অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/8/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মােন াল "বর্উ ইয়কন পপসআপ (NY POPSUP)" বিম্বয় বর্উ ইয়ম্বকন পারফবমন িং
আর্নম্বসর প্রত্োিত্নর্ ঘ াষণা কম্বরম্বের্

পপ-আপ অর্ুষ্ঠাম্বর্র একটি বিস্তৃ ত্ রাজ্েিোপী উৎসি বর্উ ইয়কনিাসীম্বির দির্বির্ জ্ীিম্বর্ ঘপ ৌঁম্বে
ঘিম্বি, বিিেমার্ বর্উ ইয়কন প্রাকৃবত্ক িৃেেম্বক বিশ্বমাম্বর্র পারফরমোম্বের জ্র্ে পর্ন াম্বয় রূপান্তবরত্
করম্বি
100 বিম্বর্র মম্বযে পাৌঁচটি িম্বরা এিিং বর্উ ইয়কন রাজ্ে জ্ুম্ব়ে 300টিরও ঘিবে পপ-আপ ইম্বভন্ট
পবরকবিত্
বর্উ ইয়কন ঘরাত্াম্বির পুর্রুজ্জীবিত্ করম্বত্ এিিং সমসো কিবলত্ সরাসবর বিম্বর্াির্ খাত্ম্বক
জ্ীিম্বর্ বফবরম্বয় আর্ম্বত্ বর্উ ইয়কন বেিীম্বির দত্বর অর্ুষ্ঠার্
বর্উ ইয়ম্বকন লাইভ পারফরমোম্বের সম্পূণন বর্রাপি প্রত্োিত্নম্বর্র জ্র্ে একটি ঘসত্ু বিম্বসম্বি কাজ্
করার উৎসি
20 ঘফব্রুয়াবর ঘেম্বক শুরু
ঘলিার ঘে পর্ন ন্ত িহু-েৃঙ্খলামূলক অর্ুষ্ঠার্ ঘেল, ভবলউম এিিং ঘভ গবলক উপবিবত্ িৃবি করম্বি
NY পপআপ ঘলাম্বগা এখাম্বর্ উপলভে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ NY পপসআপ চালু করার ঘ াষণা দিম়েমের্- একটি অ্ভূ তপূর্ন
এর্ং দর্স্তৃ ত উৎসর্, যার মমযয শত শত পপ-আপ প্রিশনর্ী রম়েমে, যার অ্মর্কগুমলাই দর্র্ামূমলয
এর্ং জর্গমণর জর্য উন্মুক্ত- যা দর্উ ই়েকন র্াসীমির দির্দির্ জীর্মর্র সামে জদিত হম়ে যামর্। এই
যারার্াদহক টর্া, দর্উ ই়েকন র্াগদরকমির আত্মা এর্ং মার্দসক সুস্থতা পুর্রুজ্জীদর্ত করার উমেমশয
সরাসদর দর্মর্াির্ প্রিশনমর্র পাশাপাদশ দর্উ ই়েমকন র সমসযা কর্দলত সরাসদর দর্মর্াির্ খাত পুর্রা়ে
চালু করমর্, একটি ঘর্সরকাদর/সরকাদর পাটনর্ারদশপ, দর্উ ই়েকন ঘেট কাউদিল অ্র্ আটনস অ্যান্ড
এম্পা়োর ঘেট ঘেমভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) এর সমন্বম়ে প্রমযাজক স্কট
রুদের্ এর্ং ঘজর্ ঘরামসন্থামলর তিারদকমত চলমর্।

