
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/8/2021 গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মুখ্ে 450 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর "পর্ নটর্ হেরত আম্বর্া, চাকবর 

হেরত আম্বর্া" সি নিোপী পুর্রুদ্ধার পোম্বকজ হ াষণা কম্বরম্বের্ 

 

হ াষণাটটর সময় আন্তজনাবতক সীমার্া পুর্রায় খ্ুম্বল হেওয়ার সমম্বয়র সাম্বি বমম্বল র্ায় 

  

সি নাবিক ক্ষবতগ্রস্ত পর্ নটর্ কমীম্বের জর্ে এককালীর্ পবরম্বোম্বির জর্ে 100 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার 

  

পর্ নটর্ চাকবরোতাম্বের পুর্রায় কমী বর্ম্বয়াগোম্বর্ উৎসাব ত করম্বত 100 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার অর্ুোর্ 

  

কর্ম্বভর্ের্ হসন্টার ও হ াম্বটম্বল অর্ুষ্ঠাম্বর্র জর্ে 25 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার; বিবিক ও 

অভেন্তরীণ প্রচার প্রম্বচষ্টার জর্ে অবতবরক্ত 25 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

200 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ত্রাণ হপ্রাগ্রাম দ্বারা ম ামারীর টিক পূম্বি ন িা চলাকালীর্ শুরু 

করা িেিসার জর্ে সেল কু্ষদ্র িেিসা পুর্রুদ্ধার হপ্রাগ্রাম সম্প্রসারণ করম্বত বিবিমালা 

অগ্রসর করার অঙ্গীকার 

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্, আন্তজনাথিক্ সীমার্া পুর্রায় খুকল হেওয়ার এক্ই সমকয়, থর্উ 

ইয়ক্ন হেকের সর্ নাথিক্ ক্ষথিগ্রস্ত পর্ নের্ ক্মীকের সমি নর্, হেকের পর্ নের্ থিল্প পুর্রুজ্জীথর্ি 

ক্রা, এর্ং ম ামারীর ঠিক্ পূকর্ ন র্া চলাক্ালীর্ সমকয় শুরু ক্রা র্যর্সার সমি নকর্, 450 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর এক্ঠে সাথর্ নক্ "পর্ নের্ হেরি আকর্া, চাক্থর হেরি আকর্া (Bring Back 

Tourism, Bring Back Jobs)" সর্ নর্যাপী পুর্রুদ্ধার পযাকক্জ হ াষণা ক্করকের্। 

 

গভর্ নর হ াক্ল হ াষণাঠে ক্করকের্ থমউজজয়াম অে র্যাচারাল থ থিকি (Museum of Natural 

History), হসখাকর্ িার সাকি র্ুক্ত  কয়কের্ আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন (I LOVE NY), থর্উ ইয়ক্ন 

েকরভার (NY Forever), পর্ নের্ ও র্যর্সাথয়ক্ হগাষ্ঠীর প্রথিথর্থিরা, এর্ং এক্ই সাকি পর্ নের্ 

থিকল্পর ক্মীকের প্রথিথর্থিত্বক্ারী শ্রথমক্ হগাষ্ঠী। হপ্রাগ্রাকমর পযাকক্জঠে ক্মীকের স ায়িা 

প্রোর্, কু্ষদ্র র্যর্সাকয় থর্থর্কয়াগ এর্ং হেি ও থর্শ্বর্যাপী হভাক্তা-হক্জিক্ প্রচাকরর মািযকম এই 

থিল্পকক্ পুর্রুজ্জীথর্ি ক্রার এক্ঠে র্হুমুখী পন্থার প্রথিথর্থিত্ব ক্কর। 

 



"আমাকের পর্ নের্ থিল্প থর্উ ইয়ক্নকক্ র্াথক্কের হিকক্ র্া পৃিক্ ক্কর িার সারমম নকক্ 

প্রথিথর্থিত্ব ক্কর। আমাকের পর্ নের্ থিল্প ও ক্মীরা থেকর র্া আসকল থর্উ ইয়ক্ন থেকর আসকি 

পারকর্ র্া," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাকের হেকির িীষ ন 450 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 

পুর্রুদ্ধার পযাকক্জঠে শুিু পর্ নের্ থিকল্পর ক্মীকের  ুকর ো াঁড়াকি সা ার্য ক্কর র্া, র্রং কু্ষদ্র 

র্যর্সা ও হভর্ুয পুর্রায় খুলকি সা ার্য ক্কর। থর্কশ্বর প্রথি আমাকের র্ািনা পথরষ্কার: থর্উ ইয়ক্ন 

থেকর আসকে এর্ং আমরা েুই  াি খুকল আপর্াকের স্বাগি জার্াজি।" 

 

থর্উ ইয়ক্ন হেকের পর্ নের্ অি নর্ীথিকি হক্াথভড-19 এর অি ননর্থিক্ প্রভার্ মারাত্মক্; 2019 

সাকল থিল্পঠে 10ঠের মকিয এক্ঠে চাক্থর সমি নর্ ক্করকে এর্ং 100 থর্থলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হর্থি 

অি ননর্থিক্ প্রভার্ সৃঠি ক্করকে। গি র্ের, আন্তজনাথিক্ ভ্রমণ থেল 2019 এর িুলর্ায় 86 

িিাংি ক্ম, এর্ং অভযন্তরীণ ভ্রমণ 37 িিাংি হ্রাস হপকয়কে, র্ার েকল সরাসথর র্যকয় প্রায় 55 

িিাংি হলাক্সার্ এর্ং অি ননর্থিক্ প্রভাকর্ প্রায় 50 িিাংি পির্  কয়কে। 

 

প্রিুযত্তকর, গভর্ নর হ াক্ল আজকক্ অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন পর্ নের্ এর্ং আথিকিয়িা খাকি হর্ক্ার 

ক্মীকের এর্ং থর্পকে িাক্া র্যর্সা সমি নকর্, হর্ঠে ম ামারীর পূকর্ ন থর্উ ইয়কক্নর িৃিীয়-র্ৃ ত্তম 

থিল্প থেল; এইসর্ অথি গুরুত্বপূণ ন ক্মীকের পুর্রায় ক্াকজ থর্কয়াগ োকর্র প্রকণাের্া প্রোকর্; 

এর্ং হেকের পর্ নের্ ও আথিকিয়িা আক্ষ নকণর চাথ ো র্ৃজদ্ধ শুরু ক্কর থেকি এক্ঠে সাথর্ নক্ 

হক্ৌিল হ াষণা ক্করকের্। 

 

100 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার পর্ নটর্ কমী পুর্রুদ্ধার ত বিল 

পযাকক্জঠের প্রিম অংি সর্ নাথিক্ ক্ষথিগ্রস্ত পর্ নের্ এর্ং আথিকিয়িা থিল্প খাকি হসই থর্উ 

