
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এম্পায়ার স্টেট বরম্বয়লটি ট্রাম্বের সাম্বে এম্বেলবসওর পাম্বসর অংেীদাবরত্ব স্ট াষণা 
কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর সকল এম্পায়ার স্টেট বরম্বয়লটি প্রপাটিন জ, যার মম্বযে রম্বয়ম্বে তার প্রযার্ অবিস 

বিবডংগুবল, বিবডংম্বয়র বিবর্ং পদ্ধবতর বিকল্প বিম্বসম্বি এম্বেলবসওর পাস গ্রিণ করম্বত - বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বদর কাম্বজ বিম্বর আসা সমেনর্ কম্বর  

  
10 জরু্ স্টেম্বক শুরু িম্বে, "এম্বেলবসওর স্টসবলম্বেের্" সন্ধ্োর অবভজ্ঞতা, বিম্বেষ 'সার্রাইজ' ইম্বভন্ট, 

ও যারা এম্বেলবসওর পাস বদম্বয় ভোকবসর্ প্রদাম্বর্র প্রমাণ স্টদখায় তাম্বদর জর্ে এেকু্লবসভ 
বিসকাউম্বন্টি অিজারম্বভটবর টিবকট  

  
মার্ন  মাম্বস বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টদম্বের মম্বযে প্রেম ভলান্টাবর প্ল্োটিমন র্াল ুকরার পর স্টেম্বক 2 

বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে এম্বেলবসওর পাস ইসুে করা িম্বয়ম্বে; যা এখর্ 10টিরও স্টিবে ভাষায় পাওয়া 
যাম্বে  

  
যখর্ আমরা আইকবর্ক "বরইমাবজর্, বরবিড, বরবর্উ" অোবর্ম্বমের্ বিবেষ্ট্েযুক্ত 70% এ স্টপ ৌঁোই 
তখর্ এম্পায়ার স্টেট বিবডং অিজারম্বভটবর িায়র্াবমক লাইটিং স্টেম্বটর অগ্রগবত উদযাপর্ 

করম্বত  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এম্পায়ার স্টেট ররময়লটি ট্রাে, ইর্কম্নামরমটড (Empire State 
Realty Trust, Inc.) এর সামে একটি অ্ংশীদাররমের স্ট াষণা রদময়মের্, যা এখর্ তার রর্উ ইয়কন  
স্টেমটর সমস্ত সম্পরিমত এমেলরসওর ্াস ব্যব্হার করমব্, রর্উ ইয়মকন র কামজ রিমর আসার এব্ং 
রব্মর্াদর্মূলক সহায়তা করার জর্য উদ্ভাব্র্ী, যাচাইমযাগয প্রযরুি ব্যব্হার করমব্।  
  
9 জরু্, 2021 স্টেমক শুরু হময়, রর্উ ইয়মকন র স্টয স্টকার্ও এম্পায়ার স্টেট ররময়লটি ট্রাে ভাড়ামট 
ব্া দশনর্ােী COVID-19 টিকাদামর্র প্রমাণ রহমসমব্ তামদর এমেলরসওর ভযাকরসর্ প্রদামর্র ্াস 
উ্স্থা্র্ করমত সক্ষম হমব্র্ এব্ং তা্মাত্রা রিরর্ং অ্ন্তভুন ি ভব্র্গুরলর রিরর্ং ্দ্ধরতগুরল এরড়ময় 
স্টযমত সক্ষম হমব্র্। এই উমদযাগটি এম্পায়ার স্টেট রব্রডং সহ রর্উ ইয়কন  স্টেমটর ব্ারণরজযক 
ভব্র্গুরলর ESRT স্ট্াটন মিারলওমত চাল ুহমব্ এব্ং প্রায় 600 স্টকাম্পারর্ উ্কৃত হমব্। স্টকাম্পারর্র 
্ুমরা স্ট্াটন মিারলও রর্উ ইয়কন  স্টেমটর 11 টি অ্রিস সম্পরি সহ 10.1 রমরলয়র্ ভাড়ামযাগয ব্গনিুট 



