অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অঙ্গরাম্বযের সি র্াবসন িং হ াম্বম িসিাসরত বিতীয় বিশ্বযুম্বের হযাোম্বের হসিা স্মরণ
কম্বর বি-হি'র 75 তম িাবষন কীম্বত শ্রো জ্ঞাপর্ কম্বরর্

6ই যুর্ 2019 তাবরম্বে বর্উইয়ম্বকনর পম্বে "বিতীয় বিশ্বযুম্বের সামবরক হসিা বেিম্বসর প্রবত
অবভিাের্" হ াষণা কম্বরর্
অঙ্গরাম্বযের সি র্াবসন িং হ াম্বম িসিাসরত বিতীয় বিশ্বযুম্বের প্রম্বতেক হযাো বি-হি স্মরণ কম্বর
গভর্ন ম্বরর হ াষণাপত্র প্রাপ্ত ম্বির্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর পাাঁচটি ভভমেরান্স ভ ামম (New York
State's Veterans' Homes) বসবাসর্ারী নিতীয় নবশ্বযুমের ভযাো এবং তামের পনরবারবমগনর
সামনরর্ র্ামজর স্মরমে নবমেষ নের্ ভ াষো র্মরর্। নি-ভি এবং সামনরর্ ইনত ামসর বৃ ত্তম
উভগামী অ্পামরের্, অ্পামরের্ ওভারলিন (OPERATION OVERLORD) এর 75 তম বানষনর্ীর
প্রনত শ্রো নর্মবের্ ও স্বীর্ৃ নত জ্ঞাপর্ স্বরূপ গভর্নর 6ই জুর্, 2019 তানরখমর্ নর্উইয়র্ন জুম়ে
"নিতীয় নবশ্বযুমের সামনরর্ ভসবা নেবমসর প্রনত অ্নভবাের্" ন মসমব ভ াষো র্মরমের্।
"নি-ভি এর 75 তম বানষনর্ী উপলমে আনম আমামের সব ভযাো এবং তামের পনরবারবগনমর্
আমামের স্বাধীর্তা রোয় তামের আত্মতযাগ ও ভসবার জর্য আন্তনরর্ ধর্যবাে জার্ামত চাই",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "নি-ভি-ভত নর্মজমের সব নর্েু ঝুাঁ নর্মত ভেমল 160,000 আমমনরর্ার্ ও
নমত্র ভসর্া র্রমযানির সসর্মত অ্বতরে র্মর যুমের ধারা ও ইনত ামসর গনত নচরতমর বেমল ভেয়ায়
সা সী সামনরর্ সেসযমের প্রনত সম্মার্ জার্ামত আনম সব নর্উইয়র্ন বাসীমর্ আমার সামে ভযাগ
ভেয়ার আহ্বার্ জার্াই। যামের আমরা ানরময়নে এবং যারা এটিমর্ নর্জ আবামস পনরেত র্মরনেমলর্
ভসসব ভযাো, আপর্ামেরমর্ ধর্যবাে। আমরা আপর্ামের প্রনত র্ৃ তজ্ঞতার ঋমে আবে যা র্খমর্াই
পনরমোধ র্রা যামব র্া।"
"আমরা এমর্ এর্ নের্মর্ সম্মার্ র্নর যা সভযতার পে পনরবতন র্ র্মরমে এবং সারা অ্ঙ্গরাজয
জুম়ে আমামের নিতীয় নবশ্বযুমের ভযাোমেরমর্ অ্নভবাের্ জার্াই", িম্বলর্ হলফম্বের্োন্ট গভর্ন র
কোবি কুল, বযবর্ মম্বরাম্বস বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বযের হভম্বেরান্স হ াম্বম আয িক্তৃতা কম্বরর্। "আমরা
নি-ভি'র 75 তম বানষনর্ী উপলমেয আপর্ামর্ ধর্যবাে জার্াই এবং নিতীয় নবশ্বযুমে অ্ংেগ্র ের্ারী
এবং র্খর্ মর নেরমব তা র্া ভজমর্ই র্রমযানির সসর্মত অ্বতরের্ারী 900,000 এরও ভবনে
নর্উইয়র্ন বাসীর প্রনত শ্রো জার্াই। আমরা আমামের সামনরর্ সেসযমের সা সমর্ স্বীর্ৃ নত প্রোর্ র্নর
যা আমামেরমর্ এই গ্রম র সবনমশ্রষ্ঠ সামনরর্ েনি ন সামব গম়ে তু মলমে। আমামেরমর্ অ্বেযই

আমামের সবনমশ্রষ্ঠ প্রজমের উত্তরানধর্ামরর র্াে ভেমর্ নেখমত মব এবং তারা ভয োনয়ত্ব ও তযামগর
উো রে সতনর র্মরমের্ তা োনয়ত্ব ন সামব গ্র ে র্রমত মব।"
ভলেমের্যান্ট গভর্নর হুকুল আজ নর্উ উইিসমরর পাপনল
ভযাোমের প্রনত শ্রোও নর্মবের্ র্মরর্।

