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গভর্নর কুওম্বমা ভভম্বেরার্ বিেম্বমন্ট ভকাম্বেন র প্রাপ্েতা িৃবি কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর করার এিং 
ভভম্বেরার্ম্বের সম্মার্ জাবর্ম্বে ভেম্বের প্েম্বক্ষম্বপ্র ভ াষণা বেম্বেম্বের্  

  
র্তুর্ আইর্ (S.1957-A/A.5719-A) জীির্ িেম্বল ভেওো ভভম্বেরার্ ভকাম্বেন র ঐবতহাবসক িৃবি 

প্রোর্ কম্বর  
  

ভসামিার রাম্বত, ভেম্বে আম্বেপ্াম্বের বিম্বেষ স্থার্গুবল লাল, সিুজ এিং হলুে রম্বে রাোম্বর্া হম্বি -- 
যা বভম্বেতর্াম্বমর সাবভন স বরিম্বর্র রে -- যা বভম্বেতর্াম যুম্বির ভভম্বেরার্ম্বের সম্মার্ জার্াম্বি; 

েবি প্াওো যাম্বি এখাম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ তর্উ ইয়কন  ঘেট ব্যাপী ঘভমটরার্ 
তিটমমন্ট ঘকামটন র প্রাপযিা ব্ৃতি কমর আইমর্ (S.1957-A/A.5719-A) স্বাক্ষর কমরমের্, ো ঘেই 
কাউতন্টসমূমে র্যায়তব্চার অ্ন্তভুন ক্ত ঘভমটরার্মের জর্য ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  ঘর্ই িামের ঘকস 
একটি পামের কাউতন্টমি তব্েযমার্ ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন  স্থার্ান্তর করার সমুোগ ঘেয়। গভর্নর 
এই ব্ৃতির প্রময়াজর্ীয়িা িার 2021 সামের ঘেট অ্ফ েয ঘেট এমজন্ডায় আমোকপাি কমরর্।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘসামব্ামর, তর্উ ইয়কন  ঘেট তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্ 
তেব্মসর সম্মামর্ অ্তিতরক্ত পেমক্ষপ গ্রেণ কমরমে, োর মমযয তর্উ ইয়কন  ঘেট তিতভের্ অ্ফ 
ঘভমটরার্স সাতভন মসস আময়াতজি একটি ভাচুন য়াে ঘফারাম রময়মে ো তভময়ির্াম েুমির ঘর্টিভ 
আমমতরকার্ ঘভমটরার্মের ঘসব্া এব্ং িযামগর প্রতি সম্মার্ জার্ায় এব্ং তভময়ির্াম সাতভন স তরব্মর্র 
রমে ঘেমটর গুরুত্বপূণন স্থার্গুতে রাোমর্া অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"ঘভমটরার্রা এই ঘেমের জর্য তব্মেমে তব্োে িযাগ কমরমে এব্ং েভুন াগযব্েি ঘেমে ঘফরার পর 
গুরুির সমসযার মুমিামুতি ের্। তর্উ ইয়কন  ঘেট আমমতরকামক ঘসব্া ঘেওয়া ইউতর্ফমমনর সােসী 
র্ারী এব্ং পুরুষমের প্রতি আমামের সমর্নর্ ঘজারোর করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ 
তিতমর্াে জাতেস তসমেমম জতিি ঘভমটরার্মের িামের জর্য অ্িীব্ প্রময়াজর্ীয় সোয়িা এব্ং 
ঘসব্ার সামর্ েকু্ত করমি সেজ কমর ঘেমব্, িামের কাউতন্ট োই ঘোক র্া ঘকর্। আমরা তভময়ির্ামম 
ঘভমটরার্মের িযামগর স্মরণ করার এব্ং ঘর্টিভ আমমতরকার্ সাতভন সমমম্বারমের গুরুত্বপূণন অ্ব্োর্মক 
সম্মার্ জার্ামর্ার জর্য ও পেমক্ষপ গ্রেণ কমরতে।"  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157718558795905


 

 