উৎসর্ একটি "পাইলট ঘপ্রাগ্রাম" দহমসমর্ কাজ করমর্, এই িী ন সম়ে যমর COVID সম্পদকন ত
শাটোউমর্র পর দকভামর্ দর্রাপমি লাইভ পারফরমযাি দফদরম়ে আর্া যা়ে তার জর্য রামের প্রেম
র্ি মামপর মমেল দতদর করমর্। দর্উ ই়েমকন র গদতশীল পারফদমনং আটনমসর দর্দচমযযর প্রদতদর্দযত্বকারী
দশদিক উপমিষ্টামির কাউদিমলর সামে ঘযৌেভামর্ NY পপসআপ-এর ঘপ্রাগ্রাদমং দকউমরট করমর্র্
র্হুসাংস্কৃ দতক দশিী জযাক উইমর্াকার। NY পপসআপ 20 ঘফব্রু়োদর শদর্র্ার ঘেমক শুরু হমর্ এর্ং
ঘলর্ার ঘে পযনন্ত চলমর্। দপ়োর 55 এর ট্রাইমর্কা চলদিয উৎসমর্র 20তম র্াদষনকী এর্ং দলটল
আইলযান্ড উৎসমর্রর মাযযমম চূ িান্ত পযনাম়ে ঘপৌৌঁোমর্ এই উৎসর্ যামত 1,000 এর ঘর্দশ ঘমাট
পারফমমনি োকমর্। NY পপসআপ রামজযর জর্স্বাস্থয কমনকতন ামির সামে লক ঘেমপ সমন্ব়ে সাযর্
করা হমে এর্ং কম ারভামর্ স্বাস্থয িপ্তমরর (Department of Health, DOH) COVID-19
ঘপ্রামটাকল ঘমমর্ চলমর্।
"COVID এর সম়ে শহরগুমলা সদতযকামরর আ াত ঘপম়েমে, এর্ং অ্েনর্ীদত দর্মজ ঘেমক যমেষ্ট দ্রুত
দফমর আসমর্ র্া- আমামির অ্র্শযই তা দফদরম়ে আর্মত হমর্," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"শহরগুমলার ঘর্ৌঁমচ োকার জর্য সৃজর্শীল সমন্ব়ে অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এর্ং আমামির কলা ও
সাংস্কৃ দতক দশি সারা ঘিমশ র্ন্ধ কমর ঘি়ো হম়েমে, যা শ্রদমক এর্ং অ্েনর্ীদতর উপর ভ়োর্হ প্রভার্
ঘফমলমে। আমরা রােমক পুর্রা়ে চালু করমত এর্ং আমামির অ্েনর্ীদতমক আর্ার চালু করার জর্য
আগ্রাসী হমত চাই, এর্ং NY পপসআপ আমামির দর্শ্বমামর্র পারফরমযাি ঘভর্ুয এর্ং প্রদতষ্ঠামর্র
র্ৃহত্তর পুর্ঃমখালার জর্য একটি গুরুত্বপূণন ঘসতু হমর্। দর্উ ই়েকন এই সমগ্র মহামারী জুমি একটি
ঘর্তৃ স্থার্ী়ে হম়েমে, এর্ং আমরা আর্ার কলা দফদরম়ে আর্ার মাযযমম ঘর্তৃ ত্ব ঘির্।"
দর্উ ই়েকন শহমরর পাৌঁচটি র্মরা, লং আইলযান্ড এর্ং উপরাজয দর্উ ই়েকন জুমি এর্ং রামজযর সকল
অ্ঞ্চমল দর্উ ই়েকন শহমরর প্রদতটি এলাকা এর্ং ঘজলা জুমি NY পপসআপ দ্বারা দতদর অ্র্ুষ্ঠার্
