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বর্উ ইয়কন  গ্রুম্বভ বিম্বর: গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের অর্ননর্বিক পরু্রুদ্ধাম্বরর সমর্নম্বর্ র্িুর্ 
"বরইমাবির্, বরবিল্ড, বরবর্উ" প্রচারাবভযার্ চাল ুকরার স্ট াষণা কম্বরর্  

  
র্িুর্ টিবভ বিজ্ঞাপর্গুবলম্বি বিশ্বিোপী স্বীকৃি বর্উ ইয়কন িাসী হুবপ স্টগাল্ডিাগন, রিােন  বিবর্ম্বরা ও 
বিবল স্টিাম্বয়ল কিৃন ক স্টেম্বের পরু্বর্নমনাণ প্রম্বচষ্টা প্রচার ও পবরচালর্া করার ির্ে কণ্ঠ স্টেওয়া 

হম্বয়ম্বে  
  

বিবিোল বিলম্বিািন গুবল স্টপোোর ক্রীড়া েল ও আইকবর্ক বর্উ ইয়কন  প্রবিষ্ঠার্ অংে বর্ম্বয় স্টেে 
িমু্বড় অিস্থাম্বর্ িািন া স্টেয়াবরং কম্বর  

  
টিবভ বিজ্ঞাপর্ এখাম্বর্, এখাম্বর্ এিং এখাম্বর্ স্টেখাযাম্বি; অোবর্ম্বমের্ এখাম্বর্ ও এখাম্বর্ উপলভে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন মর্ আমগর তুলর্ায় আমরা ভামলা র্মর দেনিময় নেময় 
দেমের পরু্রায় উমবাধর্ ও অ্র্ননর্নতর্ পুর্রুদ্ধারমর্ সহায়তা র্রার জর্য পনরর্ল্পর্া র্রা র্তুর্ 
"নরইমানজর্, নরনিল্ড, নরনর্উ" মানিনমনিয়া প্রচার শুরু র্রার দ াষণা র্মরমের্। র্তুর্ 
প্রচারানভযার্টি দেে জমুে নিল্প প্রনতষ্ঠার্গুনল পুর্রায় চালুর সামর্ সামঞ্জসয পণূন র্রার জর্য টিনভ 
নিজ্ঞাপর্ ও নিলমিািন গুনল িযিহার র্মর। নর্উ ইয়র্ন িাসীমের বারা এিং তামের বারা এিং তামের 
সমর্নর্ র্রা এই সহমযানগতামূলর্ প্রমচষ্টার লক্ষ্য হ'ল COVID-19 এর পনরমপ্রনক্ষ্মত িানসন্দা, িযিসা 
ও সম্প্রোয়গুনলমর্ পুর্রায় উজ্জীনিত র্রার সময় র্তুর্ নিনর্ময়াগমর্ উৎসানহত র্রা।  
  
"প্রনতনের্ আমরা নর্উ ইয়র্ন িাসীমর্ টির্া দেওয়ার সামর্ সামর্, এির্ সময় এমসমে র্তুর্ র্মর 
এনগময় যাওয়ার, আমামের দেমের অ্র্নর্ীনত পুর্গনঠর্ র্রার এিং নর্উ ইয়মর্ন র জর্য এর্টি র্তুর্ 
অ্র্ননর্নতর্ ভনিষযমতর অ্মপক্ষ্ায় র্ার্ার," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ মানিনমনিয়া 
প্রচারানভযার্ অ্র্নর্ীনত িৃনদ্ধ, আমামের অ্ির্াঠামমা উন্নত এিং নর্উ ইয়মর্ন র নর্েু নিিযাত 
িানসন্দামের সহায়তায় দোে িযিসামর্ সহায়তা র্রার জর্য আমামের দেমের প্রনতশ্রুনতমর্ উৎসানহত 
র্রমি। আমরা ভনিষযমতর জর্য র্তুর্ সম্ভাির্া তুমল ধমরনে র্ারণ আমরা এমর্ এর্টি দেে দর্ 
পুর্রা পনরর্ল্পর্া র্রনে যা আমগর দচময় িনিিালী, র্যায়সঙ্গত, সিুজ ও আরও নিনতয়িীল।"  
  
