 Great New York State Fair) এক্টট স্মৃথতস্তম্ভ উর্মাচর্ ক্র্রর্ের্। স্মৃথতস্তম্ভটট 

হেয়ারোউর্ের র্মাঝখার্র্র প্রর্েশপর্ির ক্ার্ে এেং  টটনক্ালচার থেল্ডং এর পল্ির্ম পার্শ অেথিত 

এেং থর্উ ইয়র্ক্নর  াজার  াজার র্মাইল েীর্ ন  াইওর্য়গুথলর্ত থর্র্জর্ের োথয়ত্বপালর্রত অেিায় 

থর্ ত পথরে র্ ক্র্মীর্ের সম্মার্ প্রেশ নর্ ক্র্র, যার র্মর্যয অন্তভুনক্ত হেট থিপাটনর্র্মন্ট অে 

ট্রান্সর্পার্টনশর্ (Department of Transportation, DOT) এেং িরুওর্য় অিথরটটর ক্র্ম নচারী, 

থর্মউথর্থসপাল  াইওর্য় ক্র্মী, টিক্াোর, ক্র্সালর্টন্ট এেং গাথি টার্া হসো ক্র্মী।  

  

"এই স্মৃথতস্তম্ভ থর্উ ইয়র্ক্নর হসই ক্র্িার পথরশ্রর্মী র্মার্ুষর্ের সম্মার্ প্রেশ নর্ ক্র্র যারা আর্মার্ের 

থিজ থর্র্ম নার্ে, আর্মার্ের রাস্তা ঢালাইর্য় এেং আর্মার্ের অেক্ািার্র্মা রক্ষোর্েক্ষর্ে থর্র্জর্ের 

েযল্ক্তগত থর্রাপত্তার্ক্ উর্পক্ষা ক্র্র হসো ক্র্রর্ে যার্ত োথক্রা থর্রাপর্ে তার্ের গন্তর্েয 

হপ ৌঁোর্ত পার্র," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "যারা তার্ের োথয়ত্বপালর্রত অেিায় জীের্ 

 াথরর্য়র্ের্ তার্ের প্রথত এক্টট আর্মার্ের থচরিায়ী শ্রদ্ধার থর্েশ নর্ থ সার্ে ক্াজ ক্র্র, এেং 

আর্মার্ের স্মরে ক্থরর্য় হের্ে হয আর্মার্ের রাস্তা এেং থিজ থর্রাপে রাখার জর্য এই থর্র্েথেত 

ক্র্মীরা প্রথতথের্ ক্াজ ক্রর্ের্। আর্মরা তার্ের সোর ক্ার্ে কৃ্তজ্ঞ।"  

 

হেিার্রল েুযর্রা অে হলোর েযাটটথেক্র্সর (Bureau of Labor Statistics) র্মর্ত 2003-2017 

পয নন্ত র্মাথক্নর্ যুক্তরার্ের থর্র্ম নাে সাইটগুথল জুর্ি 1,844 জর্ ক্র্মী প্রাে  াথরর্য়র্ের্, গর্ি প্রথত 

েের 123 জর্ ক্র্মী প্রাে  াথরর্য়র্ের্। হেট থিপাটনর্র্মন্ট অে ট্রান্সর্পার্টনশর্ (Department of 

Transportation, DOT) এর িাথয়ত্বক্ার্ল 56 জর্ ক্র্মী  াথরর্য়র্ে।  

 

র্তুর্ স্মৃথতস্তম্ভটটর্ত এক্টট হসন্টারথপস রর্য়র্ে যার্ত এক্টট প্লাটের্র্ম নর উপর হিার্ের হেলচা, 

 ািন  যাট এেং েুট সম্বথলত ভাস্কয ন রর্য়র্ে যা চারটট হিার্ের ট্রাথেক্ হক্ার্ থের্য় হেটিত এেং 

এক্টট উৎসগীক্রে প্লযাক্ রর্য়র্ে। এর্ত সম্মার্র্র সার্ি তার্ের স্মৃথতচারর্ের জর্য ঢালাই ক্রা 

রাস্তা এেং েসার েযেিা রর্য়র্ে। হসন্টারথপর্সর আর্শপার্শ এেং স্মৃথতস্তর্ম্ভর চারপার্শ 

গােপালাও লাগার্র্া  র্য়র্ে।  



 

 

 

হেট বিপাটনম্বেন্ট অে ট্রান্সম্বপাম্বটনেম্বর্র কবেের্ার োবর হটম্বরস িবের্গুম্বয়জ িম্বলর্, 