অ্র্ুদষ্ঠত হমর্। ঘযমহতু COVID-19 এর র্তন মার্ র্াস্তর্তা গণ সমামর্শ এর্ং র্ৃহৎ, গন্তর্য-দশলীর
টর্ামক অ্সম্ভর্ কমর ঘতামল, NY পপসআপ দর্উ ই়েকন দসটি এর্ং রামজযর র্াদসিামির সামে
সাক্ষাৎ করমর্ ঘযখামর্ তারা তামির দির্দির্ জীর্র্মক দর্দিত এর্ং লাইভ পারফরমযামির আর্মির
সামে উজ্জীদর্ত করমর্। দর্উ ই়েমকন র দর্িযমার্ প্রাকৃ দতক িৃশয, পাকন , সার্ওম়ে প্ল্যাটফমন, জািু র,
ঘস্কট পাকন , রাস্তার ঘমাি, ফা়োর এমস্কপ, পাদকন ং লট, ঘোরফ্রন্ট, এর্ং আপমেট ঘভর্ুয সহ দর্উ
ই়েমকন র দর্িযমার্ প্রাকৃ দতক িৃশয ঘেমক শত শত দর্র্ামূমলয, পপ-আপ অ্র্ুষ্ঠামর্র মঞ্চ দতদর করমর্
যা প্রদতদিমর্র যাতা়োত, স্থার্ী়ে সম্প্রিা়েমক পারফমমনমির কযার্ভামস রূপান্তদরত করমর্ যা আমগ
কখমর্া মটদর্ যা দর্ি়ে এর্ং উচ্ছ্বাস দর্ম়ে আসমর্। মুদষ্টমম়ে দকেু অ্র্ুষ্ঠামর্ ঘশ্রাতা সিসযমির ঘর্দশ
সংখযার র্িমল, এই উৎসর্ হমে একগুে অ্র্ুষ্ঠার্, প্রদতটি একটি দর্রাপি এর্ং 'মুদষ্টমম়ে' িশনক
সিসযমির জর্য।
যখর্ COVID এর দর্মষযাজ্ঞা দশদেল হমত শুরু কমর, NY পপসআপ ঘয মমেলটি দর্রাপি লাইভ
ইমভন্ট আম়োজমর্র জর্য দর্মনাণ কমর তা দর্উ ই়েকন রাজয জুমি র্হুশৃঙ্খলামূলক র্মর্ী়ে ঘভর্ুয
("ঘেক্স ঘভর্ুয") ঘখালা এর্ং উৎসমর্ অ্ংশগ্রহমণর পে প্রশস্ত করমর্। মহামারী শুরু হও়োর পর
এটাই হমর্ প্রেম ইর্মোর পারফরমযাি এর্ং দর্উ ই়েমকন র পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টার একটি প্রযার্ মুহূতন

দচদিত করমর্। এই ইর্মোর ইমভন্টগুমলা শুযু সারা দর্মশ্বর জর্য একটি প্রতীক হমর্ র্া ঘয দর্উ
ই়েকন দফমর এমসমে, তারা দর্উ ই়েকন রামজযর চারপামশ হাজার হাজার দশি ঘপশািারমক কামজ
দফদরম়ে আর্ার িী ন প্রদি়োর একটি গুরুত্বপূণন পিমক্ষপ হমর্; এর্ং ব্রেওম়ে এর্ং দর্উ ই়েকন
সাংস্কৃ দতক জগৎ উন্মুক্ত করার জর্য একটি ঘসতু হমর্। এই ঘেক্স ঘভর্ুয দর্দিন ষ্ট আসর্ োিা
প্রদতদষ্ঠত পারফমমনি ঘেস এর্ং এইভামর্ সামাদজক িূরমত্বর জর্য অ্দভমযাদজত হমত সক্ষম হ়ে। এই
ঘভর্ুযগুমলার উিাহরমণর মমযয োকমর্ িয ঘশে, িয অ্যামপামলা, হারমলম ঘেজ, লা মামা, এর্ং িয
