অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/4/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর 21 জর্ বর্হত অবিবর্িন াপক কমীম্বক সম্মার্ জার্ার্

বর্উ ইয়ম্বকনর অবিবর্িন াপক বহম্বরাম্বের সম্মাম্বর্ অবি প্রবতম্বরাধ সপ্তাহ এিং অবিবর্িন াপক কমীম্বের
প্রসংো বেিস ঘ াষণা করা হয়
ঘেট ঘমম্বমাবরয়াল ওয়াম্বল 21 জর্ বর্হত অবিবর্িন াপক কমীর র্াম ঘ াোই করম্বি
বর্হত অবিবর্িন াপক কমীম্বের সম্মাম্বর্ ঘেম্বটর ঘপ্রাপার্টনগুবল আজ রাম্বত লাল আম্বলায় আম্বলাবকত
করা হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, প্রথম সাড়াদার্কারী োরা দায়িত্ব পালর্
করমে য়গমি প্রাণ হায়রমিমের্ োমদর স্মৃয়ে ও বীরমত্বর প্রয়ে সম্মার্ জার্ামে এম্পািার ঘেট প্লাজা
(Empire State Plaza)-এর য়র্উ ইিকন ঘেট ফমলর্ ফািারফাইটারস ঘমমমায়রিাল ওিাল (New
York State Fallen Firefighters Memorial Wall)-এ 21টি র্াম েুক্ত করা হমব। ঘেমটর
কমনকেন াগণ প্রয়ে বের আলবায়র্র এম্পাার ঘেট প্লাজার ফমলর্ ফািারফাইটার ঘমমমায়রিাল ওিামল
একটি অ্র্ুষ্ঠামর্র মাধ্যমম ঘেমটর য়র্হে অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর স্বীকৃ য়ে ঘদর্।ি মহামায়রর
কারমণ, সম্মায়র্ে বযয়ক্ত এবং োমদর পয়রবামরর জর্য একটি শ্রদ্ধাঞ্জয়ল য়ভয়িও তেয়র করা হমিমে।
2021 সামল 24 েম বায়ষনক ফমলর্ ফািারফাইটার ঘমমমায়রিামল উপয়িে থাকার জর্য 2020 সামলর
সকল সম্মায়র্ে বযয়ক্তমদর পয়রবারমক আমন্ত্রণ জার্ামর্া হমব োমে োমদর য়প্রিজর্মক একটি
ঐয়েহযবাহী অ্র্ুষ্ঠামর্ স্বীকৃ য়ে ঘদওিা োি।
"এই একুশ জর্ সাহসী য়র্উ ইিকন বাসীর প্রমেযমকই এই িামক সাড়া য়দমিয়েল এবং োরা ঘে
কয়মউয়র্টি এবং বায়সন্দামদর ঘসবা প্রদার্ কমরয়েল োমদর সুরক্ষাি চূ ড়ান্ত েযাগ স্বীকার কমরমের্।
োমদর সাহয়সকো এবং ঐয়েহযমক য়চরকামলর জর্য সম্মার্ করা আমামদর কেন বয," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই ওিামল োমদর র্াম ঘলখা থাকাি, আমরা প্রয়েজ্ঞা করয়ে ঘে আমরা োমদর বীরত্বপূণন
কমনমক কখর্ও ভু মল োব র্া এবং সবসমি োমদর ঐয়েহয মমর্ রাখার অ্ঙ্গীকার করব।"
এোড়াও, গভর্নর কুওমমা য়র্উ ইিমকন র য়র্হে অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর সম্মার্ জার্ামে আজ রামে
