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ভভম্বেরার্'স ভে-এর েততম িাবষনকী উপলম্বে গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র প্রথম রাষ্ট্রীয় 
ভভম্বেরার্স ভসৌধ প্রবতষ্ঠার অঙ্গীকার ভ াষণা কম্বরর্  

  
ভেম্বের ভভম্বেরার্ ভসৌধ ততবরর জর্ে ভেোম্বরল অথনায়ম্বর্ প্রম্বিম্বের প্রবিয়া চালু করার জর্ে 

গভর্নর আইর্ প্রিতন র্ করম্বির্  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি বেবভের্ অি ভভম্বেরার্স সাবভন ম্বসস (NYS Division of Veterans' Services)-এর 
পবরচালম্বকর সভাপবতম্বে কবমটি কমন পবরকল্পর্া প্রণয়র্ করম্বির্ ও ভসৌম্বধর জর্ে স্থার্ বর্ধনারণ 

করম্বির্  
  
  
ভেটেরান'স ভে-এর শততম বার্ষিকী উপলটে গেনির এর্িউ এম. কুউটমা আজ র্নউ ইয়টকি র প্রথম 
রাষ্ট্রীয় ভেটেরানস ভসৌধ প্রর্তষ্ঠার অঙ্গীকার ভ াষণা কটরন। ভেটের ভেটেরান ভসৌধ ততর্রর জনয 
ভেোটরল অথিায়ন র্নবিাচন ও প্রটবটশর প্রর্িয়া চাল ুকরার জনয গেনির আইন প্রবতি ন করটবন: 
উপরন্তু, র্নউ ইয়কি  র্সটি র্ের্েশন অব ভেটেরানস সার্েি টসস-এর পর্রচালটকর সোপর্তটে কর্মটি 
কমি পর্রকল্পনা প্রণয়ন করটবন ও ভসৌটধর জনয স্থান র্নধিারণ করার জনয কাজ করটবন:  
  
"আমাটের ভেটশর সামর্রক বার্িনীটত কাজ করা নারী ও পুরুষটের কাটে আমরা ঋণী - এবং যারা 
র্নউ ইয়টকি  তাটের সিকমীটেরটক তযাগ কটর মৃতুযবরণ কটরটেন তাটের কাটে আমরা ঋণী," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ভেটের প্রথম বয়স্কটের ভসৌধ প্রর্তষ্ঠা করার মাধযটম, আমরা এই সমস্ত 
নায়কটের একটি স্থায়ী স্মৃর্তটসৌধ প্রোন করটত পার্র, যারা আমাটের স্বাধীনতাটক সম্ভব কটরটেন 
এবং তাটের পর্রবাটরর সেসয — এবং সমগ্র ভেটের মানুষটক — তাটের স্মৃর্তটক সম্মান জানাটনার 
উটেটশয সের করার একটি জায়গা প্রোন করটত পার্র।"  
  
র্নউ ইয়কি  িটলা সমগ্র ভেটশর মটধয গুটিকটয়ক ভেটের মটধয একটি ভযখাটন ভকাটনা রাষ্ট্রীয় বয়স্ক 
ভসৌধ ভকাটনা। বয়স্ক ভলাকজন এবং তাটের পর্রবারগুটলা অটনক বের ধটর একটি রাষ্ট্রীয় বয়স্ক 
ভসৌধ স্থাপটনর পটে মত র্েটয় আসটেন, র্কন্তু ভয ভকান এলাকা র্বটবচনা কটর র্নবিাচন প্রর্িয়া 
এর্গটয় র্নটত প্রথটম 15 বেটরর জনয স্থায়ী পর্রচযিার খরচ আলাো কটর রাখটত িটব। এ কারটণ 
গেনির রাষ্ট্রীয় বয়স্ক ভসৌধ সৃর্ি কটর এর্গটয় যাওয়ার জনয প্রটয়াজনীয় ভেোটরল অথিায়টন প্রটবটশর 
প্রর্িয়া পর্রবীেণ করার জনয আইন চাল ুকরটবন। গেনির র্নউ ইয়কি  র্সটি র্ের্েশন অব 
ভেটেরানস সার্েি টসস-এর পর্রচালটকর সোপর্তটে কর্মটি ততর্রর ভ াষণা ভেন, যা ভসৌটধর স্থান 
র্নধিারণ প্রর্িয়া র্নধিারণ প্রর্িয়া সি ভসৌটধর উন্নয়ন কাযিিম তত্ত্বাবধান করটব।  



