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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ এই ঘেম্বেেম্বর ব্রডওম্ব়ে তার দরজাগুবল পমু্বরাপবুর পরু্রা়ে খুলম্বি  
  
ঘম 6 ঘেম্বক শুরু কম্বর এিং ঘম মাে জমু্ব়ে, ব্রডওম্ব়ের টিবকট বিবি শুরু হম্বি 14 ঘেম্বেের ঘেম্বক 

শুরু ঘোগুবলর জর্ে  
  

বেম্ব়েটাম্বরর ধারণ ক্ষমতার 100%-ঘত টিবকট উপলব্ধ করা হম্বি  
  

প্রম্ব াজর্া, বেম্ব়েটার এিং অংেগ্রহণকারীরা রাম্বজের স্বাস্থ্ে বর্ম্বদন বেকার অধীম্বর্ োকম্বির্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ব্রডওম়ে এই ঘেমেম্বমর তার দরজা পুমরাপুরর 
পুর্রা়ে খলুমে, রামজযর স্বাস্থ্য ও েুরক্ষা রর্মদন রিকা অ্র্ুো়ে়ী। 6 ঘম ঘেমক, এেং ঘম মাে জমু়ে 
ব্রডওম়ের ঘিাগুরলর টিরকট - ো 14 ঘেমেম্বর, 2021 ঘেমক শুরু হমে - রেম়েটারgulir dharoN 
ক্ষমতার ১০০ িতাংিমত রেরির জর্য উপলব্ধ করা হমে। আজমকর ঘ াষণাটি গত মামে ে়ীরমত 
ধারণ ক্ষমতা েহ পারফরমনং আটন ে এেং লাইভ এন্টারমটইর্মমন্ট ঘভর্ুযগুরল পুর্রা়ে ঘখালার উপর 
রভরি কমর গম়ে তুলমে এেং ব্রডওম়ের ঘিাগুরলর শ্রতকাল জমু়ে ঘেক্ষাগৃমহ রফমর আোর জর্য 
পররমেি েস্তুত কমরমে।  
  
"ব্রডওম়ে আমামদর রর্উ ই়েমকন র পররচম়ের মূমল রম়েমে, এেং আমামদর অ্েনর়্ীরতর একটি ে়ে অ্ংি, 
ো অ্গরণত পারফমনার এেং ঘিা রর্মনাতামদর রর্ম়োগ কমর, এেং এই ঘেমেম্বর ঘেমক তারা ঘিাগুরল 
অ্র্ুরিত করমত োকমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োরা রেশ্ব ঘেমক দিনর্ােীরা রর্উ ই়েমকন  এমেমের্ 
রিল্প ও েংসৃ্করতর অ্রভজ্ঞতা রর্মত এেং ব্রডওম়েমত জর্রে়ে পারফমমনন্সগুরল ঘদখমত, এেং 
দুুঃখজর্কভামে, মহামার়ী রর্উ ই়েমকন র এই অ্র্র্য অ্রভজ্ঞতামক োরর্ম়ে রদম়েমে। ঘেৌভাগযেিত, েখর্ 
আমরা তেয পেনমেক্ষণ করা এেং আমামদর অ্েনর়্ীরত পুর্রা়ে চালু কমর চমলরে, আমরা এখর্ 
ব্রডওম়েমত পণূন ধারণ ক্ষমতামত েমোজর্াগুরলমক এই ঘেমেম্বর ঘেমক আোর শুরু করার অ্র্ুমরত 
ঘদও়োর পমে রম়েরে, ো এই জর্রে়়ে রেশ্বরেখযাত আকষনণমক রফররম়ে আর্মে।"  
  
