
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

ঊবর্েতম িাবষনকীম্বত গভর্নর কুওম্বমা 11 সেম্বেেম্বর ওয়াকন ােন সপ্রাম্বেকের্ োস্ক স ােন বিম্বলর 
পরু্গনঠম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
আইর্ োস্ক স ােনটিম্বক 2025 োম্বলর জরু্ মাে পর্নন্ত িবধনত কম্বর  

  
প্রবতিন্ধীম্বের োবিগুবলর জর্ে প্রবিয়াকরম্বের েময়, 9/11-এর প্রবতবিয়ায় অংেগ্রহেকারী 

িেবিম্বের বিবিত করার েুম্বর্াগ ও েরকারী কমনিারীম্বের জর্ে প্রবতিন্ধকতা কভাম্বরম্বজর অভাি 
বিম্বেষে কম্বর আইর্ োস্কম্ব াম্বেনর িোপকতাম্বক প্রোবরত কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 11 সেমেম্বর ওয়ার্ন ােন সরামের্শর্ োস্ক স ােন (Workers 
Protection Task Force) পুর্গনঠর্ আইমর্ (S08129/A10249) স্বাক্ষর র্মরমের্। 2005 োমে 
গঠিত, ওয়ার্ল্ন  সেড সেন্টামর উদ্ধার, পুর্রুদ্ধার ও রতততিয়ামত অ্ংশ সর্ওয়া র্মীমের উপর 
রততকূে স্বামযযর রভাব েম্পতর্ন ত সডো পাওয়ার জর্য, এই ধরমর্র র্মীমের রততবন্ধীমের তবেযমার্ 
র্মনেূতির েীমাবদ্ধতা তিতিতর্রণ ও এই সরাগ্রামগুতের অ্যামেে এবং েুম াগ উন্নত র্রমত েপুাতরশ 
র্রার জর্য এই োস্ক স ােন তততর র্রা হময়তেে।  
  
"এই োহেী পুরুষ ও র্ারীরা তর্িঃস্বার্নভামব তামের স্বাযয ও তর্রাপত্তামর্ ঝুুঁ তর্র মমধয স মে  
9/11-এর পমর তর্উ ইয়র্ন মর্ পুর্রুদ্ধার র্রমত েহায়তা র্মরতেমের্ এবং তারা স ভামব আমামের 
 ত্ন তর্ময়তেমের্ তারাও সেবামব  ত্ন পাওয়ার অ্তধর্ারী," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপ 
তামের রময়াজর্ীয়  ত্ন গ্রহণ অ্বযাহত রাখমত োহা য র্রমব এবং তর্উ ইয়র্ন  তামের িমবধনমার্ 
িাতহো পূরমণ র্াজ র্রমত েক্ষম হমব।"   
  
োস্ক স ােন গ্রাউন্ড তজমরামত েতেমর্র েংস্পমশন আো স্বামযযর রভাব, েরু্নের্াজতর্ত অ্ক্ষমতার অ্বের 
গ্রহমণর েুতবধার জর্য তবেযমার্ আইর্ ও তবতধমাোর েীমাবদ্ধতা ও বযয়মর্ সেমে েহায়তা র্রার 
জর্য েম্ভাবয স ডামরে তহতবে েম্পতর্ন ত গমবষণা এবং রততমবের্ রর্াশ র্মরমে। এই আইর্ োস্ক 
স ামেনর অ্তিত্ব 2025 োমের জরু্ মাে প নন্ত 5 বেমরর জর্য রোতরত র্মর।  
এটি রততবন্ধীমের োতবর জর্য গড় রতিয়ার্রণ েময় তবমেষণ, োতবর জর্য অ্র্ুমমােমর্র হার, 
োড়ায় অ্ংশগ্রহণর্ারী েরর্াতর র্মনিারীমের জর্য রততবন্ধর্তা র্ভামরমজর অ্ভাব অ্ন্তভুন ক্ত র্রার 



 

 

জর্য োস্ক স ামেনর রময়াজর্ীয় উমেশযমর্ রোতরত র্মর; সবতর্ত েগুতে তেংমিার্াইজ র্রার জর্য 
আপীে রতিয়া ও েুম াগ এবং 9/11-এর রতততিয়ায় অ্ংশগ্রহণর্ারী বযতক্তমের তিতিত র্রা।  
  
বেম্বর্ের অোনু্ড্র গাউর্ার্ন ে িম্বলর্, "9/11 হামোর রায় েইু েশর্ পমরও আমামের রর্ম োড়া 
রোর্র্ারীরা এর রভাব তর্ময় র্াজ র্রমে। 9/11 এর োমর্ জতড়ত হাজার হাজার বযতক্তর র্যান্সার 
ও সরাগ তর্ণনয় র্রা হময়মে।  খর্ আমরা বতে 'র্খমর্া ভুতে র্া' বতে, তখর্ আমামের ও বেমত 
হমব স  এই ভয়াবহ তেমর্ এবং পমরর তের্গুমোমত  ারা আমামের র্ায়র্ তেে তামের তপেমর্ স মে 
স ও র্া। সেই েব র্মী ও োহা যর্ারীমের তামের রাপয রময়াজর্ীয় েতুবধা ও স্বাযযমেবা আমে এই 
তবেটি তা আমামের অ্বযাহত তর্তিত র্রমত পারমব এবং আজ আতম আমার তবেটিমত স্বাক্ষর 
র্রার জর্য গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবাে জার্ামত িাই।"  
  
অোম্বেেবল েেেে সেবে সপ ার আমাম্বো িম্বলর্, "আমরা 2001 োমের 11 সেমেম্বরমর্ র্খর্ও 
ভুেমবা র্া, এজর্যই  ারা সেতেমর্র র্ের্ার দ্বারা রভাতবত হমে তামের রক্ষা র্রার জর্য আমামের 
র্াজ র্খমর্াই বন্ধ হয় র্া। 11 সেমেম্বর ওয়ার্ন ার সরামের্শর্ োস্ক স ােন (Worker Protection 
Task Force) আমামের শহমরর জর্য অ্তযন্ত তযাগী পুরুষ ও মতহো এবং তামের পতরবারমর্ আরও 
েুরতক্ষত ও সেবা রোর্ র্রমব। 9/11-এর রর্ম োড়াোর্র্ারীমের েহায়তা র্রার েড়াইময় তার 
সর্তৃমত্বর জর্য আতম গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবাে জার্ামত িাই এবং এই তবেটি পাে র্রার জর্য 
আতম তেমর্ের অ্যানু্ড্র গুর্াডন েমর্ও ধর্যবাে জার্ামত িাই।"  
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