
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ভভম্বেরাম্বর্র সুরক্ষা ভেওয়ার জর্ে এিং ভসিাসমূহ িৃবি করার জর্ে 

বিম্বলর িাবিল সাক্ষর করম্বলর্  
  

র্তুর্ িেিস্থা বেক্ষা ও কমনসংস্থাম্বর্র সুম্ব াগ, স্বাস্থে ও সাধারণ ভসিা, ভভাম্বের অবধকার, স্রাি বস্থবত 
প্রাবি, এিং গুরুত্বপণূন সুবিধা ভজারোর কম্বর  

  
র্তুর্ আইর্ অর্ু ায়ী বর্উ ইয়কন  রাম্বজে কত গৃহহীর্ ভভম্বেরার্ িসিাস করম্বে, ভস বিষম্বয় বরম্বপােন  

িাধেতামূলক  
  

কুওম্বমা: "আমাম্বের ভভম্বেরাম্বর্রা আমাম্বের জাবতম্বক রক্ষা করার জর্ে তাম্বের জীিম্বর্র ঝুুঁ বক 
বর্ম্বয়বেম্বলর্, এিং তাম্বের সম্মার্ ও সমরথ করম্বত হম্বি, ভ মর্ তারা আমাম্বের সমথনর্ কম্বরম্বে। 
বিলগুবলর এই িাবিম্বলর মম্বধে রম্বয়ম্বে সুরক্ষা ও সুবিধাসহ বিবভন্ন সুবিধা  াম্বত আমাম্বের রাজে 
জমু্ব়ে ভভম্বেরাম্বর্র ভসিা, বেক্ষাগত ও কমনসংস্থাম্বর্র সুম্ব াগ, এিং তাম্বের অম্বর্ক তোম্বগর মাধেম্বম 

অবজন ত সম্মার্ বর্বিত করা  ায়।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ একটি বিমের িাবিে স্বাক্ষর কমরমের্, যেই বর্উ ইয়কন িাসীরা সশস্ত্র 
িাবির্ীমে কাজ কমরর্ িা কমরমের্ োমের এিং যসিাসমূি িৃবি করার জর্য। এই িাবিমে রময়মে 
এমর্ 14টি বিে ো সবিয় শুল্ক সামবরক সেসয ও পুরামর্া কমীমের বশক্ষা, কমনসংস্থার্, যভাটোর্, 
স্রাি বস্থবে রক্ষা এিং সাধারণ যসিা ও সুবিধাবে সি যিশ কময়কটি যক্ষমে কােনকর অ্বধকার রক্ষা 
কমর।  
  
"আমামের যভমটরামর্রা আমামের জাবেমক রক্ষা করার জর্য োমের জীিমর্র ঝুুঁ বক বর্ময়বেমের্, এিং 
োমের সম্মার্ ও সমর্নর্ করমে িমি, যেমর্ োরা আমামের সমর্নর্ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "বিমের এই িাবিমের মমধয রময়মে বিবভন্ন সুরক্ষা এিং সবুিধা োমে আমামের রাজয জমু়ে 
যভমটরামর্র যসিা, বশক্ষাগে এিং কমনসংস্থামর্র সুমোগ এিং োমের অ্মর্ক েযামগর মাধযমম অ্বজন ে 
সম্মার্ বর্বিে করমে সািােয কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  রামজয িসিাসকারী প্রায় 750,000 যভমটরামর্র অ্বধকার রক্ষায় যসরা িময়মের্ গভর্নর 
কুওমমা। োর প্রশাসমর্র অ্ধীমর্, বর্উ ইয়কন  কামজ র্াকা কােীর্ প্রবেিন্ধী িওয়া যভমটরার্মের 
বর্মজমের িযিসার জর্য জাবের িৃিত্তম েিবিে প্রণয়র্ কমরমে, 600 িযিসামক পরীবক্ষে কমরমে; 
রামজযর প্রর্ম যভমটরার্ ও সামবরক পবরিারমের শীর্নসমম্মের্ ঠিক কমরমে; আইর্ সু্কমে আইবর্ 



 

 

বিবর্ক েিবিে যর্মক র্ায়কমের জর্য র্যায় বিচার উমেযাগ চােু কমর ো যভমটরার্মের সিায়ো 
প্রোর্ কমর; অ্োভজর্ক অ্র্ন প্রোর্ কমর ো যভমটরার্ এিং োমের পবরিামরর জর্য বপয়ার-টু-
বপয়ার সািােয প্রোর্ কমর; এিং বসবভে সাবভন মসর পরীক্ষা যর্ওয়া যভমটরার্মের আমিের্ বি মাি 
কমর যেয়। গভর্নর কুওমমা’র প্রমচষ্টা বর্উ ইয়কন মক সিমচময় যভমটরার্ িান্ধি রাজয বিসামি তেবর 
কমরমে আমমবরকামে।  
  