ইয়ক্নর্াসীকের সমি নর্ ক্কর, র্ারা হিষ  কয় র্াওয়ার আকগ গি সপ্তা  পর্ নন্ত র্থি নি হেডাকরল 

হর্ক্ারত্ব র্ীমার আওিায় থেকলা এর্ং র্ারা এখকর্া উপাজনর্ সমূ্পণ নরূকপ পুর্রুদ্ধার ক্রকি 

পাকরথর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে থডপােনকমন্ট অে হলর্ার (Department of Labor) এক্ক্ালীর্ 

পথরকিাকির জর্য পর্ নের্ খাি থিকল্প 36,000 জর্ হর্াগয ক্মীকক্ 2,750 মাথক্নর্ ডলার ক্কর 

প্রোর্ ক্রকর্। উপর্ুক্ত থর্উ ইয়ক্নর্াসীর সাকি সরাসথর হেক্সে র্া ইকমইকল হর্াগাকর্াগ ক্রা  কর্। 

 

মাবকনর্ র্ুক্তরাম্বের হলিার হসম্বেটাবর মাটটন ওয়ালে িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর 

হর্িৃত্বািীকর্, থর্উ ইয়ক্ন  ল অথি প্রকয়াজর্ীয় ত্রাণ অি ন েরজার র্াইকর ক্ম নজীর্ী মাথক্নর্কের 

 াকি হপৌৌঁোকর্ার আেি নস্বরূপ। থর্উ ইয়কক্নর অগ্রগামী পন্থা ভাকলা হর্িকর্র, মিযথর্ত্ত চাক্থর 

হেরি থর্কয় আসকর্, এর্ং এঠে এমর্ এক্ঠে থিল্প থেথরকয় আর্কর্ র্া আমাকের অি নর্ীথি পুর্রায় 

খুকল হেওয়ার জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন।" 

 

100 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার কাম্বজ-হেরত-আর্ার অর্ুোর্ হপ্রাগ্রাম 

পযাকক্জঠের থিিীয় অংি র্ক্িা ক্রা  কয়কে আথি নক্ ত্রাণ প্রোকর্র মািযকম চাক্থর ও মুর্াো 

 ারাকর্া পর্ নের্ র্যর্সাগুথলকক্ পুর্রায় ক্মী থর্কয়াগোকর্ উৎসাথ ি ক্রা। উপর্ুক্ত পর্ নের্ 

র্যর্সাগুথল িাকের শ্রথমক্ খরচ হমোকি থর্র্ুক্ত ক্রা হর্ে প্রথি র্িুর্ পূণ নক্ালীর্ ক্ম নচারীর জর্য 

5,000 মাথক্নর্ ডলার পর্ নন্ত, র্া হর্ে প্রথি র্িুর্ খণ্ডক্ালীর্ ক্ম নচারীর জর্য 2,500 মাথক্নর্ ডলার 

অর্ুোর্ লাকভর হর্াগয  কর্। পূণ ন সুথর্িা লাকভর জর্য, চাক্থরোিাকের েয় মাকস চাক্থর র্ৃজদ্ধ 

র্জায় রাখকি  কর্। চাক্থর র্ৃজদ্ধর থভথত্ত  কর্ হমাে চাক্থরর সংখযা, থর্কিষ র্যজক্ত ক্ম নচারী র্য়, 



এর্ং হর্ র্যর্সাগুথল হক্াথভড-19 এর ক্ারকণ সর্ নাথিক্ ক্মী  ারাকর্ার হলাক্সার্ প্রেি নর্ ক্রকি 

পারকর্ িাকের অগ্রাথিক্ার প্রোর্ ক্রা  কর্। হপ্রাগ্রাম-সম্পথক্নি ইকমইল অযালাকেনর জর্য সাইর্ 

আপস  আকরা িিয উপলভয এখাকর্। 

 

বমট ইর্ বর্উ ইয়কন অর্ুোর্ হপ্রাগ্রাম্বম 25 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

হপ্রাগ্রামঠে র্িুর্ র্যর্সা-হক্জিক্ ভ্রমণ সৃঠি ও সমি নকর্ হভর্ুয এর্ং ইকভকন্ট মকর্াকর্াগ প্রোর্ 

ক্রকর্। ভ্রমকণর এই সাথর্ নক্ পন্থাঠে রাকি িাক্া, খার্ার এর্ং ক্ম নক্াকণ্ডর জর্য র্যর্সা ও 

ক্র্কভর্ির্ ভ্রমণক্ারীকের খরকচর অভযাসকক্ থচথিি ক্কর। থমে ইর্ থর্উ ইয়ক্ন (Meet in New 

York) হপ্রাগ্রামঠে ক্র্কভর্ির্ হসন্টার ও ক্র্োকরন্স হেসগুথলকক্ আকরা ইকভন্ট, ভ্রমণক্ারীর 

র্যয়কৃ্ি অি ন এর্ং থর্উ ইয়ক্ন হেকে ক্ম নসংস্থার্ হেরি আর্ার জর্য অর্ুোর্ থেকয় সা ার্য 

ক্রকর্। উপর্ুক্ত হভর্ুয ও িাকের অংিীোর ইকভন্ট হ াকেলগুথল থমঠেং আকয়াজক্কের র্ুথক্ং 

থেকি োড় থেকি পাকর র্া সমূ্পণ ন র্যর্সার জর্য ক্ক্ষ ব্লক্ ক্কর থেকি পাকর, অর্ুোর্ এমর্ 

োকড়র থক্েু অংকির ভিুনথক্ প্রোর্ ক্রকর্। উপর্ুক্ত র্যর্সা ও ইকভকন্টর র্যাপাকর আকরা িিয 

উপলভয এখাকর্। 

 

আই লাভ বর্উ ইয়কন বিবিক প্রচার কোম্বেইম্বর্ 25 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

হভাক্তা-মুখী বর্থশ্বক্ পর্ নের্ প্রচারণা ক্যাকম্পইর্ঠে অভযন্তরীণ ও আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারীকের 

জর্য এক্ঠে র্িুর্ আমন্ত্রণ জার্ায়, আই লাভ থর্উ ইয়ক্নকক্ (I LOVE NY) এর থর্েযমার্ প্রচার 

প্রকচিাকক্ অথিথরক্ত অভযন্তরীণ ও আন্তজনাথিক্ র্াজাকর সম্প্রসাথরি ক্রকি হেয়। ক্যাকম্পইকর্ 

অন্তভুনক্ত িাক্কর্ ব্রডক্াে ও থডজজোল উপাোর্ র্া থর্উ ইয়ক্ন হেেকক্ থর্কশ্বর হসরা ভ্রমণ 

গন্তর্য থ কসকর্ প্রচার ক্রকর্, হর্খাকর্ ভ্রমণক্ারীকের এর এক্ঠে অংি  কয় িারা র্া ভাকলার্াকস 