 

 

জমুড় রময়মে, র্য়টি মযার্হাটমর্ এব্ং দটুি রর্উ ইয়মকন র ওময়েমচোর কাউরিমত রব্মশষভামব্ 
অ্ব্রস্থত।  
  
"এম্পায়ার স্টেট রব্রডং এম্পায়ার স্টেমটর সব্মচময় আইকরর্ক প্রতীকগুরলর মমযয একটি - এব্ং এই 
রব্মশষ  টর্াগুরল রর্উ ইয়কন ব্াসীমদর তামদর এরড়ময় যাওয়া রিয়াকলা্ ও আকষনণগুরলমত রিমর 
আসমত সহায়তা করমব্ এব্ং টিকা স্টর্ওয়ার আমরা একটি কারণ প্রদার্ করমব্," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "কময়ক দশক যমর, এম্পায়ার স্টেট রব্রডং রর্উ ইয়মকন র উমদযািা মমর্াভামব্র প্ররতরর্রযে 
কমরমে এব্ং আমরা রর্উ ইয়কন ব্াসীমদর জর্য তামদর অ্রিস রব্রডংময় এমেলরসওর ্াস ব্যব্হার 
কমর অ্রিমস রিররময় আর্ার জর্য কাজ কররে, যামত আরও স্টব্রশ স্টলাক রর্রা্মদ কাজ করমত 
্ামর যামত আমরা আমগর স্টচময় আরও ভাল ভামব্ রিমর আসমত ্ারর।"  
  
এম্পায়ার স্টেট বরম্বয়লটি ট্রাে (Empire State Realty Trust) এর স্টর্য়ারমোর্, স্টপ্রবসম্বিন্ট ও প্রযার্ 
বর্িনািী কমনকতন া অোন্থবর্ ই. মালবকর্ িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন  COVID-19 স্টেমক আমগর স্টচময় 
শরিশালী হময় রিমর আসমে এব্ং আমরা গভর্নর কুওমমামক তার স্টর্তৃমের জর্য যর্যব্াদ জার্াই। 
্াশা্ারশ আমামদর রর্উ ইয়কন  স্টেট অ্রিমসর সমস্ত সম্পরিমত, মার্ুষমক কামজ রিররময় আর্ার জর্য 
রব্মর্াদর্মূলক সহায়তা করমত একটি গুরুে্ূণন সরঞ্জাম রহমসমব্ - আমরা এম্পায়ার স্টেট রব্রডং 
অ্ব্জারমভটররমত (Empire State Building Observatory) রব্মশষ ইমভমির মাযযমম এমেলরসওর 
্াস সমেনর্ করার জর্য স্টেমটর সামে কাজ করমত স্ট্মর সম্মারর্ত। রর্উ ইয়কন  প্রাণব্ন্ত ও 
উৎসাহশীল এব্ং তারা সব্নদা এটি জামর্ - এখর্ স্টেমক শুরু কমর এব্ং ব্েমরর ্র ব্ের যমর 
স্টসই স্টরামাঞ্চকর ব্যরিগত অ্রভজ্ঞতায় এম্পায়ার স্টেট রব্রডং আমামদর অ্রিমসর ভাড়ামটমদর ও 
সারা রব্শ্ব স্টেমক আসা ভযাকরসর্প্রাপ্ত দশনর্ােীমদর স্বাগত জার্ামত এখামর্ রময়মে।"  
  
