
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকনর প্রিম হেট হভম্বটরান্স কিরস্থার্ প্রবিষ্ঠার হ াষণা করম্বলর্  

  

হেট হেম্বর্কা কাউবির কাছ হিম্বক েোম্পের্ হভম্বটরান্স হমম্বমাবরয়াল কিরস্থাম্বর্র 

মাবলকার্া বর্ম্বয় এটটম্বক িাবর্ম্বয়ম্বছ বর্উ হভম্বটরান্স কিরস্থার্ - বিঙ্গার হলকে  

  

জািীয় কিরস্থার্ প্রোের্ েম্প্রোরণ ও উন্নয়র্কাম্বজ 2.8 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ 

করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়কক্নর সর্ নপ্রিম হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ প্রথিষ্ঠার হ াষণা 

থিকলর্, যা হসকর্ক্া ক্াউথির ক্াছ হিকক্ হেকটর ক্াকছ সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল 

ক্র্রস্থাকর্র (Sampson Veterans Memorial Cemetery) মাথলক্ার্া  স্তান্তর এর্ং জািীয় 

ক্র্রস্থার্ প্রশাসর্ (National Cemetery Administration) ক্িত নক্ প্রিত্ত 2.8 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার দ্বারা সম্ভর্  কয়কছ। 2021 সাকল সর্ নপ্রিম যিাযি অর্স্থার্ থ কসকর্ সর্াক্ত  ওয়া 

ক্র্রস্থার্টট থর্শ্চিি ক্রকর্ যাকি হেট থর্উ ইয়কক্নর হভকটরার্ ও িাকির পথরর্াকরর জর্য 

ময নািাপূণ ন ক্র্করর সুকযাগ প্রিার্ ক্রকি পাকর। হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থাকর্র জািীয় মার্িণ্ড 

অর্ুযায়ী ক্র্রস্থার্টটর র্াম পথরর্িনর্ ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ - থিঙ্গার হলক্স 

(New York State Veterans Cemetery - Finger Lakes) রাখা  কয়কছ এর্ং হেকটর হভকটরান্স 

পথরকষর্া থর্ভাগ (State Division of Veterans' Services, DVS) ক্র্রস্থার্টটর িত্ত্বার্ধার্ ক্রকর্।  

  

"আমাকির হভকটরার্গণ অক্ল্পর্ীয় মাত্রার আত্মিযাগ ক্করকছর্, এর্ং িাকির থলকগথসকক্ সম্মার্ 

জার্াকি ও িাকির শাথন্তর হশষথর্দ্রা থর্শ্চিি ক্রকি থর্উ ইয়ক্ন এর প্রিম হেট হভকটরান্স 

ক্র্রস্থার্ প্রথিষ্ঠা ক্রকি হপকর গথর্ নি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এধরকর্র প্রিম এই 

ক্র্রস্থার্টটর জর্য সামথরক্ ইথি াকস পথরপূণ ন এর হিকক্ ভাকলা অর্স্থার্  কি পারকিা র্া। 

আমরা ক্খর্ই আমাকির হভকটরার্কির অর্ক লা ক্রকর্া র্া এর্ং থর্শ্চিি ক্রকর্া যাকি জীর্কর্ ও 

মরকণ িাকির হিখাকশার্া ক্রকি পাথর এর্ং িাকির থর্িঃস্বাি ন হসর্ার জর্য িাকির ধর্যর্াি 

জার্াশ্চি।"  

  

হসকর্ক্া ক্াউথির হরামুলাকস হসকর্ক্া হলক্ সংলগ্ন 162 এক্রজকুে এর্ং এটট সযাম্পসর্ হেট 

পাকক্নর টিক্ পাকশই থর্উ ইয়ক্ন হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ - থিঙ্গার হলক্স অর্থস্থি। আগামী 

অকর্ক্ প্রজকের জর্য যাকি এটট থর্উ ইয়কক্নর র্ীরকির সম্মার্জর্ক্ হশষথর্দ্রার স্থার্  কয় 

িাক্কি পাকর িা থর্শ্চিি ক্রার জর্য সাইটটটকি থর্ক্াশ ও থর্ম নাণ প্রক্ল্পসমূক র জর্য 147 এক্র 



ভূথম উপলভয আকছ। ক্র্রস্থার্টট সযাম্পসর্ এয়ার হিাস ন  া াঁটটর (Sampson Air Force Base) 

প্রাক্তর্ সযাম্পসর্ হর্ভাল প্রথশক্ষণ হেশকর্র (Sampson Naval Training Station) সাইকট 

অর্থস্থি হযখাকর্ থদ্বিীয় থর্শ্বযুদ্ধ ও হক্াথরয়ার্ যুকদ্ধর সময় ক্কয়ক্ লাখ সসর্য সিসয প্রথশক্ষণ 

