
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট কোবিটল িরু্রায় স্ট ালার স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

এম্পায়ার স্টেট প্লাজা কমম্বপ্লক্স কোবিটল সহ, স্টলবজসম্বলটিভ অবিস বিবডিং জর্সাধারম্বণর জর্ে 
িরু্রায়  ুলম্বি জরু্ 18 তাবরম্ব   

  
কোবিটল এিিং এম্পায়ার স্টেট প্লাজা বরটাম্বর্নর বি টুের  

  
70% প্রাপ্তিয়ষ্ক বর্উ ইয়কন িাসী COVID-19 টিকার প্রথম স্ট াজ স্টিম্বয়ম্বের্ িম্বল ভ্রমণ সিংক্রান্ত 

বিবধবর্ম্বষধ তুম্বল স্টর্ওয়া হম্বি  
  

টুের বরজাম্বভন ের্ অর্লাইম্বর্ উিলভে এ াম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 18 বের বা তার ঘবশি বয়সী 70 িতাাংি 
শর্উ ইয়কন বাসী তামের COVID-19 টিকা শসশরমজর প্রথম ঘ াজ ঘেময়মের্, এম্পায়ার ঘেট প্লাজা 
কমমপ্লক্স, োর মমযয শর্উ ইয়কন  ঘেট কযাশেটল এবাং ঘলশজসমলটিভ অ্শিস শবশডাং অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে, 
আগামীকাল 18 জরু্ জর্সাযারমণর জর্য েুর্রায় চালু হমব। উেরন্তু, ঘসামবার, 21 জরু্ কযাশেটমল 
ভ্রমণ েুর্রায় শুরু হমব এবাং এম্পায়ার ঘেট প্লাজার জর্শপ্রয় বশহরঙ্গর্ টুযর বযুবার, 7 জলুাই 
আবার শুরু হমব। টিকা গ্রহণ কমরর্শর্ এমর্ বযশক্তরা ঘি ামরল ঘরাগ শর্য়ন্ত্রণ ও প্রশতমরায ঘকমের 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) শর্মেন শিকা অ্র্ুোয়ী মাস্ক েরার জর্য 
োয়বদ্ধ থাকমবর্।  
  
"শর্উ ইয়কন বাসীরা COVID ভাইরামসর শবরুমদ্ধ কম ার েশরশ্রম কমরমে এবাং এর িমল, ঘেটজমুে 
লযান্ডমাকন  এবাং আকষনণীয় স্থার্গুশল েিনর্াথীমের জর্য েুর্রায় খুলমে। আমরা শর্উ ইয়কন বাসী এবাং 
অ্শতশথমের আমামের সুন্দর ঘেট কযাশেটল এবাং আশ্চেনজর্ক এম্পায়ার ঘেট প্লাজায় শিমর আসায় 
স্বাগত জার্ামত েুলশকত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কযাশেটল অ্সাযারণ ইশতহামস েশরেূণন ঘে ঘকউ 
প্রিাংসা করমত োমর। মহামারীর সময় এর েরজা বন্ধ করা প্রময়াজর্ হমলও, এখর্ সময় এমসমে 
মার্ুষমক তার শবিাল হলগুমলামত স্বাগত জার্ামর্ার।"  
  
বি কোবিটল টুের  
  

• ক র্: ঘসামবার ঘথমক শুক্রবার  
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• সময়: সকাল 10টা এবাং েেুুর  
• ঠিকার্া: কযাশেটমলর ঘেট শিট লশবমত তথয ঘ স্ক  
• সিংরক্ষণ: স্থার্ সীশমত এবাং সাংরক্ষণ সুোশরি করা হয় শকন্তু 10 জমর্র কম 

গ্রুমের জর্য প্রময়াজর্ হয় র্া - এখামর্ অ্র্লাইমর্ শরজাভন  করুর্। 10 জর্ বা 
তার ঘচময় ঘবশি গ্রুমের জর্য, বযবস্থা করমত 518-474-2418 র্ম্বমর কল করুর্  

• কোবিটম্বলর টিকা গ্রহণ কম্বরর্বর্ এমর্ দেনর্াথীম্বদর অভেন্তরীণ ভ্রমম্বণর সময় মাস্ক 
িরম্বত হম্বি  

  
অ্লমবশর্র ঘেট শিট োহামের উেমর বমস শর্উ ইয়কন  ঘেট কযাশেটল 1880 এর েিক ঘথমক 
শর্উ ইয়মকন র জর্য সরকামরর আসর্ শহসামব কাজ কমরমে। ভবর্টি ঊর্শবাংি িতাব্দীর ঘিমষর 
শেমকর স্থােতয জাাঁকজমমকর একটি শবস্ময়, ো 32 বের যমর িক্ত গাথুশর্ শেময় হামত শর্শমনত। 45 
শমশর্মটর সিমরর হাইলাইটগুশলর মমযয আইর্প্রমণতা কক্ষ, গভর্নমরর হল, গভর্নমরর অ্ভযথনর্া কক্ষ, 
শর্উ ইয়কন  হল, ঐশতহাশসক শসাঁশে এবাং ঘখাোই করা কাজ অ্ন্তভুন ক্ত থাকমত োমর।  
  
