
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ক্ষবিগ্রস্থ অবিবর্িনাপক কমীম্বের গভীর শ্রদ্ধা জাবর্ম্বয়ম্বের্  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অবিবর্িনাপক র্ায়কম্বের সম্মাম্বর্ ফায়ার ফাইটার অোবপ্রবসম্বয়ের্ ডে (Firefighter 

Appreciation Day) ও অবি প্রবিম্বরাধ সপ্তাহ (Fire Prevention Week) ড াষণা করা হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, গত বেমর আগুমর্ ঘেসব সাহসী র্ারী-
পুরুষ প্রাণ হাদরমেমের্ তামির স্মৃদত ও বীরমের প্রদত সম্মার্ জার্ামত এম্পাোর ঘেট প্লাজা 
(Empire State Plaza)-এর দর্উ ইের্ন  ঘেট ফ্যামের্ ফ্াোর ফ্াইটারস ঘমমমাদরোে (New York 
State Fallen Firefighters Memorial)-এ 23টি র্াম েুক্ত র্রা হমব।  
  
"দর্উ ইেমর্ন র অ্দিদর্বনাপর্ র্মীরা প্রদতদির্ তামির জীবমর্র ঝুুঁ দর্ দর্মে থামর্র্ এবং তারা ঘে 
র্দমউদর্টিগুমোমত ঘসবািার্ র্মরর্ ঘসগুমোমর্ দবপি ঘথমর্ রক্ষা র্রমত দগমে তামির অ্মর্মর্ই 
সীমাহীর্ আত্মতযাগ র্মরমের্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফ্াোর ফ্াইটার অ্যাদপ্রদসমেশর্ ঘে ঘসই 
সমস্ত সাহসী র্ারী-পুরুমষর উত্তরাদির্ারীগণমর্ সম্মার্র্া প্রিার্ র্মর োরা এই ঘেমটর জর্গণমর্ 
রক্ষা র্রার জর্য তামির জীবর্ উৎসগন র্মরমে এবং তামির দিরদির্ মমর্ রাখার দবষেটি দর্দিত 
র্রমত দিবসটি সহােতা র্রমব।"  
  
"ফ্যামের্ ফ্াোর ফ্াইটারস ঘমমমাদরোে অ্ভাবর্ীে সাহমসর সমে অ্র্ল্পর্ীে দবপমির সম্মখুীর্ হওো 
র্ারী-পুরুমষর উত্তরাদির্ারীমির সম্মার্র্া প্রিার্ র্মর", ডলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ডহাচুল িম্বলর্। 
"এ বের 9/11-এর  টর্াে ঘে সমস্ত র্মী আ াতপ্রাপ্ত ও অ্সুস্থ হমেমে, তামির মমিয 10 জর্ 
অ্দিদর্বনাপর্ র্মীর র্ামসহ ভাস্কেনটিমত 23 জমর্র র্াম েুক্ত র্রা হমে। তামির প্রদতটি গল্পই এর্ 
এর্টি বীরমের প্রমাণ োরা দির্দির্ জীবমর্র প্রদতটি মুহূমতন ই োমর্ সাড়া ঘিে এবং তামির 
ইউদর্ফ্মন পদরিার্ র্মর। আমরা তামির সাহদসর্তার পাশাপাদশ তামির পদরবার ও দপ্রেজর্মির 
সাহদসর্তা ও আত্মতযাগমর্ সম্মার্ প্রিশনর্ র্দর।"  
  
এ বের ওোমে েকু্ত হওো বযদক্তমির অ্র্োইমর্ পাওো োমব এখামর্।  
  
আজ স্মৃদতমসৌমি েুক্ত হওো বযদক্তমির সংমোজমর্র মািযমম ফ্যামের্ ফ্াোর ফ্াইটারস ঘমমমাদরোে এই 
মুহূমতন  2,575 জর্ বযদক্তমর্ সম্মার্র্া জার্াে োরা িাদেে পাের্ র্রমত দগমে প্রাণ 
হাদরমেমের্। 1998 সামে দর্মবদিত ফ্যামের্ ফ্াোর ফ্াইটারস ঘমমমাদরোে প্রদতবের স্মদৃতমসৌমি দর্উ 
ইেমর্ন র ক্ষদতগ্রস্থ অ্দিদর্বনাপর্ র্মীমির স্মৃদত ও বীরমের প্রদত সম্মার্র্া প্রিার্ র্মর। এই স্মদৃতমসৌি 