গ্র ণ ক্করথছকলা। সাইটটট পরর্িীকি এক্টট অস্থায়ী ক্কলজ এর্ং থডসচাজন  ওয়া সসর্য 

সিসযকির জর্য এক্টট পতিক্ীক্রণ হক্ন্দ্র থ কসকর্ ক্াজ ক্কর, এর্ং 2000 সাকল এটট 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকর্ র্ন্ধ  কয় যায়। ক্র্রস্থার্টট হমকমাথরয়াল থির্কসর জেস্থার্ থ কসকর্ পথরথচি 

ওয়াটারলুর থর্ক্ট অর্থস্থি।  

  

হেম্বর্কা কাউবির েপুারভাইজার হিাম্বডনর (Seneca County Board of Supervisors) 

হেয়ারমোর্ মাইম্বকল এর্েম্বলা িম্বলর্, "হসকর্ক্া ক্াউথি সম্মাথর্ি হয থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

প্রিম হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ থ কসকর্ সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল ক্র্রস্থার্কক্ থর্র্ নাচর্ ক্রা 

 কয়কছ। এই পথর্ত্র ভূথমর জর্য আমরা থর্শ্বস্ত হিখাকশার্া ক্রার হলাক্ হপকয়থছ এর্ং ঐথি াথসক্ 

এই স্থার্টটর আকরা উজ্জ্বলির ভথর্ষযকির জর্য এক্টট মসতণ  স্তান্তকরর জর্য আমরা উেুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হভম্বটরার্ পবরম্বষিা বিভাম্বগর পবরোলক বভবভয়ার্া হডম্বকাম্ব র্ 

িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর প্রিম হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থাকর্র স্বীক্ত থির জর্য এর্ং থর্উ ইয়কক্নর সসর্য 

সিসয, হভকটরার্ এর্ং িাকির পথরর্াকরর জর্য এক্টট ময নািাপূণ ন হশষথর্দ্রার স্থার্ প্রিার্ ক্রকি 

এক্টট অর্িুার্ সুকযাগ প্রিাকর্র জর্য আমরা জািীয় ক্র্রস্থার্ প্রশাসকর্ আমাকির 

অংশীিারকির প্রথি ক্ত িজ্ঞ। থর্উ ইয়কক্নর হভকটরার্ পথরর্ারকক্ হসর্ািার্ ক্রার আমাকির 

থমশকর্র এক্টট গুরুত্বপূণ ন থিক্ এটট পথরপূণ ন ক্কর।"  

  

2021 সাকল এই ক্াকজর জর্য থর্যুক্ত এক্টট ক্থমটট থর্উ ইয়কক্নর প্রিম হেট হভকটরান্স 

ক্র্রস্থাকর্র অর্স্থার্ থ কসকর্ সাইটটটকক্ র্াছাই ক্কর। হভকটরার্ পথরকষর্া থর্ভাগ 2.8 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার ি থর্ল থর্শ্চিি ক্রার জর্য হেক্ক াল্ডারকির সাকি ক্াজ ক্করকছ, যা এই 

 স্তান্তকরর র্যর্স্থা ক্রার জর্য মুখয থছকলা। হিডাকরল ি থর্লটট উন্নয়র্ক্াজ ক্রকি থিকর্, যার 

মকধয িাক্কর্ ক্লামর্যাথরয়াম থর্কশষত্ব, পূকর্ ন স্থাথপি শ্চিপ্ট, লযান্ডকেথপং, হসচর্, হগ্রথডং এর্ং 

হেকর্জ, এর্ং হসই সাকি রক্ষণাকর্ক্ষণ ভর্র্ ও রক্ষণাকর্ক্ষণ উিার্ ও অর্যার্য সমি নক্ 

অর্ক্ািাকমা।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকট 688,000 এর হর্থশ হভকটরার্ রকয়কছ এর্ং আজকক্র আকগ পয নন্ত এটট পুকরা 

হিকশর অল্প ক্কয়ক্টট হেকটর মকধয এক্টট থছকলা যাকির এক্টট হিডাকরলভাকর্ স্বীক্ত ি হেট 

মাথলক্ার্াধীর্ এর্ং পথরচাথলি হভকটরার্ ক্র্রস্থার্ হর্ই। থর্উ ইয়ক্ন হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ - 

থিঙ্গার হলক্স িাথয়ত্বরি অর্স্থায় মতিয যর্রণ ক্রা সসর্য সিসয, হভকটরার্ (হিডাকরল আইর্ দ্বারা 

সংজ্ঞাথয়ি), এর্ং িািকর হযাগয স্বামী/স্ত্রী এর্ং থর্ভনরশীল সন্তাকর্র অন্তরায়কর্র জর্য উেুক্ত 

িাক্কর্।  

  

