অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

হভম্বেরার্ বিিস উপলম্বযে NYS-এর বিখ্োত স্থার্গুম্বলাম্বত আম্বলাকসজ্জা করা ম্বি
িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর হ াষণা

সি যুম্বগর সামবরক হসিা প্রিাম্বর্র প্রবত সমির্ন জাবর্ম্বে 12টে লোন্ডমাকন সিুজ আম্বলা
বিম্বে আম্বলাবকত করা ম্বি
হভম্বেরার্ম্বির জর্ে তিে হেোর করার উম্বেম্বেে রাজধার্ী অঞ্চম্বলর ওম্বেলকাম
হসন্টাম্বর প্রিম হভম্বেরান্স বকেস্ক স্থাপর্ করা ম্বেম্বে
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হভরেরার্ থিবস উপলরযয 11 র্রভম্বর, 2021
তাথররে থর্উ ইয়ক্ন হেরের থবেযাত স্থার্গুরলা সবুজ লাইে থিরয় আরলাথক্ত ক্রা রব।
"হভরেরার্ থিবস রলা আমারির গণতন্ত্র ও আমারির স্বাধীর্তারক্ রযার জর্য হসবা প্রিার্ক্ারী
সা সী বযক্তিরির প্রথত আমারির ক্ৃতজ্ঞতা প্রক্াশ ক্রার এক্টে উপলযয," িম্বলম্বের্ গভর্রন
হ াকল। "হভরেরার্রির ও তারির পথরবারগুরলার প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা ও সংস্থার্গুরলা পাওয়া
থর্ক্তিত ক্ররত আমরা রাজধার্ী অঞ্চরল প্রিম হভরেরান্স ওরয়লক্াম হসন্টার থক্য়স্ক সম্পন্ন
ক্রার মরতা র্তু র্ উরিযাগগুরলারত হর্তৃত্ব হিয়া অবযা ত রােরবা। আজরক্র এই
আরলাক্সজ্জা থর্উ ইয়রক্নর হভরেরার্রির প্রথত আমারির অথবচল সমিরর্র
ন
প্রথতথর্থধত্ব ক্রর
ো তারির হিোয় হে আমরা প্রথতথির্ তারির ও তারির পথরবাররর পারশ িাক্রবা।"
হভরেরার্ থিবরসর স্বীক্ৃথতরত হেসব থবেযাত স্থার্গুরলা আরলাথক্ত ক্রা রব হসগুরলার মরধয
ররয়রে:
• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন হেড হসন্টার
• গভর্রন মাথরও এম. ক্ুওরমা থিজ
• ক্স্কুইজরক্া থিজ
• এইচ. ক্াল মযাক্ক্ল
ন
SUNY থবক্তর্ল্ং
• রাষ্ট্রীয় থশযা ভবর্

• আলরেড ই. ক্তিি হেে অথিস থবক্তর্ল্ং
• হেে হিয়ারগ্রাউন্ডস - প্রধার্ হগে ও এক্সরপা হসন্টার
• "েযাঙ্কথলর্ থড. রুজরভল্ট" থমড- াডসর্ থিজ
• গ্রযান্ড হসন্ট্রাল োথমর্াল
ন
- পারথশং স্কয়ার ভায়াডাক্ট
• অযালবাথর্ ইন্টারর্যাশর্াল এয়াররপােন হগেওরয়
• হলক্ প্লাথসড অথলম্পম্পক্ জাম্পম্পং ক্মরপ্লক্স
• MTA LIRR – হপর্ হেশরর্ ইে এন্ড হগেওরয়
থবেযাত স্থার্গুরলারক্ আরলাথক্ত ক্রার এই ক্াজটে অপাররশর্ থগ্রর্ লাইে (Operation Green
Light) র্ামক্ এক্টে র্তু র্ হেেবযাপী উরিযারগর অংশ ো NYS অযারসাথসরয়শর্ অব ক্াউথন্টজ
(NYS Association of Counties), NYS ক্াউথন্ট হভরেরার্ সাথভনস অথিসাস অযারসাথসরয়শর্
ন
(NYS County Veteran Service Officers' Association) এবং NYS ক্াউথন্ট এক্তক্সথক্উটেভস
অযারসাথসরয়শর্ (NYS County Executives' Association)-এর স রোথগতায় পথরচাথলত রয়