  
বর্উ ইয়কন  ভেে বেবভের্ অি ভভম্বেরার্স সাবভন ম্বসস-এর পবরচালক বজম মোকোে (ইউএস 
আবমন, অিসরপ্রাপ্ত) িম্বলর্, "র্নউ ইয়টকি র বয়স্ক ভলাকজন ও তাটের পর্রবারগুটলা একটি শ্রটেয় 
এবং পর্বত্র চূডান্ত র্বশ্রাটমর স্থান পাওয়ার সম্মান অজি ন কটরটেন। র্নউ ইয়কি  ভেে র্ের্েশন অব 
ভেটেরানস ভসটমোর্র ভপ্রাগ্রাম ততর্রর র্বষয়টি োর্য়ে পালন কটরটেন এমন ভলাকজটনর পর্রচযিার 
র্বষটয় গেনিটরর অঙ্গীকার প্রেশিন কটর। ভবেঁটচ থাকার মটতা, মারা যাওয়ার পরও তারা আমাটের 
সটবিাচ্চ সম্মান ও আমাটের র্চরস্থায়ী শ্রোঞ্জর্ল ভথটক র্কেু কম পাওয়ার ভযাগয নন। আর্ম গেনির 
কুউটমার কাটে র্নউ ইয়টকি র প্রথম রাষ্ট্রীয় বয়স্ক ভসৌধ কাযিিম প্রর্তষ্ঠা করার এবং যারা সম্মাটনর 
সাটথ আমাটের জার্তর ভসবা কটরটেন তাটের প্রর্ত অঙ্গীকার প্রর্তপালটনর সুপার্রশ করর্ে।"  
  
গেনির কুউটমার েী ি প্রর্তশ্রুত অঙ্গীকাটরর উপর প্রর্তর্ষ্ঠত আজটকর ভ াষণাটি িটলা র্নউ ইয়কি  
ভেটে বসবাসকারী প্রায় 750,000 বয়স্ক মানুটষর কাটে। তার প্রশাসটনর অধীটন, র্নউ ইয়কি  সমগ্র 
ভেটশর মটধয চাকুরীর কারটণ অেম িওয়া বয়স্ক ভলাকটের মার্লকানাধীন বযবসার জনয সবটচটয় বড 
তির্বল বরাে কটরটে, যা আজ পযিন্ত 600টির ভবর্শ বযবসা প্রর্তষ্ঠানটক প্রতযায়ন কটরটে; বয়স্ক ও 
সামর্রক পর্রবাটরর জনয ভেটের মটধয সবিপ্রথম সটম্মলটনর আটয়াজন কটরটে; বয়স্ক ভলাকটের 
সিায়তা প্রোনকারী আইন সু্কলগুটলাটত আইন র্বষয়ক র্ির্নক স্থাপটনর উটেটশয নায়কটের জনয 
নযায়র্বচাটরর উটেযাগ (Justice for Heroes Initiative) চালু কটরন; বয়স্ক ভলাকজন ও তাটের 
পর্রবারগুটলার জনয র্পয়ার-েু-র্পয়ার সিায়তা প্রোনকারী অলােজনক প্রর্তষ্ঠানগুটলার জনয তির্বল 
ভযাগান র্েটয়টেন; এবং সরকার্র চাকুরীর পরীোয় অংশগ্রিটণর জনয বয়স্কটের আটবেন করার ভেটত্র 
আটবেন র্ে মওকুে কটরটেন। সমগ্র ভেটের গৃিিীন ও ঝুেঁ র্কটত থাকা বয়স্ক ভলাকজন ও তাটের 
পর্রবাটরর জনয সিায়ক আবাসন প্রকল্প এবং অনযানয উন্নয়ন কাজ প্রর্তষ্ঠা করটত 50 র্মর্লয়ন 
মার্কি ন েলাটরর ভবর্শ বরাে কটরটে। গেনির কুউটমার প্রটচিা র্নউ ইয়কি টক আটমর্রকার সবটচটয় 
বয়স্ক-বান্ধব ভেে র্িটসটব গটড তুটলটে।  
  

###  
  
  

 
অর্তর্রক্ত তথয পাওয়া যাটব এখাটন www.governor.ny.gov 

র্নউ ইয়কি  ভেে | এর্ির্কউটিে ভচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আনসাবস্ক্রাইব করুন 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=b2fa9ec4-eedcaa9f-b2f867f1-000babd905ee-0bd4303ad9a352b4&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES3CAEBA5E0A157D81852584AE006FCD6A00000000000000000000000000000000

