
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

জুর্টিন্থ বিিস পালর্ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণাপত্র জাবর  

  

বর্উ ইয়কন হেি কোবপিম্বল কৃষ্ণাঙ্গম্বির স্বাধীর্তার পতাকা উম্বতালর্ করা  ম্বি  

  

হেম্বির বিখ্োত স্থার্গুম্বলা লাল, কাম্বলা ও সিুজ আম্বলায় আলবকত করা  ম্বি  

  

হ াষণাপত্রটি এখ্াম্বর্ পড়ুর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ জরু্টিন্থ থিবস পালর্ সম্পর্ক্ন এক্টি হ াষণাপত্র জাথর ক্র্রর্ের্। 

গভর্ নর এোড়াও হ াষণা ক্র্রর্ের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্যাথপির্লর উপর্র রথববার 19 জরু্ এবং 

হসামবার 20 জরু্ তাথরর্ে লাল, ক্ার্লা, ও সবুজ রর্ের কৃ্ষ্ণাঙ্গর্ির স্বাধীর্তার পতাক্া উর্তালর্ 

ক্রা  র্ব, এবং রথববার 19 জরু্ হের্ির থবেযাত স্থার্গুর্লা লাল, ক্ার্লা, ও সবুজ আর্লায় 

আর্লাথক্ত ক্রা  র্ব।  

  

"বার্ের্লার্ত  র্ি োওয়া ভয়ঙ্কর, বণ নবািী হগালাগুথলর  ির্ার মাত্র এক্ মার্সর হের্য় থক্েু হবথি 

সময় পর্র, এবের্র জরু্টিন্থ থিবস পালর্ এর্ির্ি আথিক্ার্র্ির ও তার্ির বংিধরর্ির িাসর্ের 

বন্ধর্ হির্ক্ মুক্তি লাভ স্মরণ ক্রার এই সমর্য় থর্র্জর্ির থর্র্য় ভাবার ও সুস্থ  র্য় উঠার এক্টি 

সুর্োগ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "প্রাথতষ্ঠাথর্ক্ হিাষর্ণর থবরুর্ে কৃ্ষ্ণাঙ্গ ক্থমউথর্টির 

ক্র্য়ক্ প্রজন্মবযাপী অিল প্রথতর্রাধ গর্ড় হতালার থবষয়টির স্বীকৃ্থতস্বরূপ, কৃ্ষ্ণাঙ্গ ক্থমউথর্টি, 

পথরবার ও বযক্তির্ির উপর হর্র্ম আসা অর্ি নক্ সথ ংসতা ও ববষর্মযর থবরুর্ে সংগ্রার্ম থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর সং থতর প্রক্াি থ র্সর্ব আথম এবের হেি ক্যাথপির্লর উপর কৃ্ষ্ণাঙ্গর্ির 

স্বাধীর্তার পতাক্া উর্তালর্ ক্রর্ত থর্র্িনি থির্য়থে।"  

  

"প্রথত বের, 19হি জরু্ আমরা 1865 সার্ল মুক্তি লার্ভর আগ পে নন্ত িাসর্ের িঙৃ্খর্ল আবে  র্য় 

িাক্া আথিক্ার্ আর্মথরক্ার্র্ির স্বাধীর্তার্ক্ উিোপর্ ক্থর," িম্বলম্বের্ হলফম্বিম্বর্ন্ট গভর্ নর 

হেলগাম্বো। "িাসে ও পিৃক্ীক্রর্ণর হবির্ািায়ক্ স্মথৃত এের্র্া আমার্ির হৃির্য় তাজা  র্য় 

আর্ে, থক্ন্তু র্যায়থবোর ও সমতাপূণ ন প্রথতথর্থধর্ের জর্য অবযা ত লড়াই আমার্িরর্ক্ এক্টি 

