
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযের পর্নটর্ বেম্বের পরু্রুজ্জীিম্বর্র সমর্নম্বর্ র্তুর্ 40 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবিক প্রচারণা শুরু করার কর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 

  
মহামারী পরিতী পর্নটর্ প্রচারাবভর্ার্ বর্উ ইয়কন  রাযে যমু্ব়ে আকষনণগুবল তুম্বল ধরম্বি, র্া 

দেনর্ার্ীম্বদর "এর অংে হম্বত" উৎসাবহত করম্বি 
  

প্রর্ম পর্নাম্বয় বর্উ ইয়কন  বসটিম্বক তুম্বল ধম্বর এিং দেনর্ার্ীম্বদর ঘর্ েহর কখর্ও  ুমায় র্া আিার 
তার অবভজ্ঞতা করম্বত আমন্ত্রণ যার্ায় 

  
বর্উ ইয়কন  বসটির পর্নটম্বর্র স্থার্গুবল এখাম্বর্ ঘদখা ঘর্ম্বত পাম্বর  

   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর পর্নটর্ শিল্পমে পুর্রুজ্জীশিত েরার লমযয 40 শমশলয়র্ 
মাশেন র্ ডলামরর এেটি র্তুর্ বিশিে প্রচারণা শুরু েরার ঘ াষণা েমরমের্। এই প্রচারাশভর্ার্ 
গ্রীষ্ম, িরত এিং িীতোলীর্ পর্নটর্ ঘমৌসুম জমুে রামজযর সমস্ত অ্ঞ্চলগুশলর পর্নটমর্র আেষনণগুশলর 
প্রচারণামে উৎসাশিত েরমি রাজযটি শর্উ ইয়েন  ঘেমট শিমর স্থার্ীয়, জাতীয় এিং আন্তজন াশতে 
সেল দিনর্ার্থীমদর স্বাগত জার্ামত শুরু েরার সামর্থ সামর্থ - - । এই প্রচারাশভর্ামর্র প্রর্থম 
পর্নায়টি শর্উ ইয়েন  শসটির উপর দশৃি শর্িদ্ধ েমর এিং শর্িনাশচত আন্তজন াশতে িাজামরর শডশজটাল 
আউটমলটগুশলমত এিং জাতীয় ও স্থার্ীয় িাজারগুশলমত সম্প্রচার টিশভমত চলমি। প্রচারাশভর্ামর্র 
শিতীয় পর্নায় শর্উ ইয়েন  শসটির িাইমর রামজযর বিশচত্র্যময় এিং অ্র্র্য অ্ঞ্চলগুশলর শিশভন্ন 
আেষনণগুশল তুমল ধরমি।  
  
"শর্উ ইয়মেন র পর্নটর্ শিল্প এে িেমররও ঘিশি সময় ধমর সংগ্রাম েমরমে, শেন্তু র্খর্ আমরা 
COVID এর সামর্থ লোইময়  ুমর দাাঁোমত শুরু েমরশে তখর্ আমামদর োমে COVID পরিতী শিমি 
শিিমে ঘর্তৃত্ব ঘদওয়ার এিং এমর্ শেেু বতশর েরার অ্র্র্য সুমর্াগ রময়মে র্া আমগ েখর্ও শেল 
র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা চাই ঘর্ শিি জার্ুে ঘর্ শর্উ ইয়েন  শিমর এমসমে এিং 
আমগর ঘচময় ভামলাভামি শিমর এমসমে, এিং এই র্তুর্ বিশিে প্রচারণা আমামদর পর্নটর্ শিমল্পর 
পুর্রুজ্জীির্মে উদ্দীশপত েরমত সিায়তা েরমি পর্নটেমদর মমর্ েশরময় শদময় ঘর্ শর্উ ইয়েন  ঘেমটর 
মমতা অ্র্য ঘোর্ স্থার্ শিমি আর ঘোর্থাও ঘর্ই - এিং আমরা চাই তারা শর্মজরাই এমস তা 
আসুে।"  
  
গভর্নমরর প্রিাসর্ জমুে, পর্নটমর্ ঐশতিাশসে শিশর্ময়াগ িাজার িাজার েমনসংস্থার্মে সমর্থনর্ েরার 

https://www.youtube.com/watch?v=7IBqI7G-VQg


 

