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গভর্নর কুওম্বমা পমু্বেম্ব ন্ াবরকার্ সম্প্রদােম্বক সম্মার্ জাবর্ম্বে হাবরম্বকর্ মাবরো মমম্বমাবরোম্বলর 
র্কো উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্  

  
পমু্বেম্ব ন্ া বরম্বকা-বভবিক কারম্ব ার্া এিং মাম্ব ন্ াম্বর্ল-এর মম্ব্া স্থপব্-বেল্পীর দল িো্াবর পাকন  

বসটিম্ব্ মর্ুম্বমন্ট স্থাপম্বর্ অংে বর্ম্বির্  
  
হাবরম্বকর্ মাবরো মমম্বমাবরোল কবমেম্বর্র মেষ্ঠত্ব হল র্্ুর্ ব জাইম্বর্র মূলোের্ ও পর্নাম্বলাচর্া 

প্রবিো  
  

এখাম্বর্ র্কো মদখুর্ 
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়ামের র্কশা উমমাচর্ 
কমরর্, এটি হানরমকর্ মানরয়ায় ক্ষনিগ্রস্তমের সম্মার্ এবং পুময়মিন া নরকার্ কনমউনর্টির প্রনিমরামের 
মমর্াবে আন্তজন ানিক প্রিীক নহমসমব োাঁনিময় থাকমব। পুময়মিন ানরমকা-নভনিক স্থপনি মসগুর্মো 
কারম ার্া ও নশল্পী আমন্তানর্ও মামিন ামের ন জাইর্ করা এই র্কশা নর্ময় হানরমকর্ মানরয়া 
মমমমানরয়াে কনমশর্ গভর্নমরর কামে সপুানরশ কমরনেে।  
  
"হা সর্ র্েীর িীরবিী এই স্মৃনিমসৌমের দ্বারাযারা হানরমকর্ মানরয়ার ধ্বংসযমের সময় মারা 
নগময়নেে নর্উ ইয়কন  মেট আমামের পুময়মিন া নরমকার মসই ভাই ও মবার্মের সম্মার্ করমব," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  আজ পুময়মিন া নরমকার পামশ োাঁনিময়মে যা আগামীকাে এবং সবনো এটি 
অ্বযাহি থাকমব এবং আমরা এম্পায়ার মেট এবং পুময়মিন া নরমকার মমেয সংমযাগ আমরা মজারোর 
হওয়ার নবষয়টি উেযাপর্ কনর এবং গনবনি মবাে কনর।"  
  
2017 সামের 20 মসমেম্বর পুময়মিন া নরমকামি আঘাি হার্া হানরমকর্ মানরয়ার প্রথম বানষনকীমি, 
গভর্নর কুওমমা হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে কনমশর্ প্রনিষ্ঠা কমরর্ র্াঁকশা উমমাচমর্র দ্বারা েগুনিমের 
সম্মার্ জার্ামর্ার জর্য এবং পুময়মিন া নরমকার সম্প্রোময়র প্রনিমরামের মমর্াবে আন্তজন ানিক প্রিীক 
নহমসমব োাঁি করামি। মমমমানরয়াে কনমশর্মক স্মনৃিমসৌমের স্থার্, ন জাইর্ এবং স্থাপর্ সম্পনকন ি 
সুপানরশগুনে গভর্নরমক প্রোর্ করমিোনয়ত্ব মেওয়া হময়নেে।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hurricane_Maria_Memorial.pdf
https://www.ny.gov/hurricane-maria-memorial-commission/hurricane-maria-memorial-competition


 

 

