
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হভম্বেরার্ বিিম্বে হভম্বেরার্ম্বির ও তাম্বির পবরিাম্বরর েুরক্ষা ও ে ায়তা প্রিাম্বর্র জর্ে 

গভর্ নর হ াকম্বলর আইবর্ পোম্বকম্বজ স্বাক্ষর  

  

S.7124A/A.7388B আইর্টে বভম্বয়তর্াম যুম্বের েমম্বয় হেিায় বর্ম্বয়াজজত িাকা 

হভম্বেরাম্বর্র েংজ্ঞাম্বক েমি নর্ কম্বর  

  

S.3623/A.7514 আইর্টে োমবরক িাব র্ীম্বত কম নরত স্বামী িা স্ত্রী োমবরক স্থার্ান্তম্বরর 

েমু্মখীর্  ম্বল হেম্বক্ষম্বে স্ত্রী িা স্বামীর জর্ে হিকারত্ব েংক্রান্ত েুবিধােমূ  গ্র ণ করার 

অর্ুমবত হিয়  

  

S.701A/A.1140A আইর্টে এই হেম্বের েি মব লা হভম্বেরার্ম্বক খুুঁম্বজ হির করা, 

তাম্বিরম্বক বেক্ষা প্রিার্ করা, এিং েমি নর্ হিয়ার হক্ষম্বে বিবভের্ অি হভম্বেরান্স 

োবভনম্বেে (Division of Veterans' Services)-হক েমি নর্ হিয়া ও ে ায়তা করার জর্ে 

মব লা হভম্বেরার্ম্বির জর্ে পরামে ন কবমটে (Women Veterans Advisory Committee) 

গঠর্ কম্বর  

  

S.3638/A.7472 আইর্টে হভম্বেরার্ম্বির কম নেংস্থার্ েংক্রান্ত েুম্বযাগ-েুবিধা েম্পবকনত 

একটে োস্ক হ াে ন প্রবতষ্ঠা কম্বর  

  

S.2977A/A.6100A আইর্টে গৃ  ীর্ম্বির আশ্রয়ম্বকন্দ্র ও র্াবে নং হ ামগুম্বলার জর্ে 

তাম্বির িাবেন্দারা হভম্বেরার্ বকর্া তা বর্ণ নয় করা আিেেক কম্বরম্বে যাম্বত তাম্বিরম্বক 

েুম্বযাগ-েুবিধার োম্বি েংযুক্ত কম্বর হিয়া যায়  

  

S.7125/A.2658 আইর্টে ওম্বয়েম্বেোর কাউবিম্বক হভম্বেরার্ম্বির েংস্থাগুম্বলার জর্ে 

ব  মওকু  কম্বর হিয়ার অর্ুমবত প্রিার্ কম্বর  

  

S.6452/A.3920 আইর্টে হভম্বেরার্ম্বির ও বরজাবভনেম্বির ড্রাইবভং লাইম্বেন্স পাওয়ার িা 

র্িায়ম্বর্র জর্ে আম্বিির্ করম্বল েুম্বযাগ-েুবিধা েম্পবকনত তিে পাওয়ার েুম্বযাগ কম্বর 

হিয়  

  



S.5245A/A.6249A আইর্টে িাবয়ত্ব পালম্বর্ েজক্রয় িাকা োবভনে হমোরম্বির স্বামী িা স্ত্রী 

ও েন্তার্ম্বির জর্ে SUNY ও CUNY-হত হেম্বের অভেন্তম্বর অিস্থার্রত ব ম্বেম্বি টেউের্ 

অিো ত রাখার েুম্বযাগ কম্বর হিয়  

  

S.5743A/A.6528A আইর্টে হযেি বেক্ষািীর িািা িা মা অিিা অবভভািক োমবরক 

আম্বিম্বের অধীম্বর্ এই হেম্বে স্থার্ান্তর  ম্বের্, তাম্বির জর্ে অম্বপক্ষাকৃত দ্রুত সু্কম্বল 

ভবতন  ওয়ার েুম্বযাগ কম্বর হিয়  

  

S.5543A/A.7685 আইর্টে MERIT স্কলারবেপ পাওয়ার উপযুক্ততা েম্প্রোরণ কম্বর  

  

S.763/A.5447 আইর্টে বেবভল োবভনম্বে বর্ম্বয়াগ ও পম্বিান্নবতর হক্ষম্বে িাড়বত হক্রবিে 

পাওয়ার জর্ে হভম্বেরার্ম্বির উপযুক্ততা েম্প্রোরণ কম্বর  

  

S.6535/A.4089 আইর্টে হ বর অপাম্বরেরম্বির জর্ে ইউবর্ ম ন পবরধার্কারী সেবর্ক, 

র্াবিক ও হমবরর্ম্বির ব  োড়া পারাপার করার অর্ুমবত হিয়  

  

োম্প্রবতক েমম্বয় হরভাম্বরন্ড বভবভয়ার্া বি হকাম্ব র্-এর বর্উ ইয়কন হেম্বের বিবভের্ 

অি হভম্বেরান্স োবভনম্বেে-এর বিম্বরক্টর ব ম্বেম্বি বর্ম্বয়াম্বগর পর এটে ঘেম্বে  

  

েবি এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হভটেরার্টের ও তাটের পথরবাটরর সুরক্ষা ও স ায়তা প্রোটর্র জর্য 

এক্টে আইথর্ পযাটক্টজ স্বাক্ষর ক্টরটের্  

  

"আমাটের সক্রিয় সাথভনস সেসয ও হভটেরার্রা আমাটের গণতন্ত্র ও স্বাধীর্তাটক্ সুরথক্ষত রাখার 

নর্থতক্ োথয়ত্ব পালর্ ক্টরটের্, এবং এখর্ আমাটের োথয়ত্ব  টলা তাটেরটক্ ও তাটের 

পথরবারগুটলাটক্ স ায়তা ক্রা," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আজ এই থবলগুটলাটত স্বাক্ষর 

ক্টর এগুটলাটক্ আইটর্ পথরণত ক্রার মাধযটম, আমরা হভটেরার্টের এবং সক্রিয়ভাটব োথয়টত্ব 

