অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/11/2021

গভর্রন কোবি হ াচু ল

9/11 এর 20তম ির্পূ
ন বতনম্বত গভর্রন হ াচু ল 9/11 এিং হ াগাম্ব াগ ফার্স্ন হরস্পন্ডারম্বের
সমির্ন করম্বত বতর্টি বিধাম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিধার্ (S.4961-B/A.6384-A) হসই বিভাগম্বক িবধত
ন কম্বর া ওয়ার্ল্ন হেড হসন্টার উদ্ধাম্বর
অংেগ্র ণ কম্বরর্ এমর্ ফার্স্ন হরস্পন্ডারম্বের সংজ্ঞাবয়ত কম্বর
বিধার্ (S.7009/A.6934-A) একটি হর্াটিম্বের বিেযেবতক জমাোম্বর্র সযম্ব াগ হেয় া
জার্ায় হ অিসর িেিস্থার একজর্ িেক্তি WTC উদ্ধারকাম্বজ অংেগ্র ণ কম্বরম্বে
বিধার্ (S.7121/A.7366-A) "হ াগাম্ব াম্বগর হক্ষম্বে ফার্স্ন হরস্পন্ডারম্বক" সংজ্ঞাবয়ত কম্বর
এমর্ একজর্ িেক্তি ব সাম্বি ব বর্ জর্ বর্রাপত্তা বডসপোচার, জরুবর হরস্পন্ডার, জরুবর
অপাম্বরির, জরুবর অবভম্ব াগ অপাম্বরির, জরুবর হসিা বডসপোচার ব বর্ স্থার্ীয়
সরকাম্বরর বর্ধাবরত
ন
র্ূের্তম প্রম্বয়াজর্ীয়তা পূরণ কম্বরর্
েবি পাওয়া াম্বি এখাম্বর্
9/11 এর 20তম বর্পূ
ষ র্তষতত গভর্রষ হ োচুল 9/11 এবং হ োগোত োগ ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের সমর্র্ষ
করতত র্তর্টি র্বধোতর্ স্বোক্ষর কতরতের্ োতত র্র্শ্চিত করো োয় হ ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোর (World
Trade Center, WTC) উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং পর্রষ্কোর কোতে অংশগ্র ণ করো অপোতরিরগণ
তোতের ের্য উপলভয হসবো লোভ করতত পোতরর্। র্বলগুর্ল WTC ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের WTC সুর্বধো
হপতত আতবের্ করো স ে করতব, WTC ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের সঙ্গোয়তর্র র্বভোগতক বর্ধতষ করোর
মোধযতম এবং অর্লোইর্ হর্োটিশ েমো েোতর্র অর্ুমর্ত প্রেোতর্র মোধযতম হ একটি অবসর
র্সতর্স্তমর সেসয WTC উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং পর্রষ্কোর কোতে অংশগ্র ণ কতরতের্।
"এমর্ একটি র্েতর্র 20তম বর্পূ
ষ র্তষ পোলতর্র সমতয়, ো প্রর্তটি র্র্উ ইয়কষবোসীর েীবর্তক স্পশ ষ
কতরতে, আমরো স্মরণ করর্ে ঐসব বযশ্চিতের োরো ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোর উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং
পর্রষ্কোর কোতে তোতের প্রোণ োর্রতয়তের্ এবং সম্মোর্ েোর্োশ্চি তোতের োরো আে আমোতের মতধয
রতয়তের্," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্।এই আইর্গুর্ল হকবল ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোতর ঐ মোরোত্মক র্েতর্
র্োকো এবং োরো পরবতী র্ের্গুর্লতত পর্রষ্কোর কোতে অংশগ্র ণ কতরতের্ হকবল তোতেরতকই