নর্উ ইয়র্ন  দেে জমুে চারটি র্তুর্ টিনভ নিজ্ঞাপর্ প্রর্ানিত হমত শুরু র্রমি, যার প্রনতটিমত 
নিশ্বিযাপী স্বীরৃ্ত নর্উ ইয়র্ন িাসীমের দর্মর্ ভময়স-ওভার ট্র্যার্ যুি রময়মে: এর্ামিনম পুরস্কার 
নিজয়ী অ্নভমর্তা রিােন  নিনর্মরা ও হুনপ দগাল্ডিাগন ও গ্র্যানম পুরস্কার নিজয়ী সঙ্গীত নিল্পী নিনল 

https://www.youtube.com/watch?v=t2ET-r0NSvM
https://www.youtube.com/watch?v=NL6hNy-nZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Qgyxw4kG3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=bspo0u6tYRk
https://www.youtube.com/watch?v=abx_1fFIjno


 

 

দজাময়ল। প্রনতটি স্পে অ্র্ননর্নতর্ প্রিৃনদ্ধ, িহমরর দর্ন্দ্রিল পুর্রুজ্জীির্, দোে িযিসা, অ্ির্াঠামমা 
ও পনরিহর্মর্ সহায়তা র্রার জর্য দেমের লক্ষ্যযিু নিনর্ময়াগসহ নর্উ ইয়র্ন  দেে র্ীভামি আরও 
ভালভামি নিমর আসমে তা তুমল ধমরমে। নিজ্ঞাপর্গুনল ব্রঙ্কস-দর্টিভ এস দেহনলর "নর্উ ইয়র্ন  
গ্রুভ" এর নিরুমদ্ধ দসে র্রা হময়মে এিং েিনর্মের মমর্ র্নরময় দেয় দয নর্উ ইয়র্ন িাসীরা হমে 
"নর্উ ইয়র্ন  োি"। নভনিওগুনল এিামর্, এিামর্, এিামর্ ও এিামর্ দেিা যামি।  
  
উপরন্তু, প্রচারানভযার্টি দেেিযাপী নিনজোল নিলমিািন গুনলমত "নরইমানজর্, নরনিল্ড, নরনর্উ" িাতন ার 
অ্যানর্মমির্ প্রেিনর্ র্রমি। এই অ্যানর্মমির্গুনল এর্টি র্তুর্ সচূর্ার প্রতীর্ নহমসমি ি, সাহসী 
োইপ এিং উজ্জ্বল, আর্ন্দময় রমে প্রচারানভযামর্র নিনতেিীলতার িাতন াটি র্যাপচার র্মর। 
"নরনিল্ড", "নরনর্উ" এিং "নরইমানজর্" িব্দগুনল নর্উ ইয়র্ন  দেমের র্াঠামমা দর্ নিনরময় আর্মত 
িযিহৃত হয় - িহমরর সউুচ্চ আর্ািচুম্বী ভির্ দর্মর্ দেমির  ণূনায়মার্ পাহাে পযনন্ত - িনি, 
বিনচত্র্য ও অ্েময মমর্াভািমর্ আনলঙ্গর্ র্মর যা নর্উ ইয়র্ন মর্ অ্র্র্য র্মর দতামল।  
  
এই অ্যানর্মমির্গুনল নর্উ ইয়মর্ন র আইর্নর্র্ অ্িিার্ ও লযান্ডমার্ন গুনলমত দেেিযাপী প্রেনিনত হমি, 
যার মমধয রময়মে জযার্ি দর্. জানভেস র্র্মভর্ির্ দসন্টার, ময়নর্হার্ দট্র্র্ হল, োইমস দস্কায়ার, 
ওয়ার্ ওয়াল্ডন  দট্র্ি দসন্টার ও অ্কুলাস, জর্ এি. দর্মর্নি আন্তজন ানতর্ নিমার্িন্দর, লাগানিন য়া 
নিমার্িন্দর, আলিানর্র এম্পায়ার দেে প্লাজা, দগমিমসর নর্উ ইয়র্ন  দেে দিয়ার দিয়ারগ্র্াউন্ড ও 
দমমট্র্াপনলের্ ট্র্ার্নজে অ্র্নরটি (Metropolitan Transit Authority) র্তৃন র্ পনরচানলত 9,000টিরও 
দিনি নিলমিািন । নর্উ ইয়র্ন  দমেস, নর্উ ইয়র্ন  ইয়ানঙ্কস ও নর্উ ইয়র্ন  বীপেিাসীসহ সহ দপিাোর 
ক্ীা েলগুনল িার্ন মলস দসন্টার ও মযানিসর্ দস্কায়ার গামিন র্সহ িাতন াটি প্রেিনর্ র্রমি। 
প্রচারানভযামর্র েনি গুনল পাওয়া যামি এিামর্।  
  