থর্টয়াক্রজত সামথরক্ বাথ র্ীর সেসযরা যাটত থর্টজটের ও তাটের পথরবারগুটলার সবটেটয় 

ভাটলাভাটব হেখাট ার্া ক্রার জর্য তাটের প্রটয়াজর্ীয় সুথবধাসমূ  ও সংস্থার্গুটলা, এবং তাটের 

পথরথস্থথতর জর্য আব যক্ র্মর্ীয়তা পার্ তা থর্ক্রিত ক্রটত পেটক্ষপ গ্র ণ ক্রথে। থর্উ 

ইয়টক্নর হভটেরার্রা আমাটের পাট  ো াঁথিটয়থেটলর্, আর আমরা তাটের পাট  ো াঁিাটর্া 

অবযা ত রাখটবা।"  

  

S.7124A/A.7388B আইর্টে থভটয়তর্াম যুদ্ধ শুরুর তাথরখ 28 হেব্রুয়াথর, 1961 হিটক্ পথরবতনর্ 

ক্টর 1 র্টভম্বর, 1955 ক্টরটে। এই পথরবতনর্ হেডাটরল ও হেে সরক্ার ক্তত নক্ স্বীক্ত ত পূটব নর 

তাথরটখরও আটগ থভটয়তর্াম প্রজাতটন্ত্র আটমথরক্ার্ সামথরক্ বাথ র্ীর উপথস্থথতর থবষয়টে 

স্বীক্ার ক্টর। এই র্তুর্ আইর্ স্বাক্ষটরর মধয থেটয়, থর্উ ইয়ক্ন হেটের আইর্ হেডাটরল 

সরক্ারটক্ হমটর্ েলটে এবং থর্উ ইয়ক্ন হেটের থভটয়তর্াম হভটেরার্রা যাটত যুটদ্ধর সমটয় 

োথয়ত্ব পালর্ ক্রার ক্ারটণ তাটের প্রাপয স্বীক্ত থত পার্ তা থর্ক্রিত ক্রটব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fgovkathyhochul%2Falbums%2F72157720183999695&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1a29f7a3f8c4477de09808d9a5303ece%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637722448908492937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wb8jULZMG7woAqbrfyoWLwMQi3XTenftlaMIGb%2FLfmo%3D&reserved=0


  

S.3623/A.7514 আইর্টে হযসব বযক্রি সামথরক্ আটেট র ক্ারটণ স্থার্ান্তর  ওয়া স্বামী বা স্ত্রীটক্ 

সঙ্গ হেয়ার উটেট য হস্বচ্ছায় থর্টজটের োক্থর হেটি থেটয়টের্ তাটের হবক্ারত্ব সংিান্ত 

সুথবধাসমূ  পাওয়ার জর্য হযাগয  ওয়ার থবষয়টে থর্ক্রিত ক্রটব।  

  

S.701A/A.1140 আইর্টে মথ লা হভটেরার্টের জর্য পরাম নক্ ক্থমটে নতথর ক্রটে যার উটে য 

 টব থর্উ ইয়ক্ন হেটের সব মথ লা হভটেরার্টক্ খুাঁটজ হবর ক্রা, থ ক্ষা প্রোর্ ক্রা, ও তাটের 

পক্ষাবলম্বর্ ক্রার জর্য থডথভ র্ অব হভটেরান্স সাথভনটসসটক্ সমি নর্ ও স ায়তা প্রোর্ ক্রা। 

এই ক্থমটে বারজর্ সেসয থর্টয় গটিত  টব: গভর্ নর েয়জর্টক্, থসটর্টের অস্থায়ী হপ্রথসটডন্ট 

েুইজর্টক্, অযাটসম্বথলর স্পিক্ার েুইজর্টক্, থসটর্টের সংখযালঘু অংট র হর্তা এক্জর্টক্, 

এবং অযাটসম্বথলর সংখযালঘু অংট র হর্তা এক্জর্টক্ থর্টয়াগ থেটবর্। থর্টয়াগপ্রাপ্তটক্ অব যই 

হক্াটর্া  াখার, হযমর্ থরজাভন  াখার, এমর্ মথ লা হভটেরার্  টত  টব, থযথর্ সম্মাটর্র সাটি 

অবসর গ্র ণ ক্টরটের্ অিবা থযথর্ উপযুিতার  তন পূরণ ক্টরর্।  

  

S.3638/A.7472 আইর্টে হভটেরার্টের ক্ম নসংস্থাটর্র সুটযাগ সম্পথক্নত এক্টে োস্ক হোস ন 

প্রথতষ্ঠা ক্টর। এই গ্রুপটে বাথষ নক্ভাটব প্রক্া য শুর্াথর্র আটয়াজর্ ক্রার ও হেে থক্ভাটব 

হভটেরার্টের অি নপূণ ন ক্ম নসংস্থাটর্র সুটযাগ খুাঁটজ হপটত ও ধটর রাখটত সা াযয ক্রটত পাটর হস 

সম্পথক্নত সুপাথর মালা আইর্ প্রণয়র্ক্ারী সংস্থার ক্াটে প্রোটর্র োথয়ত্ব পালর্ ক্রটব। এই 

োস্ক হোস ন হেে সরক্ার, হবসরক্াথর খাত ও উচ্চ থ ক্ষা প্রথতষ্ঠার্গুটলার হেক্ট াল্ডারটের 

থর্টয় গির্ ক্রা  টব।  

  

S.2977A/A.6100A আইর্টে সব র্াথস নং হ াম, অযাথসটেড থলথভং েযাথসথলটে বা গত  ীর্টের 

আশ্রয়টক্টের জর্য ভথতন বা আবাসটর্র অন্তভুনক্রি েরটম হলাক্জর্টক্ তারা বা তাটের স্বামী বা 

স্ত্রী ক্খটর্া সামথরক্ বাথ র্ীটত ক্ম নরত থেটলর্ থক্র্া তা ক্রজটেস ক্রার থবষয়টে আব যক্ 