2019 এর আগমে বযাটানর পাকন  নসটিমি স্মারক র্কশার জর্য জানর করা আনকন মটক্ট এর অ্র্ুসন্ধার্ 
কমল্প কনমশর্ 120টি আমবের্ জমা মপময়মে। একটি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পযনামোচর্া প্রনিয়ার পর কনমশর্ 
গভর্নমরর কামে এই সুপানরশ কমরর্ ময, পুময়মিন া নরমকা-নভনিক স্থপনি মসগুর্মো কাম ন ার্া এবং নশল্পী 
আমন্তানর্ও মামিন ামরে র্কশা এবং স্মারক নর্মনাণ করমবর্। স্মারমকর মমাট খরচ আর্ুমানর্ক 
700,000 মানকন র্  োর এবং িা মশষ হমব 2021 এর প্রথম ত্রৈমানসমক।  
  
নর্বনানচি র্কশা হে একটি ঊধ্বনমুখী সনপনে কাাঁচ, যা একটি হানরমকর্ মসইসামথ একটি মশেমক স্মরণ 
কনরময় মেয়, যা চরম আবহাওয়া মযমর্- একটি প্রনিকূে পনরমবমশর নবরুমে জীবন্ত জীমবর জর্য 
সুরক্ষার একটি প্রিীক। সনপনমের মাথায় পুময়মিন া নরকার্ পিাকার ঊধ্বনমুখী মঘারামর্া র্ক্ষৈ খনচি 
আমে। মামিন ামরমের আাঁকা এই কাাঁমচর ফেমক রময়মে "ওময়েমফয়ার আইেযান্ড মথমক নবোয়" 
কনবিাটি যা পুময়মিন া নরমকার অ্র্যিম নপ্রয় কনব জনুেয়া মে বুরমগাস এর মেখা। পুময়মিন া নরকার্ 
জর্গমণর প্রনিমরামের ক্ষমিার উপর মেখা এই কনবিাটি ন  বুরমগাস নেমখমের্ যখর্ নিনর্ নর্উ 
ইয়কন  নসটিমি বাস করনেমের্ এবং িার ইংমরনজ ভাষায় মেখা এটাএকমাৈ কাজ। একসামথ, বযাটানর 
পাকন  শহমরর এই স্থাপর্াটি নশল্প, স্থাপিয এবং সানহিযমক গঠমর্র নেক নেময় একৈীকরণ কমরমে।  
  
মসগুর্মো কারম ার্া, FAIA মূেি পুময়মিন া নরকার্ স্থপনি এবং ম মভেপার, যার পূবন কাজ শহুমর 
েশৃযপট, প্রকৃনি, স্থাপিয এবং নশল্পমক একৈ করার উপর আমোকপাি কমরমে।  
  
পুময়মিন া নরমকার সার্িুমচন  জমগ্রহণ করা আমন্তানর্ও মামিন ামরে ো মেক ন  পাওয়ামরর কমনশাোয় 
িার কাজ কমরর্ এবং কাইময়য় পুময়মিন া নরমকা নবশ্বনবেযােময় 30 বেমররও মবনশ সময় েমর 
আবানসক-নশল্পীনহসামব থামকর্। িাাঁর কাজ সারা নবমশ্ব প্রেনশনি হময়মে। নিনর্ নশক্ষাঙ্গর্ 
পুয়ারটরনরকুইর্া মে ো মেেুয়া এসপার্ুওো এর সেসয।  
  
মসগুর্ম্বদা কারম্ব ার্া ও আম্বতাবর্ও মাম্ব ন্ াম্বরল িম্বলর্, "আমরা হানরমকর্ মানরয়া এবং এর পরবিী 
ভয়াবহ অ্নভেিা প্রিযক্ষ কমরনে। স্মৃনিমসৌমের সৃনিমি আমরা ময প্রস্তামব সহমযানগিা করমি মপমরনে 
িাই নেে সম্মামর্র। আমামের োরণা নেে ময এই স্মৃনিমসৌেটি মযর্ এই সাইটমক সহমজ েনৃি মগাচর 
কমর, সুেভ এবং সংমবের্শীে কমর মিামে। আমরা কমঠার পনরশ্রম করমি প্রনিশ্রুনিবে এবং এটি 
মবাে কমরনে ময স্থাপিয, নশল্প এবং সানহিযমক এক একক শনিশােী বািন ায় নর্ময় আসমি যা 
আমরা আশা কনর অ্মর্ক ভুিমভাগীমের ভামগযর প্রনিফের্ এখামর্ মেখামি পারমবা।"  
  
হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে কনমশর্টি গভর্নর কিৃন ক নর্যুি সেমসযর সমন্বময় গঠিি ও 
কংমগ্রসওমযার্ নর্ন য়া মভোজমকজ, কংমগ্রসমযার্ মজাস ই. মসররামর্া, অ্যামসম্বনে মমম্বার মারমকাস 
মিসমপা, অ্যামসম্বনে মমম্বার মানরিজা  ানভো এবং নর্উ ইয়কন  মসমিটানর অ্ব মেট মরাজার্া 
মরাসামো এর সমন্বময় গঠিি।  
  
কংম্বেসমোর্ মহাম্বস ই. মসরাম্বর্া িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  িখর্ই শনিশােী যখর্ আমরা এমক অ্র্যমক 
উাঁচুমি িুমে েমর নেে। হানরমকর্ মানরয়ার পর যখর্ আমামের পুময়মিন া নরকার্ ভাই-মবার্মের 
সহায়িার প্রময়াজর্ নেে, িখর্ নর্উ ইয়কন  িামের সমঙ্গ োাঁনিময় নেে। হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে 



 

 

পুময়মিন া নরমকা নর্উ ইয়কন  পনরবামরর অ্ংশ এবং সবসময় অ্ংশ হমব এইশনিশােী স্মারক নহমসমব 
কাজ কমর। পুময়মিন া নরমকার কময়কজর্ প্রনিভাবার্ সমসামনয়ক নশল্পীর কামজর ওপর নভনি কমর এটি 
জীবর্ মপময়মে মেমখ আনম মরামানিি। আনম গভর্নর কুওমমা-মক পুর্রুোমরর প্রনিয়া জমুি িার 
মর্িৃত্ব এবং নর্উ ইয়মকন  এই স্মারক প্রোমর্র পমথ অ্গ্রসর হওয়ার জর্য ের্যবাে জার্াই।"  
  
কংম্বেসওমোর্ বর্বদো মভলাজম্বকাম্বেজ িম্বলর্, "পুময়মিন া নরমকা নর্উ ইয়মকন র পনরবামরর একটি 
অ্ংশ। এই স্মৃনিমসৌেগুমো হানরমকর্ মানরয়ার হানরময় যাওয়া স্মনৃিমক প্রনিফনেি করার জায়গা 
নহমসমব কাজ কমর, নকন্তু একটি স্মরণীয় নবষয় ময, আমামের পুময়মিন া নরমকার ভাই মবার্মের সামথ 
আমামের সবসময় একমৈ োাঁিামি হমব। আনম এই েইু নবস্ময়কর নশল্পীমক িামের অ্ভাবর্ীয় নভশর্ 
এবং গভর্নর কুওমমা এর দ্বারা এটি সম্ভব করার জর্য ের্যবাে জার্াই।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে মাকন স মিসম্বপা িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়কন  মেট এবং পুময়মিন া নরমকার মমেয বন্ধর্ 
অ্টুট এবং আমামের মেট মথমক হানরমকর্ মানরয়ায় হানরময় যাওয়া স্মৃনির প্রনি নর্মবনেি একটি 
স্মারক এখামর্ নর্নমনি মেমখ আনম গনবনি। আনম িার মর্িৃমত্বর জর্য গভর্নর কুওমমা-মক ের্যবাে 
জার্াই এবং পুময়মিন া নরমকার সামথ আমামের অ্ংশীোনরত্ব সমাজ ও জর্মসবার একটি েঢৃ় মবামের 
ওপর প্রনিনষ্ঠি বমে আনম নর্নিি কনর।"  
  