দিমারিাস উৎসমর্র এদলস র্ুশ অ্মপরা দেম়েটার। সকল ইর্মোর ইমভন্ট কম ারভামর্ স্বাস্থয িপ্তমরর
গণস্বাস্থয এর্ং দর্রাপত্তা দর্মিন দশকা অ্র্ুসরণ করমর্।
"এই উৎসমর্র দর্শাল সৃজর্শীল সম্প্রিা়ে গমি ঘতালার জর্য দশিীরা অ্র্যার্য দশিীমির আহ্বার্
জাদর্ম়েমের্, যার ফমল সাহসী, অ্িময এর্ং দর্ষ্ঠ সহমযাদগতা সৃদষ্ট হমর্ যা অ্র্য কখমর্াই সম্ভর্ হত
র্া। এর ফমল, উপস্থাদপত কাজ একটি প্রা়ে অ্সীম সীমার প্রদতদর্দযত্ব করমর্, যা দর্উ ই়েকন র্াসীমির
দির্দির্ জীর্মর্ সদতযকামরর দর্ি়েকর এর্ং অ্ভূ তপূর্ন উপাম়ে অ্র্ুপ্রমর্মশর জর্য পৃেক দশলী, শৃঙ্খলা
এর্ং িৃদষ্টভদির সামে সং মষন দলপ্ত হমর্," জ্োক উইম্বর্াকার িম্বলম্বের্। "পদরমশমষ, এই উৎসর্ হমে
মার্র্ সংমযাগ পুর্ঃপ্রদতষ্ঠার মাযযম দহমসমর্ দশিমক র্যর্হার করা। NY পপসআপ এর সামে, দশিী
এর্ং দশিী, র্া দশিী এর্ং ঘশ্রাতামির মমযয ঘকার্ মযযস্থতা শদক্ত ঘর্ই। মার্ুষ এমক অ্পমরর সামে
সরাসদর ঘযাগামযাগ করমর্, এর্ং এই দর্মশষ মুহূমতন র ঘপ্রক্ষাপট ঘসই সংমযাগমক আরও গভীর কমর
তু লমর্।"
দশদিক উপমিষ্টামির কাউদিল, যারা সর্াই NY পপসআপমক সহমযাদগতা করমে এর্ং NY পপসআপ
ঘকা-দকউমরট করমে, তা দর্উ ই়েমকন র প্রযার্ দশদিক িূরিশীমির একটি অ্র্র্য িল দর্ম়ে গঠিত,
যারা দর্দভন্ন শৃঙ্খলামূলক ঘপ্রক্ষাপট ঘেমক এমসমে এর্ং প্রমতযমকই তামির দর্জস্ব ঘক্ষময একজর্ ঘর্তা।
এই উপমিষ্টামির NY পপসআপ কদমউদর্টিমত ঘযাগ ঘিও়োর জর্য অ্র্যার্য দশিীমির আমন্ত্রণ
জার্ামর্ার িাদ়েত্ব ঘিও়ো হ়ে। তারা ঘয সর্ দশিীমির সামে যুক্ত, তারা তামির দর্জস্ব ঘর্টও়োমকন র
সামে যুক্ত হমর্, পদরমশমষ এই উৎসর্মক সর্মচম়ে দর্স্তৃ ত, সর্মচম়ে দর্দচযযম়ে ঘজামটর সামে একটি
একক দমশমর্ একদযত করমর্। সংমক্ষমপ, NY পপসআপ দশিীমির অ্ংশগ্রহমণর আহ্বার্ জার্ামর্ার
মাযযমম দশিীমির দ্বারা দর্দমনত হমে।
কাউদিমল দর্খযাত ঘকাদরওগ্রাফার এর্ং মযাকআেনার ঘফমলা, কাইল আব্রাহাম অ্ন্তভুন ক্ত; দতর্র্ামরর
গ্রযাদম পুরস্কার মমর্ার্ীত জযাজ সিীতজ্ঞ জর্ র্াদতস্ত; ঘকাদরওগ্রাফার এর্ং হুফার পুরস্কার দর্জ়েী