সমতাপূণ ন ভথবষযর্তর আিা হিোয় হেোর্র্ আমার্ির সন্তার্রা অথবোর্রর হবাঝা ও অতীর্তর 

ক্ষত থর্র্য় হবেঁর্ে র্া হির্ক্ িাথন্ত ও ভার্লাবাসা থর্র্য় জীবর্োপর্ ক্রর্ত পারর্ব। আর্রা হবথি 

অন্তভুনক্তিমূলক্ এক্টি ভথবষযত বতথরর জর্য এক্সর্ঙ্গ ক্াজ ক্রার এই সমর্য় আমরা জরু্টিন্থ 

থিবর্স আমার্ির ইথত ার্সর প্রথত সম্মার্ জার্াই।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FJuneteenth_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0d2df5e2778947710b2908da5087ff6f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910842558443966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Zukx1z%2BQYBR6FNc6hz4zjp6QA8qJ2kCNAgt7dhr5X0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FJuneteenth_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0d2df5e2778947710b2908da5087ff6f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910842558443966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Zukx1z%2BQYBR6FNc6hz4zjp6QA8qJ2kCNAgt7dhr5X0%3D&reserved=0


  

19 জরু্, 1865 তাথরর্ে, আব্রা াম থলঙ্কর্ িাসপ্রিা উর্ের্ির হ াষণাপত্র জাথর ক্রার প্রায় আড়াই 

বের পর্র, গ ৃেুে হিষ  ওয়ার পর ইউথর্য়র্র্র বসর্যরা তের্র্া িাসর্ের িঙৃ্খর্ল আবে  র্য় 

িাক্া আথিক্ার্-আর্মথরক্ার্র্ির মিু ক্রার জর্য হিক্সার্সর গযালর্ভের্র্ এর্স হপ ৌঁোয়। 19 

জরু্র্ক্ প্রায় হক্ষর্ত্রই েিুরার্ে আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভার্ব িাস প্রিার অবসার্  িার থির্ এবং জাথতর 

জর্য থিতীয় স্বাধীর্তা থিবস থ র্সর্ব থবর্বের্া ক্রা  য়। এবের, 19 জরু্ থির্টি রথববার্র পর্ড়র্ে, 

এবং হসামবার, 20 জরু্ তাথরর্ে থর্উ ইয়ক্ন হের্ির ও হেডার্রল েুটির থির্ উভয়টি থ র্সর্ব 

জরু্টিন্থ থিবস পালর্ ক্রা  র্ব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির অবফস অি হজর্াম্বরল সাবভনম্বসস (Office of General Services)-এর 

কবিের্ার হজম্বর্ি িয় িম্বলর্, "জরু্টিন্থ থিবর্স আমরা কৃ্ষ্ণাঙ্গ আর্মথরক্ার্র্ির অধযবসায় ও 

অবিার্ সম্মার্র্র সর্ঙ্গ স্মরণ ও উিোপর্ ক্থর এবং এক্ইসার্ি সবার জর্য সমতা ও র্যায়থবোর 

প্রথতষ্ঠা ক্রার জর্য আমার্ির অঙ্গীক্ার র্বায়র্ ক্থর। এবের ক্যাথপির্লর উপর এবং অর্যার্য 

হেি অথেস ভবর্র্র উপর কৃ্ষ্ণাঙ্গর্ির স্বাধীর্তার পতাক্া উর্তালর্ ক্রার মধয থির্য় আমরা 

আমার্ির সমার্জর থর্তযথির্ সম্মুেীর্  ওয়া পেথতগত বণ নবাি এবং সথ ংসতার হুমথক্ থর্মূ নল 

ক্রর্ত প্রর্য়াজর্ীয় পথরবতনর্ ক্ামর্ায় গভর্ নর হ াক্র্লর সর্ঙ্গ হোগ থিক্তে।"  

  

হেি বসম্বর্ির হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "থসর্র্র্ি জরু্টিন্থ  থলর্ড আইর্র্র পষৃ্ঠর্পাষক্তা 