আজ স্বাক্ষবরে 14টি বিে বিভাগ অ্র্ুোয়ী র্ীমচ োবেকাভুক্ত করা িময়মে।  
  
বেক্ষা  
  
S.1660A / A.4654A একটি কা নক্রম বিবধিি কম্বর ভভম্বেরার্ম্বের বিেোলয় বিম্বলামাপ্রাবির জর্ে  
িেন মামর্ রাষ্ট্রীয় বশক্ষা অ্বধেপ্তর (State Education Department) অ্পামরশর্ বরকবিশর্ র্ামম 
একটি কমনসূবচ পাের্ কমর, োর মাধযমম বর্উ ইয়কন  রাষ্ট্রীয় যভমটরার্মের োরা বিেীয় বিশ্বেুি িা 
যকাবরয়া এিং বভময়ের্ামমর যভমটরার্মের এিং োরা উচ্চ বিেযােয় যর্মক উচ্চ মাধযবমক বিমলামা 
পুরস্কার প্রাবপ্তর পূমিন সামবরক িাবির্ীমে যোগ যেয়, োমের বিমলামা প্রাবপ্ত িয়। এই বিে বর্উ 
ইয়মকন র সকে রামষ্ট্রর যভমটরার্মের জর্য প্রমোজয োরা অ্পামরশর্ যিজারট স্টমন, ইরাক এিং 
আিগাবর্স্তামর্ যমাোময়র্ বেমের্।  
  
চাকবর  
  
S.3300 / A.6297-এর অর্ু ায়ী বর্ম্বয়াগোতাম্বের এটি স্পস্টভাম্বি জার্াম্বত হম্বি  বে ভকার্ কাম্বজর 
সুম্ব াগ অক্ষম ভভম্বেরার্ম্বের জর্ে সবরম্বয় রাখা হয়।  
বসবভে সাবভন স আইমর্র 55-c ধারা 500 পমের অ্র্ুমমাের্ করা িয় অ্ক্ষম যভমটরার্মের জর্য 
সবরময় রাখমে। েমি িেন মামর্ বর্ময়াগোোমের প্রকামশয যপাস্ট করমে িয় র্া যে পে 55-c যোগয 
বকর্া। এই বিে অ্র্ুোয়ী োমের চাকবরর যপাবস্টং প্রেশনমর্ বর্ময়াগোোমের পবরষ্কার জার্ামে প্রময়াজর্ 
িয় যে একটি চাকবর 55-c যোগয বক র্া োমে যোগযোসম্পন্ন অ্বভজ্ঞ আমিের্কারীরা োমের 
কামে উপেব্ধ সুমোমগর কর্া জামর্র্।  
  
S.6474 / A.8282 পবরম্বষিা ঋম্বণ একটি অবতবরক্ত িের ভ াগ কম্বর  া একজর্ আম্বিের্কারী 
তাম্বের িয়স ভথম্বক কােম্বত পাম্বরর্ বর্বেন ষ্ট পািবলক সাবভন স পম্বের জর্ে আম্বিের্ করার সময়  
এই বিে অ্র্ুোয়ী একজর্ যভমটরার্ োর িয়স যর্মক সাে িের পেনন্ত সামবরক যসিা যকমট যিেমে 
পামরর্, এর্ওয়াইবপবি (NYPD) িা এিবিএর্ (FDNY)-এর মের্ বর্বেনষ্ট বকেু জর্মসিামূেক 
পমের জর্য যলসমমন্ট পরীক্ষায় িসার জর্য। িেন মামর্, পরীক্ষা গ্রিমণর জর্য আমিের্কারীমক 35 িা 
োর কম িয়সী িমে িমি, এিং োরা যোগযো অ্জন মর্র জর্য োমের িয়স যর্মক েয় িের পেনন্ত 
সামবরক যসিা যকমট বর্মে পামরর্। এই পবরমামপর িমে যসিায় কাটামর্া আমরা সময় বর্মজর িয়স 
যর্মক যকমট বেমে পারমির্ এই গুরুত্বপূণন অ্িস্থামর্ পবরমিশর্ করার জর্য ভাে প্রস্তুবের স্বীকৃবে 
বিসামি।  
  



 

 

স্বাস্থে ও সাধারণ পবরম্বষিা  
  
S.4049A / A.5660 বর্উ ইয়কন  রাম্বজে কতজর্ গৃহহীর্ ভভম্বেরার্ িসিাস করম্বে তা বর্ধনারণ করার 
জর্ে একটি প্রবতম্বিের্  
এই বিে অ্র্ুোয়ী বর্উ ইয়কন  রামজযর যভমটরার্ যসিা বিভাগ (New York State Division of 
Veterans' Services), অ্স্থায়ী ও প্রবেিন্ধকোমূেক যসিা েপ্তর (Office of Temporary and 
Disability Service), শ্রম অ্বধেপ্তর (Department of Labor) এিং বশশু ও পবরিার যসিা েপ্তর 
(Office of Children and Family Services)–যক বর্উ ইয়মকন  গৃিিীর্ িযবক্তর মমধয যভমটরার্মের 
সংখযা বর্ধনারণ কমর প্রবেমিের্ করমে িয়। এই গমির্ণায় এ রামজয িসিাসকারী গৃিিীর্ 
যভমটরার্মের বর্ময় ের্য সংগ্রি করা িমি, োর মমধয কেজমর্র িাচ্চা আমে, োমে সমর্নর্কারীরা 
এিং র্ীবে বর্ধনারকরা এই সমসযার যমাকামিোর জর্য সমাধার্ উন্নে করমে পামর।  
  