িা খুাঁকজ হর্ওয়ার জর্য এখাকর্ আসকি উৎসাথ ি ক্রা  কর্। 

  

ম ামারীর টিক পূম্বি ন িা চলাকালীর্ সমম্বয় শুরু করা িেিসার সমি নম্বর্ 200 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার 

কু্ষদ্র র্যর্সাকয়র প্রথি থর্উ ইয়ক্ন হেকের অঙ্গীক্ার আকরা র্লর্ৎ ক্রকি, গভর্ নর হ াক্ল 2022 

সাকলর জার্ুয়াথর মাকস থর্উ ইয়ক্ন হেকের আইর্সভার হসিকর্ ম ামারীর ঠিক্ পূকর্ ন র্া 

চলাক্ালীর্ সমকয় শুরু ক্রা র্যর্সার সমি নকর্ 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হপ্রাগ্রাম বিথরর 

জর্য থর্থিমালা উপস্থাপকর্র হ াষণা প্রোর্ ক্করকের্। অগ্রগামী উকেযাগঠে কু্ষদ্র ও অথি কু্ষদ্র 

র্যর্সাকয়র র্ৃ ত্তর অন্তভুনজক্তর জর্য হেকের হক্াথভড-19 পযাকেথমক্ স্মল থর্জকর্স থরক্ভাথর 

গ্রান্ট হপ্রাগ্রাকম (Pandemic Small Business Recovery Grant Program) থর্েযমার্ 800 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার র্যর্ ার ক্কর িরুণ র্যর্সাকক্ সমি নর্ ক্রকর্ র্ারা অর্যিায় থর্েযমার্ হেে ও 

হেডাকরল হপ্রাগ্রাকমর ত্রাকণর জর্য উপর্ুক্ত  কিা র্া। 

 

পযাকেথমক্ স্মল থর্জকর্স থরক্ভাথর গ্রান্ট হপ্রাগ্রামঠে এখর্ পর্ নন্ত অিযন্ত সেল  কয়কে, থর্উ 

ইয়ক্ন হেের্যাপী প্রায় 20,000ঠে কু্ষদ্র ও অথি কু্ষদ্র র্যর্সাকক্ 325 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হর্থি 

প্রোর্ ক্রা  কয়কে। 19,000 এর হর্থি অর্ুোর্ প্রাপ্তরা েি র্া িার ক্ম ক্ম নচারীর র্যর্সা, 83 

িিাংি সংখযাল ু এর্ং মথ লা-মাথলক্ার্ািীর্ র্যর্সা এন্টারপ্রাইজ, এর্ং গড় অর্ুোর্ ি থর্ল 

প্রায় 17,000 মাথক্নর্ ডলার। থর্থিমালাঠে হপ্রাগ্রাকমর এক্ঠে সম্প্রসারকণর প্রথিথর্থিত্ব ক্রকর্ র্াকি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ftourism-return-work-grant-program&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70b0885a969e4f5a45bf08d9a2f37c19%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637719989065869675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=L6JPV7exGaDX5Gfp3A4VUtTNeX%2B8IJU1HmNamwd8qTw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmeet-new-york-grant-program&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70b0885a969e4f5a45bf08d9a2f37c19%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637719989065879637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Jlj6NWNqycrEeDgKe2yeeufyi8ZVD5TgdZXTXy2zbdk%3D&reserved=0


হর্সর্ কু্ষদ্র ও অথি কু্ষদ্র র্যর্সা পূকর্ ন হেে ও হেডাকরল হপ্রাগ্রাকমর মািযকম ম ামারীর ত্রাকণর 

জর্য অর্ুপর্ুক্ত থেকলা, িাকের অন্তভুনক্ত ক্রা র্ায়। 

  

বর্উ ইয়কন হেট বডপাটনম্বমন্ট অে হলিাম্বরর (Department of Labor, DOL) কবমের্ার 

রিাটন বরয়ারডর্ িম্বলর্, "পর্ নের্ থিল্প শুিু থর্উ ইয়ক্ন হেকের এক্ঠে অথি গুরুত্বপূণ ন 

অি ননর্থিক্ চালক্ র্য়, র্রং এঠে থর্উ ইয়ক্নকক্ ভ্রমকণর জর্য োরুণ জায়গা র্ার্ায় র্া থক্েু িার 

মকিয এক্ঠে। ম ামারীঠে আমাকের পর্ নের্ থিকল্প হর্ ক্াঠির্য একর্কে িার স্বীকৃ্থি প্রোকর্র জর্য 

এই গভর্ নর হ াক্কলর প্রিংসা ক্রথে। সাথর্ নক্ উকেযাগঠে আমাকের পর্ নের্ থিল্প পুর্জীথর্ি ক্রা 

এর্ং এই জর্স্বাস্থয সঙ্ককে সরাসথর ক্ষথিগ্রস্ত ক্মীকের স ায়িার জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন।" 

  

এোয়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) প্রিার্ পবরচালর্া 

কম নকতনা এিং বর্ি না ী হডপুটট কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "পর্ নের্ থর্উইয়ক্ন 

হেকের বর্থচত্রযময় অি নর্ীথির এক্ঠে মুখয অংি। থর্কশ্বর র্ার্া প্রাকন্ত হিকক্ আসা 

ভ্রমণক্ারীকের আমরা র্াকি সক্ল েুেনান্ত আক্ষ নণ, ইকভন্ট এর্ং অথভজ্ঞিা প্রোর্ ক্রকি পাথর 

িা থর্জিি ক্কর এঠে এক্াথিক্ থিকল্প চাক্থর ও র্যর্সাকক্ সমি নর্ ক্কর। আমাকের অি ননর্থিক্ 

ভথর্ষযকির থর্ক্াি ও হেক্সইিার জর্য পর্ নেকর্র হেরি আসা অথি জরুথর, এর্ং র্িুর্ এই 

উকেযাগগুথল থর্পকে িাক্া থিল্পঠেকক্ পুর্রুজ্জীথর্ি ক্রকি আমাকের সা ার্য ক্রকর্।" 

 

এোয়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট ও পর্ নটম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক রস 

বড. হলবভ িম্বলর্, "র্খর্ থর্উ ইয়ক্ন হেে পর্ নের্ থিকল্পর সাকি অংিীোথরত্ব ক্কর িখর্ এঠে 

এক্ই অপ্রথিকরািয সমাকর্ি  য়। গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র হ াথষি সামথগ্রক্ প্রকচিাঠে, 

অথর্স্মরণীয় েুঠে ক্াোকি আসা আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারী হিকক্ শুরু ক্কর জরুথর থিল্প ইকভকন্ট 

হর্াগ থেকি আসা র্যর্সায়ী পর্ নন্ত, সক্ল িরকর্র ভ্রমণ র্ৃজদ্ধ ক্রকর্। এোড়াও হপ্রাগ্রামঠে হেকের 