বসম্বর্ের ব্র্োড হম্বেলমোর্ িম্বলর্, "ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  তর্উ ইয়মকন র একটি সফেিার গল্প ো 
তর্জ গুমণই সািা ঘেমে এক মমিমে পতরণি েময়মে। এই আইর্ তর্উ ইয়কন  ঘেটব্যাপী ঘভমটরার্ 
তিটমমন্ট ঘকামটন র প্রাপযিা র্াটকীয়ভামব্ ব্ৃতি করমব্, র্যায়তব্চামর-অ্ন্তভুন ক্ত ঘভমটরার্ োরা মার্তসক 
স্বাস্থয সমসযায় ব্া ঘর্োগ্রস্তিায় ভুগমের্ িামেরমক িামের জীব্র্ সঠিক পমর্ আর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
ঘসব্া এব্ং ঘপ্রাগ্রামমর সামর্ েুক্ত করমব্। আতম তসমর্মটর সংিযাগতরষ্ঠ ঘর্িা অ্যাতন্ড্রয়া েুয়াটন -
কাতজন্সমক তর্উ ইয়মকন র ঘভমটরার্মের অ্গ্রাতযকার ঘেওয়ার জর্য এব্ং অ্যামসম্বতের স্পন্সর সযাতন্ড 
গামেফমক িার অ্ংতেোতরমত্বর জর্য এব্ং গভর্নর কুওমমামক দ্রুি এই তব্ে আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য 
যর্যব্াে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল ওমোর্ সোবি গাম্বলফ িম্বলর্, "এই ঐতিোতসক তব্যার্মক আমামের ঘেমট আইমর্ 
পতরণি েমি ঘেিা সম্মামর্র তব্ষয়। ো ব্ামফমোমি একজর্ েয়ােু জজ এব্ং তভময়ির্াম েুমির ঘোট 
একেে ঘভমটরার্ তর্ময় শুরু েওয়া একটি মোর্ গমব্ষণা তেমসমব্ শুরু েময়তেে, িা এির্ তর্উ ইয়কন  
ঘেমটর র্যায়তব্চার-অ্ন্তভুন ক্ত সকে ঘভমটরার্মের জর্য উপেভয েমব্। এই সােসী তর্উ ইয়কন ব্াসীমের 
জীব্র্ পতরব্িন র্কারী এব্ং িামের প্রাপয ঘসব্া এব্ং উৎমসর সামর্ সংমোগ স্থাপমর্ এই তব্ে স্পন্সর 
করমি পারা আমার জর্য গমব্নর তব্ষয়।"  
  
ভভম্বেরার্ বিেম্বমন্ট ভকাম্বেন র প্রাপ্েতা িৃবি  
29 মাচন  িাতরমি, গভর্নর কুওমমা S.1957-A/A.5719-A ঘক আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এই আইর্ 
তিতমর্াে জাতেস তসমেমম র্াকা ঘভমটরার্মের র্যায়তব্চার ঘপমি ব্াযা অ্পসারণ করমব্ োমের 
ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র জীব্র্ পতরব্িন র্কারী ঘসব্া পাব্ার ঘোগযিা রময়মে তকন্তু োমের এমর্ 
একটি কাউতন্টমি চাজন  করা েময়মে ঘেিামর্ ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  ঘর্ই। আইর্টি ঘকামটন র তচফ 
এিতমতর্মেটরমক ঘেট জমুি অ্তিতরক্ত ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  স্থাপমর্র ক্ষমিা প্রোর্ কমর।  
  
র্িুর্ আইমর্র অ্যীমর্, ঘোগযিা সম্পন্ন র্যায়তব্চার-অ্ন্তভুন ক্ত ঘভমটরার্ োমের তব্রুমি ঘফৌজোতর 
মামো করা েময়মে - পাতরব্াতরক সতেংসিার  টর্া ব্যিীি - এমর্ একটি কাউতন্টমি ঘেিামর্ 
ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  ঘর্ই, িামের ঘকস ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  র্াকা পামের ঘকার্ কাউতন্টমি 
স্থার্ান্তর করার অ্র্ুমরায করার ক্ষমিা প্রোর্ করমব্। এই প্রতিয়ায় ঘে কাউতন্টমি প্রর্ম মামো 
করা েময়মে ঘসই কাউতন্টর তিসতিক্ট এটতর্ন এব্ং ঘে কাউতন্টমি মামোটি স্থার্ান্তর করা েমব্ ঘসই 
কাউতন্টর তিসতিক্ট এটতর্ন উভময়র সম্মতির প্রময়াজর্ েমব্।  
  
ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকাটন  মার্তসক সমসযায় ঘভাগা ব্া আসক্ত ঘভমটরার্ োমের তব্রুমি ঘফৌজোতর 
মামো করা েময়মে িামের োতস্তর ব্েমে তচতকৎসা োমভর সুমোগ কমর ঘেয়। ঘেমের প্রর্ম ঘভমটরার্ 
তিটমমন্ট ঘকাটন  তর্উ ইয়মকন  অ্ব্তস্থি ো ব্ামফমোমি 2008 সামে প্রতিতষ্ঠি েয়, েির্ সম্মাতর্ি 
রব্াটন  রামসে েক্ষয কমরর্ ঘে একজর্ তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্ িার অ্তযর্স্ত একটি মার্তসক 
স্বাস্থয ঘকামটন  সমসযার মুমিামুতি ের্। এটা জজ রামসেমক র্যায়তব্চার-অ্ন্তভুন ক্ত ঘভমটরার্মের িামের 
সার্ী ঘভমটরার্ োরা পরু্ব্নাসমর্র এই চযামেমের ঘমাকামব্ো করমে িামের সামর্ সংেুক্ত করার 
প্রময়াজর্ীয়িা অ্র্ুযাব্র্ করায়। 2008 সামের জজ রামসমের একেম র্িুর্ ঘভমটরার্ ঘকতিক তব্মেষ 



 

 

ঘকামটন  প্রর্ম তপয়ার ঘমন্টর তেসামব্ ঘসব্া োমর্র জর্য ঘস্বচ্ছামসব্ক েওয়া ঘভমটরার্মের সব্াই তেমের্ 
তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্।  
  
জজ রিােন  রাম্বসল িম্বলর্, "যর্যব্াে, এব্ং যর্যব্াে জার্াই তর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেের্ ফাউমন্ডের্মক, 
ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র সমর্নর্ এব্ং ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র স্থার্ান্তরমক আইমর্ পতরণি করার 
জর্য। আমামের স্বাযীর্িার জর্য আমামের ঘেমটর ঘভমটরার্রা তব্োে িযাগ কমরমের্। এই 
আইর্,আমামের জাতেস তসমেমম র্াকা ঘভমটরার্মের িামের অ্ব্স্থামর্র তর্তব্নমেমষ ঘভমটরার্ তিটমমন্ট 
ঘকামটন  অ্ংেগ্রেণ করার সুমোগ প্রোর্ কমর।"  
  
ড. প্োবিক ওম্বেলচ িম্বলর্, "েির্ 2008 সামে জজ রব্াটন  রামসে তর্উ ইয়মকন র ব্ামফমোমি প্রর্ম 
ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র স্থাপর্া কমরর্, িির্ আমরা ব্ুঝমি পাতরতর্ ঘে এটা এমর্ আন্তজন াতিক 
 টর্ায় পতরণি েমব্। ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র মাযযমম ো সৃতি েময়মে িা েে আমামের ঘেমের 
ইতিোমস ঘভমটরার্মের প্রতি আমামের তিতমর্াে জাতেস তসমেমমর েতৃিভতির সব্মচময় ব্ি 
পতরব্িন র্। এই র্িুর্ আইর্ তর্তিি করমব্ ঘে ঘেমকামর্া র্যায়তব্চার-অ্ন্তভুন ক্ত ঘভমটরার্ িামের 
জীব্র্ পুর্তর্নমনাণ করার সমুোগ পামব্।"  
  
আজ, েুক্তরাষ্ট্রব্যাপী 400 এর ঘব্তে ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র স্থাপর্া েময়মে ো জজ রামসমের 
ব্ামফমোর উমেযামগর একই মূে র্কো অ্র্ুসরণ কমর। এই ঘকামটন র 30টির ঘব্তে তর্উ ইয়মকন র 
তব্তভন্ন অ্ঞ্চমে রময়মে, তকন্তু িামের প্রাপযিা অ্সম তেে কারণ প্রতিটি কাউতন্টমি ঘকাটন  তেে র্া। 
গিকাে গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষতরি তব্েটি তর্তিি করমব্ ঘেআরও ঘোগয ঘভমটরার্রা জীব্র্ 
পতরব্িন র্কারী ঘভমটরার্ তিটমমন্ট ঘকামটন র প্রাপযিা োভ করমব্।  
  