S.5285A / A.1093B স্বাস্থেগত কারম্বণ আম্বরা ভভম্বেরার্ম্বের ভিত র্সহ-েুটির অর্ুমবত ভেয়  
িেন মার্ আইমর্র অ্ধীমর্, রাষ্ট্রীয় কমনচারী োরা যভমটরার্, োমের কাজ যর্মক অ্বেবরক্ত যিের্সি 
েুটি বর্মে পারমির্ স্বাস্থয সংিান্ত পবরমর্িা পাওয়ার জর্য, যিের্ র্া িাবরময়। এই বিে যপৌরসভামক 
োমের যভমটরার্ কমীমের একই সুমোগ প্রোর্ করমে যেয়, যেমর্ রামষ্ট্রর কামজ বর্ময়াবজে 
যভমটরার্মের জর্য সুমোগ র্ামক।  
  
S.4477A / A.6792A এর অর্ু ায়ী বর্উ ইয়কন  রাজে ভভম্বেরার্ ভসিা বিভাগ (New York State 
Division of Veterans' Services) এর ভমািাইল অোপ আরও সহজলভে হম্বি  
বর্উ ইয়কন  যস্টট যভমটরার্'স অ্যাপ র্ামম পবরবচে যমািাইে অ্যাবলমকশর্ যিিামরে ও রাষ্ট্রীয় 
যভমটরার্ সুবিধা, কমনসূবচ ও যসিার ওপর এক ধরমর্র উপাোর্ প্রোর্ কমর বর্উইয়কন  জমু়ে 
যভমটরার্মের সািােয করা িময়মে। এই অ্যামপ সি সময় সিজেভয বেে র্া এিং যভমটরার্ পবরমর্িা 
িারা প্রচাবরে িয় বর্। এই বিমে অ্র্ুোয়ী যভমটরার্ পবরমর্িার বিভাজর্ প্রময়াজর্ োমের 
ওময়িসাইমটর মাধযমম সিমজ যভমটরার্মের অ্যামপর প্রমিশাবধকার যেওয়ার জর্য।  
  
S.5991 / A.7594 বর্উ ইয়কন  রাজে বিভাম্বগ ভভম্বেরার্ ভসিা (New York State Division of 
Veterans' Services) প্রোর্ করা মবহলাম্বের ভভম্বেরার্ম্বের সমন্বয়কারীর োবয়ত্ব হালর্াগাে কম্বর  
এই বিে বর্উ ইয়কন  রাজয বিভামগর যভমটরার্ যসিা (New York State Division of Veterans' 
Services) মমধয বেময় র্ারী যভমটরার্মের সমন্বয়কারীর োবয়ত্ব িাের্াগাে কমর, োমে সমন্বয়কারী 
আমরা কােনকরভামি রামষ্ট্রর র্ারী জর্মগাষ্ঠীর অ্র্র্য চাবিো ও চযামেমের সমাধার্ িয়।  
  
S.2377 /A.1804-রাজে সংস্থার প্রম্বয়াজর্ ভভম্বেরার্ম্বের জীির্ সংক্রান্ত গুরুত্বপণূন তথে র্বথিি করা  
এই বিে অ্র্ুোয়ী বর্উ ইয়কন  রাজয স্বাস্থয ও সংমশাধর্ এিং সম্প্রোয় েত্বািধার্ বিভাগ (New 
York State Departments of Health and Corrections and Community Supervision 
(DOCCS)) যক োমের যসিা করা যভমটরার্ জর্মগাষ্ঠী োমের সংিান্ত বকেু ের্য সংগ্রি করমে 
িমি।  
  



 

 

ভভাটিং  
  
S.5184 / A.7293 সু্কল ভজলা বর্িনাচম্বর্র জর্ে সামবরক ভভাম্বের বিধার্ উপলব্ধ  
িেন মার্ আইর্ অ্র্ুোয়ী োরা সামবরক িাবির্ীমে কমনরে োরা বর্উ ইয়কন  রামজযর সামবরক যভাটার 
বিমসমি বর্িন্ধর্ করমে পারমির্ এিং সি যিিামরে, যস্টট, এিং স্থার্ীয় বর্িনাচমর্র জর্য অ্র্ুপবস্থে 
িযােট পাওয়ার সুমোগ পামির্। েভুন াগযিশে, এই ধরমর্র বিধার্ সু্কে যজো বর্িনাচমর্র িযােমটর 
জর্য প্রমোজয র্য়; এই বিে সকে সু্কে যজো বর্িনাচমর্র জর্য সামবরক যভাট প্রোর্ কমর, োর জর্য 
অ্র্ুপবস্থে িযােট ইবেমমধযই অ্র্ুমমাবেে।  
  
বিসচাজন  বস্থবত  
  
S.6467 / A.095A বিসচাজন  আপম্বেি উপম্বেষ্টা ভিািন  ভপ্রাোম (Discharge Upgrade Advisory 
Board Program) িজায় রাখা প্রম্বয়াজর্ ভভম্বেরার্ পবরম্বষিা বিভাজর্ এর জর্ে  
এই বিে একটি স্রাি আপমগ্রি উপমেষ্টা যিািন  যপ্রাগ্রাম িজায় রাখার জর্য যভমটরার্ যসিা বিভাজর্ 
যক বর্মেনশ কমর। এই যপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্, বিবভশর্ স্টািরা োমের বিসচাজন  স্টযাটাস এিং বেবখে, 
অ্-িাুঁধাই করা পরামশনোো বিকল্পগুবে েুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র িাবির্ীর (United States Armed Forces) 
আপীে প্রবিয়ার সময় যভমটরার্মের সিায়ো করার আমিের্ জার্ামে চাওয়া যভমটরার্মের োবখে 
করা সাক্ষয পেনামোচর্া করমির্।  
  
