
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 9/11 এ প্রথম সাড়াদার্কারী, স্বেচ্ছাম্বসিক ও কমীম্বদর স্বের্ের্ ও োস্থ্ে সুবিধা 
স্বে ৌঁম্বে বদম্বে আইম্বর্ োক্ষর কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  বসটিম্বে 7ম িাবষনক 9/11 স্বমাটরসাইম্বকল রাইড-এ েয়টি বিম্বল োক্ষর কম্বরম্বের্ গভর্নর  

  
9/11 স্বমম্বমাবরয়াল স্বেম্বডর জর্ে সম্পরূ্নরূম্বে েহবিল স্বথম্বক মূলধর্ খরম্বের জর্ে অবেবরক্ত 1.8 

মাবকন র্ ডলার দার্ করম্বি বর্উ ইয়কন   
  

গভর্নর মরম্বর্াত্তর োিবলক সাবভন স স্বমম্বডল উেহার স্বদর্ বডম্বটকটিভ লুইস আলভাম্বরজম্বক, বিবর্ 
বর্উ ইয়কন  েবুলে বিভাগ (New York Police Department, NYPD) এর বডম্বটকটিভ এিং 9/11 এর 
প্রথম সাড়াদার্কারী বিবর্ 9/11 এর ভুক্তম্বভাগীম্বদর ক্ষবেেরূর্ েহবিল স্থ্ায়ী করার জর্ে লড়াই 

কম্বরম্বের্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টামরর োইটগুলিমে 9/11 এর উদ্ধার, পুর্রুদ্ধার 
এবং পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নো প্রমেষ্টায় বীরমের প্রলেলিয়ার ফমি একটি ট্র াগযোেম্পন্ন স্বাস্থ্য পলরলস্থ্লে 
গম়ে ট্রোিার জর্য প্রথম ো়োদার্কারী ও েরকালর খামের কমনকেন া ও কমনোরীগণ োমদর প্রাপয 
ট্রপর্শর্ ও স্বাস্থ্য েুলবধা পামবর্ ো লর্লিে করমে োহা য করার জর্য আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। 
গভর্নর আমরা ট্র াষণা ট্রদর্ ট্র  9/11 ট্রমমমালরয়াি ট্রেমডর জর্য েমূ্পণনরূমপ েহলবি ট্রথমক মিূধর্ 
খরমের জর্য অ্লেলরক্ত 1.8 মালকন র্ ডিার দার্ করমব লর্উ ইয়কন । অ্বমশমষ, গভর্নর মরমণাত্তর 
পাবলিক োলভন ে ট্রমমডমি পুরষৃ্কে কমরর্ লডমটকটিভ িুইে আিভামরজমক, ল লর্ NYPD এর একজর্ 
লডমটকটিভ এবং 9/11 এর প্রথম ো়োদার্কারী ল লর্ 9/11 এর ভুক্তমভাগীমদর ক্ষলেপূরণ েহলবি 
স্থ্ায়ী করার জর্য ি়োই কমরমের্।  
  
"9/11 18 বের আমগর  টর্া র্য় - 9/11 প্রলেলদমর্র  টর্া। আমরা েম্মার্ কলর, আমরা মমর্ 
রালখ এবং আমরা প্রলেলিয়া ট্রদখাই, লকন্তু আমামদর কেন বয এ জর্য কাজ করা", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "100,000 জর্য োহেী র্ারী-পুরুষ  ারা 9/11-এ োহা য করার জর্য ট্রদলখময়মের্ োরা 
আমামদর ট্র ভামব ট্রদখভাি কমরমের্ োরাও ট্রেরকম ট্রদখভার পাওয়ার ট্র াগয এবং আমরা োমদর 
একা ট্রেম়ে  ালচ্ছ র্া কারণ োরা আমমলরকার বীর। আজ আমরা োমদর প্রাপয স্বাস্থ্য েুলবধা ও 
ট্রপর্শমর্র েুলবধা পাওয়া লর্লিে করমে পদমক্ষপ লর্ময়লে। আমরা োমদর েম্মার্ কলর, োমদর 
পলরবারমক েম্মার্ কলর এবং োমদর োহেমক েম্মার্ কলর - এবং আমরা োমদর পাওর্া ঋণ 
আমামদর োধযমমো পলরমশাধ করব।"  



 

 