ক্টরটে। হভটেরার্টের অিবা হভটেরার্টের স্বামী বা স্ত্রীটের  র্াি ক্রা হেটের জর্য এসব 

বযক্রিটক্ তাটের অক্রজনত ও প্রাপয সুথবধাগুটলা হপটত সা াযয ক্রার সুটযাগ ক্টর হেয়।  

  

S.7125/A.2658 আইর্টে ওটয়েটেোর ক্াউথন্টটক্ হভটেরার্টের সংস্থাগুটলার জর্য থর্থেনষ্ট 

থক্েু থে মওকু্ে ক্টর হেয়ার অর্ুমথত প্রোর্ ক্টর। এই মওকু্ে এলাক্ার মটধয হভটেরার্টের 

হপােগুটলা গটি হতালা ও উন্নত ক্রা স জতর ক্টর যাটত হভটেরার্রা সক্রিয় বাথ র্ীর সেসয 

থ টসটব োথয়ত্ব পালটর্র সমটয়র মটতাই এক্টে ক্থমউথর্টের অং   ওয়ার অর্ুভূথতর অথভেতা 

হপটত সক্ষম  র্।  

  

S.6452/A.3920 আইর্টে হভটেরার্টের ও থরজাথভনেটের ড্রাইথভং লাইটসন্স পাওয়ার জর্য বা 

র্বায়টর্র জর্য আটবের্ ক্রার পটর সুটযাগ-সুথবধা সম্পথক্নত তিয পাওয়ার সুটযাগ প্রোর্ ক্টর। 

এটে হভটেরার্টের হেডাটরল ও হেে আইটর্র অধীটর্ তারা পাওয়ার অথধক্ারী  টত পাটরর্ 

এমর্ সুথবধাগুটলা সম্পটক্ন সটেতর্  ওয়ার থবষয়টে থর্ক্রিত ক্রটব।  

  



S.5245A/A.6249 আইর্টে থর্উ ইয়টক্ন স্থার্ান্তর  ওয়ার পটর সক্রিয়ভাটব োথয়ত্ব পালর্ক্ারী 

বাথ র্ীর সেসযটের স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তার্টের জর্য SUNY ও CUNY-এর ক্টলজগুটলাটত হেটের 

অভযন্তটর অবস্থার্ক্ারী থ টসটব টেউ র্ অবযা ত রাখার সুটযাগ প্রোর্ ক্টর।  

  

S.5743A/A.6528 আইর্টে সামথরক্ আটেট র অধীটর্ স্থার্ান্তর  ওয়া সামথরক্ বাথ র্ীর 

সেসযটের পথরবাটরর থ শুরা হযসব সু্কটলর থ ক্ষািী  টত যাটচ্ছ হসসব সু্কটল তাটেরটক্ 

প্রািথমক্ভাটব ভথতন  ওয়ার সুটযাগ ক্টর থেটব। এই অথগ্রম ভথতন সাবলীলভাটব স্থার্ান্তর থর্ক্রিত 

ক্টর এবং সু্কল বষ ন েলাক্ালীর্ সমটয় ক্লাস থমস ক্রা ও হক্াস ন পথরবতনর্ ক্রার মার্থসক্ োপ 

হিটক্ মুক্রি হেয়।  

  

S.5543A/A.7685 আইর্টে বাথ র্ীর সেসযটের সন্তার্ ও স্বামী বা স্ত্রীর জর্য স্কলারথ প পাওয়ার 

উপযুি  ওয়ার জর্য 2 আগে, 1990 তাথরটখ এবং তারপটর সামথরক্ োথয়ত্ব পালর্রত অবস্থায় 

িাক্ার বতনমার্  তনটে অপসারণ ক্রার মাধযটম হেটের থমথলোথর এর্ যান্সড থরক্গথর্ র্, 

ইর্টসথন্টভ এন্ড টিথবউে (Military Enhanced Recognition, Incentive and Tribute, MERIT) 

স্কলারথ পটক্ থর্ ত ও অক্ষম  টয় যাওয়া বাথ র্ীর সেসযটের সব পথরবাটরর জর্য লভয ক্টর 

হেয়ার মাধযটম এটেটক্ সম্প্রসারণ ক্টরটে।  

  

S.763/A.5447 আইর্টে শুধ ুক্মবযাে হভটেরার্রা হিথডে অজনর্ ক্রটত পারটব এই সীমাবদ্ধতা 

অপসারণ ক্রার মাধযটম বাথ র্ীটত োথয়ত্ব পালর্ক্ারী সব পুরুষ ও মথ লাটক্ থসথভল সাথভনটস 

থর্টয়াগ ও পটোন্নথতর জর্য হিথডে অজনটর্র সুটযাগ ক্টর হেয়।  

  

S.6535/A.4089 আইর্টে হক্াটর্া ক্াউথন্টর তত্ত্বাবধার্ক্ারী হবাডনটক্ উি ক্াউথন্টর মটধয 

েলােলক্ারী হেথরগুটলার জর্য যুিরাটের স স্ত্র বাথ র্ীর হযটক্াটর্া ইউথর্েম নধারী সেসযটক্ 

তাটের তাথলক্াভুক্রির সমটয় থবর্ামূটলয পথরব র্ সুথবধা প্রোর্ ক্রা আব যক্ ক্রার সুটযাগ 

ক্টর হেয়। এই থে মওকু্ে আমাটের হেট র হসবাক্ারী পুরুষ ও মথ লাটের প্রথত ক্ত তেতার 

প্রক্া ।  

  

বেম্বর্ম্বের েংখোগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা অোজিয়া ে্েুয়ােন-কাজজন্স িম্বলর্, "হভটেরার্টের 

ক্র্যা ও হবার্ থ টসটব সব হভটেরাটর্র জর্য আমার অন্তটর এক্টে থবট ষ স্থার্ রটয়টে। 

আমাটের হভটেরার্ ও সক্রিয় সামথরক্ বাথ র্ীর ক্মীরা আমাটের জাথতর স্বাধীর্তা রক্ষা ও 

