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 িনউ ইয়ক ট পযটন িশ েক সাহায  করেত $40 িমিলয়ন াবাল ক াে েনর ি তীয় 
পযােয়র ঘাষণা কেরেছন গভনর কুওেমা  

  
 দু ট নতন ট যােত রেয়েছ িব -মােনর আপে ট িনউ ইয়ক আকষণ থেক এয়ার অন 

ডকা  টিভ, ি িমং পিরেষবা এবং অনলাইন; সম  ীে  িব াপন চলেব  
  

 "Come Be A Part of It" (এর এক ট অংশ হেয় যাক) এর জন  মহামাির-পরবত  সমেয়র 
চােরর মাধ েম দশীয় এবং আ জািতক িভ জটরেদর আম ণ করা হয়  

 
িব াপন িল দখুন এখােন এবং এখােন  

  
েটর পযটন িশ েক পুনরায় জািগেয় তলেত সাহায  করার জন  গভনর অ া ্  এম. কুওেমা আজ 

িনউ ইয়ক-এর $40 িমিলয়ন ক াে েনর ি তীয় পযােয়র ঘাষণা কেরেছন। দু ট নতন েট রেয়েছ 

েটর িবিভ  অ লজেুড় িব -মােনর আকষণ, িনউ ইয়ক এর িব ীণ এলাকা এবং বিচে র চার। 
এই ক াে ন ট সম  ট সেবাপির িতেবশী াইভ মােকটজেুড় ডকা  টিভ, ি িমং পিরেষবা 
এবং অনলাইেন চলেব। পযটন বৃ  করার অংশ িহসােব সম  বছর ধের সারা েট ী  চলাকালীন 

এই ট িল চালু থাকেব।  
   
" িতিদন আরও বিশ ভ াকিসন ডােজর মাধ েম আমরা COVID-19 ক পরা জত কের New York- ক 

াভািবক কের তলিছ। পযটেনর মাধ েম আবার রাজগার  করেত সম  টেক এবার িনেজেদর 

আকষণীয় জিনস িলর চার করেত হেব," বেলেছন গভনর কুওেমা। " টজেুড় পযটন এবং 
অথৈনিতক উ য়েনর সেুযাগ তির করেত আমােদর $40 িমিলয়ন ক াে েনর সবেশষ অংশ হল এই 
দু ট নতন ট এবং এ িল আমােদর সু র আপে ট িনউ ইয়র্-এর সৗ েযর স দ িলেত নজর 

দেব। িবিভ  মােকট এবং েটর সীমা জেুড় িভ জটরেদর কােছ আমরা আমােদর েটর চার 

করিছ এবং এই ভয় র মহামািরেক হািরেয় িনউ ইয়ক েটর ঘুের দাড়ঁােনা দখেত এবং ভিবষ েতর 

িদেক এিগেয় যাওয়ার জন  আিম অেপ া করিছ।"  
  
েট ধীের ধীের সবিকছ াভািবক হওয়ার সােথ সােথ এই ক াে েনর মাধ েম েটর পযটন  

মজবুত হেব এবং অথনীিতও ঘুের দাড়ঁােত পারেব। ী কােলর নতন ট িলর মাধ েম িনউ ইয়ক 

শহেরর বাইের িবিভ  মরসুিম এবং আউটেডার আকষণ িলর উপর নজর দওয়া হেব। ঐিতহািসক 

বাল্ড্ট ক ােসল (Boldt Castle) এবং সারােটাগা রস কাস (Saratoga Race Course)সহ দ  ট িনউ 
ইয়ক ট ফয়ার, কুপারস িবচ  (Cooper's Beach) এর মেতা ি য় এবং িবখ াত া  বভােরজ গ ব  

ভা ঁ টখানা ওেমগাং (Brewery Ommegang) এেত উে খেযাগ ভােব রেয়েছ। এছাড়া িব াপন িলর 

মাধ েম নথ কাউি র ওয়াই  স ার, হাডসন ভ ািলর আট স ার এবং লক িসড ি ফসাইড 



মাউে ন কা ােরর মেতা েটর িব মােনর আউটেডার আকষণ িল হাইলাইট করা হয়। এছাড়া 
লচওয়াথ ট পাক, নায়া া জল পাত ট পাক এবং ওয়াটিকনস ট পাকও এর মেধ  আেছ, যা 
িভ জটরেদরেক অতলনীয় িভউ এবং অসীম আন  দয়।   
  
এ ায়ার ট ডেভলপেম  অ াি ং কিমশনার এবং িসেড  এবং িসইও-িনবািচত এিরক 
জাটলার বেলন, "িনউ ইয়ক-এর অথনীিত পুনঃিনমাণ য়ায় অবশ ই েটর পযটন িশ েক 

পুনরায় জািগেয় তালার িবষয় ট অ ভ  থাকেত হেব। এই ী জেুড় সম  েট দখার মেতা 
অসাধারণ সম  জায়গা এবং িবেনাদেনর ব াপাের ানীয় বািস া এবং িভ জটরেদরেক ফর এই 

ক াে েনর মাধ েম জানােনা হেব। যারা এর অংশ হেত চান আমরা তােদর াগত জানােত ত। িনউ 

ইয়ক-এর অনন  আকষণ িলর অিভ তালাভ করেত এবং এ ে ার করেত বড়ােত যাওয়ার এক ট 

ান তির করেত এর চেয় আর ভােলা সময় পাওয়া যােব না।"  
  
