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গভর্নর কুওম্বমা 9/11 এ ক্ষবিগ্রস্ত িেবিম্বের জর্ে িহবিল িৃবি করম্বি কংম্বগ্রম্বের কাম্বে আহ্বার্ 

জাবর্ম্বে খ ালা বিঠি বেম্বলর্  

  

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্ঃ "আবম আপর্াম্বের কাম্বে আহ্বার্ করবে যাম্বের প্রম্বোজর্ িাম্বের জর্ে 
পরূ্ন িহবিল বর্বিি করম্বি অবিলম্বে পেম্বক্ষপ বর্র্। যারা ডাম্বকর জিাি বেম্বেবেল িাম্বের খ োল 

রা াই আম্বমবরকার মলূ র্ীবি, এিং যারা 9/11 এর হামলার ফম্বল ভুগম্বে িাম্বের েমর্নর্ করা 
জাবি বহম্বেম্বি আমাম্বের োবেত্ব।"  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে সিমর্ট ও হাউজ অ্ব সরমেমজমেটিভি (House of Representatives) 

এর োমে অ্সবলমে 11 সিমেেমরর ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের ক্ষসিপূরণ িহসবল (September 11th Victim 

Compensation Fund) বসৃি েরার আহ্বার্ জাসর্মে স ালা সিঠি সেমেমের্। শুক্রবার, বসধনি োসব ও েমমি 

থাো িহসবমলর িম্ম ুীর্ হমে িহসবল েধার্ ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের জর্য ভসবষ্যৎ অ্থন েোমর্র সক্ষমে র্াটেীে 

োটোাঁট স াষ্ণা েমরর্।  
  

সিঠিটির িমূ্পণন বািন া সর্মি সেওো হল:  

  

সেে সিমর্টরগণ ও েংমগ্রমির িেিযগণ,  

  

সর্উ ইেমেন  আমরা ে মর্াই 11 সিমেেমরর হামলা সেই েষ্ট ও েন্ত্রণা সর্মে এমিমে িা ভুলমবা র্া, এবং 
সিইসের্, এবং পমরর সের্, মাি ও বেরগুসলমি অ্র্যমের সিবা েোমর্ সেিব র্ােমেরা এসগমে এমিসেমলা 
িামেরও ভুলমবা র্া। এবং সর্উ ইেমেন , আমরা িবিমে 11 সিমেেমরর হামলার ফমল ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের 

িমথনমর্ এে হমেসে।  
  

এই জর্য এ মর্া হামলার ফমল স্বামযযর উপর পড়া েভাব সর্মে ভুগমে এমর্ ক্ষসিগ্রস্ত মার্ুমষ্র জর্য সফডামরল 

অ্থন েোর্ র্াটেীেভামব েসমমে সেওোর িাম্প্রসিে সিিান্ত সর্মে আমরা সবমেষ্ভামব সিসন্তি।  
  

11 সিমেেমরর ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের ক্ষসিপরূণ িহসবল, োর জর্য সর্উ ইেেন  সেমটর েংমগ্রির্াল সডসলমগের্ 

(New York State Congressional delegation) লড়াই েমরমে এবং আক্রমমণর পর পর েথম যাসপি 

এই িহসবল 2011 িামল পুর্রাে  ুমল সেওো হমেসেল 9/11 এর হামলার ফমল স্বাযয িমিযাে ভুগমি থাো 
বযসিমের িাহােয েরার জর্য। হামলার ফমল আক্রান্ত বযসিমের েসি আমামের সেমের যােী অ্ঙ্গীোমরর এটি 

এেটি েমাণ, এবং এটিমে িীমাবি বা িমম ািার সেোর েরা ঠিে র্ে।  
  



 

 

েমমি থাো িহসবমলর িমাধার্ ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের েোর্ েরা  অ্থন েসমমে সেওো র্ে - বরং োমের 

েমোজর্ িামের িেমলর জর্য িহসবল বৃসি েরা ও এমে যােী েরা। িেমলই িমার্ভামব সেমের র্ােে, বর্ 

িেমলর িমার্ ও িমূ্পণন িহসবল পাওো উসিি।  
  

আসম আপর্ামের োমে আহ্বার্ েরসে োমের েমোজর্ িামের জর্য পণূন িহসবল সর্সিি েরমি অ্সবলমে 

পেমক্ষপ সর্র্। োরা ডামের জবাব সেমেসেল িামের স োল রা াই আমমসরোর মলূ র্ীসি, এবং োরা 9/11 

এর হামলার ফমল ভুগমে িামের িমথনর্ েরা জাসি সহমিমব আমামের োসেত্ব।  
  

সর্উ ইেমেন , আমরা িব িমে 9/11 এর হামলাে ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের পামেই থােমবা। আসম সর্উ ইেমেন র 

সডসলমগের্, োরা এই েমিষ্টার িযাসম্পের্, িামের িামথ োজ েরমবা োমি ক্ষসিগ্রস্ত বযসিমের োপয িহসবল 

সর্সিি েরমি পাসর।  
  

সবর্ীি,  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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