অিুলর্ীয় পর্ নের্ থিকল্পর সমি নকর্ সা ার্য ক্রকর্ র্াকি ক্কর এঠে থর্শ্বমাকর্র গ্রা ক্ হসর্া এর্ং 

অিুলর্ীয় অথিথি অথভজ্ঞিা প্রোর্ ক্রকি পাকর।" 

  

বর্উ ইয়কন হেট কাউন্সিল অর্ েে আটনম্বসর (New York State Council on the Arts, 

NYSCA) বর্ি না ী পবরচালক মারা মারু্ষ িম্বলর্, "NYSCA থর্উ ইয়কক্ন আন্তজনাথিক্ পর্ নের্ 

পুর্রুজ্জীথর্ি ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর অঙ্গীক্াকরর প্রিংসা ক্রকে, আমাকের অসািারণ 

থিল্প ও সাংসৃ্কথিক্ প্রথিষ্ঠার্, সংস্থা ও সর্ িরকর্র স্থার্ হখালা আকে এর্ং থর্শ্বকক্ স্বাগি জার্াকি 

আকরক্র্ার প্রস্তুি। সাংসৃ্কথিক্ পর্ নেকর্র হেরি আসা থর্উ ইয়কক্নর অিুলর্ীয় থিল্প ও সংসৃ্কথির 

খািকক্ িজক্ত প্রোর্ ক্রকর্ হর্ক িু এঠে িার িারণক্ষমিা পুর্গ নির্ ক্রকে, এক্াথিক্-র্েকরর 

পুর্রুদ্ধার প্রজিয়া থর্রাপকে শুরু ক্রকে এর্ং আমাকের অি নর্ীথিকক্ িজক্তিালী ক্রকে। র্খর্ 

থিল্প সমৃদ্ধ  য় - থর্উ ইয়ক্ন হর্র্ উড়কি পাকর!"  

  

বর্উ ইয়কন হেট কাউন্সিল অর্ েে আটনম্বসর প্রিার্ কোম্বিবরর্ বর্ম্বকালস িম্বলর্, "আমরা 

আজ আমাকের র্হু প্রিীথক্ষি মাইলেলক্ উের্াপর্ ক্রথে ক্ারণ হক্াথভড-19 থর্স্তার হরাি 

ক্রকি 20 মাস র্ন্ধ িাক্ার পর হেকের সীমার্া খুকল হেওয়া  কি। থর্উ ইয়ক্ন  ল থিকল্পর 

সমাি নক্, এর্ং থর্উ ইয়কক্নর আইক্থর্ক্ আক্ষ নণ, সাংসৃ্কথিক্ হর্াঙ্গর, এর্ং প্রিার্ সড়ক্ র্যর্সায় 

পর্ নেক্কের পুর্রায় স্বাগি জার্াকর্া  ল আমাকের হেকের থচন্তািীল স্বাস্থয ও থর্রাপত্তা 



প্রকোক্কলর েলােল। থর্উ ইয়ক্ন ভ্রমকণর সময় এখর্ই, এর্ং আমরা থিকল্পর এই আক্ষ নণীয়, 

বর্থচত্রযময় এলাক্ার সাকি থর্খুাঁি সামঞ্জসয র্জায় হরকখ আমাকের অি ননর্থিক্ পুর্রুদ্ধার 

সমি নর্ ও র্ৃজদ্ধর জর্য আমাকের হেকের প্রথিজিয়ািীল হর্িৃকত্বর প্রথি কৃ্িজ্ঞ।" 

  

বর্উ ইয়কন হেট টয েবরজম অোডভাইজবর কাউন্সিম্বলর (Tourism Advisory Council) 

প্রিার্ ন্সেবের্ বর্ম্বকালাস িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর সীমার্া আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারীকের জর্য 

পুর্রায় খুকল র্াকি, গভর্ নকরর আজকক্র হ াথষি সমি নর্ পযাকক্জঠে হেকের অি নর্ীথির চালক্ 

থ কসকর্ পর্ নের্ থিকল্পর ভূথমক্া চলমার্ রাখকি সা ার্য ক্রকর্। আমরা ভাগযর্ার্ হর্ গভর্ নর 

হ াক্ল পর্ নের্ থিল্পকক্ হর্াকের্ এর্ং থিথর্ ভাকলা সমকয় এর্ং এখর্ ক্ঠির্ সমকয় আমরা র্খর্ 

র্র্াথয়ি উেযকম পুর্গ নিকর্র হচিা ক্রথে এই সমকয়ও আমাকের সাকি আকের্।" 

  

বসম্বর্টর হ াম্বস এম. হসরাম্বর্া িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর পর্ নের্ থিকল্প উকেখকর্াগয থর্থর্কয়াগ 

এক্াথিক্ খাকির জর্য অথি জরুথর লাইেলাইর্ প্রোর্ ক্রকর্ হর্মর্ হরস্েুকরন্ট, হ াকেল, 

পারেথম নং আেনস এর্ং সাংসৃ্কথিক্ সংস্থা। র্খর্ আমরা আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারীকের আমাকের 

হেকে পুর্রায় স্বাগি জার্াজি, এই ভ্রমণক্ারীরা হক্াথভড-19 হিকক্ আমাকের অি ননর্থিক্ 

পুর্রুদ্ধাকর এক্ঠে গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রকর্, এর্ং অথি জরুথর এই সমকয় ক্মী ও 

র্যর্সাগুথলকক্ সমি নর্ ক্রার জর্য আমাকের সর্থক্েু ক্রকি  কর্। এক্ঠে সমৃদ্ধ পর্ নের্ থিকল্পর 

গুরুত্ব হর্াোর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ অকর্ক্ ির্যর্াে।" 

  

বসম্বর্টর অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "ম ামারীর পূকর্ ন, থর্উ ইয়কক্নর পর্ নের্ থিল্প থেকলা 

এক্ঠে অি ননর্থিক্ পাওয়ার াউজ র্া হেের্যাপী 800,000 ক্ম নসংস্থার্ সৃঠি ক্রকিা এর্ং প্রথি 

র্ের থর্থলয়র্ থর্থলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অি ননর্থিক্ ক্ার্ নিম বিথর ক্রকিা, থক্ন্তু আন্তজনাথিক্ 

সীমার্া র্কন্ধর র্জজরথর্ ীর্  ের্ায় এর্ং ভ্রমণ প্রায় পুকরা র্ন্ধ ক্কর হেওয়া পুকরা থিল্প ও িার 

ক্মী র্াথ র্ীর জর্য এক্ঠে থর্িাল িাক্কা থেকলা। হর্ক িু সীমার্া পুর্রায় খুকল র্াকি এর্ং মার্ুষ 

ভ্রমণ ক্রার জর্য থর্রাপে ভার্কে, পর্ নের্ থিকল্প থর্পকে িাক্া কু্ষদ্র র্যর্সায়ী ও িাকের ক্মী 