বেম্বর্ট েংখ্োগবরষ্ঠ হর্িা োল নে শুমার িম্বলর্, "সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল 

ক্র্রস্থার্টট আমাকির হিকশর প্রথিরক্ষার জর্য সামথরক্ র্াথ র্ীকি হযাগিার্ ক্রা থদ্বিীয় থর্শ্বযুদ্ধ 

ও হক্াথরয়ার্ যুকদ্ধর ক্কয়ক্ লাখ হভকটরাকর্র জর্য পথর্ত্র এক্টট ভূথম।মাথক্নর্ যুক্তরাকের 

হভকটরান্স অযাকিয়াস ন থর্ভাকগর (United States Department of Veterans Affairs, VA) জাথি 



ক্র্রস্থার্ প্রশাসর্ হয থর্উ ইয়ক্ন হেকটর সাকি অংশীিাথরকত্ব সযাম্পসর্কক্ থর্উ ইয়কক্নর 

সর্ নপ্রিম হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ র্াথর্কয়কছ িা যিাযি।িী নথির্ আকগই  ওয়া উথচি থছকলা 

এমর্ এই প্রক্ল্পটটকক্ সম্ভর্ ক্রকি এর্ং আমাকির হভকটরার্ ও িাকির পথরর্াকরর জর্য যাকি 

এক্টট মার্ার্সই অথন্তম হশষথর্দ্রার স্থার্ িাকক্ িা থর্শ্চিি ক্রকি সম্প্রসারণ ও উন্নয়র্ক্াজ 

ক্রকি 2.8 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হিডাকরল থর্থর্কয়াকগর র্যর্স্থা ক্রকি আমাকির হভকটরার্ 

অযাডকভাকক্টকির সাকি ক্াাঁকধ ক্াাঁধ থমথলকয় িা াঁোকি হপকর আথম গথর্ নি।"  

  

হেম্বটর বেম্বর্টর টম ও’মারা িম্বলর্, "সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল ক্র্রস্থার্কক্ থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর সর্ নপ্রিম হভকটরান্স ক্র্রস্থাকর্র আখযা হিওয়াটট র্হু হেট ও স্থার্ীয় হর্িত র্তন্দ, 

এলাক্ার হভকটরার্গণ এর্ং গথর্ নি র্াগথরক্কির প্রথি এক্টট মার্ার্সই সালাম ও িী নস্থায়ী 

শ্রদ্ধাঞ্জথল। থর্কশষ এই ভূথমর প্রথি িাকির প্রথিশ্রুথি ও এক্থর্ষ্ঠিাকক্ এটট সর্ নিা সম্মার্ জার্াকর্। 

হসকর্ক্া ক্াউথির জর্য িী নথির্ ধকর এটট গকর্ নর এক্টট স্থার্  কয় িাক্কর্। সর্কিকক্ 

গুরুত্বপূণ নভাকর্, এটট আমাকির  াজার  াজার আকমথরক্ার্ র্ীকরর জর্য মার্ার্সই ও অথন্তম 

হশষথর্দ্রার স্থার্  কয় িাক্কর্।"  

  

হেম্বটর বেম্বর্টর পোম হ বমং িম্বলর্, "সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল ক্র্রস্থার্ এখর্ 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকর্ প্রিম থর্উ ইয়ক্ন হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্, এর্ং আথম িী নথিকর্র এই স্বপ্নকক্ 

র্াস্তর্ ক্রার এক্টট অংশ  কি হপকর গভীরভাকর্ সম্মাথর্ি হর্াধ ক্রথছ। এছাোও এটট আমার 

জর্য র্যশ্চক্তগিভাকর্ অি নপূণ ন হযক িয  আমার র্ার্া এক্জর্ মাথক্নর্ এয়ার হিাস ন (U.S. Air Force) 

হভকটরার্ থছকলর্ এর্ং থিথর্ সযাম্পসর্ এয়ার হিাস ন  া াঁটটকি প্রথশক্ষণ গ্র ণ ক্করথছকলর্। গভর্ নর 

হ াক্ল, থর্উ ইয়ক্ন হেট হভকটরার্ পথরকষর্া থর্ভাগ, এর্ং হসকর্ক্া ক্াউথিকক্ ধর্যর্াি। সর্ 

হিকক্ হর্থশ ধর্যর্াি আমাকির এলাক্ার হভকটরার্কিরকক্, এই থির্টটর অথধক্িম ক্ত থিত্ব, এর্ং 

আমাকির সকর্ নাচ্চ সম্মার্ ও ক্ত িজ্ঞিা িাকিরই প্রাপয। সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল 

ক্র্রস্থার্টট সর্ নিা আমাকির হিকশর ম ার্িম র্ীরকির জর্য এক্টট িী নস্থায়ী হমকমাথরয়াল এর্ং 

