
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা দষু্ট ও বিিকহীর্ম্বদর িেিসায় অর্ুেীলম্বর্র কাছ থেম্বক থভম্বেরার্ম্বদর রক্ষা করার 

জর্ে আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্  
  
থভম্বেরার্ ও তাম্বদর পবরিারম্বক থপর্ের্ দখল করা এিং অর্োর্ে থকম্বরঙ্কাবর থেম্বক রক্ষা কম্বর যা 

তাম্বদর ভবিষ্েত আবেনক অিস্থার উপর ক্ষবতকর প্রভাি থেলম্বত পাম্বর  
  

থকাম্বর্া সত্তাম্বক থভম্বেরার্ম্বদর সাহাযে করার জর্ে ক্ষবতপরূণ পাওয়া থেম্বক এিং তাম্বদর উপর 
বর্ভন রেীলম্বদর একটি দাবি প্রস্তুত করম্বত বর্বষ্দ্ধ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দষু্ট ও বিিকহীর্মদর িযিসায় থেমক থভমেরার্মদর রক্ষা করার 
জর্য আইর্ (S.4807/A.6292) এ স্বাক্ষর কমরমের্ যারা কবমশর্ িা বি অ্জন মর্র জর্য 
অ্প্রময়াজমর্ আবেনক পণ্য িা থসিা থভমেরামর্র কামে বিবি করার থেষ্টা কমর। ইউর্াইমেড থেে 
বডপােন মমন্ট অ্ি থভমেরার্ অ্যামিয়াসন (United States Department of Veterans Affairs) এর 
মার্দমের আওতায় অ্র্ুমবত প্রাপ্ত সত্তা োড়া, থযসি সত্তা প্রদার্ করার জর্য অ্র্ুমমাবদত র্য় 
থপর্শর্ দখল প্রবতমরাধ আইর্ (Pension Poaching Prevention Act) থতমর্ থকামর্া সত্তামক 
থভমেরার্মদর সাহাযয করার জর্য ক্ষবতপূরণ্ পাওয়া থেমক এিং তামদর উপর বর্ভন রশীলমদর থসিা 
সুবিধা পাওয়ার জর্য একটি দাবি প্রস্তুত করা থেমক বর্বিদ্ধ কমর। বিলটি আইমর্ পবরণ্ত হওয়ার 
120 বদমর্র মমধয কাযনকর হমি।  
  
"আমামদর থভমেরার্র আমামদর থদশ ও আমামদর স্বাধীর্তামক রক্ষা করার জর্য সাহবসকতার সামে 
তামদর জীির্ প্রদার্ কমরমের্ এিং তামদর সুরক্ষা এিং ভবিিযমত আবেনকভামি বিবতশীল হওয়ার 
জর্য তামদর প্রময়াজর্ীয় সম্পদ তামদর কামে রময়মে তা বর্বিত করমত সাহাযয করার মাধযমম 
আমরা এর জর্য তামদর কামে ঋণ্ী", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রেুর িযিসা আমে যা বিধভামি 
আমামদর থভমেরার্ এিং তামদর পবরিারমক সাহাযয কমর। যাইমহাক, অ্মর্ক খারাপ কমী রময়মে 
তারা এই পযনন্ত অ্পূরণ্ীয় আবেনক ক্ষবত ঘটিময়, যারা আমামদর থেে ও আমামদর জাবতমক িীমরর 
মত থসিা প্রদার্ কমরমের্ তামদর লবুিত কমর। এই সি থপর্শর্ দখল পদ্ধবত থেমক আমামদর 
থভমেরার্ এিং তামদর পবরিারমক রক্ষা করার জর্য জাবতর মমধয সিমেময় শবিশালী থেে আইর্ 
প্রণ্য়র্ করার থক্ষমে, আমরা এই সমস্ত বিমিকহীর্ সত্তার কামে স্পষ্ট িাতন া পাঠাবি থয আমরা 
তামদর থসিা সদসযমদর অ্পিযিহার করমত থদি র্া এিং এই সি সাহসী র্ারী-পুরুি এই 
আত্মতযামগর স্বীকৃবত বদময়বে।"  
  



 

 