এম্পায়ার স্টেট রব্রডংময়র আইকরর্ক অ্ব্জারমভটরর 13 জরু্ টিকাপ্রাপ্ত ্ৃষ্ঠম্াষকমদর জর্য একটি 
এেকু্লরসভ "এমেলরসওর ্াস সার্রাইজ (Excelsior Pass Sunrise)" অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ করমব্, 
যারা এমেলরসওর ্ামসর সামে COVID-19 ভযাকরসর্ প্রদামর্র প্রমাণ উ্স্থা্র্ কমর তামদর জর্য 
অ্র্ুষ্ঠার্টি উন্মুি। 10-26 জরু্ ্যনন্ত, এম্পায়ার স্টেট রব্রডং এমেলরসওর ্াস যারীগণ ও 
ভযাকরসর্প্রাপ্ত ্ৃষ্ঠম্াষকমদর একমচটিয়া "এমেলরসওর স্টসরলমেশর্" অ্যামেস প্রদার্ করমব্ ব্ৃহস্পরতব্ার 
রাত 10টা স্টেমক 12টা ্যনন্ত ্যনন্ত, স্টসইসামে শুি ও শরর্ব্ার রাত 11টা স্টেমক স্টেমক 1টা ্যনন্ত 
্ুমরা প্রচারজমুড়, এমেলরসওর ্াস স্টহাডাররা 86 তম/102 তলা অ্ব্জারমভটরর করিমর্শর্ টিরকট 
(Observatory combination tickets) গুরল োমড়র হামর স্টকর্ার সুমযাগ ্ামব্র্ - রর্উ 
ইয়কন ব্াসীমদর টিকা স্টদওয়ার আরও একটি রব্মশষ কারণ রময়মে। এম্পায়ার স্টেট রব্রডং আগামী 
মামস NYS এর সামে একটি ভযাকরসর্ ্্-আ্ও স্টহাে করমব্।  
  
মাচন  মামস রর্উ ইয়কন  স্টেট স্টদশটিমত প্রেম, স্টস্বচ্ছামসব্ী প্ল্যাটিমন চালু করার ্র স্টেমক 2 
রমরলয়মর্রও স্টব্রশ এমেলরসওর ্াস ইসুয করা হময়মে, যা এখর্ 10 টিরও স্টব্রশ ভাষায় ্াওয়া 
যায়। এমেলরসওর ্াস, যা এখর্ স্টেটব্যা্ী স্টভর্ুয, রব্শ্বরব্দযালয়, স্টেরডয়াম ও ব্যব্সা প্ররতষ্ঠার্, 
স্টরেুমরিগুরলর মাযযমম ব্যব্হৃত হমচ্ছ- এব্ং এখর্ এম্পায়ার স্টেট রব্রডংময়র মমতা আইকরর্ক 
টুযররে গন্তব্যগুরল এব্ং অ্রিস ভব্র্গুরল - COVID-19 ভযাকরসর্ প্রদার্ অ্েব্া ্রীক্ষার স্টর্মগটিভ 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0bab2eb2-54301675-0ba9d787-000babd9f75c-33052c6d6c9cedf0&q=1&e=2c1224b0-d595-4f37-bcaa-0fee155cb48a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D6e1fa40b-31849d05-6e1d5d3e-0cc47aa88e08-bcd99b20fb506ff5%2526q%253D1%2526e%253D89dd8d22-7aca-4223-ba8f-da0e1f83cd14%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fprotect2.fireeye.com%2525252Fv1%2525252Furl%2525253Fk%2525253D22fb4bbb-7d607366-22f9b28e-0cc47aa8c6e0-44c6e2c1ff2a7e7d%25252526q%2525253D1%25252526e%2525253D29d3113d-46f2-4bca-8963-ede1c285243e%25252526u%2525253Dhttps%252525253A%252525252F%252525252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252525252F%252525253Furl%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fprotect2.fireeye.com%25252525252Fv1%25252525252Furl%25252525253Fk%25252525253D4f4be72c-10d0de13-4f491e19-000babda0031-5d4282a9e3851cab%252525252526q%25252525253D1%252525252526e%25252525253D09e6a976-4d9a-4b0f-9118-ad104b3b150b%252525252526u%25252525253Dhttps%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2525252525252F%2525252525253Furl%2525252525253Dhttps%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fprotect2.fireeye.com%252525252525252Fv1%252525252525252Furl%252525252525253Fk%252525252525253Dc9dc6a02-96475330-c9de9337-000babd905ee-21d88d09c9aee4a4%2525252525252526q%252525252525253D1%2525252525252526e%252525252525253Dd86eface-5765-465a-a7d1-b1d28ee49217%2525252525252526u%252525252525253Dhttps%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%25252525252525252F%25252525252525253Furl%25252525252525253Dhttps%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fprotect2.fireeye.com%2525252525252525252Fv1%2525252525252525252Furl%2525252525252525253Fk%2525252525252525253De8ac4e68-b7377766-e8aeb75d-0cc47aa88e08-7840689f8bc93986%25252525252525252526q%2525252525252525253D1%25252525252525252526e%252