সো ো য করতব র্ো, বরং হসসব েরুর্র র্ডস্পযোচোর এবং হ োগোত োগ কমী আমোতের আেতক
সুরর্ক্ষত রোতের্ তোতের সো ো য করতব। আমরো র্র্শ্চিত করতবো হ তোরো তোতের প্রোপয সমর্র্ষ
এবং সুর্বধো লোভ করতবর্।"

9/11 বিধার্ বর্ক্তিত করম্বি হ
লাভ করম্বির্

সকল ফার্স্ন হরস্পন্ডাররা তাম্বের প্রম্বয়াজর্ীয় সমির্ন

হসই বিভাগম্বক িবধত
ন করা া ওয়ার্ল্ন হেড হসন্টার উদ্ধাম্বর অংেগ্র ণ কম্বরর্ এমর্
ফার্স্ন হরস্পন্ডারম্বের সংজ্ঞাবয়ত কম্বর
র্বধোর্ (S.4961-B/A.6384-A) WTC উদ্ধোরকোতে অংশগ্র ণ করো ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের সংজ্ঞোর্য়ত
করোর র্বভোগতক বর্ধতষ কতর। "সেসয" শব্দটি এমর্ বযশ্চিতের অন্তভুি
ষ করতব োরো বতষমোতর্
সরকোর্র অবসর র্সতর্স্তমর সেসয, ঐসমতয় উি বযশ্চি র্সতর্স্তমর সেসয র্োকুক বো র্ো র্োকুক।
ঐ সমতয়র পতে বযশ্চিতক অবশযই অবসর র্সতর্স্তমর সেসয তত তব এবং হ োগযতোকোলীর্
সমতয়র পুতরোটিতত বো র্কেু অংশতত সোর্ভষস হের্ডি েয় কতর র্োকতত তব।
বসম্বর্ির অোন্ডররু গারর্াম্বডস িম্বলর্, "িোওয়োরগুর্ল পততর্র ঘণ্টো, র্ের্, সপ্তো এবং মোস পতে
োেোর োেোর সরকোর্র কমীতের ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোতর পোঠোতর্ো য় উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং
পর্রষ্কোতরর কটঠর্ কোেটি শুরু করোর ের্য। তোরো হ কোে কতরতের্ তো র্োয়তকোর্চত কোতের
হচতয় কম র্য়। আেতক, র্বশ বের পর, তোতের অতর্তকই 9/11-সম্পর্কষত হরোতগ ভুগতের্, এবং
মমোর্ন্তকভোতব
ষ
অতর্তকই মোরো র্গতয়তের্। র্েও ঐ হরস্পন্ডোররো োতত 9/11 প্রর্তবন্ধকতো সুর্বধো
লোভ কতরর্ তো র্র্শ্চিত করতত র্বগত বেরগুর্লতত অতর্ক পেতক্ষপ হর্ওয়ো তয়তে, একটি বে
ফোাঁক ল হ সব সেসযরো অবসর র্সতর্স্তমর অংশ র্েতলর্ র্ো তোরো হকোর্রূপ সমর্র্ষ বো সুর্বধো
লোতভর অত োগয র্েতলর্। আর্ম আমোর র্বধোর্ S4961 এ স্বোক্ষর করোর ের্য গভর্রষ হ োচুতলর
কোতে কৃতজ্ঞ, ো এই ফোাঁক বন্ধ কতর এবং র্র্শ্চিত কতর হ ঐ হরস্পন্ডোররো োরো পতর অবসর
র্সতর্স্তমর সেসয তয়তের্ তোরো োতত তোতের সোতর্ কোাঁতধ কোাঁধ র্মর্লতয় করো র্োয়কতের মত একই
প্রর্তবন্ধকতো সুর্বধো হপতত পোতরর্।"
অোম্বসেবল সেসে বপিার অোম্বিি িম্বলর্, " ের্ আমরো 9/11 োমলোর 20তম বর্পূ
ষ র্তষ স্মরণ
করর্ে, ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোর উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং পর্রষ্কোর কোতে অংশগ্র ণকোরী উপ ুি
হসবোয় কমরত
ষ সব কমীতের অর্যোর্যতের মত তোতের প্রোপয একই সুর্বধো পোওয়ো র্র্শ্চিত করতত
গভর্রষ হ োচুতলর একোগ্রতো হেতে আর্ম আর্শ্চিত।"
বর্উ ইয়কন হর্স্ি হসন্ট্রাল হলিার কাউক্তিল (New York State Central Labor Council,
