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গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের কমনচারীম্বের জর্ে ছুটি বিম্বেম্বি জরু্টির্থম্বক স্বীকৃবি বেম্বে বর্িনািী আম্বেে 
জাবর কম্বরর্  

  
গভর্নর আগামী িছর জরু্টির্থম্বক েরকাবর ছুটিম্বি পবরণি করার জর্ে আইর্ প্রণের্ করম্বির্  
  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ জরু্টির্থমে স্টেমের েমনচোরীমের জর্য ছুটি হিমেমে স্বীেৃহি হেমে 
এেটি হর্েনোিী আমেশ জোহর েমরমছর্, যো েোরো যুক্তরোষ্ট্র জমুে আহিেোর্ আমমহরেোর্মের আর্ষু্ঠোহর্ে 
মুহক্তর স্বীেৃহি প্রেোর্ েমরমছ। গভর্নর আগোমী েছর জরু্টির্থমে েরেোহর ছুটিমি পহরণি েরোর 
জর্য আইর্ প্রণের্ েরমের্। 
  
"শুক্রেোর িমে জরু্টির্থ - মোহেন র্ যুক্তরোমষ্ট্র েোেমের েমোহি উেযোপমর্র এেটি হের্ - এেং এটি 
এমর্ এেটি হের্ যো ইহিিোমে এই মুিূমিন  হেমশষভোমে প্রোেহিে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যহেও 
েোেে 150 েছর আমগ স্টশষ িমেমছ, িেওু এই স্টেমে এেং এই জোহিমি েযোপে, পদ্ধহিগি বেষময 
এেং অহেচোর চলমছ, এেং আমরো এই বেষময েরূ েরোর জর্য প্রেৃি েংস্কোমরর জর্য েোজ েরহছ। 
আহম জরু্টির্থমে স্টেমের েমনচোরীমের জর্য ছুটি হিমেমে স্বীেৃহি হেমে এেটি হর্েনোিী আমেশ জোহর 
েরমি যোহে এেং আহম আগোমী েছর এটিমে েরেোহর ছুটির হেমর্ পহরণি েরোর জর্য আইর্ 
প্রস্তোে েরে যোমি হর্উ ইেেন েোেীরো এই হের্টিমে েযেিোর েরমি পোমর যোমি আমরো েুষু্ঠ, 
র্যোেহেচোর এেং হর্রমপক্ষ েমোজ গঠমর্র জর্য আমোমের প্রমেোজর্ীে পহরেিন র্গুহল প্রহিফহলি েরমি 
েযেিোর েরমি পোমরর্।"  
  
অোম্বেমব্লী েেেে আবলবেো িোন্ডমোর্ িম্বলম্বছর্, "..যখর্ শোহি আমে িখর্ িোরো েোেমের েোমছ 
মুহক্ত আইর্ পোঠ েমর, িোরো স্টেই রোি গোর্ গোইমি এেং হচৎেোর েমর েোেোি। িোরো আর 
ক্রীিেোে হছল র্ো। - প্রোক্তর্ ক্রীিেোে হপেোেন িোপনোর, 1937 স্টেক্সোমের WPA স্টেভ র্যোমরটিভে, 
স্টেক্সোে, NY-স্টি িোর প্রেত্ত স্বোধীর্িোর আেোই েছর পমর হিহর্ শুর্োহর্র েথো েমলহছমলর্। 19 
জরু্, 1865 েৃষ্ণোি মুহক্ত হেেে, এছোেোও আমমহরেোর েৃষ্ণোিমের আর্ন্দ, েমোমেশ, এেং আধযোহিে 
েলযোমণর জর্য গুরুেপূণন যো জরু্টির্থ র্োমম পহরহচি। আহম আর্হন্দি স্টয হর্উ ইেেন  স্টেমে ছুটি 
হিমেমে জরু্টির্থমে মজেিু েরোর জর্য আহম স্টয েোজ েমরহছ িো ফলপ্রেূ িমে। যোমি েৃষ্ণোিমের 
ইহিিোে ও স্বোধীর্িোর অগ্রগহির অগ্রভোমগ থোমে িো হর্হিি েরোর জর্য আহম আমোর েিেমী 
এেং গভর্নমরর েোমথ েোজ েরোর জর্য উেগ্রীে।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/no-204-declaring-juneteenth-holiday-new-york-state-employees


 

 

জরু্টির্থ 1865 েোমলর 19 জরু্ স্মরণ েরো িে, 1863 েোমলর 1 জোর্েুোহর যখর্ স্টপ্রহেমেন্ট 
আব্রোিোম হলঙ্কমর্র মুহক্তর স্ট োষণো েোযনের িওেোর েইু েছমররও স্টেহশ েমে পর স্টেক্সোমে 
স্বোধীর্িোর েংেোে আমে। েোরো স্টেে জমুে আহিেোর্ আমমহরেোর্মের এই হেমর্ িোমের স্বোধীর্িো 
অহধেোর েম্পমেন  েমচির্ েরো িে যখর্ স্টমজর স্টজর্োমরল গেন র্ স্টগ্রঞ্জোর স্টফেোমরল বের্যমের েোমথ 
গযোলমভেমর্ আমের্ গৃিযুমদ্ধর েমোহি স্ট োষণো েরমি এেং েেল ক্রীিেোে এখর্ মুক্ত এেং স্টেই 
েোমথ স্টেে জমুে ক্রীিেোে মোহলেমের মমধয মুহক্ত প্রমেোমগর উমেমশয স্টেক্সোমে উপহিহি েজোে রোখোর 
জর্য।  
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