সংরক্ষটণর জর্য সা সী তযাগ স্বীক্ার ক্টরটের্। তারা হসবা ক্রার আ বাটর্ সািা থেটয়টের্ 

এবং আমরা তাটের প্রথত ক্ত তেতার ঋটণ আবদ্ধ। হভটেরার্টের জর্য তাটের অক্রজনত এই 

পথরটষবা ও স ায়তা প্রোটর্ সা াযয ক্রটত হভটেরার্ থেবটস এই থবল পযাটক্টজ স্বাক্ষর ক্রায় 

আথম গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাে জার্াটত োই। হভটেরার্টের র্াগথরক্ জীবটর্ থেটর আসাটক্ 

স জতর ক্রাো থসটর্টের গণতাথন্ত্রক্ সংখযাগথরষ্ঠ অংট র এক্টে  ীষ ন অগ্রাথধক্ার, এবং এই 

থবলগুটলা হসটেটক্ এথগটয় থর্টয় যাটব।"  

  

বেম্বর্ের জর্ ই. ব্রুক িম্বলর্, "এই থেটর্ আমরা আমাটের স স্ত্র বাথ র্ীর হভটেরার্ থ টসটব 

সবটেটয় সম্মার্জর্ক্ উপাটয় আমাটের হেট র হসবা ক্টর যাওয়া বযক্রিটের স্বীক্ত থত হেয়ার 

জর্য িামথে। এসব পুরুষ ও মথ লা আটমথরক্ার্ থ টসটব আমরা হয স্বাধীর্তা উপটভাগ ক্রথে 



তার সুরক্ষার জর্য থর্টজটের থর্টয়াক্রজত ক্টরটের্ এবং হভটেরান্স ক্থমটের সভাপথত থ টসটব 

NYS থসটর্টে তাটের পটক্ষ ো াঁিাটত হপটর আথম থর্টজটক্ ভাগযবার্ মটর্ ক্রথে। আমাটের 

হভটেরার্টের এই অর্র্য োথ োগুটলার থেটক্ র্জর হেয়ায় এবং এই গুরুত্বপূণ ন 

হলক্রজসটল র্গুটলাটক্ স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরণত ক্রার মাধযটম তাটের প্রথত সম্মার্ প্রে নর্ 

ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্টলর প্র ংসা ক্থর।"  

  

বেম্বর্ের হেবল বি. মাম্বয়র িম্বলর্, "হভটেরার্টের সংস্থাগুটলা আমাটের হভটেরার্ 

ক্থমউথর্টেটক্ হসবা হেয়ার হক্ষটে এক্টে গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্টর। এই আইর্, আথম 

থসটর্টে যার পতষ্ঠটপাষক্তা ক্টরথেলাম, ওটয়েটেোর ক্াউথন্টটক্ হভটেরার্টের সংস্থাগুটলার 

মূলধর্ উন্নয়টর্র সাটি সম্পথক্নত থে মওকু্ে ক্রার অর্ুমথত প্রোর্ ক্রটব এবং তাটের সুটযাগ-

সুথবধার হক্ষটে থবথর্টয়াগ ক্রাো তাটের জর্য স জতর ক্রটব -- যার মটধয বয়স্ক হভটেরার্টের 

জর্য অযাটেসটযাগযতা বতক্রদ্ধ ক্রাও অন্তভুনি রটয়টে। হভটেরার্টের এক্ক্রেত  ওয়া এবং সক্রিয় 

োথয়ত্ব পালটর্র সমটয় তাটের মটধয সংটযাটগর অর্ুভূথত থেল হসো বজায় রাখার সুটযাগ ক্টর 

থেটত এসব জায়গা অপথর ায ন। যথেও আমরা ক্খটর্াই তাটের হসবার ঋণ পথরট াধ ক্রটত 

পারটবা র্া, আথম আর্ক্রিত হয এই র্তুর্ আইর্টের মাধযটম আমরা তাটেরটক্ স ায়তা ক্রটত 

পারটবা। আমার অযাটসম্বথল পােনর্ার, অযাটসম্বথল সেসয র্াটের সাটয়ঘ, এবং গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্লটক্ এই প্রটেষ্টায় স ায়তা ক্রার জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  

  

বেম্বর্ের অোন্্ডর ুহগাউর্ারম্বিজ িম্বলর্, "আমাটের হভটেরার্রা তাটের যুদ্ধ সংিান্ত অবস্থা 

থর্থব নট টষ অটর্ক্ হবথ  ধর্যবাে পাওয়ার অথধক্ারী। যখর্ তারা হেট  থেটর আটসর্ এবং 

সরক্াটরর থবথভন্ন পয নাটয় ক্াজ ক্রার মাধযটম জর্গটণর হসবা ক্রা অবযা ত রাটখর্, তাটের 

জর্য হসবায় থর্টয়াক্রজত িাক্াটক্ স জতর ক্রটত আমাটের উথেত তাটের জর্য এক্ই সুটযাগ-

সুথবধার বযবস্থা ক্টর হেয়া। এই থবষয়টেটক্ অগ্রাথধক্ার হেয়ায় আথম গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাে 

জার্াই।"  

  

বেম্বর্ের বপোর  ারখাম িম্বলর্, "আমাটের হভটেরার্ ও তাটের পথরবাটরর সেসযরা 

হেডাটরল ও হেে আইর্ অর্ুযায়ী লভয সক্ল উচ্চ-মাটর্র সুটযাগ-সুথবধা পাওয়ার অথধক্ার 

রাটখর্। স্বাস্থযটসবা প্রোর্ক্ারী ও আবাসর্ হসবা প্রোর্ক্ারীটের জর্য তাটের ভথতন েরটম 

হক্াটর্া বযক্রির হভটেরার্  ওয়া সম্পথক্নত অবস্থা অন্তভুনি ক্রা থর্ক্রিত ক্রা আমার থবলটেটত 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাে জার্াই। অটর্টক্র জর্য, এটে স্বাস্থযটসবা 

ক্ভাটরটজর লভযতা বতক্রদ্ধ ক্রটব এবং যিাযি পথরটষবাগুটলার জর্য উপযুিতা থর্ণ নয় ক্রটত 

