
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টেয়ার 100% ক্ষমতাম্বত পরু্রায় স্ট ালার স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
রাজ্ে স্টেয়ারগ্রাউম্বের সিম্বেম্বয় জ্র্বপ্রয় ভির্গুবল পরু্রায়  ুলম্বি এিং স্বাস্থ্ে বর্ম্বদন বেকা স্টমম্বর্ 

েলম্বি  
  
স্টেট স্টেয়ার বর্উ ইয়ম্বকন র স্টসরা  াদে ও পার্ীয়, রাইড এিং স্টগমস, জ্াতীয় পারেমনার এিং 

লাইভ এন্টারম্বটইর্ম্বমন্ট এিং কৃবষ বেক্ষা এিং সম্বেতর্তা বিবেষ্ট্েযুক্ত একটি 18 বদর্ িোপী অর্ুষ্ঠার্ 
হম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ 2021 সামের নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টেয়ার স্ট াষণা র্মরমের্, যা 
নসরানর্উমজ 20 আগে স্টেমর্ 6 স্টসমেম্বর পযনন্ত নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টেয়ারগ্রাউমে গ্রীমের স্টেমষর 
উদযাপর্, ক্ষমতা বান়িময় 100 েতাাংে র্রমব এবাং অ্নতনরক্ত নবমেতামদর সামে অ্মর্র্ জর্নিয় 
ভবর্ পরু্রায় খুেমব, স্টযমেতু COVID-19 এর নবরুমে নর্উ ইয়র্ন বাসীরা উমেখমযাগয অ্গ্রগনত 
র্মরমে। রামজযর নববনতন ত স্বাস্থ্য নর্মদন নের্া অ্র্যুায়ী, অ্ভযন্তরীণ স্থ্ার্গুনে িনতটি ভবমর্র মমযয 
অ্াংেগ্রেণর্ারীমদর সামানজর্ভামব দরূত্ব পাের্ র্রার অ্র্ুমনত স্টদওয়ার জর্য ক্ষমতার সীমা সামপমক্ষ 
েমব।  
 
"স্টেট স্টেয়ার নর্উ ইয়মর্ন র নসগমর্চার গ্রীের্ােীর্ সমানি উৎসব, এবাং নর্রাপত্তা নর্মদন নের্া 
অ্র্ুসরণ এবাং আরও স্টবনে স্টোর্মর্ টির্া স্টদওয়ার জর্য আমামদর চেমার্ িমচষ্টার র্েযামণ, 2021 
সামের নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টেয়ার আরও ব়ি এবাং আরও ভাে েমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি 
COVID এর নবরুমে আমামদর উমেখমযাগয অ্গ্রগনতর এর্টি িমাণ, যার েমে সারা স্টদে এবাং সারা 
নবশ্ব স্টেমর্ আরও োজার োজার দেনর্ােী স্টমোর অ্র্র্য আর্ষনণ উপমভাগ র্রমত এবাং নর্উ ইয়র্ন  
যা নদমত পামর তার স্টসরা অ্নভজ্ঞতা অ্জন র্ র্রমত সম্ভব েমব। আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর অ্নভর্ন্দর্ 
জার্াই যারা এটি সম্ভব র্মরমের্, এবাং আনম এই গ্রীমে মযয নর্উ ইয়র্ন  ভ্রমণ র্রমত এবাং আমামদর 
নর্উ ইয়র্ন  নবমেতামদর সমেনর্ র্রমত তামদর উৎসানেত র্রমে র্ারণ আমরা আমামদর অ্েনর্ীনত 
পুর্রায় চােু র্রনে এবাং রাজয জমু়ি নিয় ব়ি  টর্াগুনে নেনরময় আর্নে।"  
  
26 এনিে গভর্নর 50 েতাাংে ক্ষমতাসম্পন্ন স্টেট স্টেয়ার নেনরময় স্টর্ওয়ার স্ট াষণা র্রার 49 
নদমর্, নর্উ ইয়মর্ন র আরও স্টবনে টির্া স্টদওয়া এবাং অ্মর্র্ র্ম র্তুর্ COVID-19 স্টর্মসর সামে 
জর্স্বামস্থ্যর অ্বস্থ্া র্াটর্ীয়ভামব উন্নত েময়মে। এই অ্গ্রগনত স্টেট স্টেয়ারগ্রাউেমর্ অ্মর্র্ অ্ভযন্তরীণ 
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ভবর্ পরু্রায় স্টখাোর জর্য িস্তুত োর্ার সুমযাগ নদময়মে, আরও নবমেতামদর নেমর আসার অ্র্ুমনত 
নদময়মে, এবাং রামজযর স্বাস্থ্য নর্মদন নের্া স্টমমর্ চোর সময় উপনস্থ্তমদর সাংখযা বা়িামর্ার অ্র্ুমনত 
নদময়মে।  
  