  
"9/11 এর প্রথম ো়োদার্কারী এবং ট্রস্বচ্ছামেবকগণ লর্িঃস্বাথনভামব ট্রেই ট্রবদর্াদায়ক লদমর্ লর্উ 
ইয়কন বােীমদর জীবর্ রক্ষার জর্য কাজ কমরমের্ এবং োর পরবেী েমময়ও েবনদা এলগময় এমেমের্", 
স্বলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্বহােুল এটি িম্বলর্, বিবর্ আজম্বকর অর্ুষ্ঠাম্বর্ উেবস্থ্ে বেম্বলর্। "এই 
আইর্ ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টামরর োইটগুলিমে ট্র েব বযলক্তর োহেী প্রমেষ্টার কারমণ োমদর স্বাস্থ্য 
েংিান্ত েমেযা েম্পমকন  লর্লিে করমে োহা য কমরমে োরা োমদর প্রময়াজর্ীয় এবং প্রাপয েলুবধা 
গ্রহণ কমর ো লর্লিে করমে োহা য করমব। আমরা জর্গমণর ট্রেবার মাধযমম মার্ুমষর জীবর্মক 
আমরা ভামিা করার জর্য োমদর লর্ষ্ঠা ও অ্ঙ্গীকামরর প্রলে েম্মার্ লর্মবদর্ কলর এবং োমদর 
অ্বদার্ কখমর্া লবস্মৃে হমব র্া।"  
  
লর্উইয়কন  লেটিমে 7ম বালষনক 9/11 ট্রমাটরোইমকি রাইড ও অ্র্ুষ্ঠামর্ গভর্নর েয়টি লবমি স্বাক্ষর 
কমরর্:  

• S.5890-A/A.7819-A ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টার োইমটর ট্রস্বচ্ছামেবকমদর জর্য  ারা 
এখর্ লর্উ ইয়কন  লেটির বাইমর েরকালর কেৃন পক্ষ এবং ট্রপৌর করমপামরশমর্র জর্য 
একটি প্রলিয়া প্রদার্ করার মাধযমম অ্েসু্থ্োর েুটির দালব দাময়র করমে ট্রেমটর 
জর্য কাজ কমর  ামে োমদর কমীমদর মঞ্জুর করা অ্েুস্থ্োর েুটির জর্য ট্রপমমন্ট 
পার্ এবং লর্লদনষ্ট ট্রপৌরেভা ও কেৃন পক্ষমক ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টামরর শেন াবলি পরূমণর 
ট্র াগযো অ্জন মর্র জর্য অ্েুস্থ্োর েুটি বযবহার করার েুম াগ ট্রদয়। এই লবিটি 
এো়োও কমনোরীমদর েুটিকািীর্ েরুক্ষা প্রদার্ কমর এবং ট্রেট ও স্থ্ার্ীয় েরকার 
কেৃন ক দালব প্রলিয়াকরমণর অ্লধকের প নামিাের্া এবং অ্ন্তদৃন লষ্ট প্রলেষ্ঠা কমর।  

• S.1966-A/A.3593-A প্রলেবন্ধকোর ট্রপর্শমর্র জর্য আমবদর্ কমর লর্উ ইয়কন  
লেটি এমপ্ললয় লরটায়ারমমন্ট লেমেমমর (New York City Employee Retirement 
System, NYCERS) েদেযমদর মূিযায়মর্র জর্য অ্র্ুমমালদে লেলকৎেকমদর েংখযা 
বৃলদ্ধ কমর। এর ফমি NYCERS প্রময়াজর্ীয় দক্ষোেম্পন্ন লেলকৎেকমদর একটি দি 
পামব  ামে 9/11 এর প্রথম ো়োদার্কারীমদর জর্য প্রলেবন্ধকো ট্রপর্শর্ প্রদামর্ দী ন 
লবিম্ব ও প্রেযাহার এ়োমে োহা য করার মাধযমম েঠিকভামব ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টার 
েংিান্ত প্রলেবন্ধীোগুলি মিূযায়র্ করা  ায়।  

• S.6313/A.7892 একজর্ লপ্রয়জমর্র মৃেুযর পর একটি দ ুনটর্াজলর্ে মৃেুয েলুবধার 
জর্য একটি আমবদর্ দাময়র করার েময়েীমা পাাঁে বেমর েম্প্রোলরে কমর। এর 
মাধযমম লর্উ ইয়কন  ট্রেট ও ট্রিাকাি লরটায়ারমমন্ট লেমেম বা লর্উ ইয়কন  ট্রেট ও 
স্থ্ার্ীয় পুলিশ ও ফায়ার লরটায়ারমমন্ট লেমেমমর েদেযমদর পলরবারমক এই েুলবধার 
জর্য আমবদর্ করমে প নাপ্ত েময় ট্রদয়া  ামব।  

