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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্মন াণ কাজ শুরু হম্বেম্বে বর্উ ইেকন েহম্বরর ঘেন্ট বর্ম্বকালাে
গ্রীক অর্ন ডক্স চাচন এিং জাতীে দরগাে

ঘলাোর মোর্হাটম্বর্র মূল বগজনা 9/11-এ ধ্বংে হম্বে ঘগম্বে
েবি পাওো োম্বি এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন শহমরর র্তু র্ সেন্ট নর্মর্ালাে গ্রীর্ অ্র্নডক্স চাচন এবং
জাতীয় দরগায় নর্মনাণ শুরুর র্র্া স াষণা র্মরমের্। মূল চাচন, সলায়ার মযার্হাটমর্ অ্বনিত, সেটি
9/11-এ ধ্বংে হময় নগময়নেল। নর্উ ইয়র্ন ও নর্উ জানেনর বন্দর র্ততন পমের সেৌর্ উমদযামগ সেন্ডে
অ্ফ সেন্ট নর্মর্ালাে সবামডনর সর্তত মে প্রর্ল্পটি পুর্রায় শুরু হয়।
"র্তু র্ সেন্ট নর্মর্ালাে চামচন নর্মনাণ র্াজ শুরু হওয়ার মাধ্যমম এই র্ঠির্ েমময়ও োনবনর্ভামব
ইনতবাচর্ বাতন া প্রনতধ্বনর্ত হময়মে: 9/11-এর পর আমরা শূর্য সর্মর্ সেভামব শুরু র্মরনেলাম,
সফর এর্ই র্নজর েতনি র্রব এবং পূমবনর্ার তু লর্ায় অ্নধ্র্ েংহনত এবং অ্নধ্র্ নবশ্বাে ও অ্নধ্র্
সগাষ্ঠী সচতর্া েহ এটি আরও উন্নত এবং শনিশালী হমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সেন্ট
নর্মর্ালাে আমগর সেন্ট নর্মর্ালামের সচময় অ্মর্র্ সবনশ চমৎর্ার এবং আমরা নচত্তার্ষনর্ হমত
চমলমে। আমরা এর্োমর্ র্ঠির্ েমময়র মমধ্য নদময় নগময়নে, নর্ন্তু আমরা োই সর্মর্ সজমগ উঠি
এবং আমরা আমগর সচময় শনিশালী হময় উঠি। সেন্ট নর্মর্ালাে এটার জর্যই পনরনচত হময় উঠমব।
এটি ের্ল নর্উ ইয়র্ন বােী এবং ের্ল আমমনরর্ার্মদর জর্য এর্টি শনিশালী বাতন া।"
আম্বমবরকার মহামার্ে আচনবিেপ এলবপম্বডাম্ব াম্বরাে িম্বলর্, "প্রায় নবশ বের আমগ, আমামদর
সেন্ট নর্মর্ালাে 9/11-এর োইময় হানরময় োওয়া হাজার হাজার মার্ুমষর োমর্ ধ্বংে হয়, এবং ণ
ত া
ও েন্ত্রামের নর্মনম র্মনর্ামে শরীর, মর্ এবং আত্মায় আ াত সপময়নেমলর্ অ্েংখ্য মার্ুষ। আমরা
সর্ামর্াভামবই এটিমর্ মার্া তু মল দাাঁড়ামত সদব র্া, নদমত পানর র্া এবং সদওয়া উনচত র্য়। আমরা
সেন্ট নর্মর্ালাে চাচন এবং জাতীয় দরগামর্ ভামলাবাোর প্রতীর্ নহমেমব খ্ুলমত চমলনে, তণা র্য়;
েমম াতার লেণ, কুেংস্কার র্য়; এবং এটি হল এই মহার্ আমমনরর্ার্ জানতমত নবদযমার্ আদমশনর
এর্টি লেণ, সেখ্ামর্ এর্জমর্র ধ্মীয় স্বাধ্ীর্তা এবং নবমবমর্র স্বাধ্ীর্তা র্খ্র্ও বাদ সদয়া হয়
র্া, বরং সেগুনলমর্ োদমর গ্রহণ র্রা হয়।"

িন্দর কততন পম্বের ঘচোরমোর্ ঘকবভর্ ঘজ. ও'তু ম্বল িম্বলর্, "এত অ্নর্শ্চয়তায় ভরা এর্ পতনর্বীমত
এই পুর্ঃেূচর্া আশা প্রদার্ র্মর সে 11ই সেমেম্বমরর আক্রমমণর পর সে অ্েংখ্য আত্মতযাগ েং টিত
হময়মে সেগুনলর প্রনত েম্মার্ জার্ামত এবং উপাের্া এবং প্রনতফলমর্র জর্য নগজন ার প্রশােনর্র্
এলার্ার বানেন্দামদর এবং েফরর্ারীমদর জর্য এর্টি পনবত্র িার্ নহমেমব সেন্ট নর্মর্ালােমর্ পুর্রায়
প্রনতষ্ঠা র্রার র্ামজ োফমলযর সর্মর্ আমরা োমার্য দূমর রময়নে। নগজন া হল নর্রবনিন্ন েহর্শীলতার
এর্টি প্রতীর্ ো ওয়ার্ল্ন সেড সেন্টার র্যাম্পামের পুর্জন ন্ম টামত োহােয র্মরমে, এবং আজ হল