ব্রডওম্ব়ে বলম্বগর (Broadway League) েভাপবত োলনট ঘেন্ট মাটিন র্ িম্বলম্বের্, "ব্রডওম়ের ো়ে 
100,000 মার্ুমষর পক্ষ ঘেমক োরা ব্রডওম়েমত জ়ীরেকা রর্েনাহ কমরর্ - মমে, েযাকমেমজ, এেং 
িহর এেং রাজয জমু়ে - আমরা আজ গভর্নর কুওমমার েমেনর্ ঘপম়ে অ্তযন্ত তৃপ্ত। ব্রডওম়ে পুর্রা়ে 
শুরু করা একটি জটিল েমচষ্টা, োর জর্য দ়ী ন েম়ে েম়োজর্ েমোজর্াগুরলর জর্য, োরা ঘদি এেং 
োরা রেমশ্বর এক েমেনর্কার়ী দিনকমদর োমে পুর্রা়ে েংমোগ পুর্রা়ে স্থ্াপমর্র জর্য। িরৎকামলর 



জর্য আমামদর অ্র্িুার্গুরল এখর্ রেি়ে করার জর্য গভর্নমরর ঘদও়ো আজমকর েেুজ েংমকত 
আমামদর োফমলযর জর্য গুরুত্বপূণন। ব্রডওম়ে NYC-র পেনটমর্র হৃদস্পন্দর্ এেং আমরা ঘেই রদমর্র 
জর্য অ্মপক্ষা কররে েখর্ ি়ীঘ্রই আমামদর হৃদ়ে একটি লাইভ আর্ন্দম়ে দিনকমদর োমমর্ স্পন্দর্ 
করমে।"  
  
োরাহ িাম্বরবলে, গা়েক, গীবতকার, অবভম্বর্ত্রী এিং েুরকার এিং ব্রডওম্ব়ের েঙ্গীত ওম্ব়েম্বেম্বের 
বলবরস্ট, িম্বলর্, "ব্রডওম়ে েম্প্রদা়ে এেং তার ভক্তমদর দমলর উদোপর্ করার মমতা উপাদার্ 
উপলব্ধ! আমরা ঘে খেমরর জর্য অ্মপক্ষা কররেলাম তা অ্েমিমষ এমে ঘপৌৌঁমেমে। েখর্ আমরা 
িরমত ঘপৌৌঁোে, ততক্ষমণ ো়ে 18 মাে ঘকমট োমে েখর্ আমার েহঅ্রভমর্তা, েঙ্গ়ীতরিল্প়ী এেং 
িুম়ের েদেযরা আমরা ো েে ঘচম়ে ঘেরি ভালোরে তা করমত েক্ষম হম়েমে: তা হল রর্উ ই়েমকন র 
দিনক দ্বারা পূণন একটি রেম়েটামর েরােরর পারফমন করা। এখর্ কামজ রফমর আোর েম়ে, এেং 
আরম খুে ি়ীঘ্রই মমে রফমর আোর জর্য উদগ্র়ীে। ব্রডওম়েমক রকেুই পরারজত কমর র্া এেং এটি 
আমগর ঘচম়ে িরক্তিাল়ী হম়ে রফমর আেমে।"  
  
এই রেশ্বমামর্র োংসৃ্করতক অ্রভজ্ঞতার রর্রাপদ, েফল েতযােতন মর্র পররকল্পর্া করার জর্য রাজয 
ব্রডওম়ে রিমল্পর অ্ংি়ীদারমদর োমে  রর্িভামে কাজ চারলম়ে োমে। জর্স্বামস্থ্যর অ্েস্থ্া এেং 
পারফরমনং আটন ে এেং লাইভ রেমর্াদমর্র জর্য রামজযর রর্মদন রিকা পররেতন মর্র োমে, ব্রডওম়ে 
ঘেকমহাল্ডাররা র্মর়্ী়ে োকমের্ এেং েমোজয স্বাস্থ্য ঘোমটাকমলর োমে মারর্ম়ে ঘর্মের্, ঘেমর্ মুমখর 
আেরণ, স্বাস্থ্য রিরর্ং, েরধনত ো়ে ুপররস্রােণ এেং ো়েুচলাচল, এেং কম ার পররচ্ছন্নতা ও 
জ়ীোণুমকু্তকরণ।  
  
