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অভািগ্রস্ত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের স ায়তা প্রোর্ করার জর্ে গভর্ নর হ াচুল ছুটির হেলর্া, 

হকাি এিং সু্কম্বল িেি ার্ ন সামগ্রী সংগ্র  অবভর্াম্বর্র উম্ববাধর্ কম্বরর্  

  

বিম্বসের 9 রাজেিোপী অবভর্ার্ শুরু  ম্বে  

  

হপ্রবরত পোম্বকজগুবল এম্পায়ার হেি প্লাজাম্বত গৃ ীত  ম্বি  

  

হেলর্া অবভর্াম্বর্র ফ্লায়ার এোম্বর্ উপলব্ধ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর বাথষ নক্ রাজযবযাপী ছুটির দার্র্র অথভযার্ যা থর্উ ইয়ক্ন জরু্ে 

অভাবী পথরবারগুথলর্ক্ উপকৃ্ত ক্রর্ব তা থির্েম্বর 9 হির্ক্ শুরু  র্ব বর্ল হ াষণা ক্র্রর্ছর্। ছুটির 

দার্র্র মরশুম চলাক্ালীর্ েম্প্রদার্য়র েংগঠর্গুর্লার্ক্ ে ায়তা ক্রর্ত মার্ুর্ষর ক্াছ হির্ক্ র্তুর্ 

হমােক্থব ীর্ হেলর্া, হক্াি ও সু্কর্ল বযব ায ন োমগ্রী চাওয়া  র্ে।  

  

"থর্উ ইয়ক্নবােীর্দর জর্য এের্ আর্গর হচর্য় হবথি গুরুত্বপণূ ন পরস্পর্রর হদোর্িার্া ক্রা ছুটির 

মরশুর্মর েময়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "ম ামারী হির্ক্  াথরর্ক্র্ ইিা অবথি, আমার্দর 

েটঠরি থর্উ ইয়ক্নবােীরা এই বছর ভীষণ ক্ষ্ট হভাগ ক্র্রর্ছর্ এবং তাই আমার্দর েবাইর্ক্ 

এক্ত্রিত  র্ত  র্ব আমার্দর মর্িয যারা েব হচর্য় হবথি ভাগয ীর্, তার্দর হদোর্িার্া ক্রার 

জর্য। আথম প্রথতটি থর্উ ইয়ক্নবােীর্ক্ উৎো  প্রদার্ ক্থর থর্উ ইয়র্ক্নর বাথষ নক্ হেলর্া এবং 

হক্াি অথভযার্র্ দার্ ক্রার জর্য, যার্দর পর্ে তা ক্রা েম্ভব, যা রাজয জরু্ে থিশুর্দর মুর্ে 

 াথে হ ািার্ব, উষ্ণ, আর্ন্দময় ছুটি উদযাপর্ ক্রর্ত তার্দর ে ায়তা ক্র্র।  

  

অথ ে অব হজর্ার্রল োথভনর্েে (Office of General Services) বযবো প্রথতষ্ঠার্র্র ও 

বযত্রিবর্গ নর পে হির্ক্ হমােক্থব ীর্ হেলর্া, হক্াি ও সু্কর্ল বযব ায ন োমগ্রী প্রদার্র্র জর্য রাজয 

জরু্ে থবথভন্ন ড্রপ-অ  স্থার্ থর্ি নারণ ক্র্রর্ছ; েংগ ৃীত োমগ্রী থর্উ ইয়র্ক্নর েুথবিা-বত্রিত 

েম্প্রদার্য়র পথরবারগুলীর মর্িয থবতরণ ক্রা  র্ব। োমাত্রজক্ দরূত্ব এবং  যান্ড েযাথর্িাইজার্রর 

প্রর্বিাথিক্ার ে  যারা দার্ হছর্ে যার্বর্ তার্দর থর্রাপত্তা থর্ত্রিত ক্রর্ত হক্াথভি-19 

হপ্রার্িাক্ল স্থাথপত িাক্র্ব। মাস্ক পরা আবিযক্  র্ব।  

  

ড্রপ-অ  স্থার্গুর্লা থর্ম্নরূপ:  

