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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 সাম্বলর বরইমাবির্ড বর্উ ইয়কন স্টেট স্টমলা স্ট াষণা কম্বরর্

বরইমাবির্ড স্টেট স্টমলা বর্উ ইয়ম্বকনর স্টসরা খাদ্ে ও পার্ীয়, রাইড এিং স্টগমস, িাতীয়
পারফমন ার এিং লাইভ এন্টারম্বটইর্ম্বমন্ট এিং চারটি বভন্ন, সমসামবয়ক উৎসম্বি কৃবষ বেক্ষা এিং
সম্বচতর্তা বিবেষ্ট্েযুক্ত একটি সপ্তাহিোপী অর্ুষ্ঠার্ হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 2021 সামের ররইমারজর্ড রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টমো স্ট াষণা
র্মরমের্, যা 20 আগে স্টেমর্ 6 স্টসমেম্বর পযনন্ত রসরারর্উমজর রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টেয়ারগ্রাউমে
গ্রীমের স্টেমষর এর্টি রিমেষ উদযাপর্। এই এর্ ধরমর্র স্টমোয় রর্উ ইয়মর্ন র স্টসরা খাদয ও
পার্ীয়, োইভ সঙ্গীত ও রিমর্াদর্, রমডওময় রাইড এিং র্ৃ রষ রেক্ষা এিং সমেতর্তা োরটি রভন্ন,
সমসামরয়র্ উৎসমি স্টদখামর্া হমি যা এর্মেটিয়াভামি স্টমো প্রাঙ্গমণর িরহরঙ্গর্ অ্ঞ্চমে অ্র্ুরিত
হমি। জর্প্ররত প্রমিে মূেয 3 মারর্ন র্ ডোর, 12 িেমরর র্ম িয়সী রেশুমদর রির্ামূমেয
প্রমিোরধর্ার স্টদওয়া হয়।
"রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টমো আমামদর সিমেময় িড় এিং সিমেময় স্টরামাঞ্চর্র পযনটর্ আর্ষনণগুরের মমধয
এর্টি যা রর্উ ইয়মর্ন র স্টেতর্া উদযাপর্ র্মর এিং এই অ্ঞ্চে ও সমগ্র স্টেমটর জর্য অ্েননর্রতর্
প্রিৃরি ততরর র্মর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম িারিার িমেরে স্টয এই িের স্টর্উ আমার
স্টেময় স্টিরে স্টমো খুেমত োয় র্া - এিং আমরা অ্িমেমষ রর্রাপদ, দারয়ত্বেীে উপাময় 2021 সামের
ররইমারজর্ড রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টমো উদযাপর্ র্রর। এই উদযাপর্ রর্উ ইয়র্ন িাসীমদর জর্য এর্টি
অ্র্র্য পুরস্কার যারা এই মহামারীর সময় অ্মর্র্ তযাগ স্বীর্ার র্মরমের্ এিং স্টেট ও স্টদে জুমড়
দেনর্ােীমদর সমস্ত প্রময়াজর্ীয় সুরক্ষা রর্মদন রের্া সহ স্টমোর স্টসরা আর্ষনণগুরে উপমভাগ র্রার
অ্র্ুমরত স্টদমির্। এটি রর্উ ইয়মর্ন র িৃহত্তম টর্াগুরের পূণন প্রতযািতন মর্র রদমর্ এর্টি গুরুত্বপূণন
পদমক্ষপ র্ারণ আমরা আমামদর স্টেমটর অ্েনর্ীরতমর্ পুর্রায় োেু এিং পুর্রায় র্ল্পর্া র্মর
েমেরে।"
2021 সামের ররইমারজর্ড রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টেয়ার স্টমো জুমড় োরটি িরহরঙ্গর্ এোর্ায় অ্র্ুরিত
হমি, এর্টি প্রধার্ উপাদামর্র প্ররতটির প্ররতরর্রধত্ব র্মর যা স্টমোমর্ মহার্ র্মর স্টতামে, যার মমধয
রময়মে:
•

রপজ রিট, সমসজ সযােউইে এিং ওয়াইর্ স্লুরেগুরের মমতা স্টমোর সিমেময় আইর্রর্র্
রন্ধর্অ্রভজ্ঞতা সহ খাদয এিং পার্ীময়র িযরতক্রমী রির্যাস;

•
•
•

মমর্ারম, প্রেস্ত রর্উ ইয়র্ন অ্রভজ্ঞতা উৎসমির মামে জাতীয় ভ্রমণ পারেমনারমদর তদরর্র্
র্র্সাটন;
স্টরামাঞ্চর্র রিমর্াদর্ রাইড, স্টগম এিং রমডওময়মত সি িয়মসর জর্য আর্ষনণ;
রর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ রষর সামে তরুণ এিং তরুণ-হৃদময়র পররেয় র্ররময় স্টদওয়ার জর্য প্রদরেনত
খামামরর প্রাণীরা।