AFL-CIO) এর হপ্রবসম্বডন্ট মাবরও বসম্বলম্বন্টা িম্বলর্, "9/11 এ ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোর োমলোর
সমতয় এবং পরবতীকোতল উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং পর্রষ্কোর কোতে অংশগ্র ণকোরী সকল কমী
এবং তোতের পর্রবোরতক তোতের প্রোপয সুর্বধো হর্তক আর বশ্চিত করো তব র্ো তো র্র্শ্চিত করতত
এই র্বলটি একটি গুরুত্বপূণ পেতক্ষপ।
ষ
বতষমোর্ হকোর্ভড (COVID) সংকতির মতধয র্বর্য়টি েুবই
হৃেয়র্বেোরক হ এত র্র্িঃস্বোর্ র্োয়কতের
ষ
এত লম্বো সময় ধতর সংগ্রোম করতত তয়তে; অর্যরো হ
ত্ন এবং সম্মোর্ হপতয়তে তো পোওয়োর ের্য এই অতপক্ষো অতর্ক েীঘ।ষ এই র্বলটি স্বোক্ষতরর
মোধযতম গভর্রষ হ োচুল হের্েতয়তের্ হ র্তর্র্ আমোতের 9/11 র্োয়কতের সমর্র্ষ কতরর্ এবং
আরও অতর্ক পেতক্ষতপর মোধযতম র্তর্র্ প্রমোণ কতরতের্ হ র্তর্র্ সকল কমীতের সমর্র্ষ
কতরর্, োরো র্র্তেতের স্বোর্ তযোগ
ষ
কতর কোে কতরর্। আমরো তোতক তোর প্রর্তশ্রুর্তর ের্য
ধর্যবোে েোর্োই এবং আমরো অযোতসম্বর্লমযোর্ অযোতবি, র্সতর্ির গোরর্োতডস এবং র্সতর্ি এবং
অযোতসম্বর্লতত হডতমোেযোটিক সংেযোগর্রষ্ঠতোতক 9/11 কমীতের ের্য তোতের র্র্রলস প্রতচষ্টোর
ের্য ধর্যবোে েোর্োই।

WTC সযবিধার জর্ে আম্বিের্ করার হক্ষম্বে উপলভেতা িৃক্তদ্ধ
এই র্বধোর্টি (S.7009-A/A.6934-A) WTC সুর্বধো লোতভর ের্য তোতের বতষমোর্ অবসর র্সতর্স্তম
"WTC অংশগ্র তণর হর্োটিশ (WTC notice of participation)" র্ববৃর্ত েমো েোতর্র ের্য একটি
অর্লোইর্ অপশর্ ততর্র কতর। এই র্বলটি র্সতর্স্মতক একটি তবেুযর্তকভোতব েমো হেওয়ো "WTC
অংশগ্র তণর হর্োটিশ" একটি র্লর্েত র্ববৃর্তর র্বকল্প র্ সোতব একটি অর্লোইর্ হপোিষ োতলর মোধযতম
গ্র ণ করতত সক্ষম করতব।
র্বলটি একের্ সেতসযর বতষমোর্ অবসর র্সতর্স্তমর মোধযতম তবেুযর্তকভোতব WTC অংশগ্র তণর
হর্োটিশ েমো েোতর্র প্রশ্চেয়ো স েতর করোর হচষ্টো কতর, োতত র্র্র্চত করো োয় হ উদ্ধোর,
পুর্রুদ্ধোর এবং পর্রষ্কোর কোতে অংশ হর্ওয়ো সকল বযশ্চি ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোর সুর্বধো হপতত পোতর।
বসম্বর্ির ডায়ার্ সোবভম্বর্া িম্বলর্, "9/11 এর এই গুরুগম্ভীর 20তম বর্পূ
ষ র্তষতত, আর্ম এই
গুরুত্বপূণ র্বধোর্
ষ
স্বোক্ষর কতর আইতর্ পর্রণত করোয় গভর্রষ হ োচুলতক ধর্যবোে েোর্োই। একের্
সেসযতক তবেুযর্তকভোতব একটি র্র্রোপে অর্লোইর্ হপোিষ োতলর মোধযতম WTC অংশগ্র তণর
হর্োটিশ েমো েোতর্র সুত োগ হেওয়ো প্র ুশ্চির একটি সোধোরণ র্বতবচর্ো-বুশ্চদ্ধ অর্ু োয়ী বযব োর ো
কমীতের বো তোতের কোতের মোর্ুর্তের সুর্বধো পোওয়ো ত্বরোর্িত করতব োরো ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোতর
োমলোর সময় উদ্ধোর, পুর্রুদ্ধোর এবং সোেোেোতর্র ডোতক সোেো র্েতয়র্েল।"
অোম্বসেবল সেসে বপিার অোম্বিি িম্বলর্, "আর্ম এই র্বধোর্টি স্পন্সর করতত হপতর আর্শ্চিত
ো তবেুযর্তকভোতব একটি অবসর র্সতর্স্তমর কোতে ওয়োর্ল্ষ হেড হসন্টোর অংশগ্র তণর হর্োটিশ
েমো েোতর্র সুত োগ হেতব। এই স েতর র্সতর্স্তমর প্রতয়োের্ রতয়তে এবং উপ ুি বযশ্চিতের
দ্বোরো আরও সমতয়োর্চতভোতব আতবের্ েমো েোর্ র্র্শ্চিত করতত স োয়তো করতব, র্বতশর্ কতর
হকোর্ভড ম োমোরীর সমতয়। আর্ম গভর্রষ হ োচুলতক এই র্বলটিতত স্বোক্ষর কতর এতক আইতর্
পর্রণত করোর মোধযতম তোর সমর্র্ষ প্রেশতর্র
ষ
ের্য তোতক ধর্যবোে েোর্োই।"
হ াগাম্ব াগ কমীম্বের অন্তভুি
ন করার জর্ে ফার্স্ন হরস্পন্ডারম্বের সংজ্ঞা িবধতকরণ
ন
এই র্বধোর্টি (S.7121/A.7366-A) "হ োগোত োগ হক্ষতে ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতেরতক" সংজ্ঞোর্য়ত কতর
এবং এমর্ ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের চোকর্রেোতোতের "এমর্ হ োগোত োগ হক্ষতে ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের
জ্ঞোর্, েক্ষতো এবং কমেক্ষতো
ষ
বৃশ্চদ্ধ এবং বেোয় রোেোর ের্য" তোতের প্রর্শক্ষণ হেওয়োর
প্রতয়োের্ীয়তো র্র্ধোরণ
ষ কতর। এটি 9/11 অপোতরির এবং অর্যোর্যতের ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোতরর মত
এমর্ গুরুত্বপূণ কোতের
ষ
স্বীকৃর্ত প্রেোর্ কতর।
বসম্বর্ির জর্ িররুকস িম্বলর্, র্র্উ ইয়তকষর েরুর্র অপোতরির এবং র্ডস্পযোচোররো আমোতের
সবোর ের্য অমূলয হসবো র্েতয় র্োতকর্। সময় তয়তে এই গুরুত্বপূণ েরুর্র
ষ
কমীতের তোতের
সমর্র্ষ প্রেোতর্র পূণ ক্ষমতোর
ষ
পতর্ র্োকো বোধোগুতলো অপসোরতণর এবং তোতেরতক তোতের প্রোপয
সুর্বধো হর্তক আর বশ্চিত র্ো করোর। প্রশ্নোতীতভোতব, সব ের্ র্র্রোপত্তো র্ডস্পযোচোর, েরুর্র
হরস্পন্ডোর, েরুর্র অপোতরির, েরুর্র অর্ভত োগ অপোতরির এবং েরুর্র হসবো র্ডস্পযোচোররো
ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোর, এবং তোতের হসই স্বীকৃর্ত লোভ করো র্র্উ ইয়কষবোসীতের র্র্রোপত্তো এবং কলযোতণর
ের্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ।ষ একের্ ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোর র্ সোতব, আর্ম এই গুরুত্বপূণ র্বধোর্তক
ষ
আইতর্ স্বোক্ষর করোর ের্য গভর্রষ হ োচুতলর কোতে কৃতজ্ঞ।"

অোম্বসেবল সেসে বপিার অোম্বিি িম্বলর্, "আর্ম এই র্বধোর্তক স্পন্সর করতত হপতর
সম্মোর্র্ত, এবং এই র্বলটিতক আইতর্ স্বোক্ষর করোয় গভর্রষ হ োচুলতক ধর্যবোে েোর্োই, ো েরুর্র
হসবোর হক্ষতে অসোধোরণ অেষর্তক সংজ্ঞোর্য়ত কতর এবং এই ম োর্ সরকোর্র কমীতের প্রর্ত র্র্উ