ােন নমউনজয়ামম নিতীয় নবশ্বযুমের

নবশ্বযুমের ভযাো এবং তামের পনরবারবমগনর প্রনত সম্মার্ প্রেেনমর্র জর্য নর্উইয়র্ন স্বাস্থ্য নবভাগ
(Department of Health), নর্উইয়র্ন ভেে ইউনর্ভানসনটি (State University of New York)
এবং নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর সামনরর্ ও ভর্ৌবান র্ী সম্পনর্ন ত নবভামগর (Division of Military and
Naval Affairs) সমঙ্গ সমন্বয়ক্রমম নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর ভভমেরান্স সানভন মসস নবভাগ (State
Division of Veterans' Services) 6ই জুর্, 2019 তানরখ সর্াল 10:00 োয় পাাঁচটি স্থ্ামর্ স্মারর্
অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ র্মর। অ্ঙ্গরামজযর প্রনতটি ভভমেরান্স ভ ামম বসবাসর্ারী নিতীয় নবশ্বযুমের
প্রমতযর্ ভযাো আমমনরর্ার ইনত ামস এই নবমেষ নের্মর্ স্মরে র্মর গভর্নমরর ভ াষো-পত্র লাভ
র্মরর্ এবং নর্বনানচত নর্েু সংখযর্ ভযাোমর্ 6ই জুর্ 1944 তানরমখ র্রমযানি অ্নভযার্ এবং
নিতীয় নবশ্বযুমে অ্ংেগ্র মের জর্য নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর পের্ উপ ার ভেওয়া য়। উপরন্তু,
অ্ঙ্গরামজযর ভভমেরান্স ভ ামম বসবাসর্ারী নিতীয় নবশ্বযুমের সব ভযাো তামের ভসবার জর্য
র্ৃ তজ্ঞতার নর্েেনর্স্বরূপ নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর ভভমেরান্স সানভন মসর পনরচালমর্র র্াে ভেমর্ এর্টি
নচঠি ভপময়মের্।
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বযের হভম্বেরান্স সাবভনম্বসর পবরচালক বযম মোকম্বিার্া িম্বলর্, "আজমর্র নি-ভি
স্মারর্ অ্র্ুষ্ঠামর্র 75 তম বানষনর্ী আমামের নিতীয় নবশ্বযুমের জীনবত ভযাো এবং তামের
পনরবারবমগনর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন। ভস সময় এোই য়মতা মমর্ ময়নেল ভয, নবশ্ব আমমনরর্ার
যুবর্ ভসর্ামের র্াাঁমধ ভর র্রমে। আমরা ভযমর্ো জানর্ তা ল, এর পনরবমতন আমমনরর্ার যুবর্মের
র্াাঁমধ নবমশ্বর স্বাধীর্তা নর্নিত র্রার নবোল োনয়ত্ব অ্নপনত ময়মে। আনম আর্নিত ভয নর্উইয়র্ন
আজ আমামের মত আমামের সবনমশ্রষ্ঠ প্রজেমর্ স্বীর্ৃ নত প্রোর্ এবং তামের প্রনত শ্রো নর্মবের্
অ্বযা ত ভরমখমে।"
বর্উ ইয়কন রাম্বযের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার িঃ াওয়ািন যুকার িম্বলর্, "নিতীয় নবশ্বযুমে
মানর্ন র্ যুিরামের সামনরর্ সেসযরা ঝুাঁ নর্মত নেমলর্ এবং অ্মর্র্ ভেমত্রই আমামের স্বাধীর্তা রো
র্রার জর্য তামের জীবর্ উৎসগন র্মরমের্, এবং এখর্ নি-ভি'র 75 বের পর বীরত্ব অ্র্ুযায়ী
তামের প্রনত শ্রো প্রেেনর্ নর্নিত র্রা আমামের র্তন বয। সমস্ত র্ীনতর মমধয স্বাস্থ্য (Health
Across All Policies), বয়স-বান্ধব নর্উইয়র্ন (Age-Friendly New York), এবং অ্ঙ্গরামজযর
চারটি ভভমেরান্স ভ ামম স ায়র্ এবং ভবাধগময পনরমবমে নবভামগর অ্তযাধুনর্র্, উচ্চমামর্র পনরচযনা
প্রোর্র্ারী র্াযনক্রমমর মাধযমম গভর্নর কুওমমা নর্নিত র্রমের্ ভয, এই ভয সবনমশ্রষ্ঠ প্রজমের ভয
সম্পে রময়মে তামত তামের সুবেন বের জুম়ে র্নমউনর্টির সনক্রয় সেসয োর্া প্রময়াজর্।"
বর্উ ইয়কন হেে অবফস (New York State Office for the Aging) এর িম্বয়ািৃবে সম্পবকনত ভারপ্রাপ্ত
পবরচালক হেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "নি-ভি সময়র্ামল এবং পুমরা নবশ্বযুমের সময় নবশ্ব জুম়ে আমামের
স্বাধীর্তা ও মূলযমবাধ রো র্রায় জীবমর্র ঝুাঁ নর্ গ্র ের্ারী সা সী সামনরর্ সেসযমের প্রনত

নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর বময়াবৃনে সম্পনর্ন ত অ্নেস (New York State Office for the Aging)
গভীর র্ৃ তজ্ঞতা প্রর্াে র্মরমে। আমামের জীবর্যাত্রার প্রনতরোয় তামের আত্মতযামগর জর্য আমরা
তামের ধর্যবাে জার্াই এবং যারা নর্মজমের জীবর্ উৎসগন র্মরমের্ তামের প্রনত সম্মার্ প্রেেনর্
র্নর। আমামের বময়ামজযষ্ঠ ভযাোরা ভসই প্রজমের সেসয যারা আমামের ভেেমর্ নবমশ্বর সবনমশ্রষ্ঠ মত
স ায়তা র্মরমের্ এবং গভর্নর কুওমমার ভর্তৃ মত্ব নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরাজয ভেমের প্রেম বয়স-বান্ধব
অ্ঙ্গরাজয ন সামব আমামের বময়ামজযষ্ঠ ভযাোমের সুস্থ্ োর্মত এবং তামের ভেমে ও পেিসই
র্নমউনর্টিমত সম্পৃি োর্মত প্রময়াজর্ীয় র্নমউনর্টি সম্পমে তামের অ্যামেস নর্নিত র্রায়
প্রনতশ্রুনতবে রময়মে।"
লিং আইলোন্ড হেে হভম্বেরান্স হ াম এর বর্িন া ী পবরচালক হেি এসগঙ্গা (Fred Sganga) িম্বলর্,
"গত সাতাে বের ধমর ভোনর্ ব্রুর্ নবশ্বনবেযালময়র (Stony Brook University) লং আইলযাি
ভেে ভভমেরান্স ভ াম এই নবমেষ প্রজমের ভযাোমের পনরচযনা র্মর সম্মানর্ত ভবাধ র্মরমে ও এোমর্
নবমেষ অ্নধর্ার ন সামব গেয র্মরমে। আমরা এত ভসর্া, র্ানবর্, ভমনরর্ এবং নবমার্ ভসর্ার ভসবা
এবং নর্িঃস্বােন তযামগর র্ো র্খমর্া ভু লব র্া। আজ আমরা নিতীয় নবশ্বযুমের আমামের সব
ভযাোমর্ পাঁচাত্তর বের আমগ নবশ্বমর্ আরও নর্রাপে স্থ্ার্ ন সামব গম়ে ভতালার আহ্বামর্ সা়ো প্রোমর্
তামের েৃঢ়তা এবং সন ষ্ণুতার জর্য ধর্যবাে জার্াই।"
বর্উইয়ম্বকনর অোিযুম্বেন্ট হযর্াম্বরল হমযর হযর্াম্বরল হরমন্ড বেল্ডস িম্বলর্, "আমামের অ্ঙ্গরাজয ও
ভেেমর্ ভসবাোর্র্ারী নর্উইয়র্ন র্যাের্াল গামিনর পুরুষ ও র্ারীরা 75 বের আমগ ওমা া ও উো
সসর্মত ভযসব ভসর্া চ়োও ময়নেমলর্ তামের স্মরে র্মর সবসময় অ্র্ুপ্রানেত র্। নবশ্বমর্ র্ৃেংস
এর্র্ায়র্তন্ত্র ভেমর্ রো র্রমত ভসসময় যারা যুবা নেমলর্ তারা সবনর্েু র ঝুাঁ নর্ নর্ময়নেমলর্।
আমামের মমধয আজ যারা ভসবা র্রমের্ তারা তামের পোঙ্ক অ্র্ুসরে র্মর গনবনত।"
নিতীয় নবশ্বযুে চলার্ামল নর্উইয়র্ন বির ভেমর্ 3 নমনলয়মর্রও ভবনে সামনরর্ সেসয নবমেে গমমর্র
জর্য যাত্রা র্মরর্। যারা সমস্ত আমমনরর্ামর্র অ্নধর্ার ও স্বাধীর্তা রো ও নর্রাপে র্রার জর্য
ল়োই র্মরনেমলর্ তামের 900,000 এরও ভবনে নেমলর্ নর্উইয়র্ন বাসী। নিতীয় নবশ্বযুমের সময়র্াল