টযাপ র্ৃতযদশিী আম়োমেল কযামসল; গ্রযাদম পুরস্কার মমর্ার্ীত গা়েক, অ্দভমর্তা, এর্ং আন্তজন াদতক
অ্মপরা তারকা অ্যান্থদর্ রুে ঘকাোমজা; ঘেভ ঘপ্ল্ এর র্াটযকার, ইদতহামসর সর্মচম়ে টদর্ পুরস্কার
মমর্ার্ীত র্াটযকার, ঘজমরদম ও. হযাদরস; টদর্ পুরস্কার দর্জ়েী ঘসট দেজাইর্ার দমদম দলম়ের্;
দকংর্িদন্ত র়্ের্ামরর গ্রযাদম পুরস্কার দর্জ়েী সিীতজ্ঞ উইন্টর্ মারসাদলস; িুইর্ামরর জাতী়ে র্ই
সমামলাচক সামকন ল পুরস্কার দর্জ়েী কদর্, প্রর্ন্ধকার এর্ং র্াটযকার, ক্লদে়ো র ্যাদির্; গ্রযাদম
পুরস্কার দর্জ়েী জযাজ কণ্ঠদশিী, ঘসদসল মযাকলদরর্ সালভান্ট; পাঞ্চ ব্রািামসনর ঘর্তৃ স্থার্ী়ে সিসয এর্ং
চারর্ামরর গ্রযাদম পুরস্কার দর্জ়েী দিস দেল; প্রশংদসত "সযাটার ঘে র্াইট লাইভ" ঘলখক,

ঘকৌতু কাদভমর্তা এর্ং অ্দভমর্তা হুদলও ঘটামরস; এর্ং প্রশংদসত পদরচালক এর্ং সিীতজ্ঞ হুইটদর্
ঘহা়োইট।
জর্গণ পারফমমনমির সকল ঘক্ষমযর প্রদতদর্দযত্বকারী দর্দভন্ন দশিীর মুমখামুদখ হমর্ - দেম়েটার ঘেমক
র্াচ, কদর্তা ঘেমক কমমদে, পপ সিীত ঘেমক অ্মপরা, এর্ং আমরা অ্মর্ক দকেু । দর্দিত দশিীমির
মমযয দহউ জযাকমযার্, ঘরদর্ ঘেদমং, এদম শুমার, অ্যামলক র্ল্ডউইর্, দিস রক, মযােু ঘব্রামেদরক,
সারাহ ঘজদসকা পাকন ার, ইসামর্ল দলওর্ােন, দর্মকা মুহদল, জম়েস দেমোর্ামটা, জর্ আদলন এর্ং ঘকট
র্ালনযান্ট, পযাটি দিে, মযাদন্ড পযাটির্দকর্, রাজা পালক ঘকদল, ঘজ'র্াই দব্রজ, ঘকর্ার্ েম্পসর্,
গযাদভর্ ঘিল, গােন ফাগার্, লযাদর ওমভর্স, দকউ-টিপ, দর্দল ঘপাটনার, কর্রাে টাও, র্দর্ ঘজদর্
দিে এর্ং অ্র শ্রাইর্ার, টির্া লযান্ডাউ, রা়োর্র্ দগমেি, অ্পণনা র্ার্চারলা, অ্যান্থদর্ রদিমগজ,
জর্াের্ গ্রফ, সযাদভ়ের্ ঘিাভার, েরমমদশ়ো সাদি-এেও়োেনস, দিস ঘসদলজ, দিদের্ ঘগামকন , ঘকদল
ও'হারা, ঘির্ হাইি, দফদর্ রদর্র্সর্, সারা ঘমর্নস, জজন সযান্ডাসন, কযামলর্ ঘটইচার, েযাদর্ম়েদল
ব্রুকস, ঘজমরদম ঘেি, ইদের্া ঘমমজল, ঘসান্দ্রা রািভামর্াভদস্ক, গযাদর্ ঘমামরমর্া, েযামভার্ টিমর্স,
ঘজমরাে কারমাইমকল, ঘটলর মