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বর্উ ইয়ম্বকন র প্রথম যুদ্ধ প্রিীর্ম্বের কিরস্থার্ তৈবর করা ৈত্ত্বািধার্ করম্বি যয কবমটি ৈার র্াম 
করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা।  

  
কবমটি সাইট বর্িনাচম্বর্র কাজ ৈত্ত্বািধার্ করম্বি এিং কমন পবরকল্পর্া তৈবর করম্বি  

  
  

যে কমিটি মিউইয়কক  যেটের প্রথি েুদ্ধ প্রবীিটের কবরস্থাি তৈমর করার পমরকল্পিার ৈত্ত্বাবধাি 
করার কমিটির সেসযটের িাি য াষণা কটরটেি ো রাটযযর েুদ্ধ-প্রবীি এবং ৈাটের যোগ্য 
পমরবাটরর সেসযটের যিয সম্মািপণূক সিামধর মবকল্প প্রোি করটব। এই কমিটির সভাপমৈ হটবি 
অবসরপ্রাপ্ত িামকক ি েুক্ত রাটের যসিাবামহিীর কটিকল মযি িযাকডটিা, মিউইয়কক  যেে মডমভসি অফ 
যভোরান্স সামভক টসটসর (NYS Division of Veterans' Services) মডটরক্টর, এবং রাযয েুদ্ধ 
প্রবীিটের কবরস্থাটির যিয স্থাি মিবকাচটির প্রমিয়ার ৈত্ত্বাবধাি করটবি, একটি কিক পমরকল্পিা 
তৈমর কটর প্রশাসি, অিুবৈীৈা এবং কবরস্থাি পমরচালিার পমরকল্পিার রুপটরখা তৈমর করটবি 
পমরকমল্পৈ কবরস্থাটির যমিটৈ।  
  
"মিউ ইয়টকক র ৈার প্রথি রাযয েুদ্ধ প্রবীণটের কবরস্থাি পাওয়ার সিয় বহু কাল আটগ্ পার হটয় 
যগ্টে। যিৈাটের এই মবটশষটের পযাটিল স্মমৃৈর স্মরণাটথক এই গুরুত্বপূণক সাইটের ব্লুমপ্রন্ট তৈমর 
করটব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িহাি যামৈটক রক্ষা করার যিয যে িারী-পুরুষরা চূডান্ত 
আত্মৈযাগ্ কটরটেি ৈাটের মিউ ইয়টকক  ৈাটের সহটোগ্ী যসবাসেসযটের পাশাপামশ মবশ্রাটির যিয 
সম্মািযিক স্থাি মেটয় সম্মামিৈ করা মিমিৈ করার যিয আিরা োয়বদ্ধ।"  
  
পূণকাঙ্গ কমিটির সেসযপটে অন্তভুক ক্ত:  

• যিযর যযিাটরল যরিন্ড এফ. মশল্ডস, যমুিয়র, কমিশিার, মিউ ইয়কক  যেে মডমভশি অব 
মিমলোমর অযান্ড যিভাল অযাটফয়াসক (New York State Division of Military and Naval 
Affairs)  

• মিউ ইয়কক  যেে অমফস অব যযিাটরল সামভক টসটসর (New York State Office of General 
Services) কমিশিার যরাঅযাি যডসটিটো  

• মিউ ইয়টকক র স্বরােসমচব ও মডপােক টিন্ট অব যেে মবভাটগ্র (Department of State) 
কবরস্থাি যবাটডক র (Cemetery Board) সভাপমৈ যরাসািা যরাসাটডা  



 

 

• এমরক কুটলটসইড, মিউ ইয়কক  যেটের পাকক , মবটিােি ও ঐমৈহামসক সংরক্ষণ অমফটসর 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) কমিশিার  

  
মিউ ইয়কক  হটলা সিগ্র যেটশর িটধয গুটিকটয়ক রাটযযর একটি যেখাটি যকাটিা রাযয েুদ্ধ প্রবীণটের 
কবরস্থাি যিই। মিউ ইয়কক  রাটযযর আিুিামিক 681,000 েুদ্ধ প্রবীণটের 70 শৈাংটশর যবমশ 55 
বের বয়টসর যবমশ বয়টসর, এবং বহু প্রবীণ এবং ৈাটের পমরবার অটিক বের ধটর একটি উপেকু্ত 
রােীয় মবশ্রাটির স্থাটির পক্্ষ সিথকি কটরটেি যেখাটি ৈারা যেটৈ পাটরি এবং ৈাটের আত্মযৈযাগ্টক 
শ্রদ্ধা যািাটৈ পাটরি। মকন্তু একটি যসটকটল আইি এটি বাধযৈািূলক কটর যে রাযযটক অবশযই 
প্রথটি স্থাি মিবকাচি প্রমিয়া শুরু করার আটগ্ 15 বেটরর মচরস্থায়ী পমরচেকার খরচ সমরটয় রাখটৈ 
হটব। যভটেরান্স যড বামষককীর 100ৈি বষক পমূৈক  উপলটক্ষ এবং ৈার 2020 মিবকাহী বাটযটের অংশ 
মহটসটব গ্ভিকর কুওটিা আইি সংটশাধি কটর 15 বেটরর ৈহমবটলর প্রটয়াযিীয়ৈার গুরুভার েরূ 
করটৈ এবং একটি রাে কবরস্থাি প্রমৈষ্ঠা করার প্রমিয়াটি সুসঙ্গৈ কটরি।  
  