বির্ামূম্বলে িবহরঙ্গর্ এম্পায়ার স্টেট প্লাজা ভ্রমণ  
  

• ক র্: বুযবার, বৃহস্পশতবার এবাং শুক্রবার  
• সময়: েেুুর 2টা  
• ঠিকার্া: এম্পায়ার ঘেট প্লাজায় েয এগ ঘসন্টার ির েয োরিশমনাং আটন মসর প্রযার্ 

প্রমবিদ্বামরর বাইমর।  
• সিংরক্ষণ: স্থার্ প্রশত টুযমর 25 জমর্র মমযয সীমাবদ্ধ এবাং সিংরক্ষণ প্রম্বয়াজর্ 

- অ্র্লাইমর্ সাংরক্ষণ (শরজাভন) করুর্ এখামর্ বা কল করুর্ 518-474-2418 
র্ম্বমর  

  
45 শমশর্মটর এই টুযমর শবশ্বমামর্র, 98 একমরর কমমপ্লমক্সর হাইলাইট রময়মে, ঘেখামর্ ঘেট সরকার, 
অ্র্র্য স্থােতয এবাং আযুশর্ক শিল্প একই স্থামর্ আমে। ঘকার্ েটুি টুযর একই র্য় এবাং 
হাইলাইটগুশলর মমযয অ্ন্তভুন ক্ত থাকমত োমর েয এগ ঘসন্টার ির েয োরিশমনাং আটন স, প্লাজার প্রযার্ 
প্লযাটিমন, কযাশেটল, রবাটন  আব্রামস শবশডাং ির ল অ্যান্ড জাশেস, কালচারাল এ ুমকির্ ঘসন্টার, 
কশর্নাং টাওয়ার, ঘলশজসমলটিভ অ্শিস শবশডাং এবাং এমজশি শবশডাং, ঘসইসামথ স্মারকগুশল োরা 
অ্র্যমের উৎসগন কমরমে বা তামের জীবর্ শেময়মে তামের সম্মার্ কমর। োরা এই টুযর করমের্ 
তারা এম্পায়ার ঘেট প্লাজা আটন  কামলকির্ সম্পমকন ও জার্মত োরমবর্, ো একটি জাে ুমরর বাইমর 
রাখা ঘেমির বৃহত্তম সরকাশর মাশলকার্াযীর্ আযশুর্ক শিল্প সাংগ্রহ শহসামব েশরশচত।  
  
সাধারণ িবরম্বষিা কার্নালম্বয়র (Office of General Services, OGS) কবমের্ার স্টরাঅোর্ 
স্ট সটিম্বটা িম্বলর্, "শর্উ ইয়কন  ঘেট কযাশেটল এবাং এম্পায়ার ঘেট প্লাজা েেুন ান্ত স্থােতয রত্ন এবাং 
আমরা আবারও জর্গণমক এই শবিাল, ঐশতহাশসক স্থার্গুশল সম্পমকন  অ্মেষণ এবাং ঘিখার জর্য 
শকেু সময় বযয় করার সুমোগ শেমত ঘেমর গশবনত। আমামের জ্ঞার্ী এবাং প্রাণবন্ত টুযর গাই রা শর্উ 
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ইয়মকন র রাজযার্ী িহমর েিনর্াথীমের ঘে চমৎকার শজশর্সগুশল সরবরাহ করমত হমব তার সামথ 
েশরচয় কশরময় শেমত প্রস্তুত এবাং আগ্রহী।"  
  
 সপ্তামহর শেমর্র ভ্রমণ, শবমিষ প্রেিনর্ী এবাং কযাশেটল, এম্পায়ার ঘেট প্লাজা এবাং এম্পায়ার ঘেট 
প্লাজা আটন  কামলকিমর্র ইশতহাস সম্পমকন  আমরা তমথযর জর্য সাযারণ েশরমষবা কােনালময়র 
ওময়বসাইটটি ঘেখুর্।  
  

###  
  
 

আমরা সাংবাে োওয়া োমব এখামর্ www.governor.ny.gov 
শর্উ ইয়কন  ঘেট | এশক্সশকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

file://///otda-smb/otda_shared/ta/translation%20unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/empirestateplaza.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ab9ad7f0-f401ef2d-ab982ec5-0cc47aa8c6e0-cb5d4470c0faf4f6&q=1&e=891a280e-4c69-4a90-9da6-7fda4d7d730a&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESEAD157A4B4949544852586F7006CE75000000000000000000000000000000000