"এই স্মৃথতস্তম্ভটট জর্র্সোয় সর্ে নাচ্চ তযাগ স্বীক্ার ক্রা অর্র্ক্  াইওর্য় এেং পথরে র্ ক্র্মীর 

উর্ের্শয এক্টট থচরিায়ী সম্মার্র্া। হযসে র্ারী এেং পুুষ আর্মার্ের সিক্পি থর্র্ম নাে, 

পথরচালর্াএেং রক্ষোর্েক্ষে ক্র্রর্ তার্ের প্রথত আর্মরা সে নো কৃ্তজ্ঞ এেং এই র্তুর্ স্মৃথতস্তম্ভ 

সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসর্ক্ সে সর্ময় তার্ের অেোর্ এেং আর্মার্ের থর্রাপে রাখর্ত তার্ের 

র্মুর্খার্মুথখ  ওয়া থেপর্ের ক্িা স্মরে ক্থরর্য় হের্ে। গভর্ নর হ াচুল এেং েয হেট থর্উ ইয়ক্ন হেট 

হেয়ারর্ক্ এই স্মৃথতস্তম্ভ োস্তোয়র্র্ সা াযয ক্রার জর্য আর্মরা যর্যোে জার্াই। এেং, আপর্ারা 

যখর্  াইওর্য় ওয়াক্নর্জার্র্র হভতর থের্য় গাথি চাথলর্য় যার্ের্, েয়া ক্র্র আপর্ার হোর্ র্াথর্মর্য় 

রাখুর্, হচাখ রাস্তার থের্ক্ রাখুর্, গথত ক্থর্মর্য় আর্ুর্ এেং সের্চর্য় হেথশ গুুত্বপূে ন - র্মর্র্ার্যাগ 

থের্ - ক্ারে র্মার্ুর্ষর জীের্ এর উপর থর্ভনর ক্র্র।"  

  

িরুওম্বয় অিবরটটর বর্ি না ী পবরচালক েোবিউ হজ. ড্রিসম্বকাল িম্বলর্, "আর্মার্ের রাস্তা 

থর্রাপে রাখার জর্য ক্াজ ক্রার সর্ময় হযসে র্ারী এেং পুুষ তার্ের জীের্  াথরর্য়র্ের্ আর্মরা 

ক্খর্র্াই তার্ের ভুর্ল হযর্ত পাথর র্া। এই র্মর্ েুুঁর্য় যাওয়া সম্মার্র্ার্ক্ োস্তর্ে রূপান্তর ক্রর্ত 

সর্মি নর্ ক্রার জর্য আথর্ম গভর্ নর হ াচুল, DOT এেং েয হেট থর্উ ইয়ক্ন হেট হেয়ারর্ক্ যর্যোে 

জার্ার্ত চাই।  াইওর্য় ক্র্মীরা প্রথতথের্ আর্মার্ের সিক্পি থর্রাপে এেং উন্নত ক্রর্ত তার্ের 

জীের্র্র ঝুুঁ থক্ হর্র্ এেং এই স্মৃথতস্তম্ভটট তার্ের এক্ােতা এেং তযার্গর এক্টট প্রকৃ্ত থর্েশ নর্। 

যখর্ আপথর্ ইর্মারর্জল্ন্স লাইট হেখর্ের্ তখর্ র্মর্র্ার্যাগ থের্য় এেং গথত ক্থর্মর্য় আর্মার্ের 

 াইওর্য় থর্রাপেতর রাখর্ত সা াযয ক্ুর্।"  

  

হেট পুবলম্বের (State Police) সুপাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট হকবভর্ বপ. িরুম্বয়র্ িম্বলর্, " প্রথতথের্ 

 াইওর্য় ক্র্মীরা আর্মার্ের থর্রাপত্তার খাথতর্র থর্উ ইয়র্ক্নর রাস্তা এেং থিজ রক্ষোর্েক্ষর্ে 

থেপজ্জর্ক্ পথরথিথতর হর্মাক্ার্েলা ক্র্রর্। োথয়ত্বপালর্রত অেিায় হযসে  াইওর্য় ক্র্মী তার্ের 

জীের্  াথরর্য়র্ের্ তার্ের তযাগ হেট পুথলশ স্বীক্ার ক্র্র। র্তুর্ স্মৃথতস্তম্ভটট তার্ের হসোর প্রথত 

এক্টট উপযুক্ত সম্মার্র্া থ সার্ে ক্াজ ক্রর্ে এেং গাথি চালার্র্ার সর্মর্য় থর্রাপত্তার্ক্ 