পথর্ত্র হশষথর্দ্রার স্থার্ থ কসকর্ গকর্ নর সাকি হসর্ািার্ ক্রকর্।"  

  

অোম্বেেবল েদেে বিল পাম্বমোম্বর্া িম্বলর্, "হসকর্ক্া ক্াউথির ক্াছ হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেকটর ক্াকছ মাথলক্ার্া  স্তান্তকরর মাধযকম আজকক্ থর্উ ইয়কক্নর হসকর্ক্া ক্াউথির 

হরামুলাকসর সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল ক্র্রস্থার্ এক্টট ঐথি াথসক্ আখযা অজনর্ 

ক্রকলা। থর্উ ইয়কক্নর সর্ নপ্রিম হেট হভকটরান্স ক্র্রস্থার্ প্রথিষ্ঠা ক্রার িী ন যাত্রায় এটট এক্টট 

অথি গুরুত্বপূণ ন চূোন্ত পিকক্ষপ। আমাকির হেট ও জাথির হসর্ায় থর্কয়াশ্চজি িাক্া র্ীর র্ারী 

পুরুকষর অথন্তম, আর্ুষ্ঠাথর্ক্ হশষথর্দ্রার জর্য এই হেকট এর হিকক্ ভাকলা হক্ার্ও স্থার্  কি 

পারকিা র্া। আমাকির র্ীকরাথচি হভকটরার্কির হসর্া ও আত্মিযাকগর জর্য এর্ং এই গুরুত্বপূণ ন 

আখযা অজনর্ ক্রকি যারা র্হু র্ছর ধকর ক্কিার পথরশ্রম ক্করকছর্, িাকিরকক্ ধর্যর্াি। 

সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল ক্র্রস্থার্ হযই ভূথমকি অর্থস্থি িার িুিনান্ত যত্ন ও হিখাকশার্া 

ক্রার জর্য হসকর্ক্া ক্াউথিকক্ থর্কশষভাকর্ ধর্যর্াি। সযাম্পসর্ হভকটরান্স হমকমাথরয়াল 

ক্র্রস্থার্ এক্টট পথর্ত্র ভূথম এর্ং এটট আমাকির ও আমাকির স্বাধীর্িাকক্ রক্ষা ক্রার জর্য হযই 

র্ীর সামথরক্ র্ারী পুরুষ িাথয়ত্ব পালর্ ক্করকছর্ িাকির জর্য এক্টট থর্কশষ, মার্ার্সই ও অথন্তম 

হশষথর্দ্রার স্থার্ থ কসকর্ িাক্কর্।"  

  



হভম্বটরান্স পবরম্বষিা বিভাগ েম্পম্বকন  

থর্উ ইয়ক্ন হেট থডথভশর্ অভ হভকটরান্স সাথভনকসস, হযটট 1945 সাল হিকক্ প্রর্ীণ, সামথরক্ 

পথরর্াকরর সিসয এর্ং সামথরক্ পথরর্াকরর জর্য হেকটর অযাডকভাকক্থস একজশ্চন্স থ কসকর্ ক্াজ 

ক্কর আসকছ, সমস্ত প্রর্ীণ, সামথরক্ পথরর্াকরর সিসয এর্ং সামথরক্ পথরর্ারকক্ থর্স্িতি 

পথরসকর হসর্া হিওয়ার এক্টট একজশ্চন্সর্যাপী প্রথিশ্রুথি র্জায় রাকখ যার মকধয রকয়কছ 

ইউর্াইকটড হেটস থডপাটনকমি অভ হভকটরান্স অযাকিয়াস ন হিকক্ সুথর্ধার জর্য িাথর্ এর্ং 

আথপল, ইউর্াইকটড হেটস থডপাটনকমি অভ থডকিকন্স থডসচাজন আপকগ্রড আথপল এর্ং থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর সুথর্ধার জর্য িাথর্সমূ । িাকির চাথ িার র্যাপাকর ক্াজ ক্রকি এর্ং িাকির অজনর্ 

ক্রা সম্পূণ ন হর্থর্থিট র্যর্স্থা পাওয়ার জর্য এক্জর্ স্বীক্ত ি হভকটরান্স হর্থর্থিট উপকিষ্টার 

(Veterans Benefits Advisor) সাকি সশরীকর র্া ভাচয নযয়াথল হিখা ক্রার জর্য হভকটরার্, সসর্য 

সিসয, এর্ং সামথরক্ পথরর্ারকক্ থর্ভাকগর সাকি 888-838-7697 র্ম্বকর র্া িাকির ওকয়র্সাইট 

veterans.ny.gov এ হযাগাকযাগ ক্রার জর্য উৎসাথ ি ক্রা যাকি। DVS-হক্ িকলা 

ক্রুর্ হিসর্ুক্, ইন্সটাগ্রাম এর্ং টযইটার-এ।   
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