
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পমু্বেম্ব ন্ াবরকার্ সম্প্রদােম্বক সম্মার্ জাবর্ম্বে হাবরম্বকর্ মাবরো মমম্বমাবরোল 
উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্  

  
পমু্বেম্ব ন্ াবরম্বকা বভবিক স্থপব্-বেল্পী দল কাম্ব ন্ ার্া এিং মাম্ব ন্ াম্বরম্বলর স্থাপ্ে িো্াবর পাকন  বসটিম্ব্ 

জর্সাধারম্বের জর্ে উমুক্ত  
  

হাবরম্বকর্ মাবরো মমম্বমাবরোল লঞ্চ বভব্ও মদখুর্ এখাম্বর্  
  

হাবরম্বকর্ মাবরো মমম্বমাবরোম্বলর েবি এখাম্বর্ মদখুর্  
  

র্্ুর্ মমম্বমাবরোল এ্ুম্বকের্াল ওম্বেিসাই্ এিং অব্ও ্ুের এখানে মদখুর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়ামের উমমাচর্ কমরর্, 
এটি হানরমকর্ মানরয়ায় ক্ষনিগ্রস্তমের সম্মার্ এবং পুময়মিন ানরকার্ কনমউনর্টির প্রনিমরামের মমর্াবে 
আন্তজন ানিক প্রিীক নহমসমব োাঁনিময় আমে। পুময়মিন ানরমকা নভনিক স্থপনি মসগুমডা কারম ার্া এবং 
নিল্পী আমন্তানর্ও মাম ন্ ামরমের করা মমমমানরয়ামের র্কিা, হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে কনমির্ দ্বারা 
গভর্নমরর কামে সপুানরি করা হয় এবং গভর্নর 2020 সামের মামচন  অ্র্ুনিি আেবানর্ SOMOS 
সমম্মেমর্ নবজয়ী র্কিা ম াষণা করার এক বের পমর সম্পন্ন হয়। এখর্ জর্গমণর জর্য উমুক্ত, 
হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে বযা্ানর পাকন  নসটির মচম্বাসন নি্ ওভারমোমি অ্বনস্থি।  
  
"নর্উ ইয়কন  আমামের পুময়মিন ানরকার্ ভাই মবার্মের সামে কাাঁমে কাাঁে নমনেময় োাঁিামি মপমর গনবনি 
নেে যখর্ িামের সবমচময় মবনি সাহামযযর প্রময়াজর্ নেে, এবং আমরা কখর্ই ভুমে যাব র্া যারা 
হানরমকর্ মানরয়ার কামে প্রাণ হানরময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা পুময়মিন ানরমকার জর্গমণর 
আত্মা এবং অ্েযবসাময়র প্রিীক নহমসমব একটি স্মৃনিস্তম্ভ তিনর করমি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ হই, এবং আজ 
আমরা মসই প্রনিশ্রুনি প্রোর্ করনে। নর্উ ইয়কন  পুময়মিন ানরমকার পামি োাঁনিময়মে, এবং এই 
স্মৃনিস্তম্ভটি আজ, আগামীকাে এবং সবসময় মসই স্থায়ী অ্ংিীোনরমের প্রমাণ নহমসমব কাজ করমব।"  
  
2017 সামের 20 মসমেম্বর পুময়মিন া নরমকামি আ াি হার্া হানরমকর্ মানরয়ার প্রেম বানষনকীমি, 
গভর্নর কুওমমা হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে কনমির্ প্রনিিা কমরর্ র্াঁকিা উমমাচমর্র 
দ্বারা েগুনিমের সম্মার্ জার্ামর্ার জর্য এবং পুময়মিন া নরমকার সম্প্রোময়র প্রনিমরামের মমর্াবে 

https://www.youtube.com/watch?v=YYuhFUgcNDs
file:///C:/Updated/%20https/::www.flickr.com:photos:governorandrewcuomo:albums:72157718782937026
http://www.bpca.ny.gov/mariamemorial
https://www.ny.gov/hurricane-maria-memorial-commission/hurricane-maria-memorial-competition


 

 