 

 

িলািমলর রডরজটাল প্রমাণ উ্স্থা্মর্র জর্য একটি রব্র্ামূমলয দ্রুত ও সুররক্ষত উ্ায় যা রর্উ 
ইয়কন  ব্াসীমদরমক তামদর ্েন্দ করা ও এরড়ময় যাওয়া রজরর্সগুরলমত রর্রা্মদ রিমর স্ট্মত সহায়তা 
কমর। ব্রাব্মরর মমতা, ব্যরিরা COVID-19 টিকাদার্ ও ্রীক্ষার স্টর্মগটিভ িলািমলর রব্কল্প 
িমনগুরল - এব্ং ব্যব্সায় প্ররতষ্ঠার্ ও স্টভর্যুগুরলমত সরাসরর ্রীক্ষার স্টর্মগটিভ িলািল উ্স্থা্র্ 
করমত ্ামরর্।  
  
এম্পায়ার স্টেট রব্রডং রর্উ ইয়কন  স্টেমটর অ্গ্রগরত উদযা্র্ করমব্ যখর্ আমরা একটি রব্মশষ 
আমলাকসজ্জার মাযযমম 70% এ স্ট্ ৌঁোব্ যা স্টেমট "্ুর্রায় ্ররকল্পর্া, ্ুর্রর্নমনাণ ও র্ব্ায়র্" 
প্রচারারভযার্মক বব্রশষ্ট্যমরিত কমর। রর্উ ইয়কন  রসটি স্কাইলাইর্ (New York City skyline) এর 
একটি সংজ্ঞারয়ত বব্রশষ্ট্য, এম্পায়ার স্টেট রব্রডং লাইট (Empire State Building lights) কময়ক 
দশক যমর রব্মশ্বর কল্পর্ামক যারণ কমরমে। রর্উ ইয়কন ব্াসীরা রাস্তা, অ্যা্াটন মমমির জার্ালা, 
ব্যালকরর্ ব্া স্টব্শ কময়কটি আউটমডার সুরব্যাজর্ক ্ময়ি স্টেমক আমলার প্রদশনর্ স্টদখমত ্ামরর্ 
যার মমযয রময়মে:  
  

• মযার্হাটর্ মযারডসর্ স্টস্কায়ার ্াকন  (Madison Square Park), োয়াি ্াকন  (Bryant 
Park), স্ট্র্ স্টেশর্ (Penn Station) (7ম ও 8ম অ্যারভরর্উময়র মমযয 33 তম রিট)  

• ব্রুকরলর্ ব্রুকরলর্ হাইটস প্রমমর্াড (Brooklyn Heights Promenade), মাশনা র্. জর্সর্ 
স্টেট ্াকন  (Marsha P. Johnson State Park) (উইরলয়ামসব্াগন), ব্রুকরলর্ 
রেজ/ব্রুকরলর্ রেজ ্াকন  (Brooklyn Bridge/Brooklyn Bridge Park), উইরলয়ামসব্াগন 
ওয়াটারফ্রি ও ওয়ারশংটর্ রিট (DUMBO)  