িারক্। এই ক্যারম্পইরর্র উরেশয রলা সবুজ আরলার প্রতীক্ী বযব াররর মধয থিরয় সব েুরগর
সামথরক্ হসবা প্রিারর্র প্রথত সমিরর্র
ন
এক্টে িৃশযমার্ প্রথতথর্থধত্ব প্রক্াশ ক্রা। এসব সবুজ
আরলা হসবা প্রিার্ক্ারী বযক্তিরির প্রথত থর্উ ইয়রক্নর অথবরাম অঙ্গীক্ারাবদ্ধতা হিোরর্ার
হযরে এক্টে সমিরর্র
ন
প্রিীপ থ রসরব ভূ থমক্া পালর্ ক্ররব।
NYS কাউবন্ট হভম্বেরার্ সাবভনস অবিসাস নঅোম্বসাবসম্বেের্-এর হপ্রবসম্বেন্ট জোসর্
বস্কর্ার (ইরাক যুম্বের হভম্বেরার্) িম্বলর্, "আথম আমার ক্থমউথর্টেরক্ থর্রয় এবং টেওগা
ক্াউথন্ট, এলথমরা, থসরাথক্উস, মর্ররা ক্াউথন্ট হিরক্ োরা এই আরলারক্ হেেবযাপী, এবং এের্
হেরের থবেযাত স্থার্গুরলার প্রথতটেরত েথিরয় থিরয়রের্ তারিররক্ থর্রয় গথবত।
ন মািা ন
সাওয়াররি, থেরির্ অযাক্ুয়াথরও এস্কয়ার, ও মাক্নাস মথলর্াথরও সরক্ার ও সমিরর্র
ন
হসরা
পোরয়র
ন
উজ্জ্বল িৃষ্টান্ত থ রসরব সথতযই িুরে উরেরের্। এই শক্তিশালী স্থার্ীয় উরিযাগ এের্
আমারির হেরের সমির্ন অজনর্ ক্রররে। আমরা হসবা প্রিার্ক্ারী বযক্তিরিররক্ সম্মার্ প্রিশর্ন
ক্রার এক্ই ক্মর্ লযয হশয়ার ক্থর। আমার অরর্রক্র সমির্ন পাওয়ার হসৌভাগয রয়রে, এবং
এের্ আথম আররা এক্জরর্র সমির্ন হপলাম। ধর্যবাি গভর্রন হ াক্ল। আমারির হভরেরার্রির
আররা ভারলাভারব হসবা হিয়ার জর্য স রোথগতামূলক্ হেক্সই প্ররচষ্টার হযরে এক্সরঙ্গ ক্াজ
ক্রার জর্য আথম প্রতযাশা রাথে।"
NYS অোম্বসাবসম্বেের্ অি কাউবন্টজ-এর এক্সিবকউটেভ বেম্বরক্টর বিম্বির্ হজ.
অোকুোবরও িম্বলর্, "আমারির হভরেরার্রির হসবা ও তযারগর উপর আরলাক্পাত ক্রার জর্য
হেেবযাপী ক্াউথন্টগুরলার সারি হোগ হিয়ায় এবং হভরেরার্রির তারির অক্তজত
ন সুথবধাসমূ ও

স ায়তা পাওয়া থর্ক্তিত ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্রলর অঙ্গীক্াররর জর্য আমরা তার প্রশংসা
ক্থর। অপাররশর্ থগ্রর্ লাইে বযক্তিরির, বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলা ও সরক্াথর হর্তৃবৃন্দরক্ হভরেরার্
ক্থমউথর্টের সিসযরির ক্ারে হপৌৌঁোরর্ার এবং আমরা হে তারির পারশ আথে এবং তারা
আমারির হিশ ও আমারির জীবর্োোরক্ সুরথযত রােরত ো ক্রররের্ হসসরবর জর্য আমরা
হে তারির প্রথত ক্ৃতজ্ঞ হসো তারিররক্ জার্ারর্ার এক্টে সুরোগ প্রিার্ ক্রর। এই হভরেরার্
থিবরস এবং আগামী থির্গুরলারত, আমরা স্বাধীর্তার জর্য সবথক্েু বাক্তজ রাো পুরুষ ও
মথ লারির জর্য আশা ও সমিরর্র
ন
প্রতীক্ থ রসরব সবুজ আরলা প্রিশরর্র
ন
হযরে সবাইরক্
আমারির সারি হোগ থিরত উৎসাথ ত ক্রথে।"
NYS কাউবন্ট এক্সিবকউটেভস অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র হপ্রবসম্বেন্ট মাকনাস হজ. মবলর্াবরও