আজ স্ট ানষত সম্প্রসানরত স্টেট স্টেয়ার মমেমের অ্যীমর্, আরও নর্উ ইয়র্ন বাসী রামজযর স্টসরা োইভ 
সঙ্গীত এবাং নবমর্াদর্, নমেওময় নবমর্াদর্ রাইে, রৃ্নষ নেক্ষা এবাং সমচতর্তা, স্টসইসামে খাদয এবাং 
পার্ীয় উপমভাগ র্রমত সক্ষম েমব, যার মমযয রময়মে স্টমোর সবমচময় আইর্নর্র্ রন্ধর্ অ্নভজ্ঞতা 
যার মমযয রময়মে নপজ নিট, 25 স্টসমের নর্উ ইয়র্ন  দযু, সমসজ সযােউইচ এবাং ওয়াইর্ 
স্লানে। স্টমোটি 18 নদর্ যমর চেমব, যা এই বানষনর্ অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য দী নতম সময়র্াে, যখর্ ভনতন র 
মূেয অ্র্যার্য বেমরর তুের্ায় র্ম োর্মব।  
  
এখর্ পযনন্ত, নর্ম্ননেনখত স্টেট স্টেয়ার র্র্সাটন  স্ট াষণা র্রা েময়মে, নর্উ ইয়র্ন  এক্সনপনরময়ন্স স্টেমজর 
স্টেনভ পার্ন  মমে যোযে দরূমত্বর জর্য ব়ি র্র্সাটন  অ্র্ুনষ্ঠত েমে, এবাং স্টোটগুনে স্টেনভ স্টর্ামটন  
অ্র্ুনষ্ঠত েমে:  

• স্টোর্যাে, শুেবার, 20 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• র্াস, শুেবার, 20 আগে রাত 8টায়  
• 98 নেনগ্রস, েনর্বার, 21 আগে দপুুর 2টায়  
• র  ্ যাট, েনর্বার, 21 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• ব্রাদাসন অ্সবর্ন, রনববার, 22 আগে, রাত 8টা  
• নবেপ নব্রগস, স্টসামবার, 23 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব।  
• েমরর্ার, স্টসামবার, 23 আগে, রাত 8টা  
• োয়ার স্টেইটস নেগযানস, মঙ্গেবার, 24 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• স্টের্, মঙ্গেবার, 24 আগে, রাত 8টায়  
• আরইও নিেওয়াগর্, বুযবার, 25 আগে রাত 8টায়  
• নি েগ র্াইট, বৃেিনতবার, 26 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• স্টবে নবভ স্টদমবা, বৃেিনতবার, 26 আগে, রাত 8টায়  
• নসোর স্টস্লজ, শুেবার, 27 আগে দপুুর 2টায়  
• স্টমনেসা এমেনরজ, শুেবার, 27 আগে রাত 8টায়  
• নভমক্সর্ অ্যাে স্টগ্রট স্টোয়াইট, েনর্বার, 28 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• স্টর্ায়া সাইরাস, রনববার, 29 আগে দপুুর 2টায়  
• সাউেসাইে জনর্ অ্যাে দয অ্যাসবনর জরু্স, রনববার, 29 আগে, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• ড্রপনর্র্ মারনেস, রনববার, 29 আগে রাত 8টায়  
• পযাট র্ুর্, স্টসামবার, 30 আগে দপুুর 2টায়  
• গ্রযােসার্, স্টসামবার, 30 আগে সন্ধযা 7টায়  
• ওর্ নরজ বময়জ, মঙ্গেবার, 31 আগে দপুুর 2টায়  
• স্টেেেমন, মঙ্গেবার, 31 আগে রাত 8টায়  
• নের্া ইের্, বযুবার, 1 স্টসমেম্বর দপুরু 2টায়  



 

 

• ব্লু অ্ময়োর র্াল্ট, বুযবার, স্টসমেম্বর 1, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• নমনর্ েমাস স্টর্ নর্ময় োরনেপ, বৃেিনতবার, 2 স্টসমেম্বর, সময় পমর স্ট াষণা র্রা েমব  
• আমেে েযার্ার, শুেবার, 3 স্টসমেম্বর দপুুর 2টায়  

  
বরাবমরর মত, িদনেনত খামামরর িাণীরা নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নষ নেমের সামে তরুণ এবাং তরুণ-হৃদময়র 
পনরচয় র্নরময় স্টদমব। 2021 সামের পুর্র্ন নেত রাজয স্টমোয় রৃ্নষ িনতমযানগতায় নর্ম্ননেনখত 
নবভাগগুনে অ্ন্তভুন ক্ত র্রা েমব:  

• োমা  
• োগে  
• দগু্ধজাত গবানদ পশু  
• মাাংমসর গবানদ পশু  
• স্ট া়িা (সীনমত)  
• চারুর্ো িদেনর্ী  