• কুইন্স গযারি প্ল্াজা স্টেট ্াকন  (লং আইলযান্ড রসটি ওয়াটারফ্রি) (Gantry Plaza State 
Park (Long Island City Waterfront))  

• রর্উ ইয়কন  রসটি এলাকার ব্াইমরর দশনকরা অ্র্ুষ্ঠার্টি সরাসরর রিম করা স্টদখমত সক্ষম 
হমব্র্  

•   
এম্বেলবসয়র পাস সম্পম্বকন  এমেলরসওর ্াস (Excelsior Pass) - একটি স্টদমশ-প্রেম-, স্টস্বচ্ছামসব্ক 
প্ল্যাটিমন - COVID-19 ভযাকরসর্ প্রদার্ অ্েব্া ্রীক্ষার স্টর্মগটিভ িলািমলর রডরজটাল প্রমাণ 
উ্স্থা্মর্র জর্য একটি দ্রুত, রব্র্ামূমলয ও সুররক্ষত উ্ায় যা রর্উ ইয়কন ব্াসীমদরমক আমগর স্টচময় 
আরও উন্নত ও সুররক্ষত করমত সহায়তা কমর। এমেলরসওর ্াস ব্যব্হার করমত আগ্রহী 
ব্যব্হারকারীগণ, যামত ব্তন মামর্ একটি টিকা ্াস ও দটুি রভন্ন স্টটে ্াস অ্্শর্ রময়মেএব্ং 
10টিরও স্টব্রশ ভাষায় ্াওয়া যায় তারা এখামর্ ্াস সম্পমকন  আমরা জার্মত ্ারমব্র্। আগ্রহী 
ব্যব্সা প্ররতষ্ঠার্ ও সংস্থাগুরল এখামর্ আমরা জার্মত ্ামর এব্ং তামদর ব্যব্সা প্ররতষ্ঠামর্র 
এমেলরসওর ্াস গ্রহণ কমর তা ্ষৃ্ঠম্াষক ও গ্রাহকমদর কামে প্রদশনর্ করমত সহায়তা করার জর্য 
এখামর্ রডরজটাল মামকন টিং অ্যামসট ডাউর্মলাড করমত ্ামর। সরাসরর ব্যব্সা ্রতষ্ঠার্ ও 
স্টভর্ুযগুরলমত রর্উ ইয়কন ব্াসীরা সব্নদা COVID-19 টিকাদার্ ও ্রীক্ষার স্টর্মগটিভ িলািমলর রব্কল্প 
িমন - স্টযমর্ কাগমজর িমন - উ্স্থা্র্ করমত ্ামরর্।  
  
এম্পায়ার স্টেট বরম্বয়লটি ট্রাে সম্পম্বকন   

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1ff1fbb1-406ac2f0-1ff30284-000babda0106-72dfb2f5e37cb1a2&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F4rqcC1w9V3SELrQQtL6mLO%3Fdomain%3Depass.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0c314813-53aa7152-0c33b126-000babda0106-53c27a7cee9899f9&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FNnC5C2k9GDSE0LDDt1qJpq%3Fdomain%3Dcovid19vaccine.health.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=69b8ae4a-3623970b-69ba577f-000babda0106-577f47db75ea0279&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FdQPnC319YVSRWjrrT2y5RT%3Fdomain%3Dforward.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=44ddbb59-1b468218-44df426c-000babda0106-f9226215b316dfe3&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FqvN5C4x9WGh7RZwwtWM3Rv%3Fdomain%3Dforward.ny.gov


 

 