থপর্শর্ দখল হমি থদশিযাপী িমিধনমার্ থকমলঙ্কাবরর সামে জবড়ত বিমিকিবজন ত আবেনক 
পবরকল্পর্াকারী, িীমা এমজন্ট িা অ্র্যার্য সংিা যারা িয়স্ক ও অ্ক্ষম থভমেরার্মদর লক্ষয 
কমর। এসি অ্নর্বতক সত্তার দাবি হমলা তারা থভমেরার্ এিং তামদর পবরিারমক ইউর্াইমেড থেে 
থভমেরার্স অ্যামিয়াসন বিভাগ থেমক সুবিধা থপমত সাহাযয করমে, বকন্তু প্রকৃতপমক্ষ তারা 
থভমেরার্মদর থযসি সবুিধার জর্য তারা থযাগয র্য় এিং যামদর বর্বদনষ্ট এিং বর্য়বিত থযাগযতা 
আমে তার জর্য থযাগয হমত তামদর সম্পদ পূিনািিামর্ বিবরময় বর্মত বিশ্বাস উৎপাদর্ 
করমে। দখলকারীরা তখর্ প্রায়ই থভমেরার্মদর কামে অ্প্রময়াজমর্ আবেনক পণ্য িা থসিা বিিয় কমর 
কবমশর্ িা বি আয় কমর। এই দালামলরা সাধারণ্ত তামদর সবুিধা প্রদামর্র প্রবতশ্রুবত বদমত িযেন 
হয়, থভমেরার্মদর অ্র্যার্য সুবিধা সম্পমকন  সমূ্পণ্ন তেয প্রদার্ কমর র্া এিং থমবডমকল থযাগযতায় 
পরাজময়র মত, আবেনক থলর্মদমর্র সম্ভািয বিরূপ িলািল প্রকাশ কমর র্া।  
  
থপর্শর্ দখল প্রবতমরাধ আইর্ থভমেরার্ এিং তামদর পবরিারমক রক্ষা করার জর্য থিশ বকেু বিধার্ 
রামখ। এই আইর্ একটি অ্সাধু থকৌশল যা থপর্শর্ দখলকারীরা সাধারণ্ত িযিহার কমর, একটি 
দাবির প্রস্তুবতমত সহায়তা করার জর্য ক্ষবতপূরণ্ পাওয়ামক অ্নিধ কমরমে এিং এই সত্তাগুমলামক 
থসিার জর্য অ্মযৌবিক বি োজন  করা এিং একজর্ িযবি বর্বদনষ্ট পবরমাণ্ থভমেরার্ থিবর্বিে মাবর্ 
পামি তার বর্িয়তা থদওয়া বর্বিদ্ধ কমরমে। উপরন্তু, এই আইর্ দাবি কমর থয সত্তাগুমলা থভমেরার্ 
এিং তামদর পবরিারমক জাবর্ময় এই থসিাগুমলা প্রদার্ করমে থয বর্উ ইয়কন  থেে বডবভশর্ অ্ি 
থভমেরান্স সাবভন মসস (Division of Veterans' Services) এিং তামদর িার্ীয় থসিা সংিাগুমলা 
(Veterans Service Agencies) থভমেরার্মদর বির্ামূমলয থসিা প্রদার্ করমত পামর।  
  