জুম়ে 43,000 এরও ভবনে নর্উইয়র্ন বাসী আমামের অ্ঙ্গরাজয ও ভেমের ভসবায় চূ ়োন্ত আত্মতযাগ
র্মরনি্মলর্।
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বযের হযাোম্বের হসিাোর্কারী বিভাগ
গভর্নর কুওমমার প্রোসমর্র অ্ধীমর্ নর্উইয়র্ন অ্ঙ্গরামজযর ভযাোমের ভসবাোর্র্ারী নবভাগ নর্উইয়মর্ন র
ভযাো এবং তামের পনরবারবমগনর জর্য র্রমুি ভেিামরল ভযাো ভাতা (Veterans' benefit) ভেমর্
254 নমনলয়র্ িলামররও ভবনে অ্েন সংনিষ্ট 27,000 এর ভবনে োনব র্নেভু ি র্মরমে।
সনক্রয় র্তন বয পালর্র্ামল আ ত ভযাোরা ভযমর্ামর্া সময় অ্েমতাজনর্ত েনতপূরে ন সামব োনব
ভপে র্রমত পামরর্। নর্েু অ্েমতা অ্র্ুমার্ নর্ভন রভামব যুোপরাধী ন সামব ভযাোর পূবন মযনাোর
সমঙ্গ সম্পনর্ন ত। ভযাো, সামনরর্ সেসয এবং তামের পনরবারবমগনর জর্য সুনবধা ও ভসবা সম্পনর্ন ত
তেয এবং নবর্ামূমলয স ায়তার জর্য অ্র্ুগ্র র্মর veterans.ny.gov ভেখুর্ এবং ভযাো সুনবধা

পরামেনমর্র (Veterans Benefits Advisor) সামে অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময় নর্ধনারমের জর্য 888838-7697 র্ম্বমর র্ল র্রুর্।
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বযের হভম্বেরান্স হ াম
অ্ঙ্গরামজযর ভভমেরান্স ভ ামগুমলা উপযুি ভযাো এবং তামের উপর নর্ভন রেীল বযনিমেরমর্ েে
র্ানসনং পনরচযনা এবং স্বল্পমময়ানে পুর্বনাসর্ ভসবা প্রোর্ র্মর। এই পনরচযনা বানসিা-ভর্নির্ এবং
স্বতন্ত্র, ভযখামর্ রময়মে স্মৃনত পনরচযনা, সামানজর্ ভসবা, নবমর্াের্মূলর্ র্াযনক্রম, োরীনরর্ ও
ভপোগত ভেরানপ (occupational therapy) এবং অ্র্যার্য পুর্বনাসর্মুলর্ ভসবাস পনরপূেন স ায়তা
র্মনসূনচ। সবমচময় গুরুত্বপূেন নবষয় ল, আমামের ভযাোমের ম ার্ প্রজমের জর্য স্বাধীর্তা এবং েু দ্র
র্নমউনর্টির সুনবধার পাোপানে গৃম র র্যায় আরামোয়র্ ভসটিং রময়মে। অ্ঙ্গরামজযর ভভমেরান্স
ভ ামগুমলামত মার্ সম্পন্ন জীবর্যাপমর্র সুমযাগ রময়মে ভযখামর্ ভগাপর্ীয়তার প্রনত ভজার ভেয়া য়,
স্বাধীর্তামর্ উৎসা ভেয়া য়, আরাম ও নর্রাপত্তা প্রোর্ র্রা য় এবং ভসখামর্ অ্র্যার্য ভযাো ও
তামের পনরবারবমগনর সঙ্গ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য নবভামগর পনরচানলত অ্ঙ্গরামজযর ভভমেরান্স ভ াম
সম্পমর্ন আরও তেয পাওয়া যামব এখামর্ এবং ভোনর্ ব্রুর্ নবশ্বনবেযালময়র লং আইলযাি ভেে
ভভমেরান্স ভ াম সম্পমর্ন তেয পাওয়া যামব এখামর্।
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বযের সামবরক ইবত াম্বসর প্রবত শ্রো জ্ঞাপর্
র্যানপেমল অ্ভযাগতরা নভময়তর্াম স্মারর্ গযালানর পনরেেনমর্ এবং এম্পায়ার ভেে প্লাজা র্মমপ্লে
জুম়ে অ্বনস্থ্ত আমামের ভেেমর্ ভসবাোর্র্ারীমের শ্রো নর্মবের্ র্মর নর্নমনত স্মৃনতমসৌমধর প্রনতও
আগ্র ী মত পামরর্। গযালানর সম্পনর্ন ত তেয https://vietnamgallery.ogs.ny.gov/-এ এবং
স্মৃনতমসৌধ সম্পনর্ন ত তেয https://ogs.ny.gov/ESP/ct/memorials/-এ পাওয়া যামব।
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