এম্পায়ার স্টেে স্টিভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
সভাপবি ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া-মম্বর্ার্ীি এবরক গােন লার িম্বলর্, "মহামারী জমু , নর্উ 
ইয়র্ন িাসীরা প্রচণ্ড ও অ্র্র্য চযামলমঞ্জর মুমি তামের সংর্ল্প, সাহনসর্তা 
 
 ও নিনতেিীলতা প্রেিনর্ র্মরমে। এই র্তুর্ মানিনমনিয়া প্রচারানভযার্ নর্উ ইয়র্ন িাসী ও েিনর্ার্ী 
উভময়র র্ামে আরও দজারোর র্মর দয নর্উ ইয়মর্ন র দচময় ভাল িসিাস, র্াজ ও এমর্নর্ 
অ্নভজ্ঞতা রপ্ত র্রার জর্য আর দর্ার্ ভাল জায়গা দর্ই এিং আমরা দেমের অ্র্নর্ীনতমর্ আমগর 
দচময় আমরা ভামলা ও িনিিালী ভামি পুর্রায় পনরর্ল্পর্া, পুর্গনঠর্ ও র্িায়র্ র্রমত 
প্রনতশ্রুনতিদ্ধ।"  
  
নর্উ ইয়মর্ন র িযিসায়ী সম্প্রোময়র সেসযমের এই প্রচারণায় অ্ংি নর্মত আরও ভালভামি উৎসানহত 
র্রার জর্য, নর্উ ইয়র্ন  দেে নির্া মূমলয "নরইমানজর্, নরনিল্ড, নরনর্উ" পনরর্ল্পর্ার লাইমসন্স 
নেমে। িযিহামরর নিিরণসহ আরও তর্য এিামর্ উপলভয।  
  
এই প্রচারানভযার্টি দপন্টাগ্র্াম পােন র্ার এনমনল ওমিরমযামর্র সহমযানগতায় অ্স্কার ও এনম মমর্ার্ীত 
প্রমযাজর্ দজর্ দরামসন্থাল নর্উ ইয়র্ন  দেমের জর্য দর্তৃত্ব নেময়নেমলর্। দেনলনভির্ প্রচারানভযার্টি 

https://www.youtube.com/watch?v=t2ET-r0NSvM
https://www.youtube.com/watch?v=NL6hNy-nZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=RRyoypFdJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Qgyxw4kG3Wk
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719161457657
https://esd.ny.gov/reimagine-rebuild-renew-campaign


 

 

র্যাম্পমিল ইওয়াল্ড র্তৃন র্ নির্নিত হময়নেল। দরামসন্থাল নট্র্মির্া চলনচ্চত্র্ উৎসস (Tribeca Film 
Festival) এর সহ-প্রনতষ্ঠাতা নযনর্ NYPopsUp নিল্প উন্নত প্রচারণার দর্তৃত্ব নেম য়নেমলর্। 
দপন্টাগ্র্াম নিমশ্বর িৃহত্তম স্বাধীর্ মানলর্ার্াধীর্ নিজাইর্ েুনিও এিং নর্উ ইয়র্ন  দেে ও দজর্ 
দরামসন্থামলর সামর্ "দরাল আপ ইওর নিভস (Roll Up Your Sleeves)" ও "নসটিমজর্ পািনলর্ 
দহলর্ নলিার (Citizen Public Health Leader)" উমেযামগ সহমযানগতা র্মরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  েহম্বরর অংেীোবরম্বের স্টপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাবহ কমনকিন া কোর্বরর্ ওয়াইল্ড 
িম্বলর্, "এির্ যির্ নর্উ ইয়র্ন  মহামারী দর্মর্ দিনরময় আসমে, গভর্নর কুওমমা নিজ্ঞতার সামর্ 
আমামের দেমের ভনিষযমত আিা ও আিািাে পুর্রুদ্ধামরর জর্য এর্টি প্রচারণা শুরু র্রমের্। 
িযিসায়ী সম্প্রোয় তার িাতন ামর্ আরও িানেময় দতালার অ্মপক্ষ্ায় রময়মে।"  
  