র্াথ র্ীর জর্য ত্রাণ জরুথর প্রকয়াজর্ র্াকি িারা থর্কজর পাকয় ো াঁথড়কয় আকরক্র্ার 

ভ্রমণক্ারীকের জর্য িাকের েুয়ার খুকল থেকি পাকর। আথম অথি জরুথর এই থিকল্পর ক্াকে র্াকি 

আকরক্র্ার হেকের থর্ক্াি ও ক্ম নসংস্থার্ সৃঠির ইজঞ্জর্  কয় উিার জর্য প্রকয়াজর্ীয় িজক্তসম্পে 

িাকক্ র্া থর্জিি ক্রকি গভর্ নর হ াক্কলর হর্িৃকত্বর প্রিংসা ক্রথে, এর্ং আথম প্রথিঠে খাকির 

কু্ষদ্র র্যর্সার ক্াকে র্াকি অথি জরুথর ম ামারী পুর্রুদ্ধার অর্ুোর্ িাকক্ িা থর্জিি ক্রকি 

িার হর্িৃকত্বর প্রিংসা ক্রথে। হেকের 800 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পযাকেথমক্ স্মল থর্জকর্স 

থরক্ভাথর গ্রান্ট হপ্রাগ্রাম হেের্যাপী  াজার  াজার র্যর্সার লাইেলাইর্  কয়কে, থক্ন্তু এখর্ 

পর্ নন্ত আমাকের সম্প্রোকয়র থক্েু র্িুর্ির কু্ষদ্র র্যর্সাকক্ িাকের প্রকয়াজর্ীয় ও প্রাপয 

সা াকর্যর সুকর্াগ প্রথিকরািক্ারী থক্েু সীমার্দ্ধিা রকয়কে। আমাকের হেকের আকরা কু্ষদ্র র্যর্সা 

র্াকি জরুথর অর্ুোর্ হপ্রাগ্রাকমর সুকর্াগ পায়, হেকের আইর্সভায় র্াকি এই ক্াণ্ডজ্ঞার্ সম্পন্ন 

র্যর্স্থাঠে দ্রুি পাি  কয় র্ায় িা থর্জিি ক্রকি আথম গভর্ নর হ াক্কলর সাকি ক্াজ ক্রার জর্য 

উনু্মখ।" 

  

অোম্বসেবলম্বমোর ডোবর্ম্বয়ল ও’ডম্বর্ল িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর ম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকর 

এক্ঠে প্রাণর্ন্ত পর্ নের্ থিল্প অিযার্িযক্ীয়। েুযথরজম, পাক্নস, আেনস অযাে হোেনস 



হডকভলপকমকন্টর (Tourism, Parks, Arts, and Sports Development) অযাকসম্বথল ক্থমঠের 

প্রিার্ থ কসকর্, আথম হেকখথে পর্ নের্ থক্ভাকর্ জােু র হিকক্ শুরু ক্কর থিকয়োর ও হ াকেল, 

হরস্েুকরন্ট, এর্ং পথরর্ র্ র্যর্স্থা পর্ নন্ত স্থার্ীয় অি নর্ীথির সক্ল হক্ষকত্র অর্োর্ রাকখ। "পর্ নের্ 

হেরি আকর্া" পুর্রুদ্ধার পযাকক্জঠে সর্ আমূকল পথরর্িনর্ ক্কর থেকর্। এঠে ক্মী ও 

র্যর্সাগুথলকক্ অথি প্রকয়াজর্ীয় আথি নক্ স ায়িা প্রোর্ ক্রকর্ এর্ং এক্ই সাকি সমূ্পণ ন থিকল্পর 

থর্রাপে প্রিযার্িনর্ ত্বরাথিি ক্রার জর্য এক্ঠে হরাডমযাপ প্রোর্ ক্রকর্। আথম গভর্ নর 

হ াক্লকক্ আগামী অকর্ক্ থের্ ও র্েকরর জর্য আমাকের পর্ নের্ থিল্পকক্ পুর্গ নির্ ও 

পুর্রুজ্জীথর্ি ক্রকি িার হর্িৃকত্বর জর্য ির্যর্াে জার্াই।" 

  

অোম্বসেবলম্বমোর চাল নস বড. েল িম্বলর্, "র্খর্ আমরা ম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকর ক্াজ 

ক্রথে, আমাকের এঠে থর্জিি ক্রকি  কর্ হর্ হক্ার্ও থিল্প র্াকি র্াে র্া পকড়। েযাকের্ 

আইলযােকক্ সমি নর্ ও সৃজর্িীল ও সািারণ র্ুজদ্ধর সমািার্ র্যর্ ার ক্কর আমাকের পর্ নের্ 

থিকল্পর পুর্রুদ্ধাকর স ায়িার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যর্াে।" 

  

মোর্ াটর্ িম্বরার (Manhattan Borough) হপ্রবসম্বডন্ট হগইল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, 

"থর্শ্বমাকর্র থিল্প ও সংসৃ্কথির অথভজ্ঞিার সুকর্াগ থর্উ ইয়কক্ন পর্ নেক্কের আকৃ্ি ক্কর, এর্ং 

আথম িার হর্িৃত্ব, অংিীোথরত্ব এর্ং আমাকের ি করর হক্িীয় খাকি থর্থর্কয়াকগর জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর প্রথি কৃ্িজ্ঞ। হেকের থর্থর্কয়াগ র্িুর্ ক্মী থর্কয়াগ োর্ক্ারী কু্ষদ্র র্যর্সা ও 

অলাভজর্ক্ সংস্থাকক্ অর্ুোর্ প্রোর্ ক্কর চাক্থর র্ৃজদ্ধ ক্রকর্, ক্র্কভর্ির্ ও ক্র্োকরন্স 

হসন্টাকর প্রকণাের্া অি নাথয়ি ক্রকর্, এর্ং হসরা েুঠের গন্তর্য থ কসকর্ থর্উ ইয়কক্নর ব্রযােকক্ 

সম্মুকখ ও হক্কি অযার্ার জর্য এক্ঠে বর্থশ্বক্ ক্যাকম্পইর্ শুরু ক্রকর্। থর্উ ইয়কক্নর অি ননর্থিক্ 

পুর্রুদ্ধাকর এঠে এক্ঠে অথি জরুথর সময় হর্ক িু আমাকের েুঠের হমৌসুম আসন্ন।" 

  

বরম্বটইল, হ ালম্বসল অোন্ড বডপাটনম্বমন্ট হোর ইউবর্য়ম্বর্র (Retail, Wholesale and 

Department Store Union, RWDSU) হপ্রবসম্বডন্ট স্টযয়াটন অোপলিাম িম্বলর্, "RWDSU-র 

অকর্ক্ হর্থি সেসয হক্াথভড-19 ম ামারীর মকিয হেকের প্রলথম্বি পর্ নেক্ হ্রাকসর েকল  ণ্টার 