ক্রর্ত হপর্র আথম অতযন্ত গথব নত। এটি আমার্ির িাসর্ের িঙৃ্খর্ল আবে িাক্ার মম নাথন্তক্ 

ইথত ার্সর স্মথৃত থক্ন্তু এক্ইসার্ি এটি আমার্ির স্বাধীর্তার িপর্ির ক্িাও মর্র্ ক্থরর্য় হিয় হে 

মুক্তির জর্য আমরা অবযা তভার্ব সংগ্রাম ক্র্র ের্লথে। েলুর্ এই থির্র্ আমরা আমার্ির ম ার্ 

হেি ও হির্ি স্বাধীর্তা ও সমতার সংগ্রার্ম থর্র্জর্ির থলপ্ত রাোর জর্য পুর্রায় অঙ্গীক্ারাবে 

 ই।"  

  

অোম্বসেবল সিসে িাইম্বকল বস. হসালাম্বগস িম্বলর্, "জরু্টিন্থ  থলর্ডর এই সমর্য়, আমরা 

িাস প্রিার উর্ের্ির ক্িা স্মরণ ক্রথে এবং আথিক্ার্ আর্মথরক্ার্র্ির মুক্তির পর্ি এথগর্য় 

োওয়ার ক্র্ঠার-সংগ্রামী োত্রার্ক্ স্বীকৃ্থত থিক্তে। েথিও এই বযাপার্র এের্র্া ক্াজ েলর্ে, 

আমার্ির স্বাধীর্তা উিোপর্ এবং জাথতগত র্যায়থবোর্রর জর্য সংগ্রাম ক্র্র োওয়ার এই সমর্য় 

আমরা হে পি অথতক্রম ক্র্র এর্সথে তার স্বীকৃ্থত হিয়া গুরুেপূণ ন। থর্উ ইয়ক্ন হের্ি জরু্টিন্থ 

 থলর্ড-হক্ স্বীকৃ্থত হিয়া এবং উিোপর্ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লর্ক্ ধর্যবাি জার্ার্ত 

োই।"  

  

অোম্বসেবল সিসে অোবলবেয়া ব ন্ডিোর্ িম্বলর্, "জরু্টিন্থ স্বাধীর্তার জর্য ক্র্য়ক্ প্রজন্ম 

ধর্র ের্ল আসা লড়াইর্য়র প্রথতথর্থধে ক্র্র। 16 িতর্ক্ আিলাথির্ক্র তীর্র আগমর্ক্ারী প্রিম 

কৃ্ষ্ণাঙ্গ িাস হির্ক্ শুরু ক্র্র 1865 সার্ল হিক্সার্সর গযালর্ভের্র্ হিষ কৃ্ষ্ণাঙ্গ িার্সর স্বাধীর্তা 

অজনর্ পে নন্ত, এবং কৃ্ষ্ণাঙ্গ জীবর্র্র জর্য বতনমার্র্ মার্ুর্ষর আর্দালর্ পে নন্ত। আইর্ হির্ক্ 

শুরু ক্র্র স্বাধীর্তা পে নন্ত, জরু্টিন্থর্ক্ শুধ ুহের্ির েুটির থির্ থ র্সর্ব উিোপর্ র্য়, বরং 

আপর্ার সমগ্র ক্থমউথর্টির্ক্ সর্ঙ্গ থর্র্য় স্বাধীর্তা থিবস: 19 জরু্ ক্থমউথর্টির সর্ঙ্গ 

উিোপর্র্র জর্য ক্ষমতায়র্র্র অর্ু িক্ থ র্সর্ব ক্াজ ক্রর্ত পারা এক্টি সম্মার্জর্ক্ 

বযাপার। স্বাধীর্তার সুর হবর্জ উঠর্ত থির্!"  