বর্উ ইয়কন  যেম্বটর বিবভসর্ অফ যভম্বটরান্স সাবভন ম্বসর (Division of Veterans' Services) 
পবরচালক বজম মোকম্বিার্া িম্বলর্, "রাটযযর প্রথি রােীয় েুদ্ধ প্রবীণটের কবরস্থাি প্রমৈষ্ঠার সাটথ 
েুক্ত োময়ত্বগুটলা শুধু রাযয সরকার যটুড িয়, ৈার সাটথ আিাটের অংশীোরটের সাটথ স্থািীয়ভাটব 
সহটোমগ্ৈা করার প্রটয়াযিীয়ৈার কথা বটল। আিরা আিাটের েুদ্ধ প্রবীণটের পমরবাটরর কাটে 
আিাটের যসরা প্রটচষ্টার যচটয় কি মকেু প্রোি করটৈ োয়বদ্ধ িই, োটৈ মিউ ইয়টকক র েুদ্ধ 
প্রবীণটের অমৈমরক্ত িেকাোপূণক সিামধর মবকল্প এ বের বাস্তটব পমরণৈ োয়। আমি ৈার যিৈৃত্ব 
এবং ৈার অঙ্গীকাটরর যিয গ্ভিকর কুওটিাটক ধিযবাে যািাই োটৈ আিরা মিউ ইয়টকক র েুদ্ধ 
প্রবীণটের এবং ৈাটের পমরবাটরর প্রমৈ সটবকাচ্চ েটের বযবস্থা অবযাহৈ রাখটৈ পামর।"  
  
আযটকর এই য াষণা গ্ভিকর কুওটিার মিউইয়টকক র েুদ্ধ প্রবীণটের এবং ৈাটের পমরবাটরর প্রমৈ 
অমঙ্গকারবদ্ধৈার উপর মভমি কটর গ্টড যৈাটল। ৈার সিয়কাটল গ্ভিকর কুওটিা যেটশর সবটচটয় বড 
ৈহমবল যসবা-প্রমৈবন্ধী েদু্ধ প্রবীণটের িামলকািাধীি বযবসার যিয অথকায়ি প্রণয়ি কটরি, 
600টিরও যবমশ বযবসাটক প্রৈযময়ৈ কটরি আয অবমধ; রাটযযর প্রথি েুদ্ধ প্রবীণ এবং ৈাটের 
পমরবারটের সটম্মলি আটয়াযি কটরি; যরটোটরশি অফ অিার অযাক্ট (Restoration of Honor 
Act) স্বাক্ষর কটরি, োর ফটল মিউইয়কক  রাটযযর েুদ্ধ প্রবীণরা োরা সম্মািপূণক বরখাস্ত লাভ কটরি 
িা ৈাটের যেৌি অমভিমুখৈা, মলঙ্গ অমভবযামক্ত বা পমরচটয়র কারটণ, অথবা মিমেকষ্ট মকেু িািমসক 
স্বাস্থয সংিান্ত অবস্থার কারটি, ৈারা মিউইয়কক  যেে যভোরান্স সুমবধাগুমল পিুঃস্থাপি করার যিয 
আটবেি করটৈ পাটরি; যামেস অফ মহটরায উটেযাগ্ (Justice for Heroes) শুরু কটরি আইটির 
সু্কটল আইি সংিান্ত মিমিটকর অথকায়ি করটৈ ো েদু্ধ প্রবীণটের সহায়ৈা প্রোি কটর; অ-
লাভযিকটের অথক প্রোি করটব োরা েুদ্ধ প্রবীণটের ও ৈাটের পমরবারটের মপয়ার-েু-মপয়ার 
সহায়ৈা প্রোি করটব; এবং যে সকল েুদ্ধ প্রবীণ মসমভল সামভক স পরীক্ষা মেটেি ৈাটের যিয 
আটবেটির মফ িাফ কটরি।  
  
উপরন্তু, গ্ভিকর কুওটিা MERIT বৃমির সুটোগ্ প্রসামরৈ কটরটেি এবং যগ্াল্ড োর যপটরন্ট অযািুইটি 
বৃমদ্ধ কটরটেি োরা ৈাটের যসবার িাধযটি চূডান্ত আত্মৈযাগ্ কটরটেি ৈাটের প্রমৈ সম্মাি যািাটৈ। 



 

 

সিগ্র যেটের গ্ৃহহীি ও ঝুুঁ মকটৈ থাকা বয়স্ক যলাকযি ও ৈাটের পমরবাটরর যিয সহায়ক আবাসি 
প্রকল্প এবং অিযািয উন্নয়ি কায প্রমৈষ্ঠা করটৈ 50 মিমলয়ি িামকক ি ডলাটরর যবমশ বরাদ্ধ 
কটরটে। গ্ভিকর কুউটিার প্রটচষ্টা মিউ ইয়কক টক আটিমরকার সবচাইটৈ প্রাক্তি যোদ্ধা-বান্ধব যেটে 
পমরণৈ কটরটেি।  
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