S.6527 / A.8096-এর জর্ে স্থার্ীয় ভভম্বেরার্ ভসিা সংস্থার প্রম্বয়াজর্ বিসচাজন  আপম্বেি করার 
আম্বিের্ সমাি করম্বত সহায়তা করম্বত  
স্থার্ীয় যভমটরার্ যসিা সংস্থাগুমো োমের এখবেয়ামরর মমধয অ্িবস্থে যভমটরার্মের মূেযিার্ সিায়ো 
প্রোর্ কমর, এিং এই বিে অ্র্ুোয়ী স্রাি আপমগ্রমির জর্য একটি অ্যাবলমকশর্ জমা প্রবিয়ায় 
যভমটরার্মের সিায়ো করার জর্য এই এমজবিগুবের প্রময়াজর্ িয়।  
  
কর ও অর্োর্ে বি  
  
S.1681 / A.7289 সেস্ত্র িাবহর্ীর সবক্রয় সেসেম্বের প্রকৃত সম্পবি কর অিোহবত প্রসাবরত কম্বর  
িেন মামর্ শুধুমাে গুরুের অ্ক্ষম যভমটরার্, োরা সশস্ত্র িাবির্ীর সবিয় সেসয র্য়, োরা একটি 
প্রকৃে সম্পবত্ত কর অ্িযািবে পাওয়ার যোগয, েখর্ একটি পবরমর্িা সংিান্ত প্রবেিন্ধকো বমটমাট 
করমে োমের িাব়ে পবরিেন র্ করমে িমি। এই বিে এই অ্সামেসয যশর্ কমর এিং গুরুের আিে 
সবিয় সেসযমের কর অ্িযািবে প্রোর্ কমর, োরা োমের অ্ক্ষমো সমেও পবরমর্িায় র্ামক, োই 
োরা োমের সম্পবত্তর পবরিেন র্ করার সময় এর পূণন সুবিধা বর্মে পামর।  
  
S.6260 /A.7234 এিং S.6306/A. 8109 ভভম্বেরার্ প্রবতষ্ঠাম্বর্র বর্মনাণ ও উন্নবতর জর্ে বি মাি 
করার জর্ে বর্বেন ষ্ট কাউবির অর্ুম্বমাের্  
বর্উ ইয়কন  জমু়ে যভমটরার্ সংগঠর্ এটি বর্বিে করমে গুরুত্বপূণন ভূবমকা পাের্ কমর োমে 
যভমটরার্রা সমাজ সম্পমকন  ধারণা অ্র্ুভি করমে পামরর্। এসি প্রবেষ্ঠার্মক বর্বেনষ্ট বি বেমে িয় 



 

 

েখর্ োমের সুমোগ-সুবিধা বর্ময় ভির্ বর্মনাণ িা মূে উন্নবে করার িযিস্থা করা িময়মে, এিং 
প্রবেষ্ঠার্গুমোমক পাওর্া িৃবি এিং সম্ভািয যভমটরার্মের অ্ংশগ্রিণ যর্মক বর্রুৎসাবিে করার একটি 
অ্িস্থামর্ রাখা িময়মে। S.6260 /A.7234 র্াসাউ এিং সামিাক কাউবন্টমে যভমটরার্ সঙ্গঠমর্র 
বর্মনাণ এিং মূে উন্নবের জর্য বর্বেনষ্ট বকেু বি পবরেযাগ করার জর্য অ্র্ুমমাের্ যেয়। S.6306 
/A.8109 ওয়াবশংটর্ ও সারামটাগা কাউবন্টও একই অ্র্ুমমাের্ যেয়।  
  
ভহামলোন্ড বসবকউবরটি এিং বমবলোবর অোম্বিয়াম্বসনর ভভোরান্স বিষয়ক কবমটির (Committee on 
Veterans, Homeland Security and Military Affairs) সভাপবত ভসম্বর্ের জর্ ই. ব্রুক্স 
িম্বলর্, "যভমটরার্মের এর্ওয়াইএস বসমর্ট কবমটি, স্বমেশ বর্রাপত্তা, এিং সামবরক বির্য়ক এর 
যচয়ারমযার্ বিসামি আবম আজ গভর্নর কুওমমা'র কাজমক সাধুিাে জার্াই যকর্ র্া এর িমে বর্উ 
ইয়মকন র যভমটরার্মের কামে আরও ভাে প্রমিশাবধকার আমে যকবরয়ার এিং জীিমর্র সািমেযর জর্য। 
এভামি োরা আমামের যেশমক ইউবর্িমন পমর যসিা কমরমের্ োমের সিার সািসমক সম্মাবর্ে করা 
িমি োমের উন্নে স্বাস্থয, সুমোগ-সবুিধা এিং সুমখর জর্য প্রোর্ করমে আমামের সবম্মবেে কাজ 
িারা, এমর্বক আমরা আমরা যিবশ কাজ করার জর্য আপ্রাণ যচষ্টা করবে।"  
  