  

রথববার, 19 জরু্ এবং উিোপর্  র্ত োওয়া েুটির থির্, হসামবার, 20 জরু্ তাথরর্ে থর্উ ইয়ক্ন 

হেি ক্যাথপিল এবং থর্ম্নথলথেত হেি ভবর্গুর্লার্ত কৃ্ষ্ণাঙ্গর্ির স্বাধীর্তার পতাক্া উর্তালর্ 

ক্রা  র্ব:  

  

• অযাডাম হেির্ পাওর্য়ল জথুর্য়র হেি অথেস ভবর্ (Adam Clayton Powell Jr. 

State Office Building),  ারর্লম  

• এর্লর্র্ার রুজর্ভল্ট হেি অথেস ভবর্   Eleanor Roosevelt State Office 

Building), পাথক্ক্তি  

•  াডসর্ ভযাথল পথরব র্ বযবস্থাপর্া হক্ন্দ্র   Hudson Valley Transportation 

Management Center),  র্রার্  

• হপথর থব ডুথরয়া হেি অথেস ভবর্   Perry B Duryea State Office Building), 

 ার্পাগ  

• এম্পায়ার হেি প্লাজা   Empire State Plaza), আলবাথর্  

• আলর্িড ই. ক্তস্মি হেি অথেস থবক্তডং   Alfred E. Smith State Office Building), 

আলবাথর্  

• এক্তক্সথক্উটিভ মযার্ির্, আলবাথর্  

•  যাথরমযার্ হেি অথেস থবক্তডং ক্যাম্পাস, থবক্তডঙ্গ 18, আলবাথর্  

• থবং যামির্ হেি অথেস থবক্তডং  

• ডার্লস হেি অথেস থবক্তডং, ওয়ািািাউর্  

• হ ন্ডারসর্-ক্তস্মি হেি অথেস থবক্তডং,  র্র্ নল  

• হ ামার হোক্স েযাথসথলটি, ওথর্ওর্িা  

• থসর্র্ির জর্ এইে. থ উ হেি অথেস থবক্তডং থসরাথক্উস  

• ইউটিক্া হেি অথেস থবক্তডং  

• থর্উ ইয়ক্ন হের্ির প্রস্তুথতমূলক্ প্রথিক্ষণ হক্ন্দ্র, ওথরর্েথর্  

  

হসইসার্ি, রথববার, 19 জরু্ জরু্টিন্থ থিবস উিোপর্ উপলর্ক্ষ হের্ির হবি থক্েু থবেযাত স্থার্ 

লাল, ক্ার্লা ও সবুজ আর্লায় আর্লাথক্ত ক্রা  র্ব:  

  

• ওয়ার্ ওয়াডন হেড হসিার  One World Trade Center)  

• গভর্ নর মাথরও এম. কু্ওর্মা থব্রজ  Mario M. Cuomo Bridge)  

• ক্েুইজর্ক্া থব্রজ  Kosciuszko Bridge)  

• এইে. ক্াল ন মযাক্ক্ল সাথর্ থবক্তডং  

• রােীয় থিক্ষা ভবর্  

• আলর্িড ই. ক্তস্মি হেি অথেস থবক্তডং  Alfred E. Smith State Office Building)  

• এম্পায়ার হেি প্লাজা  

• হেি হেয়ারগ্রাউন্ডস - হমইর্ হগি অযান্ড এক্সর্পা হসিার  



• র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত  Niagara Falls)  

•  ফ্রিাঙ্কথলর্ হডলার্র্া রুজর্ভল্টফ্র মধয- াডসর্ থব্রজ  

• গ্রযান্ড হসন্ট্রাল িাথম নর্াল - পারথিং েয়ার ভায়াডাক্ট  

• অযালর্বথর্ আন্তজনাথতক্ থবমার্বদর হগিওর্য়  Albany International Airport 

Gateway)  

• ইথর োর্লর উপর হেয়ারর্পািন থলেি থব্রজ  Fairport Lift Bridge)   

  

###  
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