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ননর্বাহী আদেশ 
 

নিউ ইয়র্ক  রাষ্ট্রীয় র্র্কচারীদের জিয জিু েশ তানরখ এর্টি ছুটি ঘ াষণা র্রা 
 

 
এনেদর্01 জানুযারী 1863 এর প্রেনিদেন্ট আব্রাহাম নিঙ্কদনর মনুির প্র াষণা কার্বকর হওযার েইু 

র্ছদররও প্রর্নশ িময পর ক্রীতোিদের মুনির িংর্াে প্রেক্সাদি আদি; 19 জনু 1865 এ প্রমজর প্রজনাদরি গেব ন 
প্রেঞ্জার প্রেোদরি সিনযদের ননদয গযািদেস্টদন আদিন গৃহর্ুদের িমানি এর্ং িকি ক্রীতোিরা এখন স্বাধীন 
প্র াষণা কদর প্রজনারাি অেব ার 3 পদে, একই িাদে প্রেক্সাদি ক্রীতোিদের মানিকদের মদধয এই মূনি র্ির্ত 
করার জনয এক িামনরক উপনিনত র্জায রাখার জনয; এর্ং  

 

ঘেখাদি,এম্পাযার প্রস্টে স্বাধীনতার পদে এনগদয র্াওযার জনয উদেখদর্াগয মাইিেিকগুনিদক স্বীকৃনত 
েোন কদর এর্ং নকছু ননউ ইযকব র্ািী, র্াদের মদধয প্রকউ প্রকউ প্রিনেন স্বাধীনতা োি িাহিী পুরুষ এর্ং 
নারীদের িরািনর র্ংশধর, জনুটিনদের 155 তম র্ানষবকী উের্াপদন প্রর্াগ োন কদর, এটি একটি উের্াপন র্া 
আনুষ্ঠাননকোদর্ প্রেক্সাি রাদজয কৃতোি েোর অর্িাদনর প্র াষণা কদর এর্ং নিনক-নমনিযন আনিকান 
আদমনরকানদের স্বানধনতা েোন কদর; এর্ং 

 

ঘেখাদি, জনুটিনে পািন আনিকান আদমনরকানদের ইনতহাি, অধযর্িায এর্ং কৃনতত্বদক িম্মান জানায, 
এর্ং আদমনরকার অেগনত এর্ং আমাদের জানতর েনতষ্ঠার স্বাধীনতা ও িমতার নীনত উপিনি করার জনয 
আদমনরকার অেগনত এর্ং অর্যাহত অঙ্গীকারর্েতার উের্াপন কদর; এর্ং 

 

ঘেখাদি, এই পর্বদর্ক্ষণ স্বাধীনতা অজব দনর িংোদম আনিকান আদমনরকানদের কষ্ট এর্ং ক্ষনতর কো 
স্মরণ কনরদয প্রেয, এর্ং র্ারা এই অনের্াদন চূোন্ত র্নিোন কদরদছন তাদের স্মৃনতর েনত আমরা শ্রো 
ননদর্েন কনর; তাদের এর্ং অনযানয র্ারা নর্জযী হদত িেি হদযদছন তাদের অনেজ্ঞতার মাধযদম, আমরা 
মানর্জানতর ির্দচদয মমবদেেী এর্ং মূিযর্ান নশক্ষা খুুঁদজ পাই র্া িকি পেেূনমর মানুদষর িাদে েনতধ্বননত 
হদত োদক; এর্ং 

 

ঘেখাদি,মানকব ন র্ুিরাষ্ট্র জদুে আনিকান আদমনরকানদের আনুষ্ঠাননক মুনি আক্ষনরক অদেব এর্ং রূপক 
অদেব িুদর্াদগর েরজা খুদি নেদযদছ র্া পরর্তী েজন্মদক আমাদের জানতর ঐশ্বর্ব, নাগনরকদের মদধয িমতা এর্ং 
সর্নশ্বক প্রনতৃদত্বর েনত অপনরিীম অর্োন রাখদত িক্ষম কদরদছ, এর্ং আজ রাজয জদুে আমাদের িম্প্রোযগুনি 
- ব্রুকনিন প্রেদক র্াদেদিা পর্বন্ত- র্োর্ে স্মনৃতরক্ষার িাদে জনুটিদের র্ানষবকীর উপিক্ষ নচনিত কদর; এর্ং  

 

ঘেখাদি, এো উপর্ুি প্রর্ িকি ননউ ইযকব র্ািী আমাদের জানতর ইনতহাদি এমন একটি গুরুত্বপূণব নেন 
উের্াপন করদত প্রর্াগ োন কদর, র্খন আমরা এই নাগনরক অনধকাদরর স্বাধীনতার িুদর্াদগর কো োনর্ এর্ং 
আনন্দ কনর; 



  

অতএব, এখি, আনম, অযানূ্ড্র এম কুওদমা, ননউ ইযকব  রাদজযর গেনবর, ননউ ইযকব  রাজয িংনর্ধান, 
নর্দশষ কদর ননর্ন্ধ IV, েেম অনুদেে, এর্ং ননউ ইযকব  রাদজযর আইন দ্বারা নযস্ত কতৃদত্বর র্দি এতদ্বারা জনু 
19, 2020 প্রক জনুটিনে নহদিদর্ স্বীকৃনত েোন কনর, র্া একটি ছুটির নেন হদর্ রাদজযর কমীদের জনয, 
র্াদের র্নে কাজ করার েদযাজন না হয, তাহদি তারা নর্েযমান জমা হওযা ছুটি র্যয না কদরই পণূব প্রর্তন 
িহ একটি ছুটি পাদর্ন এর্ং প্রর্ই কমীদের কাজ করা েযজনীয, তারা একনেদনর জনয ক্ষনতপূরক ছুটি পাদর্ন।  

 
 

 
আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর প্রস্টদের ননজস্ব 

নিিদমাহর িহ েইু হাজার নর্শ িাদির 

জনু মাদির শিেশতম নেদন এটি েোন 

করা হি। 

 

 

গেনবর কতৃব ক  

 

গেনবদরর িনচর্ 


