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গভর্নর কুওম্বমা ডেলাওয়্োর কাউবির ডেট হাইওম্বয়্ বিম্বেম্বমর বকছু অংেম্বক "ডকালম্বেোর 
ডভম্বটরার্ি ডমম্বমাবরয়্াল বিজ" বহম্বিম্বি বেবিত কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্ 

 
ডকালম্বেোর েহর দ্বারা করা অর্ুম্বরাধ অর্ুযায়়্ী এই র্ামকরণ মৃত িামবরক প্রি়ীণম্বের িম্মার্ 

জার্ায়্  
 
 ডাউন্সভিল গ্রামে স্টেট েহাসড়ক ব্যব্স্থার একটি অংশমক "স্টকালমেোর স্টিমটরান্স স্টেমোভরয়াল 
ভিজ" (Colchester Veterans Memorial Bridge) ভহমসমব্ েমনানীত করার জনয গিননর কুওমো 
আজ আইন (S.7897 / A.9936-A) এ স্বাক্ষর কমরমেন। স্টকালমেোর শহর এই আইনটির 
অনুমরাধ কমরমে েৃত সােভরক প্রব্ীণমের স্বীকৃভত প্রোন করমত এব্ং েমন রাখমত যারা তামের 
স্টেশমপ্রভেক কতন ব্য পালমনর জনয জীব্ন ভেময়মেন। স্টসতুর নাে এই স্টেমশর প্রভত তামের স্টসব্ার 
একটি স্থায়ী প্রতীক হমব্।  
 
"আোমের পভতত সােভরক ব্াভহনীর প্রব্ীণরা আোমের স্বাধীনতার জনয েূড়ান্ত তযাগ স্বীকার কমরমেন 
এব্ং আোমের কখনই এই ঐভতহযমক সম্মান জানামত স্টিালা উভেৎ নয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"ডাউনসভিমলর এই স্টসতুর নােকরণ যারা লড়াই করমত ভগময় প্রাণ হাভরময়মেন এব্ং স্টয 
পভরব্ারগুভল এই সম্মান িাগািাভগ কমর তামের প্রভত শ্রদ্ধা ভনমব্েন কমর, এব্ং তার সামে যারা এই 
স্টসতু অভতক্রে কমর তামের স্মরণ কভরময় স্টেয় জাভতর জনয তামের ব্নু্ধ এব্ং প্রভতমব্শীমের 
আত্মতযামগর কো।"  
  
রামজযর প্রভতটি অঞ্চল স্টেমক ভনউ ইয়কন ব্াসীমের আত্মতযামগর স্বীকৃভত স্বরূপ গিননর স্টিমটরান্স স্টড-
স্টত আরও ভতনটি ভব্ল স্বাক্ষর করা সহ এই আইনটি স্বাক্ষর কমরন। এই নােকরণ অভব্লমে কাযনকর 
হমে।  
  
বিম্বর্টর ডজর্ ডমটগার িম্বলর্, "স্টকালমেোর স্টিমটরানস স্টেমোভরয়াল ভিজ ভহমসমব্ ডাউনসভিমল 
স্টেট রুট 30 এর একটি স্টসতুর নাে পভরব্তন মনর জনয স্টকালমেোর শহর এব্ং আমেভরকান 
ভলভজয়ন স্টপাে 167 এর সামে কাজ করমত স্টপমর আভে সম্মাভনত। নতুন ভনমব্ভেত স্টসতুটি 
স্টডলাওয়যার কাউভির পভতত প্রব্ীণমের জনয একটি স্থায়ী স্মারক ভহমসমব্ কাজ করমব্ এব্ং এই 
সাহসী পুরুষ ও নারীমের স্টসব্া ও আত্মতযামগর প্রভত একটি স্থায়ী শ্রদ্ধাঞ্জভল ভহমসমব্ কাজ করমব্।"  
 
অোম্বিেবল িেিে বিম্ব ােন  ক্রাউে িম্বলর্, "আভে সম্মাভনত স্টয গিননর আজ একটি আইন স্বাক্ষর 



 

 

কমরমেন রাষ্ট্রীয় রুট ভিমশর একটি অংশমক 'স্টকালমেোর স্টিমটরানস স্টেমোভরয়াল ভিজ' ভহমসমব্ 
নােকরণ করমত স্টপমর। আোমের প্রব্ীণরা সভতযকামরর নায়ক এব্ং আোমের সম্প্রোময়র সাহসী 
সত্ত্বামের স্মরমণ সংসমে এই আইন ব্হন করমত স্টপমর আভে ভনমজমক স্টসৌিাগযব্ান েমন কভর। আভে 
গিননরমক ধনযব্াে জানামত োই এই স্টলভজমেশনটি আইমন স্বাক্ষর করার জনয, ভব্মশষ কমর আজমক 
স্টিমটরান্স ভেব্মস।"  
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