
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হরবিও বিটি রম্বকিি অবভর্ীত ক্রিিমাি হেক্ট্োবকউলাম্বরর িাম্বি 

অংেীদাবরম্বে িুস্টার প্রম্ব াদর্া হ াষ া করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির 5টি টিকা িাইি প্রম্বতেক িাইম্বি িুস্টার টিকা গ্র  কারী প্রিম 50 

জর্ম্বক ক্রিিমাি হেক্ট্োবকউলাম্বরর টিম্বকম্বির  

ভাউচার প্রদান করবে  

  

গভন নর কযাথি হ াকল আজবক হরথিও থিটি রবকিবির (Radio City Rockettes) মারান্ডা ও 

িারা র িাবি থমবল ক্রিিমাি হেক্ট্যাথকউলার েুস্টার প্রব াদনা (Christmas Spectacular 

Booster Incentive) শুরুর হ াষ া থদবলন। পাাঁচটি টিকা িাইি তাবদর প্রিম 50 জন েুস্টার টিকা 

গ্র  কারীবক ভাউচার প্রদান করবে যা েযে ার কবর রবকিবির প্রবযাজনার টিবকি পাওয়া 

যাবে।  

  

"হরথিও থিটি রবকিি  ল থনউ ইয়কন থিটির ছুটির হমৌিুম উদযাপবনর  লমাকন এেং আথম 

তাবদর ও মযাথিিন স্কয়ার গাবিনবনর (Madison Square Garden) িাবি মানুষবক েুস্টার প্রদাবনর 

এই প্রব াদনায় অংশীদাথরত্ব করবত হপবর অতযন্ত আনক্রিত," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"হকাথভি-19 এর হেবে টিকা গ্র   কবর থন এমন থনউ ইয়কনোিীরা িে নাবপো দুে নল, থকন্তু 

আমরা এখাবন এবকোবর শক্রি ীন নই। আপথন টিকা না থনবয় িাকবল টিকা থনন, আর থনবয় 

িাকবল আপনার েুস্টার থনন।  বরর হভতবর আপনার মাস্ক পরুন, আপনার  াত ধুবয় রাখুন। 

এই হমৌিুবম আপনার থপ্রয়জনবক থনরাপদ ও স্বাস্থ্যোন রাখবত আপনার পবে িম্ভে এমন িে 

থকছু করুন।"  

  

ভাউচার েযে ার কবর 20 থিবিম্বর থেকাল 5িা ো রাত 8িার ক্রিিমাি হেক্ট্যাথকউলার 

পারফরমযাবের 2 জবনর টিবকি পাওয়া যাবে।  

  

হযিে টিকা িাইি ভাউচার প্রদান করবে:  

• ইবয়াঙ্কাি ন পােথলক লাইবেথর (Yonkers Public Library), ইবয়াঙ্কাি ন, 9 থিবিম্বর 

দুপুর 12িা হিবক িন্ধ্যা 7িা।  

• ক্রিস্ট হফবলাথশপ েযাথিস্ট চাচন (Christ Fellowship Baptist Church), ব্রুকথলন, 

11 থিবিম্বর িকাল 10িা হিবক দুপুর 2িা।  

• হগ্রি েযাথিস্ট চাচন (Grace Baptist Church), মাউন্ট ভান নন, 11 থিবিম্বর িকাল 

10িা হিবক দুপুর 2িা।  



• হেবিল আথিকান হমিথিস্ট এথপবস্কাপাল (African Methodist Episcopal, AME) 

চাচন (Bethel AME Church), থিবপািন , 12 থিবিম্বর িকাল 11িা হিবক থেকাল 

4িা।  

• কুইে থমউক্রজয়াম (Queens Museum), কুইে, 15 থিবিম্বর িকাল 10িা হিবক 

থেকাল 4িা।  

  

###  
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