
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

স্টেট মহাসড়ক িেিস্থার একটি অংেম্বক "র্র্ন ড্োন্সবভল স্টভম্বটরান্স স্টমম্বমাবরয়াল হাইওম্বয়" বহম্বসম্বি 
মম্বর্ার্ীত করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা একটি আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
সামবরক প্রিীণম্বের সম্মার্ জার্াম্বত র্র্ন ড্োর্সবভল েহর এর অর্ুম্বরাধ কম্বর  

  
র্র্ন ড্ার্সবভম্বলর মধে বেম্বয় যাওয়া স্টেট রুট 63 এর অংম্বের স্টক্ষম্বে প্রম্বযাজে  

  
নর্থ ড্যান্সভিলে স্টেট মহাসড়ক ব্যব্স্থার একটি অংশলক "নর্থ ড্যান্সভিে স্টিলটরান্স স্টমলমাভরয়াে 
হাইওলয়" (North Dansville Veterans Memorial Highway) ভহলসলব্ মলনানীত করার জনয গিনথর 
কুওলমা আজ আইন (S.7281/A.08156) এ স্বাক্ষর কলরলেন। এই আইন, একটি সব্থসম্মত 
প্রস্তালব্র মাধ্যলম উত্তর ড্যানসভিে শহর দ্বারা অনুলরাধ্ করা হলয়লে, এটি সামভরক প্রব্ীণলের সাহসী 
কমথকাণ্ড এব্ং স্টসই সালর্ স্টসই সালর্ তালের সাহসী এব্ং সম্মানজনক স্টসব্া ও তযাগলক স্বীকৃভত ভেলত 
শহলরর রুট 63 এর একটি অংলশর পুনঃনামকরণ করলব্  
এর একটি অংলশর পুনঃনামকরণ করলব্।  
  
"ভনউ ইয়কথ ব্াসীরা সাহসী ব্ীরলের প্রভত ভব্পুেিালব্ ঋণী যারা আমালের জাভতর স্টসব্া কলরলে 
ইউভনফমথ পলর, এব্ং নর্থ ড্যানসভিে শহর এই শ্রদ্ধাঞ্জভে ভেলয় তালের সম্মান জাভনলয় ঠিক কলরলে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্থ ড্যানসভিে স্টিলটরান্স স্টমলমাভরয়াে হাইওলয় তালের স্টসব্া এব্ং তযালগর 
একটি ভনরব্ভিন্ন স্মারক ভহলসলব্ কাজ করলব্ যখন ব্াভসন্দারা এব্ং েশথনার্ীরা শহলরর মধ্য ভেলয় 
যাত্রা করলব্ন।"  
  
রালজযর প্রভতটি অঞ্চলে ভনউ ইয়লকথ র সামভরক প্রব্ীণলের আত্মতযালগর স্বীকৃভত স্বরূপ, গিনথর কুওলমা 
আজ স্টিলটরান্স ভেব্লস আরও ভতনটি ভব্লে স্বাক্ষর কলরলেন।  
  
বসম্বর্টর জজন  এম. স্টিাম্বরম্বলা িম্বলর্, "এখন, আলগর স্টেলয় স্টব্ভশ, এটা গুরুত্বপণূথ স্টয আমালের মহান 
জাভতর জনয যারা স্টসব্া ভেলয়লেন এব্ং ব্ভেোন ভেলয়লেন তালের আমরা স্মরণ এব্ং সম্মান কভর। 
আমালের সামভরক প্রব্ীণলের জনযই আমরা শভিশােী এব্ং স্বাধ্ীন। তারা প্রেণ্ড কলের মলধ্য ভেলয় 
অধ্যব্সায়ী স্টর্লকলেন এব্ং আমালের স্টেশ এব্ং স্বাধ্ীনতা এব্ং গণতলের আেশথলক রক্ষা করার জনয 
তালের জীব্লনর ঝুুঁ ভক ভনলয়লেন। এই ভব্শাে অব্োন এই স্মারক মলনানীত করার মাধ্যলম স্মরণ 
করা হলব্। আভম অযালসম্বভে সেসযা ব্ায়ানথলসর কালে কৃতজ্ঞ তার সংসেীয় অংশীোভরলত্বর জনয এব্ং 
গিনথর কুওলমার কালে এই পেলক্ষপটিলক স্টিলটরান্স স্টড্লত আইন ভহলসলব্ স্বাক্ষর করার জনয।"  



 

 

  
অোম্বসেবল সেসে মাম্বজন াবর িাইন্সন িম্বলর্, "আভম খুব্ই আনভন্দত স্টয গিনথর স্টিলটরান্স ভেব্লস এই 
আইলন স্বাক্ষর করলেন, যারা ভব্শ্বস্তিালব্ আমালের স্টেলশর স্টসব্া কলরলেন তালের সম্মান জানালত। 
নর্থ ড্যানসভিলে এই স্বীকৃভত আনলত সাহাযয করার জনয আভম ভসলনটর স্টব্ালরলোর কালে কৃতজ্ঞ।"  
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