অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ররবিও বিটি বমউবিক হল ১০০% ক্ষমতাম্বত পুর্রায় র ালার ির্ে পুর্রায় কল্পর্া
করা বিম্বিকা উৎিম্বির র াষণা কম্বরম্বের্ েবর্িার, 19 িুর্ উৎিম্বির িমাবি রাম্বতর ির্ে

COVID-19 মহামারীর পর বিম্বিকা রেবিভোল উত্তর আম্বমবরকায় প্রথম িেরীম্বর উপবিত
হওয়ার বেল্ম রেবিভোল হম্বি
ঐবতহাবিক ররবিও বিটি বমউবিক হল িম্পূণন টিকাপ্রাি ররাতাম্বের িাম্বথ লোন্ডমাকন ইম্বভম্বের
ির্ে 100% ধারণ ক্ষমতায় রহাি করম্বি
পুর্রায় কল্পর্া করা রেবিভোম্বল র্তু র্ আউটম্বিার বেল্ম বিবর্িং, অর্লাইর্ রেবিভোল রপ্রাগ্রাবমিং
এিিং িম্বরা-টু -িম্বরা রপ্রাগ্রাম গুবল রে াম্বর্া হম্বি
বিম্বিকা রেবিভোল আউটম্বিার বিবর্িং রভর্ুে এিিং িম্বরা-টু -িম্বরা অিিাম্বর্র মার্বিত্র এ াম্বর্
উপলব্ধ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘরডিও ডিটি ডমউডজক হল (Radio City
Music Hall) এক বেমররও ঘবডি িময় পমর প্রথমবামরর মম া ার দরজা খুলমব িডর্বার, 19
জুর্ ডিমবকা ঘেডিভযামলর ঘিমষর রাম র চলডচমের আময়াজর্ করার জর্য। এই অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য,
ঘরডিও ডিটি ডমউডজক হল িম্পূণন টিকা ঘদওয়া ঘরা ামদর িামথ 100% ধারণ ক্ষম াম কাজ
করমব। লযান্ডমাকন ইমভন্ট এবং িমাডির রাম র জর্য ডিডর্ং িম্পমকন অ্ড ডরক্ত ডববরণ িীঘ্রই
ঘ াষণা করা হমব।
COVID-19 মহামারী শুরু হওয়ার পর ডিমবকা ঘেডিভযাল উত্তর আমমডরকায় আময়াডজ প্রথম
িিরীমর উপডি হওয়া চলডিে উৎিব হমব। 20 ম বাডষনকী উদোপর্ ডহমিমব, পুর্রায় কল্পর্া
করা উৎিমব এমকবামর র্ ু র্ ঘদখার অ্ডভজ্ঞ ার বযবিা করা হমব, োর মমধয রময়মে ডপয়ার 76
এবং ডিমবকা অ্যাট ঘহামমর মম া িামর্ আউটমিার ডিডর্ং, চলডিমের এক র্ ু র্ ডর্বনাচর্ ো ঘকবল
অ্র্লাইমর্ প্রদডিন হমব। উৎিমবর শুরুর রাম "ইর্ দয হাইটি" র্ামক চলডচেটি ওয়াডিংটর্
হাইটমির ইউর্াইমটি পযামলি ডথময়টামর এবং অ্র্যার্য িমস্ত আউটমিার ঘেডিভযাল ঘভর্ুয জুম়ে একই
িামথ প্রথমবার প্রদিনর্ করা হমব। জর্ এম. চু টডর্ পুরষ্কার ডবজয়ী ডমউডজকালটির রুপালী পদন ার
অ্ডভমোজর্টি পডরচালর্া কমরর্, ো ডর্উ ইয়মকন র ডর্জস্ব ডলর্-মযার্ুময়ল ডমরান্ডা দ্বারা ডর্ডমন এবং
প্রমোডজ হয়।