এম্বসেবল সদসে মাবরর্া ম বভলা িম্বলর্, "হানরমকর্ মানরয়ার ধ্বংসযমের পরবিী সমময় নর্উ ইয়কন  
অ্মর্মকর মমেয প্রথম এই আহ্বামর্ সািা মেয়। িামের সুস্থ কমর িুেমি নর্উ ইয়কন  মেট এবং 
আমামের পুময়মিন া নরমকার পনরবামরর সামথ িামের অ্বস্থার্ অ্বযাহি থাকমব। এই স্মৃনিমসৌেই 
আমামের অ্ংশীোনরত্ব ও কনমউনর্টির স্মারক নহমসমব কাজ কমর এবং যারা হানরময় মগমে িামের 
স্মৃনির সম্মার্র্া নহমসমব স্থানপি। প্রকল্পটিমি গভর্নমরর মর্িৃত্ব এবং েরূেনৃির জর্য আনম িামক 
সােুবাে জার্াই।"  
 
বর্উ ইেম্বকন র মসম্বি্াবর অি মে্ মরাসার্া মরাসাম্ব া িম্বলর্, "আমরা এই স্মৃনিমসৌেগুমো উমমাচর্ 
করমি এবং আমামের পুময়মিন া নরকার্ পনরবার ও বনু্ধমের মচির্া উেযাপর্ করমি গনবনি মযমহিু 
িারা হানরমকর্ মানরয়ার পমর আবার ঘুমর োাঁিামি পারমে। আবারও, গভর্নর কুওমমা একটি 
অ্সাোরণ প্রেশনমর্র প্রস্তাব নেময় এমসমের্, যা পুময়মিন া নরকার্ প্রনিমরামের মমর্াবে এবং নর্উ ইয়কন  
এবং পুময়মিন া নরকার্ সম্প্রোময়র মমেয সম্পকন  অ্খুন্ন করার স্মারক হমব।"  
  
কনমশমর্র সেসযমের মমেয থাকমবর্:  
টনর্ও বুগনস, মখুয নর্বনাহী কমনকিন া, টনর্ও বুগনস অ্যান্ড অ্যামসানসময়টস (Tonio Burgos & 
Associates)  
এ ুইর্ মমমেমন্ডজ, ন মরক্টর, মসন্টার ফর পুময়মিন া নরকার্ োন জ (Center for Puerto Rican 
Studies), হান্টার কমেজ  
ম নর্স নরমভরা, প্রাির্ মপ্রনসম ন্ট, 1199/SEIU  
কযানসনমমরা ন . র নরমগজ, পনিম নর্উ ইয়মকন র নহস্প্যানর্ক মহনরমটজ কাউনিে (Hispanic 
Heritage Council) এর নসনর্য়র মপ্রনসম ন্ট  



 

 

হানভ ার্ র নরমগজ, মপ্রনসম ন্ট, ইউনর্ভানসনটি অ্যাট অ্যােবনর্ (University at Albany)  
সযান্টস র নরমগজ, বৃহির নর্উ ইয়মকন র কনমউনর্টি নবষয়ক এবং মকৌশেগি উমেযাগ, নবনডং এবং 
কর্স্ট্রাকশর্ মে স কাউনিমের (Community Affairs & Strategic Initiatives, Building 
Construction Trades Council of Greater New York) ন মরক্টর  
নহডা মরাজানরও এসচার, ইমবমরা আমমনরকার্ অ্যাকশর্ েীমগর (Ibero American Action League) 
প্রাির্ মপ্রনসম ন্ট এবং মুখয নর্বনাহী কমনকিন া  
মটমরসা এ. সযানন্টয়ামগা, সভাপনি, কনমটি র্নভময়ম্বার (Comité Noviembre)  
মেন্ডা টমরস, এনিনকউটিভ ন মরক্টর, কমপনামরশর্ ফর নে কর্জারমভশর্ অ্ফ নে সার্ জয়ুার্ মব 
এসটুয়ানর (Corporation for the Conservation of the San Juan Bay Estuary)  
এনেজামবথ মভমেজ, মপ্রনসম ন্ট, নে মভমেজ অ্গনার্াইমজশর্ (The Velez Organization), বযাটানর 
পামকন র অ্নেবাসী  
  