ভভম্বেরার্ বিষয়ক কবমটির সভাপবত, অোম্বসেবল ভমোর বিবি িোম্বরে িম্বলর্, "যভমটরার্ বির্য়ক 
কবমটির যচয়ার বিমসমি, আমামের রামষ্ট্রর পেমক্ষমপ যভমটরার্ যসিার উন্নবেমে ভূবমকা পাের্ করমে 
যপমর আবম গবিনে। কমনসংস্থামর্র সুমোগ, সম্পবত্ত কর, বিসচাজন  আপমগ্রমিশমর্র বির্ময় আজ যে 
আইর্ স্বাক্ষবরে িময়মে, ো বর্উ ইয়মকন র যভমটরার্মের জীিমর্ ইবেিাচক পার্নকয গম়ে েুেমি। এই 
আইমর্ স্বাক্ষর কমর আমামের সামবরক পবরিারমের আমামের অ্ংশীোবর করা প্রবেশ্রুবে সমর্নর্ 
করার জর্য গভর্নরমক ধর্যিাে জার্াই।"  
  
বসম্বর্ের অোনু্ড্র গাউর্ািন স িম্বলর্, "যে যকামর্া িযবক্ত যে আমামের যেমশর জর্য বর্মজর জীিমর্র 
ঝুুঁ বক যর্য়, যস আমামের অ্মশর্ কৃেজ্ঞো ও সম্মামর্র োবিোর। এই বিে পামসর মাধযমম আমরা 
বর্স্বার্নমের সািােয করবে, োমের সামবরক িাবির্ীমে ইবেমমধয আমামের যেমশর যসিা করার পর 
অ্বিবর্িনাপক বিমসমি জর্মসিায় প্রমিমশর ইচ্ছা রময়মে। এটা সঠিক কাজ, আর আবম খুবশ এই 
সাধারর্ যিামধর পবরিেন র্ করা িমি।"  
  
বসম্বর্ের ব্র্োি হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "যভমটরার্ বির্য়ক বিভাগ (Department of Veterans 
Affairs) অ্র্ুোয়ী, সকে সামবরক িাবির্ীর 20 শোংশ পেনন্ত বপটিএসবি (PTSD)- র অ্বভজ্ঞো 
রময়মে। আমামের যেমশর োবয়ত্ব পাের্ করার পর, সকে যভমটরার্ োমের মার্বসক স্বামস্থযর বির্য় 
িা মবস্তমষ্কর আঘামের সম্মখুীর্ িমে িময়মে োরা সকে সংস্থামর্র যোগয ো বর্উ ইয়কন  রাজয প্রোর্ 
করমে পামর। এই র্েুর্ আইর্টি সাধারণ যভমটরার্ স্বাস্থয পবরমর্িা সংিান্ত ের্য যপ্রাগ্রাম 
(Veterans Health Care Information Program) এিং বিওবসবসএস (DOCCS)-এর ের্য 
সংগ্রমির পবরমর্িাগুবেমক উন্নে কমর যোমে, োমে আমামের রাষ্ট্র োরা আমামের সিাইমক যসিা 
কমরমে োমের যসিা করমে পামর। আবম যভমটরার্স যিমে আমার সিকমী বর্উ ইয়কন িাসীমের সামর্ 
যোগ বেময়,আবম সমামিশ সেসয োবভর্, যভমটরার্ কবমটির যচয়ার ব্রুকস এিং বসমর্ট সংখযাগবরষ্ঠ 



 

 

যর্ো সু্টয়াটন -কাবজর্স-এর কামে কৃেজ্ঞ, োমের কামজর জর্য এই অ্েযািশযক আইর্ পাস এিং 
গভর্নর কুওমমা’র কামে এই আইর্ সাক্ষর করার জর্য।"  
  
ভসম্বর্ের আন্না এম. কাপলার্ িম্বলম্বের্, "আমামের যেশ এিং আমামের রাজয সশস্ত্র িাবির্ীমে 
আমামের স্বাধীর্োমক রক্ষা কমর এমর্ পুরুর্ ও র্ারীমের প্রবে কৃেজ্ঞো জাবর্ময় একটি উমেখমোগয 
ঋণ পাওর্া। আবম গবিনে যে বিে আমামের যভমটরার্মের সমর্নর্ কমর এিং োমের জীির্মক একটু 
সিজ কমর যোমে, এিং আবম গভর্নর কুওমমা'র কামে কৃেজ্ঞ এমক আইমর্র আওোয় আর্ার 
জর্য।"  
  
বসম্বর্ের ভিটি বলেল িম্বলর্, "আমামের যভমটরার্ সংগঠর্গুমো োমের সেসযমের জর্য এিং আমামের 
সম্প্রোময়র জর্য অ্মর্ক ভামো কাজ কমর। এই র্েুর্ আইর্, যে আবম স্পির করমে যপমর 
আর্বিে, পুুঁবজ উন্নবেসাধমর্র খরচ একটু যিবশ সাশ্রয়ী কমর েুেমে সািােয কমর কৃেজ্ঞো প্রকাশ 
করার একটি বির্ীে পবরমাপ।"  
  
