
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ইউম্বেম্বর্র মারু্ম্বের সাম্বি একাত্মতায় ইউম্বেম্বর্র পতাকা উম্বতালম্বর্র 

বর্ম্বদনে বদম্বলর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে ক্যাথিটল ভবকর্ (Capitol building), 

এক্সিথক্উটটভ ম্যার্সর্ (Executive Mansion), এবং হ াম্লযান্ড থসথক্উথরটট এবং ইম্ারকজক্সি 

সাথভনকসস থিিাটনকম্কের (Department of Homeland Security and Emergency Services) 

সদর দপ্তকর আগাম্ীক্াল, 24 ম্ার্ন, ইউকেকর্ রাথিয়ার্ আেম্কণর এক্ ম্াস িূরণ  ওয়ার থদকর্ 

ইউকের্ীয় ম্ারু্ষকদর সাকি এক্াত্মতা প্রক্াকির জর্য ইউকের্ীয় িতাক্া উড়াকর্া  কব। এছাড়াও 

গভর্ নর িুকরা থর্উ ইয়কক্নর স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ থম্উথর্থসিযাল ভবকর্ ইউকের্ীয় িতাক্া 

উড়াকত থর্উ ইয়কক্নর সাকি হোগ থদকত আম্ন্ত্রণ জার্াকে।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন ম্াথক্নর্ েুক্তরাকের সব নবৃ ৎ ইউকের্ীয় জর্কগাষ্ঠীর গথব নত বাথড়, এবং আম্রা 

ভ্লাথদথম্র িুথতর্ ইউকেকর্র ম্ারু্কষর থবরুকে হে অর্যায় ও থবকবক্ ীর্ সথ ংসতা ক্রকছ তার 

থর্ন্দা ক্রথছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আম্রা েুকের থিক্ার এবং েুে দ্বারা স্থার্র্য যত  ওয়া 

বযক্সক্তকদর জর্য প্রাি নর্া ক্রথছ। আগাম্ীক্াল আম্রা থর্উ ইয়কক্ন োরা তাকদর িথরবার ও 

থপ্রয়জর্কদর জর্য ভকয় আকছ তাকদর সাকি এক্াত্মতা প্রক্াি ক্কর হেট ভবর্গুকলাকত 

ইউকের্ীয় িতাক্া উড়াকবা। আথম্ অর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকটর ি র ও থম্উথর্থসিযাথলটটসমূ্ কক্ 

স্বৈরিাসকর্র মু্কে গণতকন্ত্রর প্রথত আম্াকদর অটযট সম্ি নর্ প্রদি নকর্ আম্াকদর সাকি হোগ হদওয়ার 

জর্য আম্ন্ত্রণ জার্াক্সে।"  

  

থর্কদনিটট একলা ইউকের্কক্ সম্ি নর্ ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর র্লম্ার্ প্রকর্ষ্টার ম্কযয। গত 

সপ্তাক , গভর্ নর এক্টট থর্ব না ী আকদি (Executive Order) হ াষণা ক্করকছর্ হেোকর্ হেট 

একজক্সিসমূ্  এবং ক্তৃনিক্ষসমূ্ কক্ রাথিয়াকত বযবসা অবযা ত রাো এর্টটটটকদর সাকি র্য ক্সক্ত 

ক্রকত থর্কষয ক্রা  য়। ম্াকর্নর শুরুকত, গভর্ নর হ াক্ল আথি নক্ হসবা থিিাটনকম্কের 

(Department of Financial Services', DFS) রাথিয়ার থবরুকে সযাংির্ প্রকয়াগ হজারদার ক্রকত 

িদকক্ষি হ াষণা ক্করর্, োর ম্কযয রকয়কছ অথতথরক্ত ব্লক্কর্ইর্ অযার্াথলটটি প্রেুক্সক্তর ত্বরাথিত 

সংগ্ৰ । হেব্রুয়াথরকত, গভর্ নর হ াক্ল সক্ল হেট একজক্সি ও ক্তৃনিক্ষকক্ রাথিয়া হিকক্ সরক্াথর 

ত থবল অিসারণ এবং রাথিয়ার্ হক্াম্পাথর্র সাকি বযবসা বন্ধ ক্রার থর্কদনি হদর্।  

  

###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-16-prohibiting-state-agencies-and-authorities-contracting-businesses-conducting&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55b38a4cc81744e92c3208da0d05ce2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836615828071278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1qx79rS4M7f2o642qP2ePejsCsZ7XVnqNzsczMck%2Fq0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-actions-strengthen-department-financial-services-enforcement&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55b38a4cc81744e92c3208da0d05ce2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836615828071278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fu%2FKgRTTpVirgVwjB9mCLQ%2BDfKJ3YKgKzZBY8W2vJSs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-executive-order-directing-state-agencies-and-authorities-divest-public&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55b38a4cc81744e92c3208da0d05ce2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836615828071278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JzKpb7cSO%2BjQ2TKns598jrG3s0MmUxgcPkBsE%2B9iFHQ%3D&reserved=0
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