অোথযক্ার হেওয়ার ক্িা সোইর্ক্ র্মর্র্ ক্থরর্য় হের্ে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হেয়াম্বরর পবরচালক ট্রয় ওয়াের্ার িম্বলর্, "এই স্মৃথতস্তম্ভটট আর্মার্ের 

রাস্তা এেং থিজগুথলর্ক্ সুরথক্ষত রাখার সর্ময় প্রাে  ারার্র্া র্ারী এেং পুুষর্ের জীের্র্র প্রথত 

এক্টট সুন্দর এেং হৃেয়স্পশী সম্মার্র্া। এর আোিল  র্ত হপর্র আর্মরা গথে নত। প্রথত েের লক্ষ 

লক্ষ থর্উ ইয়ক্নোসী এই স্মৃথতস্তম্ভটট হেখর্ে যা তার্ের আর্মার্ের গুুত্বপূে ন  াইওর্য় ক্র্মীর্ের 

রক্ষায় থর্র্জর্ের োথয়ত্বপালর্র্র ক্িা র্মর্র্ ক্থরর্য় হের্ে।"  

  

DOT তার ক্র্মীর্ের জর্য সুরক্ষা োিার্র্ার জর্য সারা েের ক্াজ ক্র্র। ফ্ল্যাগার ও পথরে র্ 

ক্র্মীর্ের আর্রা ভার্লাভার্ে সুরথক্ষত ক্রার জর্য হপার্টনেল রাম্বল থিপগুথল যা ওয়াক্ন 

হজার্গুথলর আর্গ ও অর্যর্মর্স্ক ড্রাইথভং প্রথতর্রার্য হের্টর প্রথতটট অঞ্চর্ল েযে ার ক্রা 

 র্ে। পথরে র্ ক্র্মীর্ের আর্রা ভার্লাভার্ে সুরথক্ষত ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন জুর্ি DOT 

রক্ষোর্েক্ষে ওয়াক্ন হজার্ ও টিক্াোর প্রক্র্ের ওয়াক্ন হজার্র্ ওয়াক্ন হজার্ ক্যার্র্মরাও োস্তোয়র্ 

ক্রা  র্ে।  



 

 

 

এই েের, িরুওর্য় ক্তৃনপক্ষ হেট জুর্ি তার চারটট রক্ষোর্েক্ষে থেভার্গ এক্ িজর্র্রও হেথশ 

র্তুর্ ট্রাক্ হর্মাতার্য়র্ ক্রর্ে হযখার্র্ েথয নত প্রযুল্ক্ত সরাসথর ওয়াক্ন হজার্র্র সুরক্ষা উন্নত ক্রার 

থের্ক্ র্মর্র্াথর্র্েশ ক্রর্ে। যার্ো র্র্র র্মর্যয রর্য়র্ে েি রািার হোিন থিসর্প্ল যা তার্ের রাস্তায় 

গথত, থেক্থর্র্েনশক্ প্রতীক্, ট্রযাথেক্ অযার্টর্ুটার ও সুইং হগটস  থেসরতৃত শল্ক্তশালী র্মযার্ 

োর্ক্টগুথলর তুলর্ায় ওয়াক্ন হজার্র্র গথতসীর্মায় হর্মাটরচালক্র্ের সতক্ন ক্র্র যার্তর্ক্াে ও 

েযার্রলগুথল স জ ও থর্রাপে হর্মাতার্য়র্ ো অপসারর্ের অর্ুর্মথত প্রোর্ ক্র্র।  

 

আজর্ক্র উর্মাচর্ তখর্ এর্লা যখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশএেং িার্ীয় আইর্শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী 

এর্জল্ন্সগুথল অপার্রশর্  ািন ার্টর অংশ থ সার্ে  াইওর্য় ওয়াক্নর্জার্র্র র্মর্যয ইোকৃ্তভার্ে 

যার্ো র্ এেং ট্রাথেক্ আইর্ অর্মার্যক্ারী চালক্র্ের হরক্িন সংখযক্  ার্র টটর্ক্ট থের্ে। গত 

েের হেট পুথলশ "অপার্রশর্  ািন াট" ক্ায নক্রর্র্মর সর্ময় 1,770টট টটর্ক্ট ইসুয ক্র্রথেল, যা 

2019 সার্লর হর্মাট প্রায় 70 শতাংশ োথির্য় হগর্ে। এই েের এই উর্েযার্গর অযীর্র্ ইর্তার্মর্যয, 

টরুপার এেং িার্ীয় আইর্শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী এর্জল্ন্সগুথল 1,600 এর হেথশ টটর্ক্ট ইসুয ক্র্রর্ে।  
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