গুরুত্বপ্ণূন স্থার্গুবল লাল, সিুজ এিং হলুে রম্বে রাোম্বর্া হম্বেম্বে  
ঘেটজমুি ঐতিেযব্ােী গুরুত্বপূণন স্থার্গুতে 29 মাচন  রামি োে, সব্ুজ এব্ং েেেু রমে রাোমর্া েমব্, 
ো তভময়ির্াম সাতভন স তরব্মর্র রে ো তভময়ির্াম েুি চোকােীর্ তভময়ির্াম, র্াইেযান্ড, োওস, 
কযামম্বাতিয়ার স্থেপমর্ অ্র্ব্া এই অ্ঞ্চমের জেপমর্ ব্া আকােপমর্ সাতভন স প্রোর্ করা আমমতরকার্ 
সাতভন স ঘমম্বারমের ঘেওয়া েয়।  
  
তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্ তেব্মসর সম্মামর্ ঘেসব্ তব্মেষ স্থার্ আমোতকি করা েমব্ িার মমযয 
অ্ন্তভুন ক্ত ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘিি ঘসন্টার (One World Trade Center) অ্যােমব্তর্ আন্তজন াতিক 
তব্মার্ব্ন্দর ঘগটওময় (Albany International Airport Gateway), কসু্কইজমকা তিজ (Kosciuszko 
Bridge), গভর্নর মাতরও এম. কুওমমা তিজ (Mario M. Cuomo Bridge) এইচ কােন মযাককে 
ঘেট ইউতর্ভাতসনটি অ্ফ তর্উ ইয়কন  (SUNY) তব্তর্ল্ং (H. Carl McCall SUNY Building), 
আেমেি ই. তস্মর্ ঘেট অ্তফস তব্তর্ল্ং (Alfred E. Smith State Office Building), ঘেমটর 
ঘফয়ারগ্রাউন্ড - এক্সমপা ঘসন্টার, গ্রযান্ড ঘসন্ট্রাে টাতমনর্াে - পারতেং স্কয়ার ভায়ািাক্ট এব্ং র্ায়াগ্রা 
ফেস, ো তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্মের ঘসব্া প্রোমর্ তর্উ ইয়মকন র প্রতিশ্রুতির পতরচায়ক - 
ঘকব্ে একটি তব্মেষ স্মরণীয় তেমর্ র্য়, ব্রং, প্রতিতের্।  
  



 

 

তভময়ির্াম েুমির আর্মুাতর্ক 226,045 জর্ ঘভমটরার্ ব্িন মামর্ তর্উ ইয়কন  ঘেমট র্ামকর্, ো 
ঘেমকামর্া েুমগর তমতেটাতর ঘভমটরার্ জর্সংিযার মমযয সব্মচময় ব্ি, োরা এম্পায়ার ঘেটমক 
তর্মজমের ব্াতি িামকর্। ওয়াতেংটর্ তিতসর ঘভমটরার্ ঘমমমাতরয়াে ওয়ামে উমেতিি র্ামগুতের মমযয 
4,119টি তর্উ ইয়কন ব্াসীমের োরা এই জাতি এব্ং এর মূেযমব্ামযর রক্ষায় সমব্নাচ্চ িযাগ কমর।  
  
বর্উ ইেকন  ভেে বডবভের্ অি ভভোরান্স সাবভন ম্বসস (New York State Division of Veterans' 
Services)-এর বর্িনাহী প্বরচালক ভজাম্বেল ইভান্স িম্বলম্বের্, "অ্তযকাংে সময় আমামের ঘভমটরার্রা 
ব্াতি ঘফরার পর িামের প্রাপয সম্ভাষণ পায়তর্ েির্ িারা তমতেটাতর সাতভন স ঘর্মক তফমর আমস। 
তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্ তেব্মস িামের সম্মার্র্া প্রোর্ করা গমব্নর তব্ষয়, ঘেমর্ সম্মার্ 
আমামের তিতভের্ প্রতিতের্ প্রেেনর্ কমর। এই ব্ের, তর্উ ইয়মকন র আতেব্াসী জাতিমের তভময়ির্াম 
েুমির ঘভমটরার্মের সাতভন স উেোপর্ এব্ং স্মরণ করা এটি একটি তব্মেষ আর্মন্দর তব্ষয় তেে, 
িামের সােস এব্ং প্রতিশ্রুতির জর্য এই ঘর্টিভ আমমতরকার্ ঘভমটরার্মের যর্যব্াে জাতর্ময়।"  
  
