
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/5/2021  গভর্নর কোবি হ াচুল 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন র মৃতু্েিরণকারী দমকল কমীম্বদর প্রবত্ গভর্নর হ াচুম্বলর শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্  
  

বর্উ ইয়কন  হেম্বের দমকল কমীম্বদর স্বীকৃবত্ ও সম্মার্ প্রদাম্বর্র উম্বেম্বেে গভর্নর ফায়ার ফাইোর 
অোবপ্রবসম্বয়ের্ হে ও অবি প্রবত্ম্বরাধ সপ্তা  হ াষণা কম্বরম্বের্  

  
গত্ িের সাধারণ মার্ুষম্বক সুরবিত্ রাখম্বত্ বগম্বয় মৃতু্েিরণকারী 24 জর্ দমকল কমীর প্রবত্ 
সম্মার্ জার্াম্বর্ার উম্বেম্বেে আজ রাম্বত্ হেম্বের লোন্ডমাকন গুম্বলাম্বত্ লাল আম্বলা জ্বালাম্বর্া  ম্বি  

  
গভর্নর ক্যাথি হ াচুল আজ এম্পায়ার হেট প্লাজায় এক্টি অর্ুষ্ঠানর্ দমক্ল বাথ র্ীনে হেবা প্রদানর্র 
দাথয়ত্ব পালর্ক্ানল জীবর্  ারানর্া থর্উ ইয়ক্ন বােীনদর সৃ্মথে ও বীরনত্বর প্রথে েম্মার্ জার্ানর্ার 
উনেনযয থর্উ ইয়ক্ন  হেট ফনলর্ ফায়ার ফাইটােন হমনমাথরয়ানল হ াগ  ওয়া 24 জর্ দমক্ল ক্মীর 
অবদানর্র স্বীকৃ্থে থদনয়নের্ এবং োনদর প্রথে শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্ ক্নরনের্।  
  
"থর্উ ইয়ক্ন  হেট ফনলর্ ফায়ার ফাইটােন হমনমাথরয়ানল খথচে র্ামগুনলা োনদর আত্মেযাগ ও 
ক্থমউথর্টির প্রথে থর্নবথদে প্রনচষ্টার জর্য েবনদা স্মরণীয়  নয় িাক্নব," িম্বলম্বের্ গভর্নর 
হ াচুল। "োনদর হেবার ক্লযানণই থর্উ ইয়ক্ন  আনরা ভানলা জায়গা  নয় উনেনে, এবং আজ  ারা 
আমানদর োনি হর্ই োনদর পথরবার, বনু্ধ-বান্ধব ও ে ক্মীনদর প্রথে আথম আন্তথরক্ েমনবদর্া 
জার্াই। আমরা োনদরনক্ ক্খনর্া ভুলনবা র্া।"  
  
এবের থর্উ ইয়ক্ন  হেট ফনলর্ ফায়ার ফাইটােন হমনমাথরয়াল ওয়ানল হ াগ  ওয়া বযথিনদর র্াম ও 
থববরণ এখানর্ পাওয়া  ানব৷ এবেনরর মৃে দমক্ল ক্মীনদর সৃ্মথের উনেনযয পালর্ ক্রা অর্ুষ্ঠানর্ 
হমাট 45 জর্ বযথির প্রথে শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্ ক্রা  নে,  ানদর মনযয 21 জর্ দমক্ল ক্মী  নলর্ োরা 
 ানদর র্াম 2020 োনল হদয়ানল খথচে ক্রা  নয়থেল,  খর্ হক্াথভড-19 এর ক্ারনণ হক্ানর্া 
অথফথেয়াল অর্ুষ্ঠানর্র আনয়াজর্ ক্রা  ায়থর্। এবের হ াগ  ওয়া র্ামগুনলা ে , দাথয়ত্ব পালর্ 
ক্রনে থগনয় জীবর্  ারানর্া থর্উ ইয়নক্ন র 2,620 জর্ দমক্ল ক্মীর প্রথে ফনলর্ ফায়ার ফাইটােন 
হমনমাথরয়াল এখর্ শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্ ক্রনে।  
  
হেনটর হপযাজীবী ও হস্বোনেবী দমক্ল ক্মীনদর প্রথে শ্রদ্ধা জার্ানে গভর্নর হ াচুল 5 অনটাবর, 
2021, মঙ্গলবারনক্ ফায়ার ফাইটার অযাথপ্রথেনয়যর্ হড এবং 3 অনটাবর হিনক্ 9 অনটাবর, 2021 
এর েপ্তা নক্ অথি প্রথেনরায েপ্তা  থ নেনব থচথিে ক্নর দইুটি হ াষণা থদনয়নের্। এোড়াও 
হমনমাথরয়ানল হ াগ  ওয়া দমক্ল ক্মীনদর েযানগর প্রথে শ্রদ্ধা জার্ানে এবং হেটজনুড় েব দমক্ল 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2021-fact-sheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf


ক্মীর হেবার স্বীকৃ্েস্বরূপ গভর্নর হ াচুল আজ েন্ধযায় হেনটর লযান্ডমাক্ন গুনলা লাল আনলায় েথিে 
ক্রার থর্নদনয থদনয়নের্।  
  
হ েব থবখযাে স্থার্গুথল আনলাথক্ে ক্রা  নব োর মনযয আনে:  
  

• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  হেড হেন্টার (One World Trade Center)  
• গভর্নর মাথরও এম. কুওনমা থিজ (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
• ক্সু্কইজনক্া থিজ (Kosciuszko Bridge)  
• এইচ. ক্ালন মযাক্ক্ল হেট ইউথর্ভাথেনটি অফ থর্উ ইয়ক্ন  (SUNY) ভবর্  
• হেট এডুনক্যর্ থবথর্ল্ং (State Education Building)  
• আলনেড ই. থস্মি হেট অথফে থবথর্ল্ং (Alfred E. Smith State Office 

Building)  
• হেট হফয়ারগ্রাউন্ডে-প্রযার্ হগট এবং এক্সনপা হেন্টার  
• র্ায়াগ্রা ফলে (Niagara Falls)  
• "েযাঙ্কথলর্ থড. রুজনভল্ট" থমড- াডের্ থিজ (The "Franklin D. Roosevelt" 

Mid-Hudson Bridg)  
• গ্রযান্ড হেন্ট্রাল টাথমনর্াল - পারথযং স্কয়ার ভায়াডাট (Grand Central Terminal - 

Pershing Square Viaduct)  
• অযালবাথর্ ইন্টারর্যাযর্াল এয়ারনপাটন  হগটওনয় (Albany International Airport 

Gateway)  
• হলক্ প্লাথেড অথলথম্পক্ জাথম্পং ক্মনপ্লক্স (The Lake Placid Olympic Jumping 

Complex)  
• MTA LIRR – হপর্ হেযনর্ ইে এন্ড হগটওনয় (MTA LIRR - East End 

Gateway at Penn Station)  
  
1998 োনল থর্থমনে  ওয়া ফনলর্ ফায়ার ফাইটােন হমনমাথরয়াল প্রথে বের এই সৃ্মথেস্তনে থর্উ 
ইয়নক্ন র মৃেুযবরণক্ারী দমক্ল ক্মীনদর সৃ্মথে ও বীরনত্বর প্রথে েম্মার্ জার্ায়। এোড়াও এই 
সৃ্মথেস্তে বেন মানর্ জর্োযারণনক্ থর্রাপদ রাখার জর্য প্রথেথদর্ থর্নজনদর জীবর্ বাথজ রাখা থর্উ 
ইয়ক্ন  হেনটর 100,000 এরও হবথয হপযাজীবী ও হস্বোনেবী দমক্ল ক্মীর প্রথে শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্ ক্নর।  
  
অথি প্রথেনরায েপ্তা  চলাক্ালীর্ হেনটর থডথভযর্ অব হ ামলযান্ড থেথক্উথরটি এন্ড ইমানজন থি 
োথভন নেে (Division of Homeland Security and Emergency Services) এর অযীর্ থর্উ ইয়ক্ন  
হেনটর অথি প্রথেনরায ও থর্য়ন্ত্রণ অথযদপ্তর (Office of Fire Prevention and Control) স্থার্ীয় 
ফায়ার থডপাটন নমন্ট, ফায়ার োথভন ে েংস্থা, সু্কল থডথিট, র্াগথরক্ হগাষ্ঠী, ও জােীয় অথি প্রথেনরায 
েংস্থার (National Fire Protection Association) োনি অংযীদার  নয় অথি থর্রাপত্তা েংক্রান্ত 
েনচের্ো েম্পনক্ন  জর্োযারণনক্ েিয ও ক্মনেূথচ েরবরা  ক্রনব।  
  
2019 োনল, হেটজনুড় ফায়ার থডপাটন নমন্টগুনলা আর্ুমাথর্ক্ 1,621,000টি  টর্ায়, অিবা গনড় 
দদথর্ক্ 4,441টি  টর্ায়,  ণ্টায় 185টি  টর্ায় ও প্রথে থমথর্নট থের্টি  টর্ায় োড়া থদনয়নে।  



  
হেম্বের বেবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটি এন্ড ইমাম্বজন বি সাবভন ম্বসস-এর কবমের্ার পোবিক 
এ. মাবফন  িম্বলর্, "অথি পথরনষবা প্রদার্ ক্রনে থগনয় চূড়ান্ত েযাগ স্বীক্ার ক্রা এই ো েী থর্উ 
ইয়ক্ন বােীনদর প্রথে েম্মার্ জার্ানে হপনর আমরা গথবনে। োনদর সৃ্মথের প্রথে শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্ ক্রা এবং 
োরা হ র্ থবসৃ্মে র্া  নয়  ার্ ো থর্থিে ক্রা গুরুত্বপূণন। স্রষ্টা আমানদর মেৃ দমক্ল ক্মীনদর, 
োনদর পথরবার ও বনু্ধ-বান্ধব, এবং থর্উ ইয়ক্ন  হেনটর মার্ুষনক্ েুরথিে রাখনে  ারা এখনর্া 
প্রথেথদর্ থর্নজনদর জীবনর্র ঝুুঁ থক্ থর্নয় ক্াজ ক্রনের্, োনদরনক্ আযীবনাদ ক্রুর্।"  
  