ঘিাগুরলর জর্য অ্রগ্রম রেি়ে টিরকট এেং রেপণমর্র উপলব্ধতা পণূন ধারণ ক্ষমতা়ে পরু্রা়ে ঘখালার 
মােেযাপ়ী েরি়ো শুরু কমর, ো অ্মর্ক দ়ী ন এেং েফল ব্রডওম়ে অ্র্ুিার্ েজা়ে রাখার জর্য 
গরতমেগ ততরর কমর। গভর্নর, স্বাস্থ্য রেভাগ (Department of Health), এম্পা়োর ঘেট 
ঘডমভলপমমন্ট (Empire State Development), এেং ঘেট এমজরন্সর অ্ংি়ীদাররা ঘশ্রাতা, পারফমনার 
এেং কমীমদর উপমভাগ, পারফমন এেং কাজ করার জর্য রর্রাপদ এেং স্বাস্থ্যকর পররমেি ততরর 
করার অ্রঙ্গকারেদ্ধতা়ে রিমল্পর োমে ঘোগদার্ কমর। েরদ জর্স্বামস্থ্যর অ্েস্থ্ার কারমণ পারফমমনন্স 
স্থ্রগত করার েম়োজর্ হ়ে, তাহমল ঘেক্ষাগৃহগুরল গ্রাহকমদর জর্য অ্র্ুকূল অ্েন ঘফরত ঘদও়োর এেং 
রেরর্ম়ে র়্ীরত েদার্ করার পররকল্পর্া কমরমে।  
  
রর্উ ই়েকন  রেটিমত পারফমমনন্স রিল্পমক েমেনর্ করার জর্য, 2022 অ্েনেেমরর েণ়ীত োমজমট কু্ষদ্র 
েযেো ও রিল্প ত্রাণ এেং পুর্রুদ্ধার েহা়েতা োেদ 1 রেরল়ের্ মারকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত রেল, োর 
মমধয রম়েমে রর্উ ই়েকন  রেটি রমউরজকযাল অ্যান্ড রেম়েরিকযাল ঘোডাকির্ টযাক্স ঘিরডট ঘোগ্রাম 
(New York City Musical and Theatrical Production Tax Credit Program) ো রিল্পটিমক 
শুরু করমত এেং রর্উ ই়েকন  রেটিমত পেনটর্মক পুর্রুজ্জ়ীরেত করমত 100 রমরল়ের্ মারকন র্ ডলার 
পেনন্ত টযাক্স ঘিরডট েদার্ কমর। এই ঘোগ্রামমর অ্ধ়ীমর্, ঘে েমোজর্াগুরলর রডমেম্বর 2022 জমু়ে 
তামদর েেম পারফমমনন্স রর্ধনাররত কমরমে তারা ঘোগয েযম়ের উপর 25 িতাংি ঘিরডমটর জর্য 
ঘোগয।  

https://esd.ny.gov/new-york-city-musical-and-theatrical-production-tax-credit


  
মহামার়ীর আমগ, েরত েপ্তামহ ো়ে 250,000 মার্ুষ একটি ব্রডওম়ে ঘিা ঘদখরেল। ব্রডওম়ে ো়ে 
97,000 স্থ্ার়্ী়ে চাকররর েযেস্থ্া কমর এেং রর্উ ই়েকন  রেটি অ্েনর়্ীরতমত েরত েের ো়ে 14.7 
রেরল়ের্ মারকন র্ ডলার অ্েদার্ রামখ। আরও তমেযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর ব্রডওম়ে রলমগর 
(Broadway League), ো এই রিমল্পর ঘিড অ্যামোরেম়েির্, তামদর ওম়েেোইমট 
ঘদখুর্: www.broadway.org/।  
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