"েখর্ আমামদর িংখযা ক্রমাগ হ্রাি ঘপম থাকমে এবং আরও ঘবডি িংখযক ডর্উ ইয়কন বািী টিকা
পামের্, আমরা COVID-ঘক আমামদর ডপেমর্ ঘেমল ডদময় র্ ু র্ স্বাভাডবক অ্বিায় ডেমর আিার
জর্য উদগ্রীব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ডর্উ ইয়কন ঘিট জুম়ে ইমভন্ট, ঘভর্ুয এবং বযবিাগুডল
মহামারীর পরব ী ডবমের জর্য ারা কীভামব কাজ কমর া পুর্রায় ডচোয়র্ করমে, এবং ডিমবকা
ঘেডিভযালও এর বযড ক্রম র্য়। এই বের ডিমবকা ঘেডিভযাল ডর্উ ইয়কন বািী এবং দিনর্াথীমদর
জর্য বেমরর ঘিরা চলডিেগুডল প্রদিনর্ করার জর্য র্ ু র্, উমত্তজর্াপূণন উপায় প্রদার্ করমব এবং
অ্র্ুডষ্ঠ হওয়া বহু উমভন্ট এবং অ্ডভজ্ঞ া উপমভাগ করমব, ঐড হাডিক ঘরডিও ডিটি ডমউডজক হমল
100 ি াংি ধারণ ক্ষম ািম্পন্ন িম্পূণন টিকাপ্রাি দিনকমদর ডর্ময় া চূ ়োন্ত রুপ পামব। এটি
আমামদর রামজয এবং আমামদর জাড র পুর্রায় ঘখালার ঘক্ষমে একটি ডবিাল পদমক্ষপ ো বাডক
ডবেমক জার্ামব ঘে ডর্উ ইয়কন ডেমর এমিমে এবং আমগর ঘচময় আমরা ভামলাভামব।"
বিম্বিকা এোরপ্রাইম্বিি (Tribeca Enterprises) এিিং বিম্বিকা রেবিভোম্বলর িহ-প্রবতষ্ঠাতা এিিং
বিইও রির্ ররাম্বিন্থাল িম্বলম্বের্, "আমামদর প্রড ষ্ঠাপক ডমির্ আজ আরও ঘবডি প্রািডিক এবং
আমরা ডর্ডি করম ঘচময়ডেলাম ঘে আমরা ডর্উ ইয়মকন র িমস্ত ঘকামণ ঘপ ে
ৌঁ াম পাডর। ডিমবকা
মার্ুষমক একডে করার জর্য শুরু করা হময়ডেল, এবং এই বের আমরা আবার এটাই করার লক্ষয
ডর্ময়ডে, পাৌঁচটি ঘবামরা জুম়ে িম্প্রদায়গুডলমক িংেুক্ত করা এবং িার্ীয় বযবিাগুডলমক িমথনর্ করার
িামথ ডর্রাপমদ আমামদর উৎিমবর অ্ডভজ্ঞ া ঘিয়ার করার জর্য।"
MSG এোরম্বটইর্ম্বমম্বের (MSG Entertainment) বর্িন াহী রিয়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা
রিমি রিালার্ িম্বলর্, "ঘরডিও ডিটি ডমউডজক হল, ডবমর্াদর্ ডিল্প এবং ডর্উ ইয়কন ডিটির জর্য
এটি একটি গুরুত্বপূণন মুহূ ন এবং আমরা গভর্নর কুওমমার কামে কৃ জ্ঞ ার ঘর্ ৃ ত্ব এবং এটি
বাস্তবাডয় করার অ্ডিকামরর জর্য। ডিমবকা ডেল্ম ঘেডিভযামল আমামদর মহার্ অ্ংিীদারমদর িামথ
ডর্ষ্ঠভামব কাজ কমর, আমরা আত্মডবোিী ঘে আমরা ো একটি অ্ যন্ত ডবডিষ্ট এবং স্মরণীয় ইমভন্ট
হমব, াম পূণন িংখযক ঘরা ামদর স্বাগ ম জার্াম পারমবা - ো আমরা আিা কডর অ্র্যমদর
অ্র্ুিরণ করার জর্য পথ প্রিস্ত করম পামর।"
ডিমবকা ঘেডিভযাল 9/11 এর পডরমপ্রডক্ষম প্রড ডষ্ঠ হময়ডেল এই ধারণামক ড মর ঘে ডিল্পী এবং
দুদনান্ত গল্প বলা আিা জাগাম পামর, পডরব ন র্ আর্ম পামর এবং কঠির্ িমময় িম্প্রদায়গুডলমক
পুর্রুজ্জীডব করম পামর। ডবি বের পমর, ডিমবকার বা ন াটি আমগর ঘচময়ও ি য বমল মমর্ হয়,
ডবমিষ কমর এক বের পমর োম ডর্উ ইয়কন এবং বৃহত্তর ডবে মহামারীর কারমণ অ্ভূ পূবন
চযামলমের মুমখামুডখ হময়ডেল।
2021 িামলর ডিমবকা ঘেডিভযাল ২৫০+ ডিডর্ং, আমলাচর্া এবং পারেরমমন্স ডরং িু ডিওম
ডমক্সি ডরময়ডলটি আমকন মি পাৌঁচটি ডর্মজ্জমার্ িৃডষ্ট; এবং পাৌঁচটি ঘবামরাম ই ঘপ্রাগ্রাডমং িহ একাডধক
িার্ জুম়ে 12 ডদমর্র এক অ্র্ুষ্ঠার্ হমব। ঘেডিভযামল প্রথমবামরর মম া একটি পিকাি লাইর্আপ
ও ার িামথ চলডিে পুর্ডমনলর্ এবং বাডষনকীর একটি ডিডরজ ঘদখামর্া হমব। ঘেডিভযালটি 100,000

