অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/3/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ওম্বেস্টম্বেস্টার কাউবির স্টস্টট মহাসড়ক িেিস্থার একটি অংেম্বক
"ফাোরফাইটার/ইএমটি মাইম্বকল স্টে. বফল্ড স্টমম্বমাবরোল বিে" বহম্বসম্বি মম্বর্ার্ীত কম্বর আইম্বর্
স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

স্টহমবস্টড েহম্বরর কম্বরার্া এবভবর্উম্বত স্টসতু র র্াম পবরিতন র্ করা হম্বি মাইম্বকল স্টে বফম্বল্ডর
সম্মাম্বর্ - বিবর্ একের্ ফাোরফাইটার/ইএমটি বিবর্ COVID-19 স্টরাম্বগ আক্রান্ত হম্বে মারা
স্টগম্বের্ একের্ স্টরাবগম্বক বর্ম্বে িাওোর সমে

নাসাউ কাউন্টিতে স্টেট মহাসড়ক ব্যব্স্থার একটি অংশতক "ফায়ারফাইটার/EMT মাইতকল স্টে. ন্টফল্ড
স্টমতমান্টরয়াল ন্টিে" (Firefighter/EMT Michael J. Field Memorial Bridge) ন্টহতসতব্ মতনানীে
করার েনয গভননর কুওতমা আে আইন (S.8637a/A.10703) এ স্বাক্ষর কতরতেন। নেু ন আইতন
মাইতকল স্টে ন্টফল্ড, ন্টিন্টন 1987 সাল স্টেতক ভযান্টল ন্টিম ফায়ার ন্টিপাটনতমি (Valley Stream Fire
Department) EMS-এর একেন সদসয, ন্টিন্টন 59 ব্ের ব্য়তস মারা িান COVID-19 এ আক্রান্ত
হতয় একেন স্টরাগীর স্টেতক িাতক ন্টেন্টন ন্টনতয় িান্টিতলন।
ভযান্টল ন্টিম ফায়ার ন্টিপাটনতমতি কাে করার আতগ, েনাব্ ন্টফল্ড ন্টনউ ইয়কন ন্টসটি ফায়ার
ন্টিপাটনতমতির (New York City Fire Department) একেন েরুরী ন্টিন্টকৎসা প্রিুন্টিন্টব্দ ন্টেতলন,
স্টিখাতন ন্টেন্টন 11ই স্টসতেম্বর, 2001 এর সন্ত্রাসী হামলার সময় এব্ং োর পরব্েী সমতয় েরুরী
সাড়া ন্টদতে সাহািয কতরন।
মহাসড়তকর ন্টনন্টদনষ্ট অংশ স্টহম্পন্টেি শহতরর কতরানা এন্টভন্টনউ উপর স্টসেু পন্টরতব্ন্টষ্টে কতর িা
সাউদানন স্টেট পাকন ওতয় অন্টেক্রম কতর।
"মাইতকল ন্টফতল্ডর েীব্ন েনতসব্া এব্ং অনযতদর সাহািয করার েনয একটি ন্টনিঃস্বােন অঙ্গীকার দ্বারা
সংজ্ঞান্টয়ে ন্টেল, এব্ং ন্টনউ ইয়কন ব্াসীরা োর আত্মেযাগ কখনও ভু লতব্ না," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "োর ব্ীরত্ব েীব্ন ব্াাঁন্টিতয়তে এব্ং ন্টনউ ইয়কন তক COVID-19 স্টক পরান্টেে করতে সাহািয
কতরতে, এব্ং ন্টনউ ইয়তকন র পুতরা পন্টরব্ার োতকঅনন্ত কৃ েজ্ঞো এব্ং ধনযব্াদ োনায়।"
বর্উ ইেকন স্টস্টট বডপাটনম্বমি অি ট্রান্সম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation)-এর কবমের্ার
মোবর স্টেম্বরস স্টডাবমংম্বেে িম্বলর্, "মাইতকল ন্টফতল্ডর মে ন্টনতব্ন্টদে প্রেম প্রন্টেন্টক্রয়াকারীরা শুরু

স্টেতকই COVID-19 এর ন্টব্রুতে িুতের প্রেম সান্টরতে ন্টেতলন, িা োতদর আমাতদর ন্টনরাপদ রাখতে
সাহািয করার েনয ঝুাঁ ন্টকর মতধয স্টফতল। পন্টরব্হন ন্টব্ভাগ মাইতকতলর প্রন্টে এই স্টিাগয শ্রো
ন্টনতব্দতনর অংশ হতে স্টপতর সম্মান্টনে, িার েনতসব্া এব্ং সম্প্রদাতয়র প্রন্টে ন্টনষ্ঠা ন্টনউ ইয়তকন র
স্টসরাতদর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন কতর এব্ং আমাতদর মতন কন্টরতয় স্টদয় স্টি আমরা সব্াই একসাতে আন্টে
এর সাতে িুঝতে।"
স্টসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "মাইতকল ন্টফল্ড আমাতদর সম্প্রদাতয়র েনয োর েীব্ন ন্টদতয়তেন
এব্ং োর স্মৃন্টেতে এন্টিট 15-স্টে সাউদানন স্টেট পাকন ওতয়র (Southern State Parkway) উপর
মাইতকল ন্টফল্ড স্টমতমান্টরয়াল ন্টিতের নামকরণ করা ন্টব্লটিতক স্পন্সর করতে স্টপতর আন্টম সম্মান্টনে।
গভননর কুওতমাতক ধনযব্াদ ন্টিতের নাম পন্টরব্েন ন করার েনয আমার ন্টব্তল স্বাক্ষর করার েনয,
আমাতদর মহান প্রেম প্রন্টেন্টক্রয়াকারীতদর উপর কৃ ন্টেত্ব েু তল ধরতে এব্ং আগামী প্রেতের েনয
অনুতপ্ররণার প্রেীক তেন্টর করতে সাহািয করার েনয।"
অোম্বসমব্লী সদসো বমম্বেল স্টসালাম্বগস িম্বলর্, "ভযান্টল ন্টিতমর সম্প্রদায় সব্ সময় অন্টিন্টনব্নাপক কমী
মাইতকল স্টে. ন্টফতল্ডর স্টসব্া এব্ং অঙ্গীকাতরর েনয কৃ েজ্ঞ োকতব্, এব্ং আমরা সাউদানন স্টেট
পাকন ওতয়র কতরানা এন্টভন্টনউতে অব্ন্টস্থে স্টসেু র উপর োর নাম স্মরণ কতর োর স্মৃন্টেতক সম্মান
োনাতে স্টপতর গন্টব্নে। মাইতকল েনতসব্ার প্রন্টে ন্টনষ্ঠার একটি উত্তরান্টধকার স্টরতখ স্টগতেন। এই
ফলকটি আগামী প্রেতের েনয একটি অনুতপ্ররণামূলক স্মারক ন্টহতসতব্ কাে করতব্। োর আত্মার
শান্টন্ত কামনা কন্টর।"
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