অভার্ র্া চাক্থরর সমূ্পণ ন অভাকর্র সমসযায় পকরকে। এয়ারলাইর্ থিকল্প আমাকের সেসযরা 

থর্কিষভাকর্ ক্ষথিগ্রস্ত  কয়কে। পর্ নের্ হ্রাকসর েকল ক্ষথিগ্রস্ত ক্মীকের স ায়িা ক্রা আমাকের 

হেে পুর্রায় খুকল হেওয়ার জর্য এক্ঠে প্রকয়াজর্ীয় উপাোর্।" 

  

32BJ সাবভনস এমপ্লবয়জ ইন্টারর্োের্াল ইউবর্য়ম্বর্র (Service Employees 

International Union, SEIU) হপ্রবসম্বডন্ট কাইল ব্র্োগ িম্বলর্, "পর্ নের্ থর্উ ইয়কক্নর এক্ঠে 

অথি জরুথর অি ননর্থিক্ ইজঞ্জর্, এর্ং এর িজক্ত প্রোর্ ক্কর ক্মীরা র্ারা ম ামারী চলাক্ালীর্ 

র্যাপক্ ক্ষথিগ্রস্ত  কয়কে। অথি গুরুত্বপূণ ন এই খাি এর্ং খাকির হমরুেণ্ড হর্সর্ ক্মী িাকের 

হক্জিক্ পুর্রুদ্ধার থর্কয় গভর্ নকরর অঙ্গীক্াকরর েকল আমরা অিযন্ত আর্জিি। আমাকের 

অি ননর্থিক্ থেকর আসার হক্ষকত্র আজকক্র হ াষণা এক্ঠে উকেখকর্াগয মাইলেলক্ এর্ং 

ক্কিার পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নর্াসীর জর্য এঠে অি নপূণ ন ত্রাণ।" 

  

বর্উ ইয়কন হ াম্বটল হেডস কাউন্সিম্বলর হপ্রবসম্বডন্ট বরচ মাম্বরাম্বকা িম্বলর্, "2020 সাকলর 

মাচন মাকস হক্াথভড-19 এর ক্ারকণ র্খর্ থর্উ ইয়ক্ন িােডাউে ক্কর হেওয়া  য়, হক্উ ক্ল্পর্া 



ক্রকি পাকরথর্ হর্ প্রায় েুই র্ের পকরও আমাকের  াজার  াজার পর্ নের্ ক্মী হর্ক্ারকত্ব ভুগকি 

িাক্কর্ এর্ং এখর্ িাকের হেডাকরল সুথর্িাও হর্ই। গভর্ নর হ াক্ল ও পর্ নের্ থিল্প পুর্রায় 

খুলকি ও ক্মীকের পুর্রায় থর্কয়াগ থেকি হেে প্রেত্ত ক্কয়ক্ি থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 

ক্লযাকণ, এইসর্ ক্মীরা অর্কিকষ েুঠের হমৌসুকমর জর্য থক্েু আিা ক্রকি পাকর। পথরক্ল্পর্াঠে 

লাখ লাখ হর্ক্ার থর্উ ইয়ক্ন র্াসীর আথি নক্ েুকভনাগ ক্মাকর্ এর্ং এক্ই সাকি পর্ নের্ থিকল্পর জর্য 

এক্ঠে সজিয় চাক্থর ও থর্ক্াকির পি বিথর ক্রকর্।" 

  

ব্রুকবলর্ হিাটাবর্ক গাম্বডনম্বর্র (Brooklyn Botanic Garden) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্ি না ী 

কম নকতনা আবদ্রয়ার্ হিম্বর্ম্বপ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থসঠের সাংসৃ্কথিক্ সংস্থাগুথল র্হুথের্ িকর 

সৃজর্িীল মািযাক্ষ নকণর অংি র্া সারা থর্শ্ব, হেি ও অঞ্চল হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন থসঠেকি আকৃ্ি 

ক্কর। এই ভ্রমণক্ারীরা লাখ লাখ ভাকলা হর্িকর্র চাক্থর বিথর ক্কর, র্ার মকিয এক্ই সংস্থাগুথল 

রকয়কে, এর্ং ক্র থভথত্তর জর্য অথি জরুথর। র্থেও আমরা ম ামারী  ালক্া  কয় আসার পর 

পুর্রায় খুকল হেওয়ার পর স্থার্ীয় ভ্রমণক্ারী ও সেসযপকের মজর্ুি হেরি আসা হেকখথে, গি 

গ্রীকে আমরা থর্উ ইয়ক্ন থসঠের র্াইকর ভ্রমণক্ারীকের অভার্ হর্াি ক্করথে। পর্ নের্ থিল্পকক্  ুকর 

ো াঁড়াকি সা ার্য ক্রার জর্য িার র্ৃ ৎ, র্হুমাজত্রক্ ও র্ুজক্তসঙ্গি পথরক্ল্পর্ার জর্য, এর্ং 

ব্রুক্থলর্ হর্াোথর্ক্ গাকডনকর্র মকিা স্থাকর্ সংসৃ্কথি (এর্ং উেযার্গি হসৌির্ ন!) উপকভাগ ক্রার 

জর্য থর্উ ইয়ক্ন থসঠেকি ভ্রমণক্ারীকের থেথরকয় একর্ ব্রুক্থলর্কক্ সুরথক্ষি ও এখাকর্ ভাকলা 

চাক্থর র্ৃজদ্ধর জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্কলর প্রথি কৃ্িজ্ঞ।" 

  

েোম্বটর্ আইলোন্ড হচোর অে কমাম্বস নর (Staten Island Chamber of Commerce) 

হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা বলন্ডা ব্র্াউর্ িম্বলর্, "ম ামারী থর্উ ইয়ক্ন থসঠের 

অি নর্ীথিকক্ ভীষণ ক্ষথিগ্রস্ত ক্করকে, থর্কিষ ক্কর পর্ নের্ ও আথিকিয়িা খািকক্। েযাকের্ 

আইলযাে হচম্বার অে ক্মাস ন গভর্ নর হ াক্লকক্ র্িুর্ পর্ নের্ অি নায়কর্ িার অঙ্গীক্াকরর জর্য 

ির্যর্াে জার্াকি। র্থি নি পর্ নের্ র্যয় এর্ং এই খাি িারা সৃি চাক্থর ি করর পুর্রুদ্ধাকরর থর্িাল 

অংি  কর্।" 

  

বর্উ ইয়কন বসটট এিং হকাোবর্র (NYC & Company) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্ি না ী 

কম নকতনা হেড বডক্সর্ িম্বলর্, "আমরা পর্ নের্ ও ইকভন্ট থিকল্প র্িুর্ িজক্তসম্পে প্রোর্ ও এর 

ত্বরাথিি পুর্রুদ্ধার সমি নকর্ গভর্ নর হ াক্কলর মকর্াকর্াকগর প্রিংসা ক্রথে। র্খর্ আমরা 

