
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
কমনকর্ন া ককবভর্ এফ. ক্রসবলর সম্মাম্বর্ ওবর্ডা কাউবিম্বর্ অঙ্গরাম্বযের মহাসড়ক িেিস্থার একটি 

অংম্বের র্ামকরণ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

কহায়াইটসিম্বরা (Whitesboro) গ্রাম্বম কেট রুট 69 এর অংে দাবয়ত্ব পালর্কাম্বল দুুঃখযর্কভাম্বি 
মৃরু্েিরণকারী কহায়াইটসিম্বরার পবুলে কমনকর্ন ার সম্মাম্বর্ পরু্ুঃর্ামকরণ করা হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কমনকর্ন া ককভভর্ এফ. ক্রসভির সম্মামর্ ওভর্ডা কাউভিমর্ 
অ্ঙ্গরামজযর মহাসড়ক ব্যব্স্থার একটি অ্ংমের র্ামকরণ কমর আইমর্ (S03220-B/A05701B) 
স্বাক্ষর কমরমের্। এই ভব্মির মাধ্যমম কহায়াইটসব্মরা গ্রামম কেট রুট 69 এর অ্ংমের র্ামকরণ করা 
হময়মে "অ্ভফসার ককভভর্ এফ. ক্রসভি কমমমাভরয়াি হাইওময়" ("Officer Kevin F. Crossley 
Memorial Highway")।  
  
"কমনকর্ন া ক্রসভি কমনজীব্র্মক র্ার কভমউভর্টির কসব্া করার জর্য উৎসগন কমরমের্ এব্ং ভর্ভর্ 
কহায়াইটসব্মরার জর্গণমক সুরক্ষা প্রদার্ করার জর্য প্রভর্ভদর্ র্ার জীব্র্মক সভক্রয় করমেমের্", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কমনকর্ন া ক্রসভির র্ামম কেট রুট 69 এর একটি অ্ংমের র্ামকরণ 
করাটা ভর্ভির্ করমব্ কে, আগামী প্রজন্ম র্ার আত্মর্যাগ স্মরণ কমর এব্ং কসটার প্রভর্ শ্রদ্ধা 
প্রদেনর্ কমর।"  
  
11 এভপ্রি, 2018 র্াভরমে ভর্মব্ভদর্ এব্ং ভপ্রয় পুভিে কমনকর্ন া ককভভর্ এফ. ক্রসভি কহায়াইটসব্মরা 
গ্রামম র্ার কভমউভর্টিমক সুরক্ষা প্রদামর্র দাভয়ত্ব পাির্কামি দুুঃেজর্কভামব্ মরুৃ্যব্রণ কমরর্। এই 
র্ামকরণ কহায়াইটসব্মরা পভুিে ভব্ভামগ সার্ ব্ের কসব্াদার্কারী এব্ং জীব্র্ব্যাপী গ্রামমর ব্াভসন্দা 
কমনকর্ন া ক্রসভি'র আত্মর্যাগমক স্বীকৃভর্ প্রদার্ ও কসটার প্রভর্ শ্রদ্ধা ভর্মব্দর্ কমর।  
  
বসম্বর্টর কযাম্বসফ বগ্রম্বফা িম্বলর্, "গভর্নর এই ভব্মি স্বাক্ষর কমর কসটামক আইমর্ পভরণর্ করায় 
আভম আর্ভন্দর্, এব্ং কমনকর্ন া ক্রসভি'র পভরব্ার এব্ং র্ার আইর্ প্রময়াগকারী সহকমীমদর পমক্ষ এই 
আইমর্র পক্ষাব্িম্বর্ ভেি সম্মার্জর্ক। কমনকর্ন া ক্রসভি ভেমির্ একজর্ ভর্মব্ভদর্ সরকাভর 
চাকভরজীব্ী ভেভর্ একজর্ পুভিে কমনকর্ন া হময় জীব্র্ব্যাপী র্ার কভমউভর্টিমক কসব্া প্রদামর্র স্বপ্ন 
পূরণ কমরমের্। ভর্ভর্ অ্র্যমক সাহােয করমর্ এব্ং একজর্ পুভিে কমনকর্ন ার কেমর্ হওয়া উভচর্ 
কর্মর্টি হমর্ উৎসাহী ভেমির্। র্ার সম্মামর্ অ্ভরসকযাভর্ ব্ুমিভামডন র (Oriskany Boulevard) 
একটি অ্ংমের র্ামকরণ কমর আমরা সব্সময় কমনকর্ন া ক্রসভি'র আত্মর্যামগর কথা স্মরণ করব্ 
এব্ং কহায়াইটসব্মরা কভমউভর্টি ও পুমরা অ্ঞ্চমির প্রভর্ র্ার কসব্ার জর্য ভচরকাি কৃর্জ্ঞ থাকব্।"  
  



 

 

পবরষদ সদসে মাবরয়ার্ িুম্বটর্সর্ িম্বলর্, "কমনকর্ন া ককভভর্ ক্রসভি ভেমির্ একজর্ ভপ্রয় ও 
ভর্মব্ভদর্ পুভিে কমনকর্ন া, এব্ং কে কভমউভর্টিমর্ ভর্ভর্ ব্ড় হময়মের্ কস কভমউভর্টিমক সুরক্ষা 
প্রদামর্র জর্য জীব্র্ দার্ কমরমের্ এব্ং কসজর্য আমামদর সমব্নাচ্চ কৃর্জ্ঞর্া র্ার প্রাপয। র্ার মৃরু্য 
ভেি অ্র্যন্ত করুণ, এব্ং র্ার পভরব্ার ও ব্নু্ধমদর জর্য আমার ভচন্তা হয়। কমনকর্ন া ক্রসভি'র র্ামম 
অ্ভরসকযাভর্ ব্ুমিভামডন র একটি অ্ংমের পুর্ুঃর্ামকরমণর মাধ্যমম র্ার ভপ্রয়জর্রা এের্ জার্মর্ পামরর্ 
কে কভমউভর্টির উপর র্ার গভীর প্রভাব্ ও র্ার স্মৃভর্ কেমর্া মুমে োমব্ র্া। এই গুরুত্বপূণন 
আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যব্াদ।"  
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