• S.5898-D/A.8278-C ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টামরর প্রলেবন্ধীো েলুবধামক প্রোলরে কমর 
 ামে টিয়ার 3 ও 4 এর েরকালর কমীমদরমক অ্ন্তভুন ক্ত করা  ায়  ারা টিোেন 
লরটায়ারমমন্ট লেমেম ও ট্রেট ও স্থ্ার্ীয় এমপ্ললয় লরটায়ারমমন্ট লেমেমমর েদেয। এই 
লবি ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টামরর উদ্ধার, পুর্রুদ্ধার বা পলরষ্কার কা নিমম লর্লদনষ্ট 



 

 

অ্ংশগ্রহণকারীমদর একটি েূ়োন্ত গ়ে ট্রবেমর্র প্রলেবন্ধীো অ্বেরকািীর্ েুলবধা এবং 
োর ভামগর লের্ ভাগ প্রলেবন্ধীো ট্রপর্শর্ প্রদার্ করমব।  

• S.5246-A/A.7716-A লর্লদনষ্ট কযান্সার বা ট্রমিামর্ামা আিান্ত লর্উ ইয়কন  লেটি 
ফায়ার লডপাটন মমমন্টর অ্বেরপ্রাপ্তমদর একটি অ্র্লুমলে প্রদার্ কমর ট্র  কেন বযরে থাকা 
অ্বস্থ্ায় এই কযান্সার হময়মে। এই লবি পাাঁে বেমরর একটি িুকবযাক উইমডা প্রলেষ্ঠা 
কমর,  া অ্বেরপ্রাপ্তমদর প্রলেবন্ধীো েুলবধা পাওয়ার ট্র াগয কমর ট্রোমি।  

• S.4166-A/A.1801-B ট্রেমেম্বমরর 11 োলরখ স্মরণ লদবে প্রলেষ্ঠা কমর,  া প্রলে 
ট্রেমেম্বমরর 11 োলরখ েমগ্র ট্রেমটর েরকালর সু্কিগুমিামে লদবমের শুরুমে এক 
মুহূমেন র র্ীরবো পািমর্র েুম াগ কমর ট্রদয়। গভর্নর গে 9 ট্রেমেম্বর এই লবমি 
স্বাক্ষর কমরর্ এবং আজ আর্ুষ্ঠালর্ক স্বাক্ষর কমরর্।  

  
গভর্নর আমরা ট্র াষণা ট্রদর্ ট্র  9/11 ট্রমমমালরয়াি ট্রেমডর জর্য অ্লেলরক্ত 1.8 মালকন র্ ডিার দার্ 
করমব লর্উ ইয়কন । 9/11 ট্রমমমালরয়াি ট্রেড একটি উপায়  া উদ্ধার, পুর্রুদ্ধার এবং ত্রাণকমী এবং 
জীলবে এবং বৃহত্তর ট্রিায়ার মযার্হাটামর্র কলমউলর্টির েদেযমদর  ারা 9/11 এর পরবেী েমময় 
অ্েুস্থ্ হময় পম়েমের্ অ্থবা লবষাক্ত পদাথন শরীমরর প্রমবমশর কারমণ মারা ট্রগমের্ োমদর েিমার্ 
আমমাৎেমগনর প্রলে েম্মার্ প্রদশনর্ কমর। এই প্রকমের জর্য ট্রপাটন  অ্থলরটি (Port Authority) 
েহলবি ট্রথমক এর আমগ ট্রেট 500,000 মালকন র্ ডিার প্রদার্ কমর এবং এই অ্লেলরক্ত 1.8 
লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার েমূ্পণনরূমপ স্মারক লর্মনামণর েমঙ্গ  ুক্ত মূিধর্ী খরে লর্বনাহ করমব।  
  
