
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা একক ড াজ টিকাকরম্বের 70% ড  ৌঁছাম্বর্ার স্বীকৃবিস্বরূ  রাম্বজের লোন্ডমাকন গুবল 
র্ীল এিং ড ার্াবল রম্বে আম্বলাবকি করার এিং রাজে জমু্ব়ে আি িাবজ প্রদেনম্বর্র ড াষো 

কম্বরম্বছর্  
  

13-টি রাম্বজের লোন্ডমাকন  র্ীল এিং ড ার্াবল রম্বে আম্বলাবকি করা হম্বি  
  

আি িাবজর প্রদেনবর্ রাি 9:15 এ শুরু হম্বি রাজে জমু্ব়ে COVID-19 এর মাইলফলম্বক ড  ৌঁছাম্বর্ার 
উদযা র্ স্বরূ   

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 15 জরু্ নর্উ ইয়মকন র 70 শতাাংশ 
প্রাপ্তবয়ষ্কমের COVID-19 টিকার প্রথম ঘ াজ পাওয়ার উেোপর্ নিমেমব রাজয জমু়ে ল্যান্ডমাকন গুনল্ 
র্ীল্ এবাং ঘোর্ানল্ আমল্ায় আমল্ানকত করা িমব। এই আমল্াকেজ্জা ো়োও, রাত 9:15 ঘথমক শুরু 
কমর রাজয জমু়ে েশটি োইমে আতেবানজর প্রেশনমর্র আময়াজর্ করা িমব।  
  
"472 নের্ আমগ, এো ঘবাঝা অ্েম্ভব নেল্ ঘে নর্উ ইয়মকন র 70 শতাাংশ প্রাপ্তবয়ষ্ক এই েমময়র 
মমযয তামের প্রথম COVID টিকা ঘপময় োমবর্। ো মমর্ িময়নেল্ ঘবশ নকেু বের ল্াগমব, তা এক 
বেমরর কম েমময় েম্পন্ন করা িময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েখর্ আমরা নর্মষযাজ্ঞা তুমল্ 
ঘর্ওয়া এবাং আমামের পুর্কন নিত স্বাভানবক অ্বস্থা পরু্রায় শুরু করার উেোপর্ করনে, তখর্ 
আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেমের অ্পনরিােন কমীমের কম ার পনরশ্রমমর কথাও নিন্তা করনে এবাং আমরা 
োমের িানরময়নে তামের স্মরণ করনে। নর্উ ইয়কন বােীরা েব েময় কম ার নেমল্র্, নকন্তু এই গত 
বের প্রমাণ কমরমে ঘে তারা প্রকৃতই কতো কম ার। আপর্ামের কম ার পনরশ্রম ো অ্জন র্ কমরমে 
তার জর্য আপর্ামের, নর্উ ইয়কন বােীমের, অ্নভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
এই COVID মাইল্ফল্মক ঘপ ৌঁোমর্ার েম্মামর্ আজ রামত, 15 জরু্, নর্ম্ননল্নখত ল্যান্ডমাকন গুনল্ র্ীল্ 
এবাং ঘোর্ানল্ আমল্ায় আমল্ানকত করা িমব:  
  

• এম্পায়ার ঘেে নবনডাং  
• ওয়ার্ ওয়াডন  ঘে  ঘেন্টার (One World Trade Center)  
• গভর্নর মানরও এম. কুওমমা নিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  
• কসু্কইজমকা নিজ (Kosciuszko Bridge)  
• এইি. কাল্ন মযাককল্ ঘেে ইউনর্ভানেনটি অ্ফ নর্উ ইয়কন  (SUNY) ভবর্  



 

 

• রাষ্ট্রীয় নশক্ষা ভবর্  
• আল্মে  ই. নস্মথ ঘেে অ্নফে নবনডাং (Alfred E. Smith State Office 

Building)  
• ঘেে ঘফয়ারগ্রাউন্ডে - ঘমইর্ ঘগে এবাং এক্সমপা ঘেন্টার  
• র্ায়াগ্রা জল্প্রপাত (Niagara Falls)  
• "োঙ্কনল্র্ ঘ ল্ামর্া রুজমভল্ট" মযয-িা ের্ নিজ  
• গ্রযান্ড ঘেন্ট্রাল্ োনমনর্াল্ - পারনশাং স্কয়ার ভায়া াক্ট  
• অ্যাল্মবনর্ আন্তজন ানতক নবমার্বন্দর ঘগেওময় (Albany International Airport 

Gateway)  
• MTA LIRR - ঘপর্ ঘেশমর্ ইে এন্ড ঘগেওময়  

  
আজ, 15 জরু্, রাত 9:15 নমনর্মে শুরু িময় রাজয জমু়ে নর্ম্ননল্নখত স্থার্গুনল্মত আতশবানজ 
অ্র্ুনিত িমব:  
  
Albany  
Empire State Plaza  
Albany, NY 12228  
  
Binghamton  
Binghamton University M Lot  
4400 Vestal Parkway E  
Vestal, NY 13850  
  
Jones Beach  
Jones Beach State Park  
1 Ocean Parkway  
Wantagh, NY 11793  
  
Lake Placid  
Lake Placid Club  
Lake Placid, NY 12946  
  
New York City  
New York Harbor  
  
Niagara Falls  
Niagara Falls State Park  
Goat Island Road  
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Niagara Falls, NY 14303  
  
Nyack  
Memorial Park  
4 Depew Ave.  
Nyack, NY 10960  
  
Rochester  
Rochester Dome Arena  
2695 E. Henrietta Rd  
Henrietta, NY 14467  
  
Syracuse  
NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd   
Syracuse NY 13209  
  
Utica  
Downtown Utica  
100 Whitesboro Street  
Utica, NY 13502  
  

###  
  
 

আমরা োংবাে পাওয়া োমব এখামর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়কন  ঘেে | এনক্সনকউটিভ ঘিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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