ঘেমটর অ্সংখয ঘপ্রাপাটিন এবং লযান্ডমাকন লাল আমলাি আমলায়কে করার য়র্মদন শর্া য়দমিমের্,
ঘদশবযাপী অ্র্ুয়ষ্ঠে জােীি "লাইট দয র্াইট" শ্রদ্ধাঞ্জয়লমে ঘোগ দার্ করার জর্য। এই অ্বিার্গুয়লর
মমধ্য রমিমে:

· ওিার্ ওিার্ল্ন ঘেি ঘসন্টার (One World Trade Center);
· মায়রও এম. কুওমমা য়িজ (Mario M. Cuomo Bridge);
· কস্কু ইজমকা য়িজ; (Kosciuszko Bridge)
· ঘেট ইউয়র্ভায়সনটি অ্ব য়র্উ ইিকন (SUNY) প্রশাসর্ ভবর্;
· ঘেট য়শক্ষা ভবর্; (State Education Building);
· আলমেি ই. য়স্মথ ঘেট অ্য়ফস য়বয়র্ল্ং (Alfred E. Smith State Office Building);
· ঘেট ঘফিারগ্রাউন্ডস ঘমইর্ ঘগট অ্যান্ড এক্সমপা ঘসন্টার (State Fairgrounds Main Gate &
Expo Center);
· র্ািাগ্রা জলপ্রপাে (Niagara Falls);
· য়মি হািসর্ য়িজ (Mid-Hudson Bridge);
· গ্রযান্ড ঘসন্ট্রাল টায়মনর্াল - পারয়শং স্কিার ভািািাক্ট (Grand Central Terminal - Pershing
Square Viaduct) এবং
· আলবায়র্ আন্তজনায়েক য়বমার্বন্দর ঘগটওমি (Albany International Airport Gateway)

"য়র্উ ইিমকন , অ্ভাবর্ীি সাহমসর সামথ অ্কল্পর্ীি য়বপমদর সম্মুখীর্ হওিা পুরুষ ও র্ারীমদর
য়লগযায়সমক সম্মার্ জার্ামে ঘপমর আমরা গয়বনে," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্। "এই
বের ফমলর্ ফািারফাইটারস ঘমমমায়রিামল 21টি র্াম ঘোগ করা হমে এবং োমদর প্রয়েটি গল্প
বীরমত্বর প্রমাণ য়হমসমব কাজ কমর ো োমদর তদর্য়ন্দর্ জীবমর্র অ্ংশ োরা এই আহ্বামর্ সাড়া ঘদি
এবং ইউয়র্ফমন পমর। আমরা োমদর সাহয়সকোর পাশাপায়শ োমদর পয়রবার ও য়প্রিজর্মদর
সাহয়সকো ও আত্মেযাগমক সম্মার্ প্রদশনর্ কয়র।"
এ বের ওিামল েুক্ত হওিা বযয়ক্তমদর অ্র্লাইমর্ পাওিা োমব এখামর্।
21 জর্ য়র্হে অ্য়িয়র্বনাপক কমীর র্াম েুক্ত করার পমর, ফমলর্ ফািার ফাইটারস ঘমমমায়রিাল
এখর্ 2,596 জর্ বযয়ক্তমক সম্মার্ জার্াি োরা দায়িত্ব পালর্ করমে য়গমি প্রাণ হায়রমিমে। 1998
সামল য়র্মবয়দে ফমলর্ ফািার ফাইটারস ঘমমমায়রিাল প্রয়ে অ্মক্টাবমর য়র্উ ইিমকন র য়র্হে
অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর স্মৃয়ে ও বীরমত্বর প্রয়ে সম্মার্ প্রদশনর্ কমর। এই স্মৃয়েমসৌধ্ য়র্উ ইিকন ঘেমটর
100,000 জমর্রও ঘবয়শ সয়িি অ্য়িয়র্বনাপক কমীর প্রয়ে শ্রদ্ধা য়র্মবদর্ কমর োরা প্রয়েয়দর্
মার্ুমষর য়র্রাপত্তার জর্য জীবর্ বায়জ ঘরমখ দায়িত্ব পালর্ কমর।
গভর্নর কুওমমা আজ রামের কমনজীবর্ এবং ঘস্বোমসবক অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর সম্মার্ জার্ামে দুটি
ঘ াষণা জায়র কমরর্, ো 4-10 অ্মক্টাবর, 2020 োয়রমখ অ্য়ি প্রয়েমরাধ্ সপ্তাহ এবং 8 অ্মক্টাবর,
2020-ঘক অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর প্রশংসা য়দবস য়হমসমব য়চয়িে কমর। প্রয়েয়দর্ য়র্উ ইিকন ঘেট
অ্য়ফস অ্ব ফািার য়প্রমভর্শর্ অ্যান্ড কমন্ট্রাল (New York State Office of Fire Prevention and
Control) িার্ীি ফািার সায়ভন স য়বভাগ, ফািার সায়ভন স অ্গনার্াইমজশর্, স্কু ল য়িয়িক্টস, য়সয়ভক
গ্রুপ এবং র্যাশর্াল ফািার য়প্রমভর্শর্ অ্যামসায়সমিশমর্র সামথ ঘেৌথভামব কাজ কমর অ্য়ি য়র্রাপত্তা
সমচের্োর গুরুত্ব সম্পমকন েথয এবং কমনসূয়চ প্রদার্ কমর।

2019 সামল, ফািার য়বভাগগুয়ল ঘেটজুমড় প্রাি 1,550,000টি অ্য়িকাণ্ড বা মামস 129,167টি
অ্য়িকাণ্ড, প্রয়েয়দর্ 4,247টি অ্য়িকাণ্ড এবং প্রয়ে য়ময়র্মট য়ের্টি অ্য়িকামণ্ডর টর্াি সাড়া ঘদি।
বর্উ ইয়কন ঘেট স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুবর পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন
িম্বলম্বের্, "আজ আমরা ঘসই সাহসী বীরমদর সম্মার্ জার্াই োরা োমদর সহকমী য়র্উ ইিকন বাসী,
য়প্রিজর্ এবং কয়মউয়র্টির ঘসবা করার জর্য চূ ড়ান্ত মূলয য়দমিয়েল। আমরা এই 21 আত্মামক সম্মার্
জার্ামে োমদর সম্প্রদামির সামথ এবং য়প্রিজর্মদর সামথ দাাঁয়ড়মিয়ে, োমদর সাহস এবং উৎসগনমক
কখর্ই আমরা ভু লমবা র্া, ো য়র্উ ইিকন বাসী য়হমসমব আমামদর অ্র্ুকরণ করা উয়চে।"
বর্উ ইয়কন ঘেট ফায়ার অোডবমবর্ম্বেটর ফ্রাবিস র্াবর্ন িম্বলর্, "েখর্ COVID-19 আমামদর
একটি ঐয়েহযবাহী অ্র্ুষ্ঠামর্র আমিাজর্ করমে বাধ্া য়দমে, েখর্ য়র্উ ইিকন ঘেমটর ফমলর্
ফািারফাইটার ঘমমমায়রিাল ওিামল 21 জর্ সাহসী আত্মামক সম্মার্ জার্ামর্া ঘথমক আমামদর য়বরে
রাখা োমব র্া এবং োমদর পয়রবামরর সামথ োমদর মৃেুযমে ঘশাক প্রকাশ করা হমিমে। আমরা এই
সব সাহসী আত্মামদর কখর্ও ভু লমবা র্া োরা সবমচমি কঠির্ সমমি োমদর কয়মউয়র্টিমক রক্ষা
করমে প্রয়েশ্রুয়েবদ্ধ য়েল।"
বসম্বর্ট সং োগবরষ্ঠ ঘর্তা অোবন্ড্রয়া েু য়াটন-কাবজি িম্বলর্, "আমামদর অ্য়িয়র্বনাপক ঘসবার সাহসী
পুরুষ ও র্ারীমদর কামে আমরা ঋণী। য়র্হে 21 জর্ অ্য়িয়র্বনাপক কমীর পয়রবার এবং বন্ধুমদর
প্রয়ে আয়ম গভীর সমমবদর্া জার্ায়ে, োমদর র্াম এই বের ফমলর্ ফািারফাইটার ঘমমমায়রিামল
অ্মর হমি থাকমব এবং য়র্উ ইিমকন র ঘসই সব বীর অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর য়প্রিজর্মদর প্রয়ে,
োমদরমক োমদর সামমর্ স্মৃয়েমসৌমধ্ ঘোগ করা হমিমে। আয়ম য়বমশষভামব স্বীকার করমে চাই
হাটনসমিমলর বায়সন্দা রবাটন এ. ঘমন্ট্রায়ি, য়েয়র্ গ্রাউন্ড য়জমরামে প্রথম সাড়া প্রদার্কারী য়েমলর্ এবং
2017 সামল 9/11 সম্পয়কন ে কযান্সামর প্রাণ হারার্। আমামদর সাহসীমদর ধ্র্যবাদ।"
বসম্বর্টর সং োল ু ঘর্তা রিাটন বজ. ওটন িম্বলর্, "এই সাহসী বযয়ক্তগণ হমলর্ বীর োরা োমদর য়প্রি
এবং লালর্-পালর্ করা কয়মউয়র্টির ঘসবা কমর চূ ড়ান্ত েযাগ স্বীকার কমরমের্ এবং এই সাহসী
কাজগুমলা এমর্ একটি য়বষি োর জর্য আমরা য়চরকাল কৃ েজ্ঞ থাকব। েখর্ অ্র্যরা য়বপদ ঘথমক
পায়লমি োি, েখর্ এই 21 জর্ বযয়ক্ত এর য়দমক এয়গমি োি এবং োরা োমদর য়র্রাপত্তা ও
সুরক্ষার উপমর শপথ অ্র্ুোিী কেন বয পালর্ কমর। য়র্উ ইিকন ঘেট ফমলর্ ফািারফাইটাসন
ঘমমমায়রিাল ওিামল োমদর িাপর্ কমর, আমরা োমদর ঘফমল োওিা পয়রবার এবং প্রথম সাড়া
প্রদার্কারী কয়মউয়র্টিমক প্রদশনর্ করয়ে ঘের্ োমদরমক কখমর্াই ভু মল োমবা র্া।"
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "েয়দও COVID-19 মহামায়র এই বের এই য়র্হে বীরমদর
স্মরণ করমে আমামদর একয়িে হমে বাধ্া য়দমিমে, েমব এটি েু মল ধ্মরমে ঘে আমরা োমদর
য়র্িঃস্বাথন ঘসবার জর্য কেটা ঘসৌভাগযবার্। এই তবয়িক মহামায়রর অ্মর্ক আমগ, এই সাহসী পুরুষ
এবং র্ারীগণ আমামদর য়র্রাপত্তার জর্য য়দমর্র পর য়দর্ োমদর জীবমর্র ঝুাঁ য়ক য়র্মিমে এবং অ্মর্মক
আমামদর কয়মউয়র্টিমক রক্ষা করার জর্য চূ ড়ান্ত েযাগ স্বীকার কমরমের্। এখর্ আমগর ঘচমি আরও
ঘবয়শ, আমরা োমদর ঘসবা এবং শুধ্ু এই বীরত্বপূণন অ্য়িয়র্বনাপক কমীমদর জর্য র্ি, বরং োমদর
পয়রবার এবং য়প্রিজর্মদর আত্মেযামগর জর্যও য়চর কৃ েজ্ঞ।"

অোম্বসেবলর সং োল ু ঘর্তা উইল িাকনম্বল িম্বলর্, "য়র্উ ইিমকন র অ্য়িয়র্বনাপক কমী এবং প্রথম
সাড়া প্রদার্কারীগণ সবসমি প্রয়েমবশী এবং কয়মউয়র্টির চায়হদামক োমদর য়র্মজমদর ঘথমক ঘবয়শ
গুরুত্ব য়দমিমে। এইসব সাহসী বযয়ক্তমদর অ্মর্মকই চূ ড়ান্ত েযাগ স্বীকার কমর ো কমরমের্ এবং এর
জর্য আমরা োমদর কামে ঋণী ো কখর্ই ঘশাধ্ করা োমব র্া। ঘেমহেু আমরা 21 জর্ য়র্হে
বীমরর স্মৃয়েমক সম্মার্ কয়র োমদর র্াম স্মৃয়েমসৌমধ্ েুক্ত করা হমব, আমামদর প্রমেযমকর উয়চে
আমামদর জীবর্মক আরও উন্নে এবং আমামদর কয়মউয়র্টিমক সুরয়ক্ষে করার জর্য োমদর অ্দময
উৎসগনমক প্রয়েফয়লে করমে সমি ঘর্ওিা।"
বর্উ ইয়কন ঘেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি ফায়ার বচফস-এর সভাপবত বল োটনম্বলফ িম্বলর্, "এই অ্েযন্ত
চযামলঞ্জপূণন সমমি, য়র্উ ইিকন ঘেট জুমড় ফািার সায়ভন মসর সদসযগণ একয়িে হমি আমামদর
সহকমীমদর প্রয়ে শ্রদ্ধা জার্ামে ঐকযবদ্ধ োরা কেন বয পালমর্ সমবনাচ্চ েযাগ স্বীকার কমরমের্। আমরা
য়র্হেমদর পয়রবারমকও অ্য়ভবাদর্ জার্াই এবং োমদর য়প্রিজর্মদর সবনদা সম্মায়র্ে করা হমব ো
য়র্য়িে করার প্রয়েশ্রুয়ে য়দমিয়ে।"
ফাারমোর্ অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি েে ঘেট অি বর্উ ইয়কন ঘপ্রবসম্বডন্ট জর্ বপয়. ফোম্বরল, জুবর্য়র
িম্বলর্, "য়র্উ ইিমকন র ফািার সায়ভন মসর পুরুষ এবং র্ারীগণ হমলর্ য়র্মবয়দে ঘপশাদার োরা োমদর
য়র্মজমদর সুরক্ষাি মারাত্মক ঝুাঁ য়ক য়র্মে য়িধ্া কমরর্ র্া। দুভনাগযবশে, োমদর কয়মউয়র্টিমক রক্ষা
করার এই অ্ঙ্গীকার করার ফমল কখর্ও কখর্ও োমদরমক চূ ড়ান্ত েযাগ স্বীকার করমে হি। এই
বের আমরা আমামদর 21 জর্ য়র্হে ভাই-ঘবার্মক সম্মার্ কয়র, য়কন্তু োরা য়চরকাল আমামদর
হৃদমি এবং মমর্ থাকমব।"
বর্উ ইয়কন ঘেট প্রম্বফের্াল ফায়ার ফাইটাসন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র সভাপবত সোমুম্বয়ল ঘফ্রবসর্া
িম্বলর্, "য়র্উ ইিকন ঘেট প্রমফশর্াল ফািার সযামুমিল ঘেয়সর্া অ্যামসায়সমিশমর্র পক্ষ ঘথমক আমরা
আমামদর ক্ষয়েগ্রি ভাই-ঘবার্মদর স্মৃয়ের প্রয়ে সম্মার্ জার্াই োরা আমামদর সকল য়র্উ ইিমকন র
বায়সন্দামদর ঘসবা য়দমে য়গমি জীবর্ হায়রমিমে। দায়িত্ব পালমর্ োমদর সাহয়সকো ও আত্মেযাগ
কখমর্া ঘভালা োমব র্া। োরা য়চরকাল আমামদর অ্ন্তমর ঘবাঁমচ থাকমব।"
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