  
এম্পায়ার স্টেট ররময়লটি ট্রাে, ইর্কম্নামরমটড (NYSE: ESRT) মযার্হাটর্ ও ব্ৃহির রর্উ ইয়কন  
স্টমমট্রা্রলটর্ এলাকায় অ্রিস ও খুচরা সম্পরির মারলক, ্ররচালর্া, ্ররচালর্া, অ্রযগ্রহণ এব্ং 
্ুর্ঃস্থা্র্ কমর, যার মমযয রময়মে এম্পায়ার স্টেট রব্রডং (Empire State Building), "রব্মশ্বর 
সব্মচময় রব্খযাত ভব্র্"। স্টকাম্পারর্র অ্রিস ও খুচরা স্ট্াটন মিারলও 10.1 রমরলয়র্ ভাড়ামযাগয ব্গনিুট 
জমুড়, 31 মাচন  2021 ্যনন্ত কভার কমর, যা মযার্হাটমর্ র্য়টি, স্টিয়াররিড কাউরি, 
কামর্কটিকামটর রতর্টি এব্ং রর্উ ইয়মকন র ওময়েমচোর কাউরিমত দটুি সহ 14টি অ্রিস সম্পরি 
জমুড় 9.4 রমরলয়র্ ভাড়ামযাগয ব্গনিুট রর্ময় গঠিত; ্াশা্ারশ খচুরা স্ট্াটন মিারলওমত প্রায় 700,000 
ভাড়ামযাগয ব্গনিুট।  
  
এম্পায়ার স্টেট ররময়লটি ট্রােটি রব্ল্ট ্ররমব্শ ও স্টটকসই স্থামর্ রব্দযুৎ সাশ্রয়ী শীষনস্থার্ীয়, 76 
শতাংশ স্টযাগয স্ট্াটন মিারলও এর্ারজন  োর (ENERGY STAR) অ্র্ুমমারদত ও 100 শতাংশ 
সমূ্পণনরূম্ র্ব্ায়র্মযাগয ব্ায়ু রব্দযুত দ্বারা চারলত। প্রমাণ-রভরিক, তৃতীয় ্মক্ষর স্বাস্থয ও সুরক্ষার 
জর্য ওময়ল স্টহলে-স্টসিটি স্টরটিং (WELL Health-Safety Rating) অ্জন র্কারী আমমররকায় প্রেম 
ব্ারণরজযক ররময়ল এমেট স্ট্াটন মিারলও রহমসমব্, ESRT অ্রতররিভামব্ ররময়ল এমেমট স্থারয়ে 
্ারিরমযামন্সর জর্য সমব্নাচ্চ সম্ভাব্য GRESB 5 োর স্টরটিং এব্ং রগ্রর্ োর স্বীকৃরত অ্জন র্ কমর 
এব্ং রিটওময়ল স্বাস্থযকর, উচ্চ-কমনক্ষমতা সম্পন্ন ভব্র্গুরলর জর্য চযারম্পয়র্ রহমসমব্ মমর্ার্ীত হয়। 
এম্পায়ার স্টেট ররময়লটি ট্রাে সম্পমকন  আমরা জার্মত, esrtreit.com রভরজট করুর্ এব্ং স্টিসব্কু 
(Facebook), ইর্োগ্রাম (Instagram), টুইটার (Twitter) এব্ং রলঙ্কডইর্ (LinkedIn)-এ ESRT 
িমলা করুর্।   
  