স্বাস্থ্য অ্লধদপ্তর ট্রেটজমু়ে স্বাস্থ্য পলরমষবা প্রদার্কারীমদর লর্মদন লশকা লদমচ্ছ  ামে 9/11 এর প্রথম 
ো়োদার্কারী, উদ্ধার এবং পুর্রুদ্ধার কমী এবং জীলবেরা ট্র  স্বাস্থ্য েমেযার েম্মুখীর্ হময়মের্ 
পাশাপালশ মার্লেক স্বাস্থ্য বা মাদক বযবহামর েমেযাজলর্ে উমেগগুমিা ট্র গুমিা এই ভয়াবহ  টর্া 
প্রেযক্ষ করার পর লবকালশে বা বলধনে হময় থাকমে পামর ট্রেগুমিামক েুমি ধরা  ায়। এই লর্মদন লশকা 
আমরা েুপালরশ কমর ট্র  েমস্ত স্বাস্থ্য পলরমষবা প্রদার্কারীগণ জামর্র্ এই লবপ নময়র োমথ েংলিষ্ট হমে 
পামর এমর্ অ্বস্থ্ার োমথ ট্ররাগীমদর শর্াক্ত, মূিযায়র্, লেলকৎো এবং ট্ররফার লকভামব করমে হমব 
এবং CDC এর ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টার ট্রহিথ ট্রপ্রাগ্রামম লকভামব ট্ররফামরি করমে হমব।  
  
উপরন্তু, 9/11 ট্রমাটরোইমকি রাইড অ্র্ুষ্ঠামর্ গভর্নর মরমণাত্তর জর্মেবা পদক প্রদার্ কমরর্ 
লডমটকটিভ িুইে আিভামরজমক, ল লর্ NYPD এর একজর্ লডমটকটিভ এবং 9/11 এর প্রথম 
ো়োদার্কারী ল লর্ 9/11 এর ভুক্তমভাগীমদর ক্ষলেপরূণ েহলবি স্থ্ায়ী করার জর্য ি়োই কমরমের্। 
11 জরু্ 2019 োলরমখ, লডমটকটিভ আিভামরজ কংমগ্রমের োমমর্ োক্ষয ট্রদওয়ার জর্য 9/11 এর 
কময়ক ডজর্ প্রথম ো়োদার্কারীমদর োমথ ট্র াগ ট্রদর্ এবং দালব কমরর্ ট্র  কংমগ্রে েমূ্পণন ভামব 
9/11 এর ভুক্তমভাগীমদর ক্ষলেপূরণ েহলবি ট্রদমব  া পুলিশ, অ্লিলর্বনাপক এবং অ্র্যার্য  ারা গ্রাউড 
লজমরা-ট্রে কাজ করমের্ োমদর জর্য গঠর্ করা হময়লেি। অ্যািভামরজ কমিামরকটাি কযান্সার 
েম্পলকন ে জটিিোয় 53 বের বয়মে 2019 োমির 22 জরু্ মারা  ার্, ট্র  কযান্সার শুরু হয় 
 খর্ লেলর্ লের্ মাে ধমর টাওয়ারগুমিা পম়ে  াওয়ার পর এবং "বামকট লিমগমড"ভুক্তমভাগীমদর 
োমদর উপর খুাঁমজ ট্রবল়েময়মের্ োর NYPD ও FDNY এর েহকমীমদর উদ্ধামরর ট্রেষ্টায়। লডমটকটিভ 
অ্যািভামরমজর পদক গ্রহণ কমরর্ োর স্ত্রী আিাইর্ পাকন ার অ্যািভামরজ ও োর ট্রেমি টাইিার।  

https://health.ny.gov/environmental/investigations/wtc/health_studies/docs/2019-09-11_health_information_message.pdf


 

 

  
বসম্বর্টর অোনু্ড্র গাউর্াডন স িম্বলর্, "'কখর্ও ভুিব র্া' মামর্ হমিা এই ট্র  আমরা প্রথম 
ো়োদার্কারীমদর  ারা 9/11 এ অ্র্যমদর রক্ষা করার জর্য ট্রস্বচ্ছায় লর্মজর জীবমর্র ঝুাঁ লক লর্ময়মের্ 
োমদর েমথনমর্ পদমক্ষপ ট্রর্ই। আজ, আমার 9/11 বীরমদর লবমি স্বাক্ষমরর মাধযমম,  ারা োমদর 
েঙ্গী লর্উ ইয়কন বােীমদর জর্য ট্রেই ভয়ঙ্কর লদমর্ েব লকেুর ঝুাঁ লক লর্ময়মের্ োমদরমক আমমি ট্রর্য়া 
হয় এবং োমদর পাওর্া েলুবধা ট্রদওয়া হয় ো লর্লিে করার জর্য আমরা কাজ করলে। এই 
গুরুেপূণন আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমামক এবং ট্রেলদর্ কেন মবযর ডামক প্রথম 
ো়োদার্কারী এবং েখর্ ট্রথমক োমদর েহকমী প্রথম ো়োদার্কারীমদর জর্য ি়োই করা প্রমেযক 
ো়োদার্কারীর প্রলে ধর্যবাদ।"  
  