সা াযয ক্রটব—এক্টে সাধারণ প্রশ্ন যা আমাটের হভটেরার্টের ক্লযাটণ স ায়তা ক্রটব এবং 

েীঘ ন হময়াটে জীবর্ রক্ষা ক্রটব।"  

  

বেম্বর্ের অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "স স্ত্র বাথ র্ীটত আমাটের হেট র হসবায় থর্টয়াক্রজত 

িাক্া মথ লারা এক্টে ক্ত তে ক্থমউথর্টের শ্রদ্ধার হেটয় হবথ  থক্েু অজনর্ ক্টরটের্, তাটের 

বাথিটত থেটর আসার পটর তাটেরটক্ স ায়তা ক্রটব এমর্ ক্ম নসূথে ও পথরটষবায় অযাটেস 

পাওয়ার অথধক্ার তারা অজনর্ ক্টরটের্। প্রায় হক্ষটেই, মথ লা হভটেরার্রা তাটের জর্য লভয 

পথরটষবাগুটলা অযাটেস ক্রটত প্রথতবন্ধক্তার সম্মুখীর্  র্, এবং আমাটের থ টরাটের সবাইটক্ 

হসবা হেয়ার হক্ষটে সরক্ার থ টসটব আমাটের আটরা ভাটলাভাটব োথয়ত্ব পালর্ ক্রার প্রটয়াজর্ 



রটয়টে। হেেবযাপী মথ লা হভটেরার্টের স ায়তা ও সমি নর্ প্রোটর্র জর্য থর্উ ইয়টক্নর প্রিম 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ মথ লা হভটেরার্টের জর্য পরাম নক্ ক্থমটে গির্ক্ারী আইটর্র পতষ্ঠটপাষক্তা 

ক্রটত হপটর আথম গথব নত, এবং এটেটক্ স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরণত ক্রা এবং আমাটের 

হক্াটর্া হভটেরার্ যাটত োাঁক্টো াঁক্র থেটয় বাে পটি র্া যার্ তা থর্ক্রিত ক্রায় আথম গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্টলর প্রথত ক্ত তে।"  

  

বেম্বর্ের এলাইজা  হরইখবলর্-হমলবর্ক িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হভটেরার্টের সম্মার্ ক্টর এবং 

এখাটর্ পুটরা হেট র মটধয হভটেরার্টের জর্য সবটেটয়  ক্রি ালী থক্েু স ায়তামূলক্ ক্ম নসূথে 

রটয়টে। েুভনাগযব ত, বহু হভটেরার্ তাটের জর্য লভয থবস্তত ত পথরসটরর পথরটষবা, স ায়তা, ও 

সুটযাগ-সুথবধা সম্পটক্ন সটেতর্ র্র্। আথম এই থবটলর পতষ্ঠটপাষক্তা ক্রটত হপটর গথব নত যা 

DMV-এর জর্য হভটেরার্টেরটক্ থর্উ ইয়টক্ন তাটের জর্য লভয ক্ম নসূথেগুটলা বুঝটত সা াযয 

ক্রাটক্ আব যক্ ক্টরটে, এবং DMV-এর জর্য হভটেরার্টের হযাগাটযাটগর তিয থডপােনটমন্ট 

অব হভটেরান্স সাথভনটসস-এর ক্াটে হপ ৌঁটে হেয়াও আব যক্ ক্টরটে। যথেও হভটেরার্টের 

ক্াটে হপ ৌঁোটর্ার জর্য এখটর্া অটর্ক্ থক্েু ক্রার আটে, েুলবটের এই র্তুর্ েুল আটরা হবথ  

সংখযক্ হভটেরার্টক্ তাটের প্রাপয সুটযাগ-সুথবধা ও পথরটষবার সাটি সংযুি  টত সা াযয 

ক্রটব। অযাটসম্বথলটত এই থবলটে উত্থাপর্ ক্রায় অযাটসম্বথল সেসয হজেথর থডটর্াউইেটজর 

প্রথত এবং এই গুরুত্বপূণ ন আইটর্ স্বাক্ষর ক্রায় গভর্ নর হ াক্টলর প্রথত আথম ক্ত তেতা প্রক্া  

ক্রথে।"  

  

বেম্বর্ের হজমে হস্কাউব ে িম্বলর্, "আমরা ইটতামটধয আমাটের সামথরক্ বাথ র্ীর 

সেসযটের ক্াটে অটর্ক্ হবথ  থক্েু হেটয় িাথক্, এবং তাটের পথরবারগুটলার থস্থথত ীল ও 

স ায়তাপ্রাপ্ত অর্ুভব ক্রা থর্ক্রিত ক্রটত তাটের হে ি-ঝাাঁপ ক্রার প্রটয়াজর্  ওয়া উথেত র্য়। 

থ ক্ষািীটের জর্য তাটের হপাটে হপ ৌঁোটর্ার আটগই সু্কটল থর্বন্ধর্ ক্রার সুটযাগ ক্টর হেয়ার 

মাধযটম, আমরা তাটের ভথবষযত সােটলযর পি থর্ম নাণ ক্রথে। আমাটের সামথরক্ বাথ র্ীর 

সেসযটের পথরবারগুটলার প্রথত র্যায়সঙ্গত আেরটণর জর্য আথম গভর্ নর হ াক্টলর প্রথত 

ক্ত তেতা প্রক্া  ক্রথে।"  

  

বেম্বর্ের রি ওেন িম্বলর্, "আেগাথর্স্তাটর্ অপাটর র্ এর্থডউথরং থিডম (Operation 

Enduring Freedom)-এর এক্জর্ হভটেরার্ থ টসটব, আথম আমাটের হেট র হসবা ক্রটত থগটয় 

আমাটের হভটেরার্রা ও তাটের পথরবারগুটলা হয তযাগ স্বীক্ার ক্টরটে হস সম্পটক্ন আমার 

প্রতযক্ষ োর্ রটয়টে। এক্টে হেে থ টসটব আমাটের জর্য এখাটর্ থর্জ হেট  সামথরক্ বাথ র্ীর 