ভসম্বর্ের রে্াম্বচল ভম িম্বলম্বের্, "এই যভমটরার্ বেিমস, বর্উ ইয়কন  আমামের যভমটরার্মের এিং 
সামবরক পবরিারমের সমর্নমর্র অ্ঙ্গীকার িযক্ত কমরমে। এর মমধয রময়মে, োমের কামে উপেব্ধ 
অ্মর্ক পবরমর্িার পূণন প্রমিশাবধকার আমে বকর্া ো বর্বিে করা। এই বিমে একটি প্রায়ই কষ্টকর 
অ্যাবলমকশর্ প্রবিয়ার মাধযমম বিসচাজন  আপমগ্রি জর্য যোগয যভমটরার্মের সমর্নর্ করা িয়, ো 
আমামের যভমটরার্মের সািােয করমি োমের এিং োমের পবরিামরর অ্মর্ক সুবিধার প্রমিশাবধকার 
িারা। এই বিে এবগময় আর্ার জর্য এমেম্ববে ওমযার্ যিিার আমামটা যক এিং এই গুরুত্বপূণন 
আইমর্র প্রবে সমর্নমর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক আবম ধর্যিাে জার্ামে চাই।"  
  
ভসম্বর্ের ভেলী বি. ভময়ার িম্বলম্বের্, "এই র্েুর্ আইর্ বর্বিে কমর যের্ সামবরক িাবির্ীর সেসয 
এিং োমের পবরিামরর সেসযরা সু্কে যিািন , িামজট এিং োইমেবর যিািন  বর্িনাচমর্র জর্য অ্র্ুপবস্থে 
িযােট গ্রিণ কমর এিং আমামের সিমচময় স্থার্ীয় বর্িনাচমর্ অ্ংশগ্রিণ করমে পামর। এই আইমর্র 
আমগ সামবরক িাবির্ীমে কমনরে িযবক্তরা যিিামরে, যস্টট এিং স্থার্ীয় বর্িনাচমর্র জর্য অ্র্ুপবস্থে 
িযােট পাওয়ার জর্য বর্িন্ধর্ করমে পারমের্, বকন্তু সু্কে বর্িনাচমর্ র্য়। এই র্েুর্ আইর্ আমামের 
সামবরক িাবির্ীর সেসয এিং োমের পবরিামরর সেসযমের বর্বিে কমর, োরা আমামের অ্বধকার 
ও স্বাধীর্ো রক্ষার জর্য অ্সাধারণ আত্মেযাগ করমে, োমের অ্র্যেম যমৌবেক অ্বধকার-যভাট 
যেওয়ার অ্বধকার প্রময়াগ করমে সক্ষম। এমসম্ববে সেসয বর্ময়ে,আমার সিকমী এিং গভর্নর এনু্ড্র 
কুওমমা-যক ধর্যিাে, োরা যভাট যেওয়ার যোগয োমের সিাইমক সুমোগ বর্বিে কমর যেওয়ার জর্য 
কাজ করার জর্য।"  
  
ভসম্বর্ের ভকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "বর্উ ইয়মকন  আমামের অ্মর্ক যভমটরার্ গৃিিীর্মের সামর্ সংগ্রাম 
করার বির্ময় জার্া করা আমামের িাধযিাধকো, োমে আমরা এই িমিধনমার্ সমসযার সরুািা 
করমে পাবর। এই গুরুত্বপণূন ের্য র্বর্িি করমি এমর্ একটি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ গমির্ণার বপেমর্ বর্মজমের 
সমর্নর্ যেওয়ার জর্য আবম বিধার্সভা ও যসমর্মট আমার সিকমীমের এিং গভর্নর যক সাধুিাে 
জার্াই।"  



 

 

  
ভসম্বর্ের ভজমস স্কাউবিস িম্বলর্, "আজ ও প্রবেবের্ আমরা োরা প্রমেযক আমমবরকামর্র অ্বধকার 
ও স্বাধীর্ো রক্ষা কমরমে োমের ধর্যিাে জার্াই। আবম গবিনে এিং কৃেজ্ঞো জার্াই যে, এ িের 
যভমটরার্ বেিমস, গভর্নর আমামের েটুি বিে সই কমরমের্ ো আমামের প্রবেমিশীমের সািােয কমর, 
োরা বর্িঃস্বার্নভামি কাজ কমরমে। এই র্েুর্ আইর্-সবিয়, সশস্ত্র িাবির্ীর অ্ক্ষম সেসযমের এিং 
অ্পামরশর্ বরকগবর্শর্ যপ্রাগ্রাম (Operation Recognition program) এর মাধযমম বশক্ষাগে সুমোগ 
সম্প্রসাবরে করার জর্য কর োর প্রোর্-বর্উ ইয়মকন র যভমটরার্মের কামে আমামের িবেষ্ঠ 
প্রবেশ্রুবের একটি বিমক্ষাভ।"  
  