বসম্বর্টর বজম গগ্রার্ িম্বলর্, "ট্রেমেম্বমরর 11 োলরখ লেি আমামদর জালের ইলেহামের অ্র্যেম 
অ্ন্ধকারময় লদর্। োহেী অ্েংগঠিে অ্েংখয প্রথম ো়োদার্কারী পুর্রুদ্ধার এবং পলরষ্কার-এর 
প্রমেষ্টার োহা য করার জর্য গ্রাউড লজমরা-ট্রে েুমট লগময়লেমির্। এখর্, োরা গুরুের অ্েুমখ 
ভুগমের্ এবং আমামদর োহাম যর খুব প্রময়াজর্। অ্-েংগঠিে প্রথম ো়োদার্কারীগণ একই কাজ 
কমরমের্, ট্র মর্টি েংগঠিে ো়োদার্কারীগণ কমরমের্, ট্র মর্ পলরষ্কার করার েময় মােবযাপী এমক 
অ্পমরর পাশাপালশ কাজ করা এবং োরাও একই েুরক্ষা ও েুলবধা পাওয়ার ট্র াগয। আলম এই 
আইমর্র ট্রফাাঁকর েংমশাধর্ ও এই বীরমদর েম্মার্ ও োমদর প্রাপয োহা য প্রদার্ করার উমেমশয এই 
আইমর্ স্বাক্ষমরর জর্য গভর্নর কুওমমা-ট্রক ধর্যবাদ জার্াই। "  
  
বসম্বর্টর স্বজাম্বসে বে. আড্ডাম্বিা, জবুর্য়র িম্বলর্, "আমার 9/11 পাির্ লবমি গভর্নর কুওমমার 
অ্র্ুমমাদমর্র জর্য আলম কৃেজ্ঞ। লপ্রয়জর্ হারামর্ার ক্ষলে লকংবা জালের ইলেহামের েবমেময় বৃহৎ 
উদ্ধার অ্লভ ার্ ট্র টিই ট্রহাক র্া ট্রকর্, 11 ট্রেমেম্বমরর মমনালন্তক  টর্ার োৎপ ন, সু্কমির লশক্ষাথীরা 
 ারা এই জীবর্-পলরবেন র্ কমর ট্রদয়ার মে লদর্টির োক্ষী হমে পামরলর্, আলম আশাবাদী ট্র  এই 
র্েুর্ লবিটির মাধযমম োমদর কেৃন ক েবনদা স্বীকৃে হবার েূের্া হমব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে স্বেবস স্বেফার-আমাম্বটা িম্বলর্, "11 ট্রেমেম্বর, 2001-এর েন্ত্রােী হামিা লর্উ 
ইয়কন  লেটি, ট্রেট এবং োরা ট্রদমশর ইলেহামে একটি উমেখম াগয মুহূেন  লেি। এই অ্কথয আেরমণর 
ফমি েৃষ্ট ভয়ঙ্কর ক্ষলে আমামদর মহার্ ট্রেট ও শহমরর অ্মর্ক র্াগলরমকর োরা েীিভামব অ্র্ুভূে 
হয়। এই আইর্ আমামদর বীর ও োমদর পলরবামরর জর্য কী করমব ো বণনর্া করার ট্রকামর্া ভাষা 
ট্রর্ই। োদার্ন কুইন্স এবং রকঅ্যাওময় 9/11 এর পমর জীবমর্র একটি লবরাট ক্ষলের েম্মুখীর্ হয় 
এবং আলম লবশ্বাে কলর ট্র   ারা োহলেকোর োমথ এবং লর্িঃস্বাথনভামব আমামদর রক্ষা কমরমের্ 
োমদরমক েুরক্ষা ট্রদয়া আমামদর দালয়ে এবং এই আইর্ শুধু োই েম্পন্ন কমর। েব প্রথম 
ো়োদার্কারী, ইউলর্য়র্ এবং এডমভামকলে গ্রুপমক োমদর অ্ক্লান্ত পলরশ্রমমর জর্য ধর্যবাদ, লবমশষ 
কমর গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমামক এই লবিটিমে স্বাক্ষর কমর আইমর্ পলরণে করার জর্য- আপর্ার 
োহা য ো়ো এটা েম্ভব হমো র্া।"  
  
অোম্বসেবল স্বমোর বেটার স্বজ. অোম্বিট িম্বলর্, "11 ট্রেমেম্বর ট্রথমক 2001 োলরখ ট্রথমক, আলম 
ট্রফডামরি, শহর এবং ট্রেট প্রশােমর্র োমথ কাজ কমরলে  ারা ট্রেলদর্ লবধ্বস্ত হময়মের্ এবং  ারা 