জর্ অ্ড ডথর কামে ঘপ ৌঁোমব বমল আিা করা হমে োরা 12 ডদমর্র অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংি ডর্ম
এবং আউটমিার ঘভর্ুযম 200-টিরও ঘবডি ডিডর্ং িহ:
• দয বযাটাডর, মযার্হাটর্
• ব্রুকডেল্ড ঘেমি ওয়াটারফ্রন্ট ঘেি, মযার্হাটার্
• হািির্ ইয়ািনি, মযার্হাটর্
• হািির্ ডরভার পামকন ডপয়ার 76, মযার্হাটার্
• এম্পায়ার আউটমলটি, িযামটর্ আইলযান্ড
• ঘমমিামটক কমন্স, ব্রুকডলর্

পারমবর্

এো়োও, ঘেডিভযামলর বমরা-টু -বমরা ঘপ্রাগ্রামগুডল এই উৎিবমক িরািডর ডর্উ ইয়কন ডিটির
আমিপামির এলাকায় ডর্ময় আিমব, ঘেখামর্ ভ্রামযমার্ 40 েু ট অ্ যাধুডর্ক LED ডিমর্মা, ঘদমির
প্রথম ঘমাবাইল HD ডির্, ো িম্প্রদায়গুডলমক ামদর ডর্মজর খুব ডর্কমটর উৎিমবর অ্ডভজ্ঞ ার
িামথ িংেুক্ত করমব। বমরা-টু -বমরা ঘভর্ুযগুডলর অ্বিার্গুডলর মমধয রময়মে:
• কুইন্স - ফ্লাডিং ঘমমিাজ কমরার্া পাকন ; রকওময় ডবচ; অ্যামিাডরয়া পাকন
• দয ব্রঙ্কি - ভযার্ ঘকাটনলযান্ড; িাউন্ডডভউ পাকন ; ওয়াল্টার গ্ল্যািউইর্ পাকন
• ব্রুকডলর্ - ঘমডরর্ পাকন
ডিমবকা ডবডভন্ন আকামর ডিল্পী, চলডিে ডর্মনা া এবং ডর্মনা ামদর িমথনর্ করার জর্য উৎিগীকৃ ।
শুরু ঘথমকই ডিমবকা উদীয়মার্ এবং প্রড ডষ্ঠ প্রড ভা উভয়মকই ু মল ধমরমে, ডর্বনাডচ উদ্ভাবর্ী
অ্ডভজ্ঞ া ত ডর কমরমে এবং ডপ্রডময়ার, প্রদিনর্ী, আমলাচর্া এবং লাইভ পারেরমযামন্সর মাধযমম
র্ ু র্ প্রেুডক্ত এবং ধারণা প্রব ন র্ কমরমে। ডিমবকা িম্পমকন আরও মথযর জর্য এবং টিডকট ঘকর্ার
জর্য, দয়া কমর www.tribecafilm.com এ োর্।
আজমকর ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমার িাম্প্রড ক পদমক্ষমপর উপর ডভডত্ত কমর ত
টিকাদামর্ উমেখমোগয অ্গ্রগড এবং COVID-19 আক্রান্ত এবং হািপা ামল ভড
কারমণ অ্থনর্ীড মক আমরা ভামলাভামব পুর্রায় চালু করা োয়। গ কাল পেনন্ত,
প্রািবয়স্কমদর মমধয 62 ি াংি অ্ন্ত একটি টিকার ঘিাজ ঘপময়মের্ এবং 52
টিকার ডিডরজ িম্পূণন কমরমের্।

ডর করা হময়মে োম
ন ম ক্রমাগ হ্রামির
ডর্উ ইয়মকন র
ি াংি ামদর
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