ইয়তকষর সম্মোর্ প্রেশর্ষ কতর। েরুর্র হির্লত োগোত োগ র্বপতের সমতয় ের্গতণর হ োগোত োতগর
প্রর্ম ধোপ এবং এই র্বলটি তোতের হ স্বীকৃর্ত প্রেোর্ কতর তো তোতের আসতলই প্রোপয এবং
"হ োগোত োতগর হক্ষতে ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোতরর" হেতোবও তোতের প্রোপয।"
হলাকাল 1549 হেবরকাল এডবমবর্ম্বেটিভ এমপ্লবয়স (Local 1549 Clerical Administrative
Employees) এর হপ্রবসম্বডন্ট এবড রক্তিম্বগজ িম্বলর্, "হলোকোল 1549 হ োগোত োগ হক্ষতে ফোর্স্ষ
হরস্পন্ডোর র্বতল স্বোক্ষর করোর ের্য গভর্রষ হ োচুলতক ধর্যবোে েোর্োতত চোয়। তোর স্বোক্ষর 911
অপোতরিরতের মূলযবোর্ এবং অতু লর্ীয় কমেীবতর্র
ষ
প্রর্ত তোর প্রশোসতর্র সম্মোর্তক প্রেশর্ষ
কতর। এই পেতক্ষপটি একটি গুরুত্বপূণ বোতষ
ষ
ো পোঠোয় - োরো েুবই চোপপূণ এবং
ষ
ভয়ংকর
পর্রর্ির্ততত কোে কতর তোরো স্বীকৃর্ত, মূলযোয়র্ এবং তোতের প্রোপয হসবো পোওয়োর হ োগয ো তোতের
কম সমসযোর মুতেোমুর্ে কতর আরও সুচোরুরূতপ তোতের কোে করোর সুত োগ হেতব। এই স্বোক্ষর
এইসকল কমীতের মতর্োবল বৃশ্চদ্ধ করতব এবং তোতের র্োয়তকোর্চত কোতের স্বীকৃর্ত প্রেোর্ করতব।"
সাম্বফাক AME এর হপ্রবসম্বডন্ট ডোবর্ম্বয়ল বস. হলভলার িম্বলর্, "েরুর্র অপোতরির এবং
র্ডস্পযোচোররো সতি োতীতভোতবই ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতের ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোর, েরুর্র কোতের একেম
হকতে র্েতর্ চশ্চিশ ঘণ্টো, সপ্তোত সোত র্ের্ কোে করো মোর্ুর্। এই েরুর্র কমীরো দ্রুত র্চন্তো,
কোউন্সর্লং এবং র্েক র্র্তেষশর্ো হেওয়োর অর্ুশীলর্ কতরর্ ো প্রোয়ই সো ো য আসোর আতগ েীবর্
এবং মৃতুযর মোতে পোর্কয
ষ গতে হেয়। সম্প্রর্ত, সোতফোতকর 911 অপোতরিররো েোন্তীয় েে
আইডোর সমতয় গুরুত্বপূণ ভূ
ষ র্মকো পোলর্ কতরর্, কুইতন্স র্র্তেতের হবেতমতন্ট আিকো পেো
পর্রবোতরর আত্মীয়তের 911 কতলর উত্তর হেওয়োর মোধযতম। সোতফোক কোউর্ন্টতত আমোতের 300
েরুর্র অপোতরিরতের পক্ষ হর্তক আর্ম গভর্রষ হ োচুলতক এই েীঘ প্রতযোর্শত
ষ
র্বধোর্তক আইতর্
পর্রণত করোর ের্য এবং এই পুরুর্ এবং র্োরী ফোর্স্ষ হরস্পন্ডোরতেরতক প্রর্মবোতরর মত সম্মোর্
েোর্োতর্োর ের্য ধর্যবোে েোর্োই।"
ফায়ার অোলাম নবডস্পোচারস হিম্বর্ম্বভাম্বলন্ট অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Fire Alarm Dispatchers
Benevolent Association, FDNY) এর হপ্রবসম্বডন্ট হফ ক্তিি িম্বলর্, "এই র্বতলর স্বোক্ষর্রত
ওয়োয় আমরো অতযন্ত কৃতজ্ঞ, ো র্র্উ ইয়তকষর েরুর্র র্ডস্পযোচোর এবং হ োগোত োগ কমীতের
গুরুত্বপূণ, ষ েীবর্ বোাঁচোতর্ো কোতের স্বীকৃর্ত প্রেোর্ কতর।"
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