আন্তজন ানিক প্রিীক নহমসমব োাঁি করামি। মমমমানরয়াে কনমির্মক স্মৃনিমসৌমের স্থার্, ন জাইর্ এবং 
স্থাপর্ সম্পনকন ি সপুানরিগুনে গভর্নরমক প্রোর্ করমিোনয়ে মেওয়া হময়নেে।  
  
কনমির্ 2019 সামের আগস্ট মামস জানর করা স্থপনিমের অ্র্ুসন্ধার্ অ্র্ুযায়ী বযা্ানর পাকন  নসটি 
স্মৃনিমসৌমের র্কিা জর্য 120টি জমা মপময়মে, এবং একটি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পযনামোচর্া প্রনিয়ার পর, 
পুময়মিন ানরমকা নভনিক স্থপনি মসগুমডা কারম ার্া এবং নিল্পী আমন্তানর্ও মাম ন্ ামরে র্কিা এবং 
নর্মনাণমক সুপানরি কমর।  
  
মসগুম্বডা কারম্ব্ার্া ও আম্বতাবর্ও মাম্ব ন্ াম্বরল িম্বলর্, "অ্র্যার্য পুময়মিন ানরকার্মের পািাপানি আমরা 
হানরমকর্ মানরয়ার ভয়াবহ প্রভাব মেমখনে। হানরমকমর্র নিকারমের স্মরমণ নর্উ ইয়কন  নসটিমি একটি 
স্মৃনিস্তম্ভ নর্মনামণর জর্য আমামের প্রস্তাব একটি মযৌে েনৃিভনি মেমক উদূ্ভি হময়মে ময মকউ সবসময় 
প্রনিকূে পনরনস্থনির মবের্াোয়ক স্মৃনিমক ইনিবাচক এবং কানবযক নকেুমি রূপান্তনরি করমি পামর যা 
সবাইমক সান্ত্বর্া নেমি পামর। পুময়মিন ানরমকার অ্র্যিম মেি কনব জনুেয়া ন  বামগনামসর মেয়ারওময়ে 
ফ্রম ওময়েমেয়ার আইেযাড কনবিাটি কযানেগ্রানের তজব আকৃনি নহমসমব বযাখযা করা হময়মে, যার 
েমে রঙ, বণন এবং আকৃনির উজ্জ্বে অ্নভবযনক্ত রনচি হময়মে। এর বািন া, কামোিীণন এবং সুনর্নেনি, 
নর্উ ইয়কন বাসী এবং ময মকার্ নেি এবং বয়মসর পমুয়মিন ানরকার্ সম্প্রোময়র জর্য সংমবের্িীে। 
পেচারীমের জনিি করা, মকৌিূহেমক আমন্ত্রণ জার্ামর্া, নচন্তামক উমিনজি করা এবং নচন্তা আহ্বার্ 
করার একটি বািন া।"  
  
হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে একটি ঊর্ধ্নমুখী সনপনে কাাঁচ, যা একটি হানরমকর্ মসইসামে একটি 
মিেমক স্মরণ কনরময় মেয়, যা চরম আবহাওয়া মযমর্- একটি প্রনিকূে পনরমবমির নবরুমদ্ধ জীবন্ত 
জীমবর জর্য সুরক্ষার একটি প্রিীক। স্মৃনিমসৌে েিনকমের উপর উজ্জ্বে র্ীে, োে এবং কমো 
সূযনামোমকর রনি প্রনিেনেি কমর। সনপনমের মাোয় পুময়মিন ানরকার্ পিাকার ঊর্ধ্নমুখী ম ারামর্া র্ক্ষত্র 
খনচি আমে, যা েেুনিা মেমক উমে আসার আিা প্রকাি কমর। মামিন ামরমের আাঁকা এই কাাঁমচর েেমক 
রময়মে "ওময়েমেয়ার আইেযাড মেমক নবোয়" কনবিাটি যা পুময়মিন া নরমকার অ্র্যিম নপ্রয় কনব 
জনুেয়া মে বুরমগাস এর মেখা। পুময়মিন া নরকার্ জর্গমণর প্রনিমরামের ক্ষমিার উপর মেখা এই 
কনবিাটি ন  বুরমগাস নেমখমের্ যখর্ নিনর্ নর্উ ইয়কন  নসটিমি বাস করনেমের্ এবং িার ইংমরনজ 
ভাষায় মেখা এ্াএকমাত্র কাজ। একসামে, এই স্থাপর্াটি নিল্প, স্থাপিয এবং সানহিযমক গেমর্র নেক 
নেময় একত্রীকরণ কমরমে।  
  