থসম্বর্ের থেবভে কালুনবি িম্বলর্, "এই আইর্ যা আবম অ্যামসম্ববলমযার্ থমাসবলর সামে স্পন্সর কমরবে 
তা থভমেরার্ থসিা থেমক মুর্ািা অ্জন র্ করা থেমক কযামলঙ্কাবর কারীমদর প্রবতমরাধ করার মাধযমম 
থপর্শর্ দখমলর ঘণৃ্য অ্পরাধ দমর্ করমি। থভমেরার্রা হমলর্ বহমরা যারা আমামদর স্বাধীর্তামক 
রক্ষার জর্য বর্িঃস্বােনভামি আমামদর থদমশর থসিা কমরমের্। এখর্ তামদর কমষ্ট অ্বজন ত অ্েন েুবর 
করমত োওয়া বশল্পীমদর থকমলঙ্কাবরর হাত থেমক তামদর রক্ষা করমত সাহাযয করার পালা আমামদর। 
এই প্রময়াজর্ীয় আইমর্ স্বাক্ষর কমর প্রণ্য়র্ করার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ওয়াল্টার টি. থমাজবল িম্বলর্, "আমামদর িৃদ্ধ ও অ্বভজ্ঞ কমী এিং তামদর 
পবরিারমক রক্ষা করার প্রমেষ্টায় জাবতর সিমেময় শবিশালী থেে আইর্ স্পন্সর কমর আবম গবিনত। 
থসই বহমসমি, আবম দখল প্রবতমরাধ আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নরমক সাধুিাদ জার্াই। 
থভমেরার্মদর থেমল ও র্াবত বহমসমি, আবম সি সময় আমামদর র্ারী-পুরুি যারা আমের্ এিং 
িতন মামর্ আমামদর সশস্ত্র িাবহর্ীমত থসিা প্রদার্ করমের্ তামদর সমে গভীর সংমযাগ অ্র্ুভি কমরবে। 
অ্মর্ক সহকমী বর্উ ইয়কন িাসী আমের্ যারা আমামদর থদশমক তামদর িনু্ধ, পবরিার এিং িযবিগত 
বর্রাপত্তার সামমর্ থরমখ থসিা করার মহার্ আত্মতযাগ কমরমের্। ঠিক থযমর্ তারা সমময় অ্সমময় 
িারিার কমরমের্, এো আমামদর সময় তামদর আবেনকভামি বর্রাপদ হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সুরক্ষা 
ও সম্পদ তামদর কামে আমে তা বর্বিত করার। এটি আমামদর পালা এো বর্বিত করার থয 
আমামদর মহার্ থেে আমামদর থভমেরার্মদর রক্ষা করমি তাই তামদর আবেনক বর্রাপত্তা বর্ময় 
আিমণ্ হওয়ার বিিময় বেন্তা করমত হমি র্া।"  



 

 

  
থভম্বেরান্স সাবভন স বিভাম্বগর পবরিালক বজম মোকেুর্া িম্বলম্বছর্, "আবম গভর্নর কুওমমা কতৃন ক 
থপর্শর্ দখল প্রবতমরাধ আইর্ স্বাক্ষমরর জর্য সাধিুাদ জার্াই, যা থভমেরান্স এিং তামদর পবরিামরর 
জর্য জাবতর মমধয শবিশালী অ্েন সুরক্ষা প্রদার্ কমর। এখর্, যারা থসিা প্রদার্ কমরমের্ এিং বর্উ 
ইয়কন  থহাম আহ্বার্ কমরমের্ তারা জার্মির্ থয তামদর অ্বজন ত সুবিধা যারা তামদর কাে থেমক 
সুবিধা বর্ময়বেল তামদর কাে থেমক সুরবক্ষত হমি।"  
  
বর্উ ইয়কন  থেমে িসিাসকারী প্রায় 750,000 থভমেরামর্র অ্বধকার রক্ষায় থসরা হময়মের্ গভর্নর 
কুওমমা। তার প্রশাসমর্র অ্ধীমর্, বর্উ ইয়কন  থসিা-প্রবতিন্ধী থভমেরার্- বর্মজমদর মাবলকার্াধীর্ 
িযিসার জর্য জাবতর িৃহত্তম তহবিল প্রণ্য়র্ কমরমে, 621 িযিসামক পরীবক্ষত কমরমে; সুবিধা 
দাবির িমকয়া কাজ কমামত থিডামরল থভমেরার্ অ্যামিয়ার বিভামগর সামে েুবিিদ্ধ হময়মে; আইর্ 
সু্কমল আইবর্ বিবর্ক তহবিল থেমক বহরুমদর জর্য র্যায় বিোর উমদযাগ োলু কমর যা থভমেরার্মদর 
সহায়তা প্রদার্ কমর; অ্লাভজর্ক অ্েন প্রদার্ কমর যা থভমেরার্ এিং তামদর পবরিামরর জর্য 
বপয়ার-েু-বপয়ার সাহাযয প্রদার্ কমর; এিং বসবভল সাবভন মসর পরীক্ষা থর্ওয়া থভমেরার্মদর আমিদর্ 
বি মাি কমর থদয়।  
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