এম্পায়ার স্টেট বিবডং সম্পম্বকন   
  
এম্পায়ার স্টেট রব্রডং (Empire State Building), "রব্মশ্বর সব্মচময় রব্খযাত ভব্র্," এম্পায়ার 
স্টেট ররময়লটি ট্রাে (Empire State Realty Trust), ইর্কম্নামরমটড এর মারলকার্াযীর্ (ESRT: 
NYSE), রমডটাউর্ মযার্হাটর্ স্টেমক স্টব্স স্টেমক অ্যামির্া ্যনন্ত 1,454 িুট উ্মর উমে যায়। 
এম্পায়ার স্টেট রব্রডং অ্ব্জারমভটরর এের্ররময়ন্স (Empire State Building Observatory 
Experience) এর 165 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর ্ুর্্ররকল্পর্া একটি রর্মব্রদত অ্রতরে প্রমব্শদ্বার, 
র্য়টি গযালাররসহ একটি ইিামররিভ জাদ ুর এব্ং স্টমমে স্টেমক রসরলং জার্ালা সহ একটি ্ুর্রায় 
্ররকল্পর্া করা 102 তম স্টলার অ্ব্জারমভটররসহ একটি র্তুর্ অ্রভজ্ঞতা বতরর কমর। রব্শ্বরব্খযাত 
86 তম স্টলার অ্ব্জারমভটরর, রর্উ ইয়কন  ও তার ব্াইমরর দশৃয সহ একমাত্র 360 রডরগ্র, উন্মুি 
উন্মুি রব্মার্ ্যনমব্ক্ষক, তামদর ্ুমরা রর্উ ইয়কন  রসটি অ্রভজ্ঞতার জর্য দশনর্ােীমদর অ্রভমুখী 
হময়মে এব্ং রব্রডংময়র আইকরর্ক ইরতহাস স্টেমক ব্তন মার্ স্থার্ ্যনন্ত সমস্ত রকেু জমুড় ্্ 
সংসৃ্করতমত কভার কমর। www.esbnyc.com এ রভরজট কমর আমরা জার্ুর্। 2021 সাল ভব্র্টির 
90 তম ব্ারষনকী ব্ের যা আর্ুষ্ঠারর্কভামব্ 1 স্টম, 1931 সামল চালু হময়রেল। আমমররকার্ 
ইন্সটিটিউট অ্ভ আরকন মটিস (American Institute of Architects) কতৃন ক "আমমররকার রপ্রয় ভব্র্ 
(America's Favorite Building)" , স্টসইসামে উব্ার দ্বারা রব্মশ্বর সব্মচময় জর্রপ্রয় ভ্রমণ গন্তব্য 
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https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=06bc0d83-592734c2-06bef4b6-000babda0106-fa64d15b773983f0&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FndwEC2k9GDSE6jnGUXQQqm%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=06bc0d83-592734c2-06bef4b6-000babda0106-fa64d15b773983f0&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FndwEC2k9GDSE6jnGUXQQqm%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37687a9e-68f343df-376a83ab-000babda0106-78cf5cac6cce249f&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FvnKsC4x9WGh76oLWU30cym%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
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এব্ং স্টলার্রল প্ল্যামর্ট (Lonely Planet) কতৃন ক #1 রর্উ ইয়কন  রসটি আকষনণ স্ট াষণা করা হময়মে 
এটি সারা রব্শ্ব স্টেমক ব্ারষনক 4 রমরলয়মর্রও স্টব্রশ দশনর্ােীমক স্বাগত জার্ায়।  
  
2011 সাল স্টেমক, ভব্র্টি সমূ্পণনরূম্ র্ব্ায়র্মযাগয ব্ায়ু রব্দযুৎ দ্বারা চারলত হময়মে এব্ং এর অ্মর্ক 
তলায় প্রােরমকভামব্ রলঙ্কডইর্ (LinkedIn), শাটারেক (Shutterstock) ও স্টলাব্াল েযান্ডস গ্রু্ 
(Global Brands Group) এর মমতা অ্রিস ভাড়ামটমদর একটি বব্রচত্রযময় অ্যামর রময়মে, স্টসইসামে 
স্টেট রগ্রল (STATE Grill) এব্ং ব্ার, টামকারি (Tacombi) ও োরব্াকস (Starbucks) এর 
মমতা খুচরা অ্্শর্গুরল রময়মে। আমরা তমেযর জর্য ও অ্ব্জারমভটরর এের্ররময়ন্স টিরকট 
(Observatory Experience tickets) এর esbnyc.com রভরজট করুর্ অ্েব্া রব্রডংময়র স্টিসব্ুক 
(Facebook), টুইটার (Twitter), ইর্োগ্রাম (Instagram), ওময়ইমব্া (Weibo), ইউটিউব্ 
(YouTube) অ্েব্া টিকটক (TikTok) িমলা করুর্।  
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