সেই র্ঠির্ লড়াইময়র পর অ্নজনত োফমলযর স্বীর্ত নত প্রদামর্র এর্টি নদর্।"
িন্দর কততন পম্বের বর্িন াহী পবরচালক বরক কটর্ িম্বলর্, "আজ সলায়ার মযার্হাটমর্র ঐনতহানের্
পুর্নর্নমনামণর এর্টি র্তু র্ অ্ধ্যাময়র েূচর্া র্মরমে। অ্র্ুমপ্ররণা এবং শানির এর্টি উৎে হমব র্তু র্
সেন্ট নর্মর্ালাে চাচন এবং জাতীয় দরগা, এর্ই োমর্ োরা ভ্রমণ এবং উপাের্া র্মরর্ তামদর জর্য
গ্রীর্-অ্র্নডক্স েম্প্রদাময়র ঐনতহানের্ অ্বদার্ ভাগাভানগ র্রমত োহােয র্রমব। আমামদর এই
গুরুেপূণন োফলয অ্জনর্ র্রমত গভর্নর কুওমমার পাশাপানশ র্াজ র্রমত সপমর বন্দর র্ততন পে গনবনত
এবং আজ নর্মনাণ র্ামজর েূচর্া সদখ্মত সপময় আমরা আর্নন্দত। আনম আচনডাময়ানেে এবং সেন্ট
নর্মর্ালামের বন্ধুমদর র্ামজর প্রশংো র্রনে র্ারণ তারা র্মঠার পনরশ্রমমর মাধ্যমম নর্নশ্চত র্মরমের্
সে এই প্রর্ল্প আমামদর ওয়ার্ল্ন সেড সেন্টার র্যাম্পামের শনি এবং েংর্ল্পমর্ েম্মার্ র্মর।"
155 নেডার নিমটর মূল সেন্ট নর্মর্ালাে চাচন নেল উপাের্ার এর্মাত্র িার্ ো 11ই সেমেম্বমরর
আক্রমমণ েম্পূণন ধ্বংে হময় নগময়নেল। অ্নফে গ্রহণ র্রার পর, গভর্নর কুওমমা সেন্ট নর্মর্ালাে
চামচনর পুর্বনাের্মর্ শীষন অ্গ্রানধ্র্ার নদময়মের্, আচনডাময়ানেে এবং বন্দর র্ততন পমের োমর্ র্াজ র্মর
চাচন ও জাতীয় মাজার পুর্গনঠমর্র জর্য আমরা এর্টি বতহত্তর, আমরা েুগমে োইমটর জর্য চু নিমত
সপৌাঁোমর্ার জর্য এবং বযনিগতভামব এই বযনিগত অ্র্নানয়ত র্মমেমক্সর জর্য দার্ েংগ্রহ র্মরর্।
েমাপ্ত হমল, 9/11 সমমমানরয়াল োজার ঠির্ দনেমণ 130 নলবাটিন নিমট র্তু র্ সেন্ট নর্মর্ালাে নগ্রর্
অ্মর্নাডক্স চাচন এবং জাতীয় মাজার প্রার্নর্া এবং র্ীরব প্রনতফলমর্র জর্য এর্টি িার্ নহমেমব র্াজ
র্রমব এবং নবময়াগাি মুহুমতন োির্া এবং শনি চাইমের্ এমর্ সে সর্ামর্া নিেচার্ েম্প্রদাময়র
মার্ুষমদর জর্য এর্টি সশার্ পালমর্র সর্ন্দ্র ধ্ারণ র্রমব। স্প্যানর্শ িপনত োনিয়ামগা র্যালাোভার
নডজাইর্ র্রা এবং হানগয়া সোনফয়ার বাইজান্টাইর্ চাচনগুনল এবং ইস্তাম্বুমলর সহানল সেনভয়র নগজন ার
আদমল মমডল র্রা, ো েন্ধযায় আভা নবিুনরত র্মর, এবং ওয়ার্ল্ন সেড সেন্টার র্যাম্পামের এর্
েদা-উপনিত আশার আমলা হময় র্ার্মব।
সেন্ট নর্মর্ালাে চামচনর এই অ্গ্রগনত ওয়ার্ল্ন সেড সেন্টার র্যাম্পামের বড় প্রর্ল্পগুনল সশষ র্রার
জর্য বন্দর র্ততন পমের প্রনতশ্রুনতর ওপর নভনত্ত র্মর গমড় সতামল। 2018 োমল গভর্নর কুওমমা দ্বারা
প্রবলভামব েমনর্নত এর্টি চু নির পর সরার্ার্ল্ ও. সপমরলমযার্ পারফনমনং আটনে সেন্টামর সমমমানরয়াল
োজার উত্তমর নর্মনাণ র্াজ চলমে। পারফনমনং আটনে সেন্টামরর মমধ্য র্ার্মব 200,000 বগন ফু ট
জায়গা, নতর্টি হল এবং মহড়ার িার্, এর্টি সরমস্তারাাঁ এবং উপহার ক্রময়র এর্টি সদার্ার্। এই
সর্ন্দ্রটি নশল্প, ধ্ারণা এবং েংস্কত নত েতনি ও নবনর্মময়র জর্য এর্টি ববনশ্বর্ সর্ন্দ্র নহমেমব র্াজ র্রমব
ো মানর্ন র্ েুিরাষ্ট্র এবং োরা নবশ্ব সর্মর্ অ্োধ্ারণ নর্ময়টার, র্াচ, েঙ্গীত এবং চলনিত্র উপিাপর্
র্রমব।
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