িম্বলর্, "আমরা ক্েরর্াই এই আরমথরক্ার্ থ ররারির হসবা ও তযারগর পুররাপুথর মূলয থিরত
পাররবা র্া - থক্ন্তু আমরা তারির জর্য আররা ভারলা থক্েু ক্ররত পাথর। এক্সরঙ্গ, এক্টে ক্ৃতজ্ঞ
জাথতরক্ হসবা প্রিার্ক্ারী বযক্তিরির প্রথত আশা ও ক্ৃতজ্ঞতার থর্িশর্স্বরূপ
ন
আমরা এক্টে
আরলা প্রজ্জলর্ ক্রথে - হসইসারি থর্উ ইয়ক্নজরু ি ক্াউথন্টগুরলার তরি হিরক্ আমারির
হভরেরার্রির প্রিার্ ক্রা পথররষবা ও সংস্থার্গুরলার উপর আরলাক্পাত ক্রথে। ভবর্ ও
অবক্াোরমাগুলরক্ সবুজ আরলায় আরলাথক্ত ক্রর থর্উ ইয়রক্নর ক্াউথন্টগুরলার সারি হোগ
হিয়ার জর্য আমরা গভর্রন হ াক্লরক্ ধর্যবাি জার্াই, ো থর্উ ইয়ক্নরক্ আমারির
হভরেরার্রির হসরা হসবােুক্ু হিয়ার, তারির ক্িা হশার্ার, তারির ক্াে হিরক্ থশযা গ্র ণ ক্রার
ও তারিররক্ ধর্যবাি জার্ারর্ার জর্য আমারির িাথয়ত্ব িরণ ক্থররয় হিয়ার জর্য এক্টে
সক্তম্মথলত আরলাক্ প্রিীরপ পথরণত ক্রররে।"
এোিা গভর্রন হ াক্ল থর্উ বাথল্টরমারর রাজধার্ী অঞ্চরলর ওরয়লক্াম হসন্টারর হেরের প্রিম
হভরেরান্স ওরয়লক্াম হসন্টার থক্য়স্ক স্থাপর্ ক্রার হ াষণাও থিরয়রের্। এই র্তু র্ থক্য়স্ক
থবরশষাথয়ত তিয ও স ায়তা প্রিার্ ক্ররব এবং হভরেরার্রা উপেুি থবরবথচত রত পাররর্ এমর্
ক্মসূন থচ ও পথররষবাগুরলা সম্পরক্ন তারির জার্ার এক্টে হগেওরয় থ রসরব ক্াজ ক্ররব। এই
র্বথর্থমতন থক্য়স্কটে হভরেরার্রির ও তারির পথরবারগুরলার জর্য স্থার্ীয়, হেে, ও হিডাররল
পোরয়র
ন
হসবাগুরলা সম্পরক্ন সরচতর্তা বৃক্তদ্ধ ক্ররব।
DVS-এর এক্সিবকউটেভ হেপুটে বেম্বরক্টর হজাম্বেল ইভান্স িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেরে
সবপ্রিম
ন
হভরেরার্রির তরিযর থক্য়স্ক ততথর ক্রার হযরে গভর্রন হ াক্রলর হর্তৃরত্বর জর্য
আথম তারক্ সাধুবাি জার্াই। এই প্লযােিমটে
ন বতনমার্ হভরেরার্রিররক্ আমারির হেে ও
হিরশর হসবা ক্ররত থগরয় তারা হেসব সুথবধাসমূ অজনর্ ক্রররের্ হসগুরলা সম্পরক্ন
অযারক্সসরোগয তিয পাওয়ার এক্টে গুরুত্বপূণ সু
ন রোগ প্রিার্ ক্রর। DVS এবং এর অংশীিার
সংস্থাগুরলা থর্উ ইয়রক্নর আররা হবথশ হভরেরার্ পথরবাররর সারি সংেুি ওয়ার এবং তারিররক্
স ায়তা ক্রার জর্য এই থক্য়স্ক বযব াররর প্রতযাশা রারে।"
হভরেরার্, সাথভনস হমম্বার ও তারির পথরবাররর জর্য বতনমারর্ ক্মপরয 60টে অর্র্য হেে
সুথবধার বযবস্থা ররয়রে। এসব সুথবধার মরধয থশযাগত সুথবধা, এবং ক্মসংস্থার্
ন
সংক্রান্ত
স ায়তার জর্য অগ্রাথধক্ারমূলক্ অযারক্সস, হসবা প্রিারর্র সারি সম্পথক্নত অযমতার জর্য
হিয়া যথতপূররণ অযারক্সস, এবং আররা অরর্ক্ থক্েু অন্তভুি
ন ররয়রে। এই থক্য়স্ক এসব ক্মসূন থচ

সম্পরক্ন আররা তিয জার্ার এক্টে ক্ােক্র