ভাচুন োল ভফারাম  
29 মাচন , তর্উ ইয়কন  ঘেট তিতভের্ অ্ফ ঘভমটরান্স সাতভন মসস তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্ তেব্মসর 
তব্কামে একটি অ্র্োইর্ ঘপ্রাগ্রাম আময়াজর্ কমর োমি তভময়ির্াম েুমি ঘসব্া ঘেওয়া ঘর্টিভ 
আমমতরকার্ ঘভমটরার্মের সাতভন স এব্ং িযাগমক সম্মার্ জার্ামর্া েয়। র্র্ন কান্ট্রর ঘমােক ঘর্ের্, 
ঘসন্ট্রাে তর্উ ইয়মকন র অ্মর্ইিা ঘর্ের্, ওময়োর্ন তর্উ ইয়মকন র ঘসমর্কা ঘর্ের্ এব্ং েং আইেযামন্ডর 
তেমর্কক ঘর্েমর্র তভময়ির্াম েুমির ঘভমটরার্রা এই অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংে ঘর্র্, এই আতেব্াসী জাতিমি 
মাতকন র্ েকু্তরামষ্ট্রর তমতেটাতরমি ঘসব্া প্রোমর্র তব্তভন্ন ঐতিেয উেোপমর্র মাযযমম।   
  
ঘর্টিভ আমমতরকার্রা মাতকন র্ েুক্তরামষ্ট্রর সেস্ত্র ব্াতের্ীমি জাতিয় গমির িুের্ায় পাাঁচ গুণ ঘব্তে 
অ্ংেগ্রেণ কমর। প্রায় 82,000 জর্ ঘর্টিভ আমমতরকার্, ঘোগয ব্যতক্তমের প্রতি চার জমর্র মমযয 
একজর্, তভময়ির্াম েুমির সমময় একটিভ তিউটি পাের্ কমরমে, ঘেিামর্ 42,000 জর্ ঘর্টিভ 
আমমতরকার্ কমব্যামট অ্ংে ঘর্য়।  
  
অোম্বেস ভজকিস, ভসইন্ট ভরবজস ভমাহক িাইিাল ভর্েম্বর্র িাইিাল সাি-বচফ িম্বলর্, "স্মৃতির 
শুরু ঘর্মক অ্কওময়সামে ঘমােকরা মাতকন র্ েুক্তরামষ্ট্রর সেস্ত্র ব্াতের্ীর সব্ তব্ভামগ ঘসব্া প্রোর্ 
কমরমে। আমরা সাম্প্রতিক ব্েরগুতেমি ঘেমর্ ঘেমিতে, আমামের ভাষা ভাষীমের মমযয কংতগ্রের্াে 
ঘমমিে প্রাতিমি ঘমােকরা ঘসব্া তেমি ঘপমর িুব্ই গতব্নি। েভুন াগযব্েি সব্াই ঘেভামব্ তগময়তেে, 
ঘসভামব্ তফমর আমসতর্ এব্ং িামের অ্মর্মক সমব্নাচ্চ িযাগ কমর এব্ং কিমর্া তফমর আমসতর্। অ্ব্মেমষ 
আজ আমামের সুমোগ এমসমে আমামের তমতেটাতরর প্রতি ঘসব্ার জর্য আমামের র্ারী এব্ং পুরুষমের 
ঘসই সম্মার্ এব্ং কৃিজ্ঞিা প্রকামের ভাতগোর েওয়ার। অ্তভর্ন্দর্ এব্ং 'তর্য়াওময়র্মকায়া/যর্যব্াে।"  
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