  
জর্িনত টিমর্ট 3 মানর্ন র্ েোর, 12 বেমরর র্ম বয়সী নেশুমদর নবর্ামূমেয িমবোনযর্ার স্টদওয়া 
েয়। অ্াংেগ্রেণর্ারীমদর স্বাস্থ্য নবভামগর COVID-19 স্বাস্থ্য নর্মদন নের্া অ্র্সুরণ র্রমত েমব যা 
অ্র্ুষ্ঠামর্র সময় র্াযনর্র। স্টমোর টিনর্ট নবেয় এবাং অ্নতনেমদর জর্য নর্নদনষ্ট নর্য়মমর নবষময় 
আমরা নবস্তানরত মযয জেুাইময়র মমযয স্ট াষণা র্রা েমব এবাং স্টেমটর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নর্মদন নের্ার 
সামে পনরবতন র্ সামপমক্ষ। আমরা তমেযর জর্য অ্র্গু্রে র্মর নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টমোর ওময়বসাইমট 
যার্।  
  
কৃবষ বিভাম্বগর (Department of Agriculture) কবমের্ার বরোডন  এ. িল িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন র 
রৃ্ষর্ এবাং উৎপাদর্রা রামজযর স্টয স্টর্ার্ নেমের মমতা র্ম ারভামব ক্ষনতগ্রস্ত েময়নেে নর্ন্তু র্নরে 
নর্উ ইয়মর্ন র মমতা স্টিাগ্রামমর সোয়তায় খাবার স্টযাগাম়ি এবাং অ্ভাবী স্টোর্মদর খাবার স্টপমত 
সাোযয র্মরনেে। স্টমোটি আমামদর রামজযর রৃ্নষর উদযাপর্ এবাং আনম জানর্ স্টয এই বেমরর 
উদযাপর্ অ্র্যবামরর মমতা েমব র্া।"  
  
স্টেট স্টেয়ার বডম্বরক্টর ট্রয় ওয়াের্ার িম্বলম্বের্, "আমরা আমামদর ভবর্গুনে পুর্রায় খুেমত এবাং 
আরও নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ তামদর রাষ্ট্রীয় স্টমোয় স্বাগত জার্ামত স্টপমর উচ্ছ্বনসত। এই বেমরর স্টমো 
এর্ েতাব্দীর এই সাংর্ট স্টেমর্ পুর্রুোমরর জর্য আমরা সবাই স্টয র্ম ার পনরশ্রম র্মরনে তার 
িমাণ েমব এবাং এটি অ্মর্র্ নদর্ স্টেমর্ আমামদর দী ন ইনতোমসর স্টসরা স্টমো েমব।"  
  
স্টসম্বর্টর রে্াম্বেল স্টম িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টেয়ার এর্টি গুরুত্বপূণন সাাংসৃ্কনতর্ ঐনতেয এবাং 
আপমেমট এখামর্ অ্মর্মর্র জর্য এর্টি অ্নবশ্বাসয অ্েননর্নতর্ চাের্ উভয়ই। আমামদর সম্প্রদায়গুনে 
গত বের অ্মর্র্ দরূ পযনন্ত এর্টি বন্ধ স্টমোর তরমঙ্গর িভাব অ্র্ুভব র্মরনেে। আনম খুব খুনে 
স্টয আমরা এর্টি টির্ার্রমণর সীমায় স্টপ ৌঁমেনে যা আমামদর নর্রাপমদ স্টমোর উপনস্থ্নত বা়িামর্ার 
অ্র্ুমনত স্টদয়। আনম সবার সামে স্টসখামর্ স্টদখা েওয়ার অ্মপক্ষায় রময়নে।"  
  

https://nysfair.ny.gov/


 

 

অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "মযয নর্উ ইয়র্ন  এবাং রামজযর বানর্ অ্াংে 
টির্াবৃনে এবাং COVID স্টর্স হ্রাস র্রার জর্য এর্নিত েময়মে। এর েমে, আনম উপযুক্ত মমর্ র্নর 
স্টয বানসন্দারা এর্টি রাষ্ট্রীয় স্টমো উপমভাগ র্রমত সক্ষম যা বৃেত্তর ক্ষমতার অ্র্ুমনত স্টদয়। স্টগ্রট 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টেয়ার এর্টি বানষনর্ োইোইট এবাং আমামদর এোর্ার এর্টি অ্েননর্নতর্ 
উপাদার্।"  
  
সংসদ সদসে আল োইপ িম্বলর্, "রাজয স্টমো এর্টি গ্রীের্ােীর্ ঐনতেয যা িজন্ম োের্ র্মরমে। 
পনরবার এবাং বনু্ধমদর সামে এর্সামে র্াটামর্া সমময়র আর্ন্দ এবাং সম্প্রদাময়র উদযাপমর্র সামে 
এটি এর্টি নবমেষ সময়। আজমর্র স্ট াষণাটি স্বাভানবর্ অ্বস্থ্ায় নেমর আসার স্টচময় স্টবনে অ্েনবের্ 
র্মর। এর অ্েন এই সম্প্রদাময়র জর্য নর্রাময়। এর অ্েন েে অ্মপক্ষা র্রার মমতা নর্েু।"  
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