অোম্বসেবল ভমোর বপোর অোম্বিে িম্বলর্, "আমমবরকার যভমটরার্ িাব়ে বিরমে োমের সিন যসরা 
প্রাপয, আর এখামর্ বর্উ ইয়মকন  আমরা সি বকেু সম্ভি করবে, োমে োমের জর্িে যোগ করা 
সিজ িয়। েখর্ বকেু সরকারী কামজর সুমোগ যোগয আমিের্কারীমের উপর একটি িয়স সীমা 
রাখা, যভমটরার্মের একটি েুবক্তসঙ্গে িাসস্থার্ প্রাপয, যেমিেু োরা অ্মর্কটা সময় আমামের যেশ 
যসিায় বেে েখর্ োরা এরম সুমোমগর জর্য যোগয িমে পারে। আবম আর্বিে যে, এই সুমোমগর 
অ্মর্কগুমোর জর্য িয়মসর িাসস্থার্ সম্প্রসারণ করা িমচ্ছ, োর িমে অ্মর্ক সংখযক সেসয োমের 
িয়স যর্মক সামবরক যসিার সাে িের পেনন্ত িাে বেমে পারমির্।"  
  
সংসে সেসে পাম্বমলা হািার িম্বলর্, "একটি ভূবমকা যে বিমশর্ভামি বর্ণনয় এিং উমেশ কমর 
যভমটরার্ যসিা বিভাজর্ (Division of Veteran Services) এর মমধয র্ারী যভমটরার্মের অ্র্র্য 
চাবিো বর্বিে কমর যে আমামের সি যভমটরার্ োমের প্রাপয বিমিচর্া এিং সম্পে পামচ্ছর্। আবম 
গবিনে এই আইমর্র পৃষ্ঠমপার্কো কমর, এই আইর্ অ্র্ুোয়ী যে সকে র্ারী এই বিভামগর মমধয 
সমন্বয়কারীর অ্িস্থার্ তেবর কমরমে এিং এই িবধনে যসিা এিং সুমোমগর জর্য আমামের অ্মর্ক 
মবিো যভমটরার্ এর িমে পামির্।"  
  
অোম্বসেবল সেসে চালনস ভলবভর্ িম্বলর্, "আমামের যভমটরার্ এিং োমের পবরিার, যভমটরার্ স্বাস্থয 
যসিা ের্য কােনিম (Veterans Health Care Information Program) পুর্িনিাে করার একটি 
অ্িযািে পেমক্ষপ বিমসমি, োমের সন্তার্মের কামে আমামের যভমটরার্ স্বাস্থয সংিান্ত েমর্য 
প্রমিশাবধকার যেমি। আমরা অ্মর্ক বশশু এখর্ উন্নে স্বাস্থয যসিা এিং আমরা সুবর্বেনষ্ট যকবিক 
টবচবকৎসা যপমে সক্ষম িমি। এই আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য এিং অ্সংখয পরুুর্ ও র্ারীমক উন্নে 
স্বাস্থযমসিা এিং জীির্োোর উৎকৃষ্ট মামর্র মাধযমম বর্মজমের পবরিামরর কামে বিবরময় যেয়ার 
সুমোগ যেয়ার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা-যক সাধিুাে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সেসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "আমামের স্বাধীর্োর জর্য ে়োই করার পর েখর্ আমামের 
সািসী পুরুর্ ও র্ারীরা বর্উ ইয়মকন  িাব়ে যিমরর্, েখর্ আমামের সিবকেু করমে িমি োমে োরা 
যিসামবরক জীিমর্ সিে িয়। প্রায়ই আমামের যভমটরার্ শারীবরক ও মার্বসক স্বাস্থয বির্ময় ে়োই 
করমে িয় । যসই বির্য়গুবে যমাকাবিো করার জর্য কাজ যর্মক সমিের্ েুটি মেুর করা সাধারণ 
িুবি। আবম আমার বিে পাস করার জর্য আবম বিধার্সভা এিং বসমর্মট আমার সিকমীমের সমপনণ 
করবে োমে রাজয সরকামর কমনরে যভমটরার্ সমিের্ েুটির জর্য বিেযমার্ র্ীবে আমামের রাজয 



 

 

জমু়ে যপৌরসভার জর্য কাজ করা যভমটরার্মের পেনন্ত িা়োমর্া িমি। এই গুরুত্বপূণন আইমর্ স্বাক্ষর 
করার জর্য আপর্ামক ধর্যিাে গভর্নর কুওমমা।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ভস্টবস ভপিার-আমাম্বো িম্বলর্, "যেমর্ রাজয এিং যকিীয় সরকার পবরমর্িা 
বর্ময় এবগময় োমচ্ছ যেমর্ আমরা যসিার মার্ উন্নে করমে পাবর োমের জর্য োরা এে িবেোর্ 
বেময়মে, আবম গবিনে এই বির্ীে, বকন্তু গুরুত্বপূণন অ্িোর্ রাখমে। এই বিেটি আইমর্ স্বাক্ষর করার 
জর্য আবম গভর্নর কুওমমা-র প্রশংসা করবে, এিং অ্িশযই আমার সি সমামিমশর সিকমী বিমশর্ 
কমর অ্যামসম্ববে যমম্বার বিবি িযামরট, যভমটরার্ বির্য়ক কবমটির যচয়ার, এই আইমর্ োর বর্মেনশর্া 
ও সমর্নমর্র জর্য। োরা অ্বিধভামি আমার যময়ামে উচ্চ প্রার্বমমক োবয়ত্ব পাের্ কমরমের্, আবম 
োমের অ্িযািে রাখার অ্মপক্ষায় র্াকোম।"  
  