িনউ ইয়ক ট এগ জিকউ টভ িডের র অব ট িরজম িড. লিভ বেলন, "িনউ ইয়ক-এ অেনক 
িব মােনর আকষণ রেয়েছ যা আমরা উপেভাগ করেত পাির এবং এই ীে  ট যা অফার করেছ তা 
ঘুের দখেত িভ জটরেদর আম ণ জানােত আমরা ত। I LOVE NY এ টর সম  চারমূলক 

াটফেমর কাযকািরতােক কােজ লাগােব এবং ানীয় ও আ িলক ট িরজম ই াি  পাটনারেদর সােথ 
কাজ করেব যােত িন ত করা যায় য আমরা এ ায়ার েটর িবিবধ এবং আকষণীয় অংশ িল 

পিরবার ও ব ু বা বেদর সােথ ঘুের দখার জন  যারা ই ক তােদর আমরা আম ণ জানােত পাির।"  
  
িনউ ইয়ক ট ট িরজম অ াডভাইজির কাউ েলর চয়ারপাসন ি ন িনেকালাস বেলন, 
"অতীেত এরকম বহ ন জর রেয়েছ য অভাবনীয় চ ােল েক পরা জত কের িনউ ইয়ক ট আবার ঘুের 

দািঁড়েয়েছ। আমরা যখন ফর একবার সম  িবে র িভ জটরেদরেক আম ণ এবং াগত জানােত ত 

হ , তখন এ ায়ার েটর অফার করা সম  আকষণ িল গেবর সােথ সিলে ট এবং শয়ার করার 

জন  েটর সম  িনউ ইয়কবাসীরা  হেয়েছন। আিম খুব খুিশ য ক ঠন সময়েক পার কের গভনর 

কুওেমা এবং I LOVE NY পযটেনর চার চািলেয় যাওয়ার ঐিতহ  এবং এই শ শালী অথৈনিতক 

ই েন িবিনেয়াগ জাির রাখেছন। খুব ভােলা!"  
   
2 জনু গভনর কুওেমা েটর পযটন িশ েক পুনরায় জািগেয় তলেত $40 াবাল ক াে ন ঘাষণা 
কেরেছন। ানীয়, জাতীয় এবং আ জািতক- সম  রকেমর পযটকেক িনউ ইয়ক ট াগত 

জানােনার িত  করায় এই ী , শরৎ এবং শীেতর মরসমু জেুড় েটর সম  অ েল এই 

ক াে েনর মাধ েম পযটেনর আকষণ িলর চার করা হেব।  
  
এই ক াে েনর থম েট িনউ ইয়ক শহেরর গ ব , আকষণ, মেনারম দৃশ  এবং শে র উপর 

হাইলাইট করা হয়। এেত িনউ ইয়ক শহেরর আইকিনক জিনস িল দখােনা হয় যমন ওয়ািশংটন 

(Washington) ায়ার পাক, ময়িনহান (Moynihan) ন হল, টাইমস য়ার (Times Square) এবং 
াচ অফ িলবা ট (Statue of Liberty), যা ািসক া ােডর াপেট সট করা হেয়েছ “New York, 

New York-এর িথম।” িনউ ইয়ক- াইেলর িপৎজা, দ  স াল পাক জ ুএবং চায়নাটাউেন রেয়েছ িনউ 

ইয়ক এর কৃত ছায়ঁার মেতা িবিভ  দৃশ  যমন MTA সাবওেয় ন, Staten আইল া  ফির, ডওেয় 

এবং রােতর আেলাকময় িনউ ইয়ক শহেরর িদগ । েটর িবশাল এবং িবখ াত িশে র নটওয়াক, 



িবেনাদন, খলা, সাং ৃ িত, ব বসা এবং খাদ  রিসকেদর জন  নানা অফািরংেয় েটর সংিম ণ িহসােব 

চােরর মাধ েম িনউ ইয়ক শহেরর ভূিমকা হাইলাইট করা হয়।  
   
গভনেরর শাসেনর মাধ েম পযটন ে  ঐিতহািসক িবিনেয়ােগর ফেল রকড সংখ ায় পযটকরা অথ 
খরচ কেরেছন, যা অথনীিতেত ইিতবাচক ভাব তির কেরেছ, হাজার হাজার কমসং ান তির কেরেছ 

তেব মহামািরর সময় এই ট ব াপকভােব িত  হয়। িনউ ইয়ক ট ধীের ধীের িনেজর 

অথনীিতর িবিভ  সগেম িল খুেল িদে , যােত আবার িভ জটরেদর আম ণ জানােনা যায়। 
মণিপপাসরুা মহামািরর পর ফর একবার যখন বড়ােনার পিরক না তির করেছন, তখন িনউ ইয়ক 
ট চাইেছ অিব রণীয় এক ট ছ ট কাটােত অেনক িবক  সহ িনরাপদ গ ব  িহসােব স াব  

িভ জটররা যন এ ায়ার টেক িবেবচনা কেরন। েটর সব িকছ যখন ধীের ধীের খুলেছ তখন এই 

নতন ক াে েনর মাধ েম েটর সবািধক আকষণীয় গ ব িল হাইলাইট করা হেব, যােত েটর 

পযটন িশ েক ফর জািগেয় তালা যায় এবং অথনীিতেক শ শালী করা যায়।  
 
িনউ ইয়ক টজেুড় থাকা িবিভ  আকষেণর ব াপাের আরও তেথ র জন  দখুন iloveny.com/summer.  
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