স্মৃনিমসৌমের মভিমর মবঞ্চ নর্নমনি হময়মে, যা েিনর্ােীমের বসমি এবং নচন্তা করার আমন্ত্রণ জার্ামে। 
স্মৃনিমসৌমের মগািায় মেখা নর্উ ইয়মকন র জর্গমণর একটি উৎসগন:  
  
20 মসমেম্বর, 2017 িানরমখ, হানরমকর্ মানরয়া, প্রায় এক িিাব্দীর মমেয পুময়মিন ানরমকামি আ াি 
হার্া সবমচময় িনক্তিােী হানরমকর্, ভূনমর্ধ্স কমর যা মারাত্মক ক্ষনি এবং একটি অ্ভূিপূবন মার্নবক 
সংক্ সৃনি কমর। নর্উ ইয়কন  পুময়মিন ানরমকার সামে একাত্মিা প্রকাি কমর, িাৎক্ষনণক ত্রাণ প্রোর্ 
কমর এবং দ্বীপটি পুর্গনেমর্ সাহাযয কমর।  
  



 

 

এই মমমমানরয়াে যারা প্রাণ হানরময়মে িামের সম্মার্ কমর এবং পুময়মিন ানরকার্ সম্প্রোময়র 
নস্থনিিীেিার প্রনি একটি স্থায়ী েদ্ধাঞ্জনে নহমসমব োাঁনিময় আমে।  
  
এই সনপনে আকৃনি একটি হানরমকর্ এবং একটি মিেমক জানগময় মিামে: র্ধ্ংস এবং সুরক্ষা উভময়র 
প্রিীক। আিার মকন্দ্র মেমক উমে আসা পুময়মিন ানরমকার পিাকার িারকা। সবনত্র জনুেয়া ন  
বামগনামসর কনবিা মেয়ারওময়ে ফ্রম ওময়েমেয়ার আইেযামডর িব্দ: "এ্া এখার্ মেমক আসমি হমব, 
ঠিক এখর্ই, পৃনেবীর প্রনি আমার আকুনি।"  
  
হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে সম্পমকন  আরও পিুর্ এবং এখামর্ একটি অ্ন ও ্ুযর শুর্ুর্।  
  
মসগুর্মো কারম ার্া, FAIA মূেি পুময়মিন া নরকার্ স্থপনি এবং ম মভেপার, যার পূবন কাজ িহুমর 
েিৃযপ্, প্রকৃনি, স্থাপিয এবং নিল্পমক একত্র করার উপর আমোকপাি কমরমে।  
  
পুময়মিন া নরমকার সার্িুমচন  জমগ্রহণ করা আমন্তানর্ও মামিন ামরে ো মেক ন  পাওয়ামরর কমনিাোয় 
িার কাজ কমরর্ এবং কাইময়য় পুময়মিন া নরমকা নবশ্বনবেযােময় 30 বেমররও মবনি সময় েমর 
আবানসক-নিল্পীনহসামব োমকর্। িাাঁর কাজ সারা নবমশ্ব প্রেনিনি হময়মে। নিনর্ নিক্ষাির্ 
পুয়ার্রনরকুইর্া মে ো মেেুয়া এসপার্ুওো এর সেসয।  
  
হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে কনমির্টি গভর্নর কিৃন ক নর্যুক্ত সেমসযর সমন্বময় গঠিি ও 
কংমগ্রসওমযার্ নর্ন য়া মভোজমকজ, কংমগ্রসমযার্ মজাস ই. মসররামর্া, SUNYএর ট্রানস্ট এবং প্রাক্তর্ 
অ্যামসম্বনে মমম্বার মারমকাস মিসমপা, অ্যামসম্বনে মমম্বার মানরিজা  ানভো এবং নর্উ ইয়কন  
মসমি্ানর অ্ব মস্ট্ মরাজার্া মরাসামো এর সমন্বময় গঠিি।  
  