অোম্বসেবল ভমোর বর্বল ভরাবজক িম্বলর্, "বর্উ ইয়মকন র যভমটরার্মের োমের োবয়ত্ব পাের্ করার 
সময় বর্বিনমশমর্, বশক্ষাগে সুমোগ ও সামাবজক যসিা প্রময়াজর্ োর পূণন প্রমিশাবধকার বর্বিে করা 
আমামের োবয়ত্ব। আমামের উবচে োমের যসিামক সম্মার্ জার্ামর্া, একইসামর্ োমের অ্র্নবর্বেক 
স্ববর্ভন রোর বেমক এবগময় যেওয়া। গভর্নর কুওমমা-যক ধর্যিাে এই আইর্ িাবিে স্বাক্ষর করার জর্য 
োরা আমামের যেমশর যসিায় এে যিবশ উৎসগন কমরমে োমের সিাইমক সািােয করার জর্য 
সমাধার্ করমে।"  
  
অোম্বসেবল ভমোর বস্টভ স্টার্ন িম্বলর্, "অ্মর্ক সময়ই আমামের যভমটরার্ োমের ও োমের 
পবরিামরর কামে যে পবরমর্িা পাওয়া োয়, ো জার্এর্ র্া। এটা অ্গ্রিণমোগয যে োরা সািােয 
প্রাবপ্তর যক্ষমে িাধার সম্মুখীর্ িমি। এটা গুরুত্বপূণন যে,োরা এে উৎসগন আমামের মিার্ জাবে এিং 
আমামের স্বাধীর্ো রক্ষা করার জর্য োমের প্রময়াজর্ যে যসিা খুুঁমজ যির করমে সক্ষম িমে পাবর। 
এই বিেটি আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা-যক ধর্যিাে জার্াই োা্র িমে গুরুত্বপূণন 
ের্য এখর্ শুধু একটি বিমকর েরূমত্ব।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ভেি বথম্বয়ল িম্বলর্, "আমামের সামবরক িাবির্ীর সেসযরা এিং োমের পবরিার 
োমের যসিার মাধযমম অ্ভাির্ীয় আত্মেযাগ কমর র্ামক আমরা যে সকে স্বাধীর্ো যভাগ কবর ো 
রক্ষা করার জর্য, এিং এটা বর্বিে করা আমামের কাজ োমে োরা বর্মজরা যসই অ্বধকারগুমো 
পুমরাপুবর উপমভাগ করমে পামর। যভাট শুধু প্রবেটি আমমবরকার্ এর অ্বধকার র্য়, আমামের 
মূেযমিাধ এিং আমামের গণেন্ত্রমক িেমাকন  করাও। সু্কে যজো বর্িনাচমর্ সামবরক যভাট িা়োমর্ার 
মাধযমম, আমরা বর্বিে িবচ্ছ যে আমামের সামবরক িাবির্ীর সেসযরা োমের কণ্ঠস্বরমক োমের 
সম্প্রোময়র বেকবর্মেনশর্া বর্ধনারমণ সািােয করার জর্য োমের কণ্ঠস্বর যশার্ার জর্য প্রবেটি সুমোগ-
সুবিধা অ্বিধ কমর বেমচ্ছ। উপরন্তু, আমামের যভমটরার্ আমামের জাবের কামে োমের সািসী যসিা 
অ্র্ুসরণ কমর সমাজ এিং পারস্পবরক আস্থা সম্পমকন  ধারণা অ্র্ুভি করার যোগয। যেসি প্রবেষ্ঠার্ 
আমামের যভমটরার্মের এই সুবিধা প্রোর্ কমর োমের কখমর্াই িমকয়া যিের্ িৃবি করমে িঅ্য়া 
উবচৎ র্া, এিং সম্ভািয বকেু যভমটরার্মের অ্ংশগ্রিণ করমে বর্রুৎসাবিে করা উবচে র্া, োমে 
ভির্ বর্মনাণ এিং উন্নবে সিজের িয়। আমামের সামবরক িাবির্ীর যোগয সেসয, োমের পবরিার-



 

 

পবরজর্ এিং আমামের যেমশর কামে োমের কে যসিা, োর সমর্নমর্ এই সিে প্রমচষ্টার অ্ংশ 
বিমসমি আবম সম্মাবর্ে।"  
  
এম্বসেবল ভমোর কোবর ওম্বয়র্নার িম্বলর্, "যভমটরার্ সংগঠর্ আমামের যেমশর যসিা করা সািসী 
র্ারী-পুরুমর্র মমধয এক ধরমর্র পারস্পবরক আস্থা ও সম্প্রোময়র মমর্াভাি োের্ কমর এিং 
আমামের যভমটরার্ যপাস্ট োমের জর্য একটি স্বাগে স্থার্ প্রোর্ কমর। এই আইমর্র উমেশয িমচ্ছ, 
আমামের কাউবন্টর চকু্ষোর্ কমর এই সি সংস্থার উপর আবর্নক চাপ েরূ করা। এটা একটা যোট 
উপায় যেভামি আমরা োরা োবয়ত্ব পাের্ কমরমে োমের সম্মার্ ও সমর্নর্ করমে পাবর এিং আবম 
গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাে জার্ামে চাই এই বিেটি আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য।"  
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