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2019-fact-sheet.pdf


 

 

দর্উ ইের্ন  ঘেমটর 100,000-জমর্রও ঘবদশ সদিে অ্দিদর্বনাপর্ র্মীর প্রদত শ্রদ্ধা দর্মবির্ র্মর 
োরা প্রদতদির্ মার্ুমষর দর্রাপত্তার র্ামম জীবর্ বাদজ ঘরমখ িাদেে পাের্ র্মর।  
  
আজমর্র অ্র্ুষ্ঠামর্, গভর্নর ঘেমটর ঘবতর্মভাগী ও ঘেোমসবর্ অ্দিদর্বনাপর্ র্মীগমণর প্রদত সম্মার্ 
জার্ামত িইুটি ঘ াষণাপত্র জাদর র্মরর্ োর মািযমম মেেবার, 8 অ্মটাবর, 2019 তাদরখমর্ ফ্াোর 
ফ্াইটার অ্যাদপ্রদসমেশর্ ঘে এবং অ্মটাবর মামসর 6-12, 2019 তাদরখ পুমরা সপ্তাহজমুড় আগুর্ 
প্রদতমরাি সপ্তাহ দহমসমব দিদিত র্রা হমেমে। প্রদতদির্ অ্দি দর্রাপত্তাজদর্ত সমিতর্তার গুরুে 
সম্পমর্ন  দর্উ ইের্ন  ঘেট অ্দফ্স অ্ব ফ্াোর দপ্রমভর্শর্ অ্যান্ড র্মরাে (New York State Office 
of Fire Prevention and Control) স্থার্ীে িমর্ে দবভাগ, ফ্াোর সাদভন স সংস্থা, সু্কে দেদেট, 
র্াগদরর্ গ্রুপ এবং জাতীে অ্দি সুরক্ষা সদমদত (National Fire Protection Association)-এর 
সমে অ্ংশীিাদরমের দভদত্তমত তথয ও র্মনসূদি প্রিার্ র্মর থামর্র্।  
  
2018 সামে, ফ্াোর দেপাটন মমন্ট ঘেটজমুড় প্রদতদির্ প্রাে 4,360টি অ্দির্াণ্ড, প্রদত  ণ্টাে 182টি 
অ্দির্াণ্ড এবং প্রদত দমদর্মট প্রাে 3.03টি অ্দির্াণ্ডসহ ঘমাট প্রাে 1,591,572টি অ্দির্ামণ্ডর প্রদত 
প্রদতদিো জাদর্মেদেে।  
  
বর্উ ইয়কন  ডেট স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  িম্বলম্বের্, "আজ আমরা 23টি 
সাহসী আত্মার স্মৃদতমর্ সম্মার্ প্রিশনর্ র্রদে োরা তামির র্দমউদর্টিমর্ দর্রাপি স্থামর্ রাখার ঘিষ্টা 
র্রমত দগমে জীবর্ দিমেমের্। আমরা েখর্ তামির দপ্রেজমর্র সামথ িাুঁদড়মে ঘশার্ প্রর্াশ র্দর, 
তখর্ আমরা ঘের্ র্খমর্া এই র্াের্মির সাহস ও আত্মতযাগ ভুমে র্া োই এবং তামির এই 
উৎসগনমর্ উিাহরণ দহমসমব বযবহার র্দর ো দর্উ ইেমর্ন র বাদসিা দহমসমব আমামির সবাইমর্ই 
জীবর্ভর তা র্রা উদিত।"  
  
বর্উ ইয়কন  ডেট ফায়ার অোেবমবর্ম্বেটর ফ্রাবিস র্াবর্ন িম্বলর্, "দর্উ ইের্ন  ঘেট অ্দফ্স অ্ব 
ফ্াোর দপ্রমভর্শর্ অ্যান্ড র্মরাে-এর র্ারী-পুরুমষর ঘিাো ও দিন্তািারা এ বের সম্মাদর্ত সহর্মী 
অ্দিদর্বনাপর্, বনু্ধবান্ধব ও পদরবামরর সবার সমে রমেমে। আসুর্, আমরা তামিরমর্ এবং আমামির 
উত্তরািীর্ারীমির প্রদত সম্মার্ জ্ঞাপর্ র্দর, োমত আমরা তামির উপেদদ্ধ র্রমত পাদর এবং তামির 
সাহদসর্তা ও উৎসগনতার জর্য রৃ্তজ্ঞতা প্রর্াশ র্রমত পাদর।"  
  
বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ ডর্িা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজি িম্বলর্, "দর্উ ইেমর্ন র অ্দিদর্বনাপর্ র্মীরা 
দর্িঃোথনভামব দবপমির মুমখ িাুঁদ মে, জীবমর্র ঝুুঁ দর্ দর্মে তামির সেী দর্উ ইের্ন বাসীমির দবপি ঘথমর্ 
রক্ষা র্মরর্। এই সাহসী র্ারী-পুরুষগণ সদতযর্ার বীর এবং ঘেসব অ্দিদর্বনাপর্ র্মীগণ সীমাহীর্ 
আত্মতযাগ র্মরমে তামির সাহদসর্তা ও আমত্মাৎসমগনর জর্য অ্বশযই সম্মার্ প্রিশনর্ ও স্মরণ র্রমত 
হমব। এই ক্ষদতগ্রস্থ অ্দিদর্বনাপর্ র্মীরা বযাপর্ রৃ্তজ্ঞতা পাওোর অ্দির্ারী এবং তামির ঘসবািার্ 
র্ীভামব আমামির  রবাদড়, র্দমউদর্টি এবং ঘেটমর্ দর্রাপি র্মর তুমেমে ঘসগুমোরও প্রশংসা ও 
অ্র্ুিাবর্ র্রমত হমব।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Firefighter_Appreciation_Day_2019.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Firefighter_Appreciation_Day_2019.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Fire_Prevention_Week2019.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Fire_Prevention_Week2019.pdf


 

 

বসম্বর্ম্বটর সংখ্োল ু ডর্িা জর্ ডজ. ফ্লার্াগার্ িম্বলর্, "এই দবমশষ দিমর্, তামির সীমাহীর্ 
আত্মতযামগর দর্িশনর্ দহমসমব আমরা ফ্যামের্ ফ্াোর ফ্াইটারস ঘমমমাদরোে ওোেটিমত 23টি র্াম 
েুক্ত র্রদে। আমরা তামির প্রদত শ্রদ্ধা জার্াদে, আমামির মমর্ র্দরমে ঘিওো হে ঘে হাজামরা 
সাহসী পুরুষ এবং র্ারী বতন মামর্ এই ওোমে প্রদতদর্দিে র্রমে এবং আমরা 180,000 জমর্রও 
ঘবদশ অ্দিদর্বনাপর্ র্মী োরা ঘেটজমুড় তামির সহর্মী র্াগদরর্মির জীবর্ রক্ষা র্মর তামির 
অ্দভবাির্ জার্াই। আমার দসমর্ট সহর্মীমির সামথ, আদম এই দর্িঃোথন বযদক্তমির পদরবামরর প্রদত 
আন্তদরর্ সমমবির্া জার্াই। দর্উ ইের্ন  ঘেট এই িরমর্র ঘপশািারী, বীর এবং দর্মবদিত পুরুষ এবং 
র্ারীমির দ্বারা পদরমষবাপ্রাপ্ত হওোে ির্য এবং আমরা তামির পদরমষবা প্রাদপ্ত এবং তামির পদরবামরর 
সমথনমর্র জর্য দিরর্াে ঋণী থার্ব।"  
  
পবরষম্বের বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "আজ সাহসী বযদক্তগণ সম্মাদর্ত উচ্চতর আহ্বামর্র সাড়া 
দিমেমের্ এবং তা র্রমত দগমে তারা সীমাহীর্ আত্মতযাগ েীর্ার র্মরমের্। অ্র্যরা েখর্ দবপি 
ঘথমর্ পাদেমে দগমেদেে তখর্ তারা এর দিমর্ ঘিৌমড় এমসদেে। তারা আমামির বনু্ধ ও দপ্রেজর্মির 
রক্ষা র্মর জীবর্ দিমেমে আর আমরা র্খমর্াই তামির েমথষ্ট ির্যবাি দিমত পাদরদর্। এই পদবত্র 
স্মৃদতমসৌি এবং আজমর্র ঘসবা তামির উত্তরাদির্ারমর্ সংরক্ষণ র্রার জর্য আমামির প্রদতশ্রুদতর 
প্রদতফ্ের্  টামত পামর।"  
  