কনমিমর্র সেসযমের মমেয োকমবর্:  
  

• ্নর্ও বুগনস, মখুয নর্বনাহী কমনকিন া, ্নর্ও বুগনস অ্যাড অ্যামসানসময়্স (Tonio 
Burgos & Associates)  

• এ ুইর্ মমমেমডজ, ন মরক্টর, মসন্টার ের পুময়মিন া নরকার্ স্টান জ (Center for 
Puerto Rican Studies), হান্টার কমেজ  

• ম নর্স নরমভরা, প্রাক্তর্ মপ্রনসম ন্ট, 1199/SEIU  
• কযানসনমমরা ন . র নরমগজ, পনিম নর্উ ইয়মকন র নহস্প্যানর্ক মহনরম্জ কাউনিে 

(Hispanic Heritage Council) এর নসনর্য়র মপ্রনসম ন্ট  
• হানভ ার্ র নরমগজ, মপ্রনসম ন্ট, ইউনর্ভানসনটি অ্যা্ অ্যােবনর্ (University at 

Albany)  
• সযান্টস র নরমগজ, বৃহির নর্উ ইয়মকন র কনমউনর্টি নবষয়ক এবং মকৌিেগি উমেযাগ, 

নবনডং এবং কর্িাকির্ মট্র স কাউনিমের (Community Affairs & Strategic 
Initiatives, Building Construction Trades Council of Greater New York) 
ন মরক্টর  

http://www.bpca.ny.gov/mariamemorial


 

 

• নহডা মরাজানরও এসচার, ইমবমরা আমমনরকার্ অ্যাকির্ েীমগর (Ibero American 
Action League) প্রাক্তর্ মপ্রনসম ন্ট এবং মুখয নর্বনাহী কমনকিন া  

• ম্মরসা এ. সযানন্টয়ামগা, সভাপনি, কনমটি র্নভময়ম্বার (Comite Noviembre)  
• মেডা ্মরস, এনিনকউটিভ ন মরক্টর, কমপনামরির্ ের নে কর্জারমভির্ অ্ে নে সার্ 

জয়ুার্ মব এস্ুয়ানর (Corporation for the Conservation of the San Juan 
Bay Estuary)  

• এনেজামবে মভমেজ, মপ্রনসম ন্ট, নে মভমেজ অ্গনার্াইমজির্ (The Velez 
Organization), বযা্ানর পামকন র অ্নেবাসী  

  
নর্উ ইয়কন  বৃহিম পুময়মিন ানরকার্ প্রবাসীমের বাসস্থার্, মযখামর্ এক নমনেয়মর্র মবনি পুময়মিন ানরকার্ 
আমে যারা এর বুর্ম্র অ্ংি। হানরমকর্ মানরয়ার পর, এবং পরবিী বেরগুমোমি দ্বীমপ আ াি 
হামর্ এমর্ ঝি এবং ভূনমকমম্পর পর গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র বযাপক প্রনিনিয়ার মর্িৃে মের্। 
নর্উ ইয়কন  বানি পুর্নর্নমনাণ, ক্ষনি মেূযায়র্ এবং নবেযুৎ বযবস্থা মমরামমির জর্য নবমিষজ্ঞ এবং 
মেোমসবকমের সরবরাহ এবং েে পাঠিময়মে। নর্উ ইয়কন বাসীরা পুময়মিন ানরকার্মের িামের বানিমি 
োগি জানর্ময়মে, মযখামর্ কমপমক্ষ 11,000 পুময়মিন ানরকার্ নর্উ ইয়মকন  চমে আমস।  
  
পুময়মিন া নরমকার জর্য চেমার্ পুর্রুদ্ধার ও ত্রাণ প্রমচিার মবপামর আমরা িেয জার্মি, অ্র্ুগ্রহ কমর 
গভর্নমরর পুময়মিন া নরক ও মানকন র্ ভানজন র্ আইেযামডর জর্য এম্পায়ার মস্ট্ ত্রাণ ও পুর্রুদ্ধার 
প্রমচিার ওময়বমপজ নভনজ্ করুর্।  
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