এই হানরমকর্ মানরয়া মমমমানরয়াে পুময়মিন া নরমকার মবশ নকেু প্রাকৃনিক নবপযনময়র মক্ষমৈ গভর্নর 
কুওমমা এর বযাপক প্রনিনিয়ার অ্ংশ। গভর্নমরর মর্িৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  মেমটর নর্উ ইয়কন  শহমর 
বাস্তুচূযি হানরমকর্ মানরয়ার নশকার 11,000 এর মবনশ বযনির সমথনমর্ প্রায় 13 নমনেয়র্ মানকন র্ 
 োর খরচ কমরমে। এই অ্থনায়মর্র নকেু অ্ংশ মসই সব সংস্থার প্রনি উমেনশি যারা নবপন্ন 
পুময়মিন া নরকার্মের প্রময়াজর্ীয় পনরমষবার সামথ যুি কমর মযমর্- কমনসংস্থার্, আবাসর্, সুনবোবেীর 
কাউমিনেং ও স্বাস্থযমসবা। এোিাও গভর্নর কুওমমা বাস্তুচূযি পুময়মিন া নরকার্মের আবাসর্ ও 
কমনসংস্থার্ িহনবমের জর্য 11 নমনেয়র্ মানকন র্  োমরর প্রনিশ্রুনি নেময়মের্: বাস্তুচূযি পুময়মিন া 
নরকার্মের শনিশােী মকস মযামর্জমমন্ট মসবা প্রোমর্র জর্য একটি 1 নমনেয়র্ মানকন র্  োমরর 
মপ্রাগ্রাম এবং কামজর প্রনশক্ষণ ও নর্ময়ামগর জর্য 10 নমনেয়র্ মানকন র্  োর পযনন্ত নেমবর্। এোিাও 
গভর্নর 2018 এবং 2019 সামে পুময়মিন া নরমকামি 1,150 জর্ SUNY ও CUNY মস্বচ্ছামসবক 
মমািাময়র্ কমরর্, যারা 67,000 ঘণ্টার পুর্রুোর এবং 246 ঘর পরু্নর্নমনাণ কমরর্।  
  
2020 সামের শুরুর নেমক ধ্বংসাত্মক ভূনমকমম্পর োরা শুরু হওয়ার পর মথমক, নর্উ ইয়কন  
পুময়মিন া নরমকার সামথ কাাঁমে কাাঁে নমনেময় োাঁনিময়মে এবং দ্বীমপর পুর্রুোমর মযভামব সম্ভব মসভামব 
সমথনর্ করার জর্য কাজ করমে। 14 ও 15 জার্ুয়ানর গভর্নর কুওমমা পুময়মিন ানরমকামি একটি 
প্রনিনর্নে েমের সামথ দ্বীমপ ক্ষনিপূরণ জনরপ এবং সংহনি প্রকামশর জর্য ভ্রমণ কমরমের্, সামথ নিনর্ 
ভূনমকমম্পর ফমে নবেযুমির নবপযনয় মমাকামবো এবং দ্বীমপর নবেযুৎ বযবস্থাটি নস্থনিশীে করার জর্য 
এবং বারবার নবেযুৎ নবভ্রাট প্রশনমিকরমণ সহায়িা করমি নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্মথানরটির (New 
York Power Authority) প্রমকৌশেী এবং ইউটিনেটি নবমশষেগণমক মমািাময়র্ কমরমের্। এই ভ্রমমণর 
সময় মেমটর পক্ষ মথমক যারা ক্ষনিগ্রস্ত হময়মে িামের শিানেক কম্বে, বানেশ ও জরুনর নকট 
সরবরাহ করা হময়মে। গি 2 মফব্রুয়ানর িানরমখ গভর্নর কুওমমা পুময়মিন ানরমকামি 26 জর্ নদ্বভানষক 
মার্নসক স্বাস্থয মপশাজীবী এবং 25 জর্ রাষ্ট্রীয় ভবর্ পনরেশনকমক নর্ময়ানজি কমরর্। মেফমটর্যাণ্ট 
গভর্নর কযানথ মহাচুে দ্বীমপ ভূনমকম্প কবনেি এোকা ভ্রমমণর জর্য একটি প্রনিনর্নেেমের মর্িৃত্ব 
নেময়মের্।  
  



 

 

েয নর্উ ইয়কন  মেট ন পাটন মমন্ট অ্ব নফর্ানিয়াে সানভন মসস (Department of Financial Services, 
DFS) নর্উ ইয়কন  চাটন া ন  বযাংকসমূহমক সিকন  কমরমে ময িারা কনমউনর্টি নরইর্মভেমমন্ট অ্যাক্ট 
(Community Reinvestment Act, CRA) নবমবচর্া কমর সাম্প্রনিক প্রাকৃনিক েমুযনামগর দ্বারা 
বযাপকভামব ক্ষনিগ্রস্ত পুময়মিন া নরমকার সম্প্রোয়মক পরু্জীনবি করার েমক্ষয িারা মযর্ সমাজ উন্নয়র্ 
কাযনিমম সমৃ্পি হমি পামর। DFS নর্উ ইয়মকন র আনথনক প্রনিষ্ঠার্গুমোমক নর্মেনশর্া জানরর মােযমম 
অ্র্ুমরাে কমরমে মযর্ যারা ভূনমকমম্পর পরবিী সমময় ক্ষনিগ্রস্ত হময়মে, িামের জর্য ATM এবং 
মেট নফ কনমময় মেয়, ATM উইথড্রয়াে নেনমট বািামর্া এবং ঋণ পনরমশাে করার জর্য যারা 
সংগ্রাম করমে িামের সাহাযয কমর। DFS নর্উ ইয়মকন র সকে বীমাোিামেরমকও নর্মেনশর্া জানর 
কমরমে যামি ভূনমকমম্পর ফমে প্রাপ্ত োনবর র্যাযয এবং দ্রুি সমাোমর্র দ্বারা পুময়মিন ানরমকায় 
মোকজর্, বানিঘর এবং বযবসা-বানণজযমক রক্ষা করা হয়।  
  
ভূনমকমম্পর আমগ, গভর্নর কুওমমা 2017-এর মসমেম্বমর হানরমকর্ মানরয়ার ভূনমধ্বমসর ফমে অ্ভাবী 
সম্প্রোময়র কামে িমাগি জরুনর সম্পে নেময়মের্। ঝমির অ্র্নিনবেমম্ব নর্উ ইয়কন  এম্পায়ার মেট 
ৈাণ ও পুর্রুোর প্রমচিা (Empire State Relief and Recovery Effort) প্রনিনষ্ঠি কমর, যা 
পুমরা মেমটর 13 টি অ্র্ুোর্ মকন্দ্র মথমক কমপমক্ষ 4,400 পযামেট সাোই সংগ্রহ কমর নবিরণ 
কমর। নর্উইয়কন  মেট নবেযুৎ পুর্রুোর ও নগ্র  নস্থনিশীেকরমণ সহায়িার জর্য শি শি ইউটিনেটি 
কমী ও নবেযুৎ নবমশষে সহ 1,000 এর মবনশ কমীমক মমািাময়র্ কমরমে।  
  
পুময়মিন া নরমকার জর্য চেমার্ পুর্রুোর ও ৈাণ প্রমচিার মবপামর আমরা িথয জার্মি, অ্র্ুগ্রহ কমর 
গভর্নমরর পুময়মিন া নরক ও মানকন র্ ভানজন র্ আইেযামন্ডর জর্য এম্পায়ার মেট ৈাণ ও পুর্রুোর 
প্রমচিার ওময়বমপজ নভনজট করুর্।  
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