অোম্বসেবলর সংখ্োল ু ডর্িা ব্রায়ার্ এম. কল্ব িম্বলর্, "আজমর্ আমরা ঘে 23টি সাহসী আত্মা 
শর্াক্ত র্মরদে তারা সদতযর্ার অ্মথন র্াের্ তা প্রমাদণত। দর্উ ইেমর্ন র অ্দিদর্বনাপর্গণ দর্িঃোথনভামব 
দর্মজমির আমগ অ্মর্যর জীবর্মর্ গুরুে ঘিে আর এই সাহসী ঘপশািার র্মীরা তামির র্দমউদর্টির 
জর্য, প্রদতমবশীমির জর্য ো র্মরদেে তা অ্পদরমমে। এই অ্ভাবর্ীে বযদক্তগমণর আত্মতযাগ এখর্ 
দিরর্াে ইদতহামস ঘখািাই র্রা থার্মব। আমরা োমিরমর্ হাদরমেদে তামির সর্মের জর্য আর োরা 
আমামির ঘেমট র্াজ র্মর োমে তামির প্রদত আদম রৃ্তজ্ঞ এবং ক্ষদতগ্রস্থমির পদরবার ও 
দপ্রেজর্মির প্রদত আদম গভীরভামব সমমবির্া জার্াই।"  
  
বর্উ ইয়কন  ডেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি ফায়ার বচফম্বসর সভাপবি জবুলয়াস বলওর্ িম্বলর্, "আমরা 
এখামর্ সমমবত হমেদে আমামির ভাই ও ঘবার্মির স্মরণ র্রার জর্য োরা তামির র্দমউদর্টিমর্ 
রক্ষা র্রমত সীমাহীর্ আত্মতযাগ র্মরমে। আজ তামির সম্মার্ জার্ামর্ার মািযমম আমরা আশা র্দর 
তামির দপ্রেজর্ এবং তামির ফ্াোর সাদভন মসর পদরবারগুমো দর্েুটা সান্ত্বর্া পামব। তামির বীরেপণূ 
র্মনর্াণ্ড ফ্াোর সাদভন মসর র্ামে তামির দর্ষ্ঠা ও সাহদসর্তার এর্টি প্রমাণ। এই ভাই-ঘবামর্রা 
দিরদির্ আমামির হৃিমে ঘবুঁমি থার্মব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ডেট ফায়ারমোর্ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র সভাপবি বেম্বভর্ ডেইর্ িম্বলর্, "আজ আমরা 
তামিরমর্ শ্রদ্ধা জার্াই োরা তামির িাদেে পাের্ র্রমত দগমে প্রাণ হাদরমেমের্ এবং োমির অ্মর্মর্ই 
তামির ঘসবািার্ র্রমত দগমে আ াতপ্রাপ্ত হমেমের্। এটি বািযতামূের্ ঘে আমরা এই িবুনে অ্সুমখর 
র্ারণ ঘথমর্ দর্মজমির আরও ভামোভামব রক্ষা র্রার উপাে খুুঁমজ ঘবর র্রমত থাদর্। োমির আমরা 
হাদরমেদে, তামির পদরবামরর র্ামে আমরা র্খর্ও ভুেমত পারব র্া আপর্ার দপ্রেজর্মর্। এই 
ওোমে তামির র্াম েুক্ত হওো দর্দিত র্মর ঘে তামির আত্মতযাগ দিরর্াে স্মরণীে হমে থার্মব।"  



 

 

  
NYS প্রম্বফের্াল ফায়ার ফাইটাসন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র সভাপবি সোমুম্বয়ল ডফ্রবসর্া িম্বলর্, "দর্উ 
ইের্ন  ঘেট প্রমফ্শর্াে ফ্াোর সযামুমেে ঘেদসর্া অ্যামসাদসমেশমর্র পক্ষ ঘথমর্ আমরা আমামির 
ক্ষদতগ্রস্থ ভাই-ঘবার্মির স্মদৃতর প্রদত সম্মার্ জার্াই োরা আমামির সর্ে দর্উ ইেমর্ন র বাদসিামির 
ঘসবা দিমত দগমে জীবর্ হাদরমেদে। িাদেে পােমর্ তামির সাহদসর্তা ও আত্মতযাগ র্খমর্া ঘভাো 
োমব র্া। তারা দিরর্াে আমামির অ্ন্তমর ঘবুঁমি থার্মব।"  
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