আমাকের হেে ও ি কর ভ্রমণক্ারী ও ইকভন্ট থেথরকয় আর্ার ক্াজ ক্রথে, িখর্ চাক্থর, র্যয়, 

ক্র সংগ্র  ও অি ননর্থিক্ প্রকণাের্াও এর সাকি আসকর্। থর্উ ইয়ক্ন থসঠের পর্ নের্ এর্ং 

আথিকিয়িা সম্প্রোকয়র পক্ষ হিকক্, আমরা হেকের সাকি আকরা সমকর্ি ক্াজ ক্রা এর্ং 

সক্ল থর্উ ইয়ক্নর্াসীর সুথর্িার জর্য ভ্রমণক্ারী অি নর্ীথিকক্ পুর্রায় সমূ্পণ নরূকপ হেরি আর্া 

থর্জিি ক্রকি উনু্মখ।" 

  

বর্উ ইয়কন হেট  সবপটাবলটট অোন্ড টয েবরজম অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Hospitality & 

Tourism Association) হপ্রবসম্বডন্ট মাকন ডর িম্বলর্, "আজকক্ র্খর্ পর্ নের্ থিল্প 

আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারীকের 20 মাকসর হর্থি সময় পর প্রিমর্াকরর মকিা স্বাগি জার্াকি, 

থিল্পঠে হেকের িৃিীয়-র্ৃ ত্তম থিল্প, পর্ নেকর্র প্রথি হেকের আথি নক্ সমি নর্ সম্পকক্ন গভর্ নর 

হ াক্কলর হ াষণায় আপ্লুি," র্কলর্ থর্উ ইয়ক্ন হেে  সথপোথলঠে অযাে েুযথরজম 



অযাকসাথসকয়িকর্র হপ্রথসকডন্ট মাক্ন ডর। "হ াকেলগুথলকি ক্মী থেথরকয় আর্কি থর্কর্থেি 

অি নায়র্ প্রকণাের্া হিকক্ শুরু ক্কর থমঠেং পথরক্ল্পর্াক্ারীকের ক্র্কভর্ির্ র্যর্সা োড় 

প্রোর্ক্ারী অর্ুোর্ পর্ নন্ত, এইসর্ই ম ামারী িারা ধ্বংসপ্রাপ্ত এক্ঠে থিকল্পর জর্য অথি 

প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্। র্খর্ আমরা থর্কশ্বর হসরা পর্ নের্ গন্তর্যকক্ পুর্গ নিকর্র ক্াজ ক্কর র্াজি 

িখর্ গভর্ নর হ াক্কলর েরূেৃঠির জর্য আমরা িার প্রিংসা ক্রথে।" 

  

কুইি হচোর অে কমাম্বস নর (Queens Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা টমাস হজ. হগ্রচ িম্বলর্, "গি 20 মাকসর ধ্বংসর্কজ্ঞর পর আমাকের কু্ষদ্র 

র্যর্সাগুথলর গভর্ নর হ াক্কলর হ াথষি হপ্রাগ্রামঠেরই প্রকয়াজর্ থেকলা। আমরা এঠে সম্পন্ন 

ক্রার জর্য িার প্রকচিার প্রিংসা ক্রথে।" 

  

টাইমস স্কয়ার অোলাম্বয়ম্বির (Times Square Alliance) হপ্রবসম্বডন্ট টম  োবরস িম্বলর্, 

"আজকক্ আমরা থর্শ্বকক্ োইমস স্কয়ার ও থর্উ ইয়ক্ন থসঠেকি পুর্রায় স্বাগি জার্াকি হপকর 

আর্জিি র্াকি ক্কর িারা প্রথি সপ্তাক  োইমস স্কয়াকর  ুরকি আসা 1.6 থমথলয়র্ মার্ুকষর সাকি 

হর্াগ থেকি পাকর।2019 সাকলর থভসা উপাত্ত অর্ুর্ায়ী, আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারীরা োইমস স্কয়াকর 

631 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার র্যয় ক্করকে এর্ং আমাকের র্যর্সাগুথল অিীর আগ্রক  িাকের থেকর 

আসার অকপক্ষা ক্রকে, এর্ং অকপক্ষারি অর্স্থায় োইমস স্কয়াকর অথি প্রচথলি পর্ নের্ 

সংিান্ত র্যর্সা এর্ং হসই সাকি গি হেড় র্েকর র্যাপক্ ক্ষথিগ্রস্ত আমাকের কু্ষদ্র এর্ং র্যর্সা 

ভ্রমণ সংিান্ত থিকল্পর র্যর্িার্ পূরকণ অযালর্াথর্র সমি নকর্র র্যাপাকর জার্কি হপকর আমরা 

আর্জিি। " 

  

হগ্রটার বর্উ ইয়কন হচোর অে কমাম্বস নর (Greater New York Chamber of Commerce) 

হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা মাকন জোবে িম্বলর্, "গভর্ নকরর পর্ নের্ ও অি ননর্থিক্ 

পুর্রুদ্ধার পযাকক্কজর লক্ষয সঠিক্। থর্উ ইয়ক্নকক্ হক্াথভড ম ামারী হিকক্ সমূ্পণ ন পুর্রুদ্ধার 

ক্রকি; আমাকেরকক্ জর্স্বাস্থয ও থর্রাপত্তার জর্য হর্সর্ থিল্প ও কু্ষদ্র র্যর্সাকক্ 

র্ািযিামূলক্ভাকর্ র্ন্ধ ক্কর হেওয়া  কয়থেল িাকের সা ার্য ক্রকি  কর্। পর্ নের্-থভথত্তক্ 

র্যর্সাকি (হর্মর্ হরস্েুকরন্ট, খুচরা হ াকেল, থর্কর্াের্, সাংসৃ্কথিক্ সংস্থা ও ক্র্কভর্ির্ হসন্টার) 

প্রকণাের্া প্রোর্ র্ুজক্তসঙ্গি র্াকি ক্কর িারা িাকের অথি প্রকয়াজর্ীয় র্িুর্ ক্ম নচারী থর্কয়াগ 

থেকি পাকর।আমরা পর্ নের্ খাকি ক্ম নচারী র্ৃজদ্ধ ক্রকি পারকর্া হক্র্ল ক্াকজ থেরকি ইিুক্কের 

প্রকণাের্া অি ন প্রোকর্র মািযকমর র্াকি ক্কর আমরা থর্রথি হিকক্ হেরি আসকি পাথর। 

থর্িঃসকিক  পযাকক্জঠে আমাকের পুর্রুদ্ধাকর সা ার্য ক্রকর্।থর্উ ইয়ক্নকক্ বর্থশ্বক্ভাকর্ 

"পথরষ্কার ও থর্রাপে সড়ক্ থর্কয় র্যর্সার জর্য প্রস্তুি" থ কসকর্ প্রচাকর সা ার্য ক্রকি গভর্ নর 

