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গভর্নর কুওম্বমা ডাম্বেস কাউবিম্বে "ওয়াবিঞ্জার ভভম্বেরান্স ভমম্বমাবরয়াল হাইওম্বয়" বহম্বসম্বি ভেে 
হাইওম্বয় বসম্বেম্বমর অংে বর্র্নারণকারী আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
ওয়াবিঞ্জার েহম্বরর রুে 9 এর অংে প্রিীণম্বের ভসিার সম্মাম্বর্ িরু্ঃর্ামকরণ করা হম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ড্যামেস কাউন্টিমে স্টেট হাইওম়ে ন্টসমেমমর একটি অ্ংশমক 
"ও়োন্টিঞ্জার স্টভমটরান্স স্টমমমান্টর়োল হাইওম়ে (Wappinger Veterans Memorial Highway)" ন্টহমসমে 
মমর্ার্ীে করার জর্য আইর্ (S.7923/A.10125) এ স্বাক্ষর কমরমের্। ও়োন্টিঞ্জার শহমরর 
অ্র্ুমরামে এই আইর্ প্রেীণমের আত্মেযাগমক সম্মার্ জার্ামে শহমরর রুট 9 এর একটি অ্ংমশর র্াম 
িন্টরেেন র্ করা হমে।  
  
"যারা আমামের জান্টেমক রক্ষা করার জর্য োমের জীের্ উৎসগন কমরমে োমের সম্মার্ জার্ামে 
এেং একই সামে কমনম়ে জীেমর্র অ্েন প্রন্টেফন্টলে করমে প্রন্টে েের স্টভমটরার্ ন্টেেস আমামের সম়ে 
স্টে়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ড্ামেস কাউন্টিমে স্টেট মহাসড়ক েযেস্থার অ্ংশ িুর্ঃর্ামকরমণর 
মােযমম, আমরা এই সাহসী স্টসোর সেসয এেং োমের িন্টরোমরর আত্মেযামগর প্রন্টে আমামের 
কৃেজ্ঞো প্রকাশ করন্টে, একই সামে োমের েীরমের স্থা়েী উত্তরান্টেকারমক সম্মার্ জার্ান্টি।"  
  
স্টেমটর প্রন্টেটি অ্ঞ্চমল ন্টর্উ ই়েকন োসীমের আত্মেযামগর স্বীকৃন্টে স্বরূি গভর্নর কুওমমা আজ স্টভমটরান্স 
ন্টেেমস আরও ন্টের্টি ন্টেমল স্বাক্ষর কমরমের্।  
  
ভসম্বর্ের সু ভসবরম্বর্া িম্বলর্, "স্টভমটরান্স ন্টেেস আমামের সোর জর্য একটি ন্টের্ এেং আমামের 
ন্টেন্টকৎসকমের এেং োমের িন্টরোমরর প্রন্টে শ্রদ্ধা জার্ামে একন্টিে হও়োর ন্টের্। আন্টম গভর্নরমক 
ের্যোে জার্াই আমামের সম্প্রো়েমক আজমক আইমর্ স্বাক্ষর করার মােযমম স্থার্ী়ে প্রেীণমের সম্মার্ 
জার্ামে সাহাযয করার জর্য। হাজার হাজার োন্টসন্দা এেং িযনটক ন্টর়্েন্টমে এই রাস্তা ভ্রমণ কমরর্ 
এেং আমামের প্রেীণমের সম্মামর্ এর র্ামকরণ করমে আমামের সম্প্রো়ে ক্রমাগে োমের স্টসো 
এেং ন্টর্ষ্ঠামক সম্মার্ জার্ামে কাজ কমর যামি। ও়োন্টিঞ্জার স্টভমটরান্স স্টমমমান্টর়োল হাইওম়ে আমামের 
ন্টেন্টকৎসকমের কামে একটি গুরুেিূণন োেন া িাঠামে সাহাযয করমে স্টয োমের ন্টিেমর্ ন্টেরকাল একটি 
কৃেজ্ঞ সম্প্রো়ে োকমে। আন্টম আমামের িন্টরমেোকমী ও র্ারী এেং যারা এই গুরুেিূণন উমেযামগ 
ভূন্টমকা িালর্ কমরমে োমের সোইমক ের্যোে জার্াই।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সেসে বকরার্ মাইম্বকল লাম্বলার িম্বলর্, "ও়োন্টিঞ্জার যমেষ্ট স্টসৌভাগযোর্ স্টয আমামের 
স্থার্ী়ে িাকন গুমলা স্টযমর্ স্টমজর স্টজামসফ মযাকমড্ার্াল্ড, সামজন ি মাকন  িালমমটার এেং স্টমজর 
ড্যান্টর্ম়েল মাটন মজর মে র্া়েকমের স্টহামম োকার স্টসৌভাগয হম়েমে। ও়োন্টিঞ্জার এমর্ একটি জা়েগা 
স্টযখামর্ অ্মর্ক ন্টের়্েী প্রেীণ েযন্টি োস কমর, কাজ কমর এেং আমামের সম্প্রোম়ে অ্সংখযভামে 
অ্েোর্ রামখ। ন্টসমর্টর সযু স্টসন্টরমর্া এেং ও়োন্টিঞ্জার শহমরর সামে, আন্টম খুেই আর্ন্টন্দে স্টয যারা 
আমামের জান্টের স্টসো কমরমে এেং আমামের জীের্যািা রক্ষা কমরমে এমর্ সাহসী িুরুে ও 
মন্টহলামের সম্মামর্ ও়োন্টিঞ্জামরর রুট 9 এখর্ ও়োন্টিঞ্জার স্টভমটরান্স স্টমমমান্টর়োল হাইওম়ে র্ামম 
িন্টরন্টেে।"  
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