ন ও হবাধগময উপায় প্রিার্ ক্রর, হসইসারি হেরের
সংস্থাগুরলার জর্য হভরেরার্রির সারি িরলাআপ ক্রার এবং তারা তারির সামথরক্ হসবার
মাধযরম অক্তজত
ন সব সুথবধা পারের্ তা থর্ক্তিত ক্রার এক্টে উপায় প্রিার্ ক্রর।
714,000 এরও হবথশ হভরেরার্ ও তারির পথরবার থর্উ ইয়ক্ন হেেরক্ থর্রজরির টেক্ার্া ক্রর
থর্রয়রের্, োরির মরধয আলবাথর্, ক্লথম্বয়া, থগ্রথর্, সারারোগা, হস্করর্ক্রেথড, হরর্রসলার,
ওয়াররর্, ও ওয়াথশংের্ ক্াউথন্টরত আর্ুমাথর্ক্ 64,000 জর্ বসবাস ক্ররর্। রাজধার্ী অঞ্চরলর
ওরয়লক্াম হসন্টারটে বেরর আর্ুমাথর্ক্ 500,000 িশর্ািীরক্
ন
স্বাগত জাথর্রয় িারক্ এবং এটে
ভ্রমণক্ারীরির জর্য এক্টে থর্রাপি ও স রজ অযারক্সসরোগয জায়গা ো থর্উ ইয়ক্ন হেরের
হভরেরার্রির প্রিম থক্য়স্ক-এর জর্য এক্টে আিশ অবস্থার্।
ন
এই উরিযারগর সারি অংশীিার রয় শ্রম থবভাগ (Department of Labor, DOL) হভরেরার্রিররক্
এর ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হসন্টারর অংশগ্র ণ ক্ররত আমন্ত্রণ জার্ারব। 2020 সারল েের্ সরাসথর
উপথস্থত রয় হসবা প্রিার্ ক্রা বন্ধ রয় থগরয়থেল, DOL তের্ অথবলরম্ব বযাপক্ পথরসরর
ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হসন্টার পথররষবা প্রিার্ ক্রা শুরু ক্ররথেল। আজ, গ্রা ক্রিররক্ ভাচুনয়াল
ক্যাথরয়ার হসন্টারর আমন্ত্রণ জার্ারর্া োয়, ো চাক্থর সন্ধার্ক্ারী এক্জর্ বযক্তির িযতা ও
অথভজ্ঞতার সারি থমরল োয় এমর্ চাক্থরর হোোঁজ হিয়ার জর্য শক্তিশালী ক্ৃক্তেম বুক্তদ্ধমত্তা দ্বারা
চাথলত উন্নত প্রেুক্তি বযব ার ক্রর িারক্।
বর্উ ইেকন হিম্বের শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার রিােন া বরোরের্ িম্বলর্, "প্ররয়াজরর্র সমরয়
আমারির জাথতর হসবা ক্রার জর্য আমরা আমারির হভরেরার্রির ক্ারে থচরঋণী। থর্উ ইয়ক্ন
হেরের শ্রম থবভাগ হভরেরার্রির স সব ক্ম ন ীর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ তারির ক্যাথরয়াররর
লযযরক্ বাস্তরব পথরণত ক্রার জর্য পথররষবা ও স ায়তা প্রিার্ ক্রর িারক্। আমারির থ ররারা
োরত তারির জর্য লভয প্রথতটে সংস্থার্ অযারক্সস ক্ররত পাররর্ তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য এই
থডক্তজোল থক্য়স্ক থর্উ ইয়রক্নর অঙ্গীক্ারবদ্ধতার এক্টে অংশ।"
হভরেরার্রির সুথবধাসমূ সম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য, অর্ুগ্র ক্রর 888-838-7697 র্ম্বরর
হিার্ ক্রর অিবা ওরয়বসাইরে থগরয় থর্উ ইয়ক্ন হেরের থডথভশর্ অব হভরেরান্স সাথভনরসস (Division
of Veterans' Services)-এর এক্জর্ হভরেরান্স হবথর্থিেস অযাডভাইজররর সারি অযাপরয়ন্টরমন্ট থর্র্।
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