সেসযটের পথরবারগুটলাটক্ প্রটয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্রোর্ ক্রা এবং আমাটের স স্ত্র বাথ র্ী হিটক্ 

হবর  টয় আসার পটর হভটেরার্টের সেল  ওয়ার প্রথতটে সুটযাগ ক্াটজ লাগাটত আমাটের 

স ায়তা ক্রার থবষয়টে থর্ক্রিত ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। এই গুরুত্বপূণ ন আইর্গুটলার মটধয 

েুইটে আইটর্র পতষ্ঠটপাষক্তা ক্রটত হপটর আথম গথব নত এবং আমাটের হভটেরার্টেরটক্ তাটের 

সামথরক্ বাথ র্ী তযাগ ক্রার পটরর ক্যাথরয়াটর সা াযয ক্রার উপর হজার হেয়ায় থর্উ ইয়ক্ন 

হেেটক্ সাধুবাে জার্াই।"  

  

অোম্বেেবল েিেে বিবি িোম্বরে িম্বলর্, "ঐথত াথসক্ ক্াল হিটক্ আমরা হভটেরার্ থেবটস 

আমাটের হেট র প্রথতরক্ষার জর্য তযাগ স্বীক্ার ক্রা সামথরক্ বাথ র্ীর সেসয ও তাটের 



পথরবারটের প্রথত সম্মার্ জাথর্টয় আসথে, তাই আথম থবট ষভাটব আর্ক্রিত হয MERIT 

স্কলারথ প ক্ম নসূথের উপযুিতা সম্প্রসারটণর জর্য আমার উত্থাপর্ ক্রা আইটর্র পা াপাথ  

NYS আইটর্র অধীটর্ থভটয়তর্াম যুদ্ধ শুরুর তাথরখ 28 হেব্রুয়াথর, 1961 হিটক্ পথরবতনর্ ক্টর 

1 র্টভম্বর, 1955 ক্রার আইটর্ স্বাক্ষর ক্টর তাটের হসবাোর্টক্ থর্উ ইয়ক্ন হেটের আটরা 

এক্বার স্বীক্ার ক্টর হর্য়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল আজটক্র থের্টেটক্ হবটে থর্টয়টের্। এই 

উভয় থবল আমাটের আটরা হবথ  সংখযক্ হভটেরার্ ও তাটের পথরবারটক্ হেটের গুরুত্বপূণ ন 

সুথবধাসমূ  অযাটেস ক্রার সুটযাগ প্রোর্ ক্রটব। গুরুতরভাটব ও স্থায়ীভাটব অক্ষম  টয় যাওয়া 

হভটেরার্ এবং তাটের উপর থর্ভনর ীলটের, MIA থ টসটব গণয  ওয়া বাথ র্ীর সেসযটের উপর 

থর্ভনর ীলটের, এবং আটরা হবথ  হগাল্ড োর পথরবাটরর জর্য উপযুিতা বতক্রদ্ধ ক্রটত MERIT 

স্কলারথ প সম্প্রসারটণর ক্াজটে অটর্ক্ থের্ ধটর পটি থেল। আথম আ াবােী হয এসব 

পথরবতনর্ ইটতামটধয এক্ অথবশ্বাসয েিা মূলয পথরট াধ ক্রা আমাটের হভটেরার্টের ও তাটের 

পথরবাটরর সেসযটের তাটের থ ক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়র্ ক্রটত উৎসাথ ত ক্রটব।"  

  

অোম্বেেবল েিেে বপোর অোম্বিে, জুবর্য়র িম্বলর্, "থসথভল সাথভনটস থর্টয়াগ ও পটোন্নথতর 

হক্ষটে হিথডে অজনটর্র জর্য সব হভটেরার্টক্ সমার্ সুটযাগ প্রোর্ক্ারী আইটর্র পতষ্ঠটপাষক্ 

 টত হপটর আথম গথব নত। আমাটের েমৎক্ার এই জাথতর হসবা ও সুরক্ষার জর্য হস্বচ্ছাটসবী 

 ওয়া আমাটের সা সী পুরুষ ও মথ লারা এসব সুটযাগ-সুথবধা পাওয়ার অথধক্ারী। এই থবলটেটত 

স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরণত ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্লটক্ সাধুবাে জার্াই।"  

  

অোম্বেেবল েিেে এিওয়ািন ব্রাউর্ম্বেইর্ িম্বলর্, "এই হভটেরার্ থেবটস আমাটের হেট র 

হসবায় থর্টয়াক্রজতটের প্রথত সম্মার্ প্রে নর্ ক্রার এই সমটয়, সামথরক্ বাথ র্ীর সেসযটের 

পথরবাটরর জর্য সু্কটল তাথলক্াভুি  ওয়া স জতর ক্রার থবলটে স্বাক্ষথরত  টয় আইটর্ পথরণত 

 টত হেটখ আথম গথব নত। এই আইর্ সামথরক্ বাথ র্ীর সেসযটের পথরবারগুটলার সু্কটল ভথতনর 

হক্ষটে সম্মুখীর্  ওয়া অর্র্য েযাটলঞ্জগুটলা েরূ ক্রটত সা াযয ক্রটব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেেটক্ 

থর্টজটের টিক্ার্া মটর্ ক্রার সমটয় তাটের থ শুটের সম্ভাবয হসরা থ ক্ষার অথভেতা প্রোর্ 

ক্রটব। এই থবলটে স্বাক্ষর ক্রায় গভর্ নর হ াক্লটক্ এবং এই প্রটেষ্টায় তার অং ীোথরটত্বর জর্য 

থসটর্ের হস্কাউথেসটক্ আথম ধর্যবাে জার্াই।"  

  

অোম্বেেবল েিেে মোবরঅোর্ িাম্বের্স্কর্ িম্বলর্, "আজ আইর্ থ টসটব স্বাক্ষথরত  ওয়া 

আমার থবলটে সামথরক্ বাথ র্ীর সেসযটের পথরবারগুটলার উচ্চাক্াঙ্ক্ষী থ ক্ষািীটের জর্য 

সাশ্রয়ী, মার্সম্মত উচ্চ থ ক্ষা অজনটর্র এক্টে পি গিটত সা াযয ক্রটে। সামথরক্ বাথ র্ীর বহু 

সেসয ও তাটের থপ্রয়জর্রা স্থার্ান্তথরত  ওয়ার সাটি পথরথেত, থক্ন্তু এসব পথরথস্থথতটত হক্াটর্া 

থ ক্ষািীটক্  িাৎ ক্টর তাটের থ ক্ষা সংিান্ত পথরক্ল্পর্া পথরবতনর্ ক্রটত অিবা হেটের বাইটর 

বযয়বহুল থ ক্ষার খরে পথরট াধ ক্রটত বলা এটক্বাটরই অর্যাযয এক্টে বযাপার। আমাটের 

স স্ত্র বাথ র্ীর সেসযরা ও তাটের পথরবারগুটলা আমাটের জাথতর জর্য প্রেণ্ড তযাগ স্বীক্ার ক্টর 

িাটক্ এবং তাটের সেল  ওয়ার প্রথতটে সুটযাগ পাওয়ার অথধক্ার রটয়টে। আথম তাটেরটক্ 

সমি নর্ ক্রা এবং তাটের র্যায়সঙ্গতভাটব অক্রজনত সংস্থার্গুটলা পাওয়ার জর্য লিাই ক্রা 

অবযা ত রাখটবা।"  

  



অোম্বেেবল েিেে মাইম্বকল কুবেক িম্বলর্, "েুভনাগযব ত, আমাটের সামথরক্ বাথ র্ীর 

হভটেরার্রা প্রায় হক্ষটেই তাটের জর্য লভয পথরটষবাগুটলার পূণ ন সুথবধা গ্র ণ ক্টরর্ র্া। 

যুিরাটের সামথরক্ বাথ র্ীটত হসবায় থর্টয়াক্রজত িাক্া আমাটের হভটেরার্টের থবথভন্ন ধরটর্র 

অটর্ক্ সংস্থার্ পাওয়ার অথধক্ারী ক্টরটে যা অতযন্ত স ায়ক্  টত পাটর। সটেতর্তার অভাটব 

অিবা অযাটেটসর অভাটব এসব সংস্থাটর্র অটর্ক্গুটলাই অবযবহৃত হিটক্ যায়। আবাথসক্ 

েযাথসথলটেগুটলার জর্য তাটের ভথতন েরটম অতীটত সামথরক্ বাথ র্ীটত োথয়ত্ব পালর্ ক্রা 

সম্পটক্ন ক্রজটেস ক্রার থবষয়টে এসব েযাথসথলটেটত ভথতন  টত যাওয়া সব হভটেরার্টক্  র্াি 

ক্রা ও তাটের জর্য লভয সংস্থার্ ও পথরটষবাগুটলাটত তাটেরটক্ অযাটেস প্রোর্ ক্রা থর্ক্রিত 

ক্রটব। আমাটের হভটেরার্রা আমাটের হেট র জর্য অটর্ক্ হবথ  তযাগ স্বীক্ার ক্টরটের্ ও 

োথয়ত্ব পালর্ ক্টরটের্ এবং তাটেরটক্ তাটের প্রটয়াজর্ীয় সংস্থার্গুটলা প্রোর্ ক্রা আমাটের 

োথয়ত্ব। হভটেরার্ থেবস উেযাপর্ ক্রার এই সমটয় আমাটেরটক্ হসবা প্রোর্ ক্রা বযক্রিটের 

হসবা হসয়ার অঙ্গীক্ারাবদ্ধতা হ য়ার ক্টর এই আইটর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর 

হ াক্টলর প্রথত ক্ত তে।"  

  

অোম্বেেবল েিেে হজ বর বিম্বর্াউইেজ িম্বলর্, "অটর্ক্ সমটয়ই হভটেরার্রা তাটের জর্য 

লভয সুথবধাগুটলা সম্পটক্ন অসটেতর্ বা অথর্ক্রিত িাটক্র্। এরা  টলর্ এমর্ বযক্রি যারা 

সা টসর সাটি আমাটের জাথতর হসবায় থর্টয়াক্রজত থেটলর্, এবং হভটেরার্টের জর্য আমাটের 

হেডাটরল ও হেে সরক্াটরর প্রোর্ ক্রা সংস্থার্গুটলা সম্পটক্ন তাটের প্রটতযটক্র সটেতর্ 

 ওয়া থর্ক্রিত ক্রটত আমাটের সাধযমটতা সবথক্েু ক্রা উথেত। থর্টজটের হেে আইথড ক্াটডন 

হভটেরার্ থ টসটব হখতাব পাওয়ার অর্ুটরাধক্ারী প্রটতযক্ বযক্রিটক্ এই তিয প্রোর্ ক্রার জর্য 

DMV-হক্ োথয়ত্ব প্রোর্ ক্রাো এক্টে সাধারণভাটব থবটবেয থবষয়। উভয় হেম্বাটর সব নসম্মতভাটব 

পাস  ওয়া আমার আইর্টে গভর্ নর হ াক্টলর দ্বারা স্বাক্ষর  টয় আইটর্ পথরণত  টয়টে হেটখ 

আথম গথব নত।"  

  

অোম্বেেবল েিেে মোবিম্বে ফ্রর্োে িম্বলর্, "সামথরক্ বাথ র্ীর সেসযরা ও তাটের পথরবার 

আমাটের হেট র জর্য অটর্ক্ হবথ  তযাগ স্বীক্ার ক্টর িাটক্র্, যার মটধয প্রটয়াজর্  টল 

তাটের জীবর্যাো উপটি হেটল হেট র অর্য হক্াটর্া স্থাটর্ স্থার্ান্তর  টত ইচু্ছক্ িাক্ার 

থবষয়টেও অন্তভুনি িাটক্। আমরা অন্তত তাটেরটক্ তাটের প্রাপয স ায়তা ও সুথবধাগুটলা প্রোর্ 

ক্রটত পাথর। এই থবল আমাটের হবক্ারত্ব বযবস্থাপর্ার হক্ষটে অলটক্ষয হিটক্ যাওয়া এক্টে 

ত্রুটে সংট াধর্ ক্রটব এবং সামথরক্ বাথ র্ীর হক্াটর্া সেটসযর স্বামী বা স্ত্রী থযথর্ স্থার্ান্তর  ওয়ার 

ক্ারটণ তার োক্থর হেটি থেটত বাধয  টয়টের্ তাটক্ এক্টে র্তুর্ োক্থর হখা াঁজার সময় 

সুথবধাগুটলা হপটত িাক্ার থবষয়টে থর্ক্রিত ক্রটব। এই থবল পাস ক্রটত হপটর আথম গথব নত এবং 

এই হভটেরার্ থেবটস আমাটের সামথরক্ বাথ র্ীর থ টরাটের প্রথত সম্মার্ হেখাটর্ার এই সমটয় 

এই থবলটেটত গভর্ নর হ াক্ল স্বাক্ষর ক্টর এটেটক্ আইটর্ পথরণত ক্রায় আথম হরামাক্রিত।"  

  

অোম্বেেবল েিেে র্াম্বির োম্বয়ঘ িম্বলর্, "হভটেরার্টের সংস্থাগুটলা হভটেরার্টের 

সক্রিয়ভাটব োথয়ত্ব পালটর্র সমটয় তারা ক্থমউথর্টের অং   ওয়ার হয অর্ুভূথত হবাধ ক্রটতর্ 

তারা যাটত হস অথভেতা অর্ুভব ক্রা অবযা ত রাখটত পাটরর্ তা থর্ক্রিত ক্রার জর্য এক্টে 

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্টর। এক্ারটণই ওটয়েটেোর ক্াউথন্ট আইর্ প্রণয়র্ পথরষেটক্ 

থর্ম নাণ প্রক্ল্পগুটলার সাটি সম্পথক্নত অটর্ক্গুটলা থে মওকু্ে ক্টর হেয়ার সক্ষমতা হেয়ার 



মাধযটম থর্টজটের ভবটর্র বি ধরটর্র উন্নয়র্ ক্রার সময় হভটেরার্ হপােটক্ সা াযয ক্রার 

এই আইর্টেটক্ আথম পতষ্ঠটপাষক্তা থেটয়থে। আথম থসটর্ের হ থল মাটয়রটক্ থসটর্টে থবলটে 

সমি নর্ ক্রায় ধর্যবাে জার্াই এবং হভটেরার্ থেবটস এই প্রস্তাটব স্বাক্ষর ক্টর এটেটক্ আইটর্ 

পথরণত ক্রায় গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লটক্ সাধুবাে জার্াই।"  

  

অোম্বেেবল েিেে বেভ োর্ ন িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেটের হভটেরার্টের থবষয় সম্পথক্নত 

অযাটসম্বথল ক্থমটের সেসয থ টসটব আমাটের েমৎক্ার এই হেট র সুরক্ষার জর্য এত হবথ  

তযাগ স্বীক্ারক্ারী সা সী পুরুষ ও মথ লাটের জর্য ও তাটের সাটি এবং তাটের পথরবারগুটলার 

জর্য ক্াজ ক্রটত হপটর আথম থর্টজটক্ হস ভাগযবার্ বটল মটর্ ক্রথে। এক্ারটণই 

হভটেরার্টের ভাটলা হবতটর্র োক্থর খুাঁটজ হর্য়া ও ধটর রাখায় সা াযয ক্রটত হভটেরার্টের 

ক্ম নসংস্থার্ থবষয়ক্ এক্টে োস্ক হোস ন নতথর ক্রার আইর্টক্ সমি নর্ ক্রটত হপটর এবং আইর্টে 

পাস ক্রটত হপটর আথম অতযন্ত গথব নত। যখর্ এক্জর্ নসথর্ক্ আমাটের হে টক্ সুরথক্ষত 

রাখটত যার্, থতথর্ বাথি থেটর আসার পর তার জর্য অি নপূণ ন ক্ম নসংস্থার্ খুাঁটজ হবর ক্রাো ক্টির্ 

 ওয়া গ্র ণটযাগয র্য়। এই গুরুত্বপূণ ন আইটর্ স্বাক্ষর ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্টলর প্রথত ক্ত তে 

এবং আমাটের হভটেরার্রা যাটত তাটের প্রাপয স্বীক্ত থত, স ায়তা ও পথরটষবা পায় তা থর্ক্রিত 

ক্রটত আথম েতঢ় প্রথতে রটয়থে।"  

  

অোম্বেেবল েিেে মবর্কা ওয়াম্বলে িম্বলর্, "আজ বাথ র্ীর সেসযটের প্রায় প্রথত েয় জটর্র 

মটধয এক্জর্  টলর্ মথ লা, এবং আর্ুমাথর্ক্ েুই থমথলয়র্ মথ লা সম্মার্ ও ময নাোর সাটি 

আমাটের হেট র হসবা ক্টরটের্। হবসামথরক্ জীবটর্ থেটর আসার পর এসব সা সী থ টরাটের 

সম্মুখীর্  ওয়া েযাটলঞ্জগুটলা  র্াি ও হমাক্াটবলা ক্রটত সা াযয ক্রায় আমরা তাটের প্রথত 

ক্ত তে। থর্উ ইয়টক্ন হভটেরার্টের ক্ম নসূথে ও পথরটষবাগুটলা যাটত োথয়টত্বর ডাটক্ সািা হেয়া 

মথ লাটের অর্র্য োথ ো পূরণ ক্টর তা এই ক্থমটে থর্ক্রিত ক্রটব। এই গুরুত্বপূণ ন আইটর্ 

স্বাক্ষর ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাে জার্াই, এবং সবসমটয়র মটতাই আথম আমাটের 

হেট র সুরক্ষার জর্য থর্িঃস্বাি নভাটব থর্টজটের জীবর্ উৎসগ নক্ারী মথ লা ও পুরুষটেরটক্ 

ধর্যবাে জার্াই।"  
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