 

সামর্থ সামর্থ দিনর্ার্থীমদর িযয় এিং অ্র্থননর্শতে প্রভামির ঘযমত্র্ ঘরেডন  স্থাপমর্র মাত্র্া বতশর েমরমে, 
শেন্তু মিামারীর সময় শিল্পটি অ্সামঞ্জসযপণূনভামি প্রভাশিত িময়শেল।  
  
শর্উ ইয়েন  ঘেট সিলভামি তার অ্র্থনর্ীশতর অ্ংিগুশল পুর্রায় খুলমে, র্ার িমল রাজযটি আরও 
এেিার দিনর্ার্থীমদর উমদ্দমিয তামদর আমন্ত্রণ প্রসাশরত েরমত পারমে। ভ্রমণোরীরা র্খর্ মিামারীর 
পরিতী সমময়র পশরেল্পর্া েরমত শুরু েমরমের্, শর্উ ইয়েন  ঘেট চায় সম্ভািয দিনর্ার্থীরা 
এম্পায়ার ঘেটমে এেটি শর্রাপদ গন্তিয শিসামি শিমিচর্া েরুে ঘর্খামর্ এেটি অ্শিস্মরণীয় 
অ্িোির্াপমর্র অ্গশণত শিেল্প উপলব্ধ রময়মে। এই র্তুর্ প্রচারাশভর্ার্টি রামজযর অ্িিযই ঘদখার 
গন্তিযগুশলমে তুমল ধরমি রাজযটি পুর্রায় ঘখালার সময়, র্া রামজযর পর্নটর্ শিমল্পর পুর্রুজ্জীির্ 
এিং অ্র্থনর্ীশতর পুর্গনঠর্মে আরও উৎসাশিত েরমত সিায়তা েরমি।  
 
এই প্রচারাশভর্ামর্র প্রর্থম স্থার্টি শর্উ ইয়েন  শসটির সামর্থ সমার্থনে গন্তিয, আেষনণ, দিনর্ীয় স্থার্ 
এিং িব্দগুশল তুমল ধমর। এটি ওয়াশিংটর্ ঘকায়ার পােন , ময়শর্িার্ ঘের্ িল, টাইমস ঘকায়ার এিং 
েযাচু অ্ি শলিাটিন র মমতা আইেশর্ে শর্উ ইয়েন  শসটির লযান্ডমােন গুশল প্রদিনর্ েমর, র্া ক্লাশসে 
েযান্ডাডন  "শর্উ ইয়েন , শর্উ ইয়েন " এর ঘর্থমে শর্থম িযিিার েমর ঘসট েরা িময়মে। শর্উ ইয়েন  
োইমলর শপজ্জা, ঘসন্ট্রাল পােন  শচশেয়াখার্া এিং চায়র্াটাউমর্র মমতা দিনর্ার্থীমদর শপ্রয় স্থার্গুশলর 
মমধয েশেময় আমে এেটি ঘমমোপশলটার্ োন্সমপামটন ির্ অ্মর্থাশরটির (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) সািওময় ঘের্, েযামটর্ আইলযান্ড ঘিশর, ব্রডওময় এিং শর্উ ইয়েন  শসটির 
রামতর আমলাশেত শদগমন্তর দিৃযপট র্া আদিনভামি শর্উ ইয়মেন র প্রশতভূ। স্থার্শত রামজযর শিল্প, 
শিমর্াদর্, ঘখলাধুলা, সংকৃশত, িযিসা এিং রন্ধর্প্রণালীর অ্িদামর্র শিিাল এিং প্রিংশসত 
ঘর্টওয়ামেন র ঘেন্দ্রস্থল শিসামি শর্উ ইয়েন  শসটির ভূশমোমে তুমল ধমরমে।  
 