NYS স্টরেুম্বরন্ট এম্বসাবসম্বয়ের্ (NYS Restaurant Association) এর সভাপবি ও প্রধার্ বর্িনাবহ 
কমনকিন া স্টমবলসা বিেচুে িম্বলর্, "যির্ মহামারী িযিসায়ী সম্প্রোময়র উপর ধ্বংসলীলা চানলময়নেল 
তির্ দরেুমরন্টগুনল সিমচময় দিনি ক্ষ্নতগ্র্স্ত িযিসাগুনলর মমধয নেল এিং নর্উ ইয়র্ন  COVID-19 
দর্মর্ পুর্রুদ্ধার র্রার সামর্ সামর্, ভনিষযমতর জর্য এর্টি র্তুর্ অ্ধযায়  ুনরময় দেওয়ার সময় 
এমসমে। আনম গভর্নর কুওমমার র্তুর্ নিজ্ঞাপর্ প্রচারণামর্ অ্র্ননর্নতর্ উন্নয়মর্ দেমের লক্ষ্যযিু 
নিনর্ময়ামগর র্র্া তুমল ধমর নর্উ ইয়মর্ন র পরু্রায় চালু র্রার জর্য আিািাে দর্ চানলত র্রমত 
দেমি আর্নন্দত যা শ্রমজীিী মার্ষুমের তামের স্বেলতায় নিমর আসমত এিং র্তুর্ স্বাভানিমর্র 
সামর্ মানর্ময় নর্মত সহায়তা র্রমি। আমরা আমামের অ্র্নর্ীনত পুর্গনঠর্ র্রমত যানে এিং দোে 
িযিসায়ীমের আিার উন্ননত র্রমত সহায়তা র্রি এিং এই নিজ্ঞাপর্ প্রচারণাটি দেমের নিমর 
আসার ক্ষ্মতার উপর আিা গমে তুলমত এিং নিমশ্বর দরমস্তাোঁরা রাজধার্ী নহমসমি তার িার্ িজায় 
রািমত সহায়তা র্রমি।"  
  
বর্উ ইয়কন  বিবল্ডং কংম্বেস স্টপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া কাম্বলনা এ. বিসুরা, এসবকউ 
িম্বলর্, "যির্ মহামারী প্রর্ম আ াত হামর্, নর্মনাণ নিল্প র্তুর্ এিং অ্নভর্ি জর্নর্রাপত্তা 
নর্মেন নির্ার বারা সৃষ্ট অ্র্ননর্নতর্ চযামলঞ্জ দর্মর্ মুি নেল র্া। এই প্রচারানভযার্টি নর্ভামি নর্উ 
ইয়র্ন  সিুজ র্মনসনূচর মাধযমম তার ভনিষযৎ পুর্রায় পনরর্ল্পর্া র্রমে এিং দেমের নর্মনাণ নিমল্পর 
অ্তুলর্ীয় পুরুষ ও মনহলামের সহায়তায় র্তুর্ প্রর্ল্প এনগময় নর্ময় পুর্গনঠমর্র উপর েনৃষ্ট নর্িদ্ধ 
র্মর। গভর্নর কুওমমার সামর্ এর্মত্র্ আমরা দেে জমুে র্তুর্ অ্র্ননর্নতর্ প্রিনৃদ্ধ দর্ সমর্নর্ ও 
উৎপাের্ র্রার জর্য দেমের অ্ির্াঠামমামর্ পুর্রুজ্জীনিত র্রমত র্ার্ি।"  
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