 

 

এই োইমট মামের পর মাে কাজ কমরমের্ োমদর জর্য েুলবধা প্রদার্ করমে োহা য করার জর্য। 
আলম ট্রদমখ আর্লিে ট্র , েরকামরর ট্রকামর্া শাখাই ওই লদর্ এবং এর পর কময়ক মাে ধমর করা 
আমেযাগ ভুিমে পামরলর্। ট্রেট ও ট্রফডামরি প্রমেষ্টার পাশাপালশ এই আইর্ েকি জীলবে ও োমদর 
পলরবারমক আমামদর পারস্পলরক অ্ঙ্গীকার ট্রদলখময় ট্রদমব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে স্বডবভড আই. ওম্বয়বপ্রর্ িম্বলর্, "আমামদর োহেী েরকালর কমনোরীরা 9/11-এর 
এই মমনালন্তক  টর্ায় ো়ো লদময়লেমির্ এবং োমদর েঙ্গী লর্উ ইয়কন বােীমদর োহা য করার জর্য 
লর্মজমদর জীবর্ ঝুাঁ লকর মুমখ ট্রফমি লদময়লেমির্। এই লবি লর্লিে কমর ট্র  আমামদর ট্রেট এই 
কমীমদর োমদর প্রাপয েমূ্পণন 75 শোংশ প্রলেবন্ধীো েুলবধা প্রদার্ করার মাধযমম এমর্ভামব 
ট্রদখভাি করমব ঠিক ট্র মর্ োরা 18 বের আমগ আমামদর ট্রদখভাি কমরমের্। আলম গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই কারণ লেলর্ 9/11 এর হামিার লশকার ভুক্তমভাগীমদর োহাম যর জর্য 
একজর্ শলক্তশািী প্রবক্তা হময়মের্ এবং আমামদর ইলেহামের এই কুখযাে লদমর্ এই জীবর্ রক্ষাকারী 
লবমি স্বাক্ষর কমরমের্।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে স্বকরাইন্স স্বরম্বয়স িম্বলম্বের্, "আমামদর প্রথম ো়োদার্কারীগণ বাস্তব জীবমর্র 
েুপারলহমরা, েমব োরা অ্পরামজয় র্য়। অ্মর্মকর মমধয োমদর এমর্লক অ্বের জীবমর্ও ট্রপশা 
েম্পলকন ে কযান্সামর আিান্ত হমচ্ছর্। এ কারমণ কযান্সামরর পাাঁে বেমরর িুকবযাক লবিটি এে 
গুরুেপূণন। এই লবিটি স্বাক্ষর কমর আইমর্ পলরণে করার জর্য আলম গভর্নরমক ধর্যবাদ জার্াই। 
লর্উ ইয়কন  আমামদর দমকিকমী এবং ফায়ার অ্লফোরমদর স্বাস্থ্যমেবা অ্যামেে োলিময়  াওয়ার 
েক্ষমো লদমচ্ছ  খর্ োমদর এটি েবমেময় ট্রবলশ প্রময়াজর্।"  
  
আজ জালভজ ট্রকমের (Javits Center) প্রদশনর্ীমে লর্উ ইয়কন  ট্রেট লমউলজয়ামমর 11 ট্রেমেম্বমরর 
েংগ্রমহর ট্রবশ লকেু লশেোমগ্রী রময়মে। 11 ট্রেমেম্বর, 2001 োলরমখর হামিার পর লর্উ ইয়মকন  
েংগৃহীে ও েংরলক্ষে লশেোমগ্রীর বৃহত্তম েংগ্রহগুলির মমধয রময়মে ট্রেট লমউলজয়াম। প্রদশনর্ীর 
লশেোমগ্রীেমূমহর মমধয রময়মে: বির কেৃন পমক্ষর পলুিশ লবভামগর একটি লজপ, NYPD এর গাল়ের 
ও FDNY এর গাল়ের একটি দরজা, FDNY এর ইলঞ্জর্ 6 ট্রথমক একটি মালকন র্  ুক্তরামের পোকা 
এবং ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টার ট্রথমক একটি অ্যািলুমলর্য়ামমর ফিমকর টুকমরা। ট্রেমেম্বর মামের 11 
োলরমখর পমর েকি লশেোমগ্রী েংগ্রহ করা হময়মে।  
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