হেম্বের ভারপ্রাপ্ত অবি প্রোসক হজমস কোিল িম্বলর্, "আজ আমরা আমানদর হেেব ে ক্মী 
দমক্ল ক্মীনদর েম্মার্ জার্াথে ও স্মরণ ক্রথে  ারা আর আমানদর োনি হর্ই। হ ন েু আমরা 
েম্প্রথে 9/11-এর  ামলা এবং হেেমনয় আমরা  ানদরনক্  াথরনয়নে োনদর মৃেুযর থবযেম বাথষনক্ী 
উদ াপর্ ক্নরথে, আমানদর জর্য এই থবষয়টি স্বীক্ার ক্নর হর্য়া গুরুত্বপূণন হ  আজ আমরা  ানদর 
প্রথে েম্মার্ জার্াথে োনদর অনর্নক্ই হেেক্ল  ামলার  টর্ায় োড়া থদনয় উদ্ধার ও পুর্রুদ্ধার 
প্রনচষ্টায় অংযগ্র ণ ক্রার েরােথর পথরণাম থ নেনব েম্প্রথে োনদর জীবর্  াথরনয়নের্।"  
  
বর্উ ইয়কন  হেম্বের ফায়ারম্বমি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Firemen's Association of the State of New 
York) সভাপবত্ জর্ থপ. ফযানরল জথুর্য়র িম্বলর্, "এবের আমরা 45 জর্ মৃে দমক্ল ক্মীর 
প্রথে েম্মার্ জার্াথে,  ানদর মনযয 21 জর্ দমক্ল ক্মীর র্াম 2020 োনল এই হদয়ানল খথচে 
ক্রা  নয়নে। এই হদয়াল থর্উ ইয়নক্ন র র্াগথরক্নদর েুরথিে রাখায় োনদর অথবচল থর্নবথদে 
প্রনচষ্টার প্রথেথর্থযত্ব ক্নর। এই হদয়ানল খথচে োনদর র্ামগুনলা আমানদরনক্ আমানদর োযযমনো 
হেরা দমক্ল ক্মী  নয় উোর মাযযনম োনদর েযানগর প্রথে েম্মার্ জার্ানর্ার ক্িা স্মরণ ক্থরনয় 
হদয়।"  
  
বর্উ ইয়কন  হেে অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি ফায়ার বচফস (New York State Association of Fire 
Chiefs) এর হপ্রবসম্বেন্ট, রিােন  আর. হলাম্বয়ফার জবুর্য়র িম্বলর্, "আজ আমরা থর্উ ইয়ক্ন বােীনদর 
েুরথিে রাখনে থর্িঃস্বািনভানব োনদর ক্থমউথর্টির হেবা ক্রার দাথয়ত্ব পালর্ ক্রনে থগনয় 
মৃেুযবরণক্ারী 45 জর্ দমক্ল ক্মীর প্রথে েম্মার্ জার্ানে আমানদর ফায়ার োথভন নের ে ক্মী ও 
থর্বনাথচে ক্মনক্েন ানদর োনি হ াগ থদথে। আমরা এই বযথিনদর থচরথদর্ স্মরণ রাখনবা এবং 
জর্োযারনণর থর্রাপত্তার জনর্য োনদর উেীপর্া, অঙ্গীক্ার ও থর্নবথদে মনর্াভানবর প্রথে শ্রদ্ধা 
জার্ানবা।"  
  
বর্উ ইয়কন  হেম্বের কাউবন্ট ফায়ার হকাঅবেন ম্বর্েসন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (County Fire 
Coordinators' Association) হপ্রবসম্বেন্ট বিল হকম্বর্বে িম্বলর্, "আজ আমরা ফায়ার োথভন নের 
চূড়ান্ত েযাগ স্বীক্ার ক্রা মার্ুষনদর প্রথে েম্মার্ জার্াথে। োনদর েযানগর জর্য যর্যবাদ জার্ানর্া 
 নিষ্ট র্য়, থক্ন্তু োনদর উত্তরাথযক্ানরর সৃ্মথে রিানিন, দমক্ল ক্মী থ নেনব থর্নজনদর জীবর্নক্ 
উৎেগন ক্নর হদয়া এই ো েী থর্উ ইয়ক্ন বােীনদর প্রথে আমরা আমানদর অফুরন্ত কৃ্েজ্ঞো প্রক্ায 
ক্রা অবযা ে রাখনবা।"  
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আর্োবস্ক্রাইব ক্রুর্ 
 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