  

• আলর্েি ই. ত্রিি থবত্রডং, 80 োউি হোয়ার্ থিি, আলর্বথর্  

• এম্পায়ার হেি প্লাজা হমইর্ ক্র্র্ক্াে ন, এম্পায়ার হেি প্লাজা, অযালর্বথর্  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FToy_Drive_Flyer_2021.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce663dcb08c584e38607908d9ba701918%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637745813000874174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pqOCF2vMehuwxb3sLY0bvI9PvdpZJJTlv14gdKLva7E%3D&reserved=0


• ক্রথর্ং প্লাজা, এম্পায়ার হেি প্লাজা, আলর্বথর্  

• এর্জত্রি থবত্রডংে 1,2,3,4 - এম্পায়ার হেি প্লাজা, আলর্বথর্  

• রবািন আব্রামে থবত্রডং  র লয অযান্ড জাথেে এম্পায়ার হেি প্লাজা, আলর্বথর্  

• হোয়ার্ থিি থবত্রডং, হক্ার 2 অযান্ড হক্ার 3, এম্পায়ার হেি প্লাজা, অযালর্বথর্  

•  াথরমযার্ ক্যাম্পাে থবত্রডং 5, 6, 7, 7A, 8, 12  যাথরমযার্ ক্যাম্পাে, 1220 ওয়াথিংির্ 

অযাথভথর্উ, আলর্বথর্  

• হির্ এইক্ থবত্রডং, 40 র্ি ন পাল ন থিি, আলর্বথর্  

• 50 উওল  হরাি, অযালর্বথর্  

• 625 ব্রিওর্য়, অযালর্বথর্  

•  যাম্পির্ প্লাজা, 38-40 হেি থিি, অযালর্বথর্  

• 44  লযান্ড অযাথভথর্উ, আলর্বথর্  

• 328 হেি থিি, হের্র্র্েথি  

• হের্র্ির জর্ হজ. থ উজ হেি অথ ে থবত্রডং, 333 ই. ওয়াথিংির্ থিি, োইরথক্উজ  

• িুলে হেি অথ ে থবত্রডং , 317 ওয়াথিংির্ থিি, ওয়ািারিাউর্  

• ইউটিক্া হেি অথ ে থবত্রডং, 207 হজর্র্থে থিি, ইউটিক্া  

• ইথলর্য়র্র রুজর্ভল্ট হেি অথ ে থবত্রডং, 4 বারর্র্ি বুর্লভািন, হপাউথক্পথে  

• হ র্িারের্-ত্রিি হেি অথ ে থবত্রডং, 107 ব্রিওর্য়,  রর্র্ল  

• থবং যামির্ হেি অথ ে থবত্রডং, 44  থল থিি, থবং যামির্  

• NYS হেি পুথলি (NYS State Police), 1155 স্কিেথভল হরাি, রর্চষ্টার  

• হ ামার হ াক্স হ থেথলটি, 28  ইল থিি, অর্র্ওন্টা  

• ইর্লক্টিক্ িাওয়ার, 535 ওয়াথিংির্ থিি, বার্ র্লা  

• হপথর থব. িুথরয়া হেি অথ ে থবত্রডং, 250 হভর্িরার্ে হমর্মাথরয়াল  াইওর্য়, 

 াউপাউজ  

• অযািাম হেির্ পাওর্যল, জথুর্য়র হেি অথ ে থবত্রডং, 163 ওর্য়ে 125তম থিি, থর্উ 

ইয়ক্ন থেটি  

• িাথল ন এ. থচর্োম হেি অথ ে থবত্রডং, 55  যার্ের্ হপ্লে, ব্রুক্থলর্   

  

অর্লাইর্র্ অিনার ক্রা পযার্ক্জগুর্লা থর্ম্নথলথেত স্থার্গুথলর্ত পাঠার্র্া যার্ব:  

  

এম্পায়ার হেি প্লাজা  

P1 োউি িক্ হজ  

আলর্বথর্, থর্উ ইয়ক্ন 12242  

NYS  থলর্ি ড্রাইভ  

  

  

###  
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