হ াক্কলর সাকি ক্াজ ক্রার জর্য আমরা উনু্মখ। আজকক্র হ াথষি পযাকক্জঠে থর্িঃসকিক  

আমাকের বর্থশ্বক্ ভার্মূথিন পুর্িঃস্থাপর্া সা ার্য ক্রকর্ এর্ং আমরা হর্সর্ র্যর্সা ও র্াগথরক্ 

হর্িার প্রথিথর্থিত্ব ক্থর িাকের অকর্কক্র জীথর্ক্া উন্নি ক্রকর্।" 

  

অোলাম্বয়ি ের ডাউর্টাউর্ বর্উ ইয়ম্বকনর (Alliance for Downtown New York) 

হপ্রবসম্বডন্ট হজবসকা লোবপর্ িম্বলর্, "পর্ নেকক্রা থর্উ ইয়কক্ন থভড় ক্কর আমাকের জােু র, 

ব্রডওকয় হিা হেখকি এর্ং আমাকের থর্জস্ব উৎপাথেি হরস্েুকরন্ট ও হোক্াকর্ খার্ার হখকি ও 



হক্র্াক্াো ক্রার জর্য। এইজর্য এসর্ অর্র্য র্যর্সা ও সাংসৃ্কথিক্ রকে থর্থর্কয়াগ ক্রা এর্ং 

পর্ নের্কক্ হেরি আর্া আমাকের পুর্রুদ্ধাকরর জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন।" 

  

বর্উ ইয়কন হেট টয েবরজম ইন্ডাবি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Tourism Industry Association) 

হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা রিাটন হপ্রাম্বভাে িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল সমকয়র 

প্রকয়াজর্ সমািার্ ক্রকের্ এর্ং এক্ই সাকি ভথর্ষযৎ সেলিার প্রকণাের্া প্রোর্ ক্রকের্। 

পযাকক্জঠে হগাষ্ঠীগি ও আন্তজনাথিক্ ভ্রমণ থেথরকয় আর্কি উদ্দীপর্া প্রোর্ ক্রকর্ এর্ং এক্ই 

সাকি কু্ষদ্র র্যর্সাকক্ ঠেকক্ িাক্কি এর্ং চাক্থর  াথরকয় থর্পকে পড়াকের সমি নর্ 

ক্রকর্।সমি নকর্র এর হিকক্ হর্থি সাথর্ নক্ ও হক্ৌিলগি পথরক্ল্পর্া ক্ল্পর্া ক্রা ক্ঠির্, এর্ং িার 

েরূেথি নিা ও েরূেৃঠির জর্য আমাকের ির্যর্াে গভর্ নর হ াক্কলর প্রাপয।" 

  

বর্উ ইয়কন বসটট  সবপটাবলটট অোলাম্বয়ম্বির (NYC Hospitality Alliance) বর্ি না ী 

পবরচালক অোন্্ডরু বরন্সজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর হরস্েুকরন্ট ও বর্িজীর্কর্র থিল্প এমর্ খােয 

ও েৃিয প্রোর্ ক্কর র্া স্থার্ীয় স্বাে ও থর্কশ্বর থর্থভন্ন স্থাকর্র সংসৃ্কথির প্রথিথর্থিত্ব ক্কর। 

েুভনাগযর্িি, পর্ নেকর্র উপর অথি থর্ভনরিীল এই কু্ষদ্র র্যর্সার অকর্ক্গুথল ম ামারীর পুকরা 

সময় মারাত্মক্ভাকর্ ক্ষথিগ্রস্ত  কয়কে, এর্ং এইজর্যই পর্ নেকর্র অি ননর্থিক্ পুর্রুদ্ধাকর িার 

থর্থর্কয়াগ ও সমি নকর্র জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্কলর প্রিংসা ক্রথে। এঠে আমাকের আ ার, 

পার্, র্ৃিয, সাংসৃ্কথিক্ স্থার্ ও চাক্থরকক্ িজক্তিালী ক্রকর্।" 

  

োিম্বপাটন ওয়াকনাস ন ইউবর্য়র্ হলাকাল 100 (Transport Workers Union Local 100) এর 

হপ্রবসম্বডন্ট টবর্ উটাম্বর্া িম্বলর্, "ক্মীকের জর্য এঠে োরুণ খর্র। সার্ওকয়, থিকয়োর পর্ নন্ত 

র্াস র্াত্রা, োইমস স্কয়াকর ডার্ল-হডক্ার েুযর, র্া হসন্ট্রাল পাকক্ন হ াড়ার গাথড়কি চড়া, র্াই হ াক্ 

র্া হক্র্, আমরা আকরক্র্ার আমাকের েুেনান্ত ি র সেকে হেখাকি প্রস্তুি। আমরা শুিু থর্উ 

ইয়ক্নকক্ চালর্া ক্থর র্া, থর্উ ইয়কক্নর জর্য আমরা পুকরা থর্শ্বকক্ চালর্া ক্থর।" 

  

মোর্ াটর্ হচোর অে কমাম্বস নর (Manhattan Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বডন্ট ও 

প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা হজবসকা ওয়াকার িম্বলর্, "র্িুর্ উকেযাগগুথল আমাকের 

পুর্রুদ্ধাকরর অথি গুরুত্বপূণ ন সমকয় হর্ওয়া  কলা। কু্ষদ্র র্যর্সা সমি নকর্ এর্ং সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নর্াসীর চাক্থর থর্ক্াকি আমাকের অর্িযই থর্কশ্বর এক্ র্ম্বর পর্ নের্ গন্তর্য থ কসকর্ 

আমাকের অর্স্থার্ পুর্রায় অজনর্ ক্রকি  কর্। ির্যর্াে গভর্ নর হ াক্ল িা ক্রার জর্য এক্ঠে 

থচন্তািীল হরাডমযাপ প্রোর্ ক্রার জর্য।" 

  

পাটনর্ারবেপ ের বর্উ ইয়কন বসটটর (Partnership for New York City) হপ্রবসম্বডন্ট ও 

প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা কোিবরর্ ওয়াইল্ড িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল র্িার্িই সাংসৃ্কথিক্ 

প্রথিষ্ঠাকর্ আকরা থর্থর্কয়াগ এর্ং হসই সাকি ম ামারী চলাক্ালীর্ পর্ নের্ র্কন্ধর েকল সর্ নাথিক্ 

ক্ষথিগ্রস্ত খুচরা থর্িয়, খােয হসর্া, আর্াসর্ এর্ং থর্কর্াের্ খািকক্ অগ্রাথিক্ার থেকির্। এই 

থিল্পগুথল ি করর অি নর্ীথির 9 িিাংি, থক্ন্তু ি কর চাক্থরর 20 িিাংিকক্ প্রথিথর্থিত্ব ক্কর।" 
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