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "পর্নটর্ আমামদর 
অ্র্থনর্ীশতর এেটি শভশি, র্া রামজযর অ্র্যতম িৃিিম শর্ময়াগেতন া শিসামি োজ েমর, সারা শিমির 
মার্ুষমে ঘসই অ্র্র্য স্থার্গুশলর সামর্থ সংর্ুক্ত েরার ঘযমত্র্ গুরুত্বপূণন ভূশমো পালর্ েমর র্া 
সাম্রাজ্ঞী রামজযর অ্দময ঘচতর্ার প্রতীে। আমামদর পর্নটর্ শিল্প এিং তার শর্ভন রিীলরা COVID 
এর সময় িযাপেভামি যশতগ্রস্থ িময়শেল, এিং এখর্ আিার শিশর্ময়াগ েরার এিং দিনর্ার্থীমদর 
স্বাগত জার্ামর্ার সময় এমসমে। এই র্তুর্ প্রচারাশভর্ার্টি শর্উ ইয়মেন র িশক্ত এিং আত্মশিিাসমে 
শচশত্র্ত েমরমে, র্া গত এে িের ধমর পরীযা েরা িময়মে এিং িশক্তিালী েরা িময়মে, এিং 
গমিনর সামর্থ ঘ াষণা েমরমে ঘর্ আমরা শিমর এমসশে এিং আমরা চাই আপশর্ এর অ্ংি ঘিার্।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট পর্নটম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক রস বড. ঘরবভ িম্বলম্বের্, "আই লাভ NY (I LOVE 
NY) ভ্রমণোরীমদর জর্য এেটি আন্তশরে আমন্ত্রণ প্রসাশরত েরমত ঘপমর উচ্ছ্বশসত তারা শর্উ ইয়েন  
রামজয র্া পেন্দ েমর তা িার েরার জর্য, এিং আমরা আমামদর প্রচারমলূে প্ল্যাটিমমনর 
ঘর্টওয়ামেন র মাধযমম তামদর আমরা স্বাগত জার্ামিা। এই গ্রীষ্মটি শেেুটা আলাদা িমত পামর, তমি 
শর্িঃসমন্দমি শর্শর্ আজীিমর্র স্মৃশত বতশর েরমত চার্ এিং শর্মজর পেমন্দর মার্ুষমদর সামর্থ শর্উ 
ইয়মেন র শেেু মজা উপমভাগ েরমত চার্, তামদর জর্য অ্সাধারণ সুমর্াগ প্রদার্ েরমি।"  



 

 

 
বর্উ ইয়কন  ঘেট টুেবরযম অোডভাইযবর কাউবিম্বলর (Tourism Advisory Council) ঘচয়ার 
বিোইম্বর্ বর্ম্বকালাস িম্বলর্, "আশম গভর্নর কুওমমামে এিং আই লাভ NY এই প্রচারাশভর্ার্ শুরু 
েরার জর্য সাধিুাদ জার্াই ঘর্ শর্উ ইয়েন  পরু্রায় খুলমে এিং শিগ অ্যাপল এিং এম্পায়ার 
ঘেমটর িাশসন্দা এিং দিনর্ার্থীমদর স্বাগত জার্ামত প্রস্তুত র্খর্ আমরা পর্নটর্ খামত COVID এর 
শিধ্বংসী আ াত ঘর্থমে আমরাগযলাভ েরশে। শর্উ ইয়েন  শসটি দী নশদর্ ধমর শর্উ ইয়েন  ঘেমটর 
এিং তার সামর্থ মাশেন র্ র্কু্তরামের প্রমিিিার শিমসমি োজ েমর এমসমে এিং গভর্নরমে পর্নটমর্ 
শিশর্ময়ামগর জর্য প্রিংসা েরমত িমি, র্া রামজযর অ্র্থনর্ীশতমে আমগর ঘচময়ও িশক্তিালী েমর 
ঘতালার জর্য গুরুত্বপূণন এেটি অ্পশরিার্ন অ্র্থননর্শতে ইশঞ্জর্।"  
 
আরও জার্মত এিং শর্উ ইয়েন  শসটিমত েুটির পশরেল্পর্া শুরু েরমত এখামর্ শক্লে েরুর্। শর্উ 
ইয়েন  রাজয জমুে আেষনণ এিং গন্তিযগুশল সম্পমেন  অ্শতশরক্ত তর্থয এখামর্ পাওয়া র্ামি।  
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