স্টয র্াজগুরে পররমিের্ র্রা হমি তার মমধয রময়মে REO রিডওয়াগর্, ড্রপরর্র্ মাররেস, রের্া
ইের্, স্টগ্রট স্টহায়াইট ও রভমের্ এিং ওর্ ররজ িময়জ।
গত িের, COVID-19 মহামারীর র্ারমণ স্টগ্রট রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টমো িারতে হময় যায়। এ িের
স্বাস্থ্য রিভামগর COVID-19 স্বাস্থ্য ও রর্রাপত্তা রর্মদন ের্া অ্র্ুযায়ী স্টমো ও স্টমোপ্রাঙ্গমণর পররর্ল্পর্া
ও প্রস্তুরত েেমে। জর্স্বামস্থ্যর অ্িস্থ্া এিং রর্মদন ের্া পররিতন মর্র সামে সামে, স্টমোটি সমস্ত প্রমযাজয
স্বাস্থ্য স্টপ্রামটার্ে, স্টযমর্ ধারণ ক্ষমতার সীমািিতা, সামারজর্ দূরত্ব, স্টেস র্ভাররং এিং প্রময়াজর্
অ্র্ুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্টমমর্ েেমি।
সামারজর্ দূরমত্বর অ্র্ুমরত স্টদওয়ার জর্য অ্ংেগ্রহণর্ারীমদর জর্য উপেভয অ্ঞ্চেগুরের জর্য তদরর্র্
প্রমিে প্রায় 50 েতাংমের মমধয সীমািি োর্ার পররর্ল্পর্া র্রা হময়মে। স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা রর্মদন রের্া
স্টমমর্ েোর জর্য প্রময়াজমর্ ধারণ ক্ষমতার সীমাগুরে পুর্রায় পরীক্ষা র্রা হমি এিং সামঞ্জসয র্রা
হমি। স্টমোপ্রাঙ্গমণর ভির্গুরে জর্সাধারমণর জর্য উন্মুক্ত োর্মি র্া, িােরুম োড়া।
অ্ংেগ্রহণর্ারীমদর সামারজর্ দূরত্ব পযনমিক্ষণ র্রমত হমি এিং খাওয়া িা পার্ র্রার সময় িযতীত
মাস্ক পরমত হমি। খািার এিং পার্ীয় স্টর্র্া িযরক্তমদর খাওয়া-দাওয়া র্রার সময় িসমত িো হমি
এিং পযনাপ্ত স্টটরিে ও ডাইরর্ং স্টিস উপেভয র্রা হমি। রমডওময় রাইড, স্টগম এিং আর্ষনণসমূহ,
স্টসইসামে র্ র্ গ্রাহর্ সংিমেনর সমস্ত পৃিগুরে র্মোরভামি এিং র্ র্ পররষ্কার ও
সযারর্টাইজড র্রা হমি।
প্ররতটি িরহরঙ্গর্ এোর্ার জর্য টিরর্ট রিরক্র র্রা হমি, যামত পররিারগুরে রসিান্ত রর্মত পামর স্টয
তারা স্টর্ার্ এোর্ায় স্টযমত োয় এিং স্টসই অ্র্ুযায়ী তামদর রদমর্র পররর্ল্পর্া র্রমত পামর। ধারণ
ক্ষমতার সীমা এিং সামারজর্ দূরত্ব রর্রিত র্রমত, র্র্সামটন উপরস্থ্রত এিং অ্র্যার্য োইভ
পারেরমযান্স সীরমত হমি।
কৃবষ বিভাম্বগর (Department of Agriculture) কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "দী ন এিং র্ঠির্
অ্র্ুপরস্থ্রতর পমর, রর্উ ইয়মর্ন উৎপারদত এিং ততরর খািার ও পার্ীয় আিার স্টমো প্রাঙ্গমণ পাওয়া
যামি। পররিারগুরে আিার আমামদর স্টেমটর র্ৃ রষর এর্টি গুরুত্বপূণন অ্ংে প্রাণীমদর সামে তরুণমদর
পররেয় র্ররময় রদমত সক্ষম হমি। আমরা স্টমোপ্রাঙ্গমণ রেমর আসা স্টোর্মদর স্বাগত জার্ামত স্টপমর
উচ্ছ্বরসত স্টয, তামদর র্মোর পররশ্রম এিং তযামগর মাধযমম জীির্ ধীমর ধীমর স্বাভারির্ হমে।"
স্টেট স্টফয়ার বডম্বরক্টর ট্রয় ওয়াফর্ার িম্বলর্, "আমরা স্টদমের অ্র্যতম িৃহত্তম টির্ামর্ন্দ্র রহমসমি
স্টেমটর স্টসিা র্রমত স্টপমর সম্মারর্ত স্টিাধ র্ররে এিং আমরা আর্রিত স্টয আমামদর সুরিধাগুরে

রক্ত োের্া, পরীক্ষা এিং COVID-19 এর রিরুমি েড়াইময়র অ্র্যার্য রদর্গুরের জর্য িযিহার র্রা
হময়মে। সুতরাং স্টমোপ্রাঙ্গমণ রেমর আসা স্টোর্মদর স্বাগত জার্ামর্া এর্টি রিমেষ রিট হমি যামত
আমরা যা ভামো তা র্রমত পারর - রর্উ ইয়র্ন িাসীমদর এর্টি দুদনান্ত সময় স্টদখামর্া।"
স্টমোর টিরর্ট রিক্রয় এিং অ্রতরেমদর জর্য রর্রদন ষ্ট রর্য়মমর রিষময় আমরা রিস্তাররত পমর স্ট াষণা
র্রা হমি এিং স্টেমটর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা রর্মদন রের্ার সামে পররিতন র্ সামপমক্ষ। আমরা তমেযর জর্য
অ্র্ুগ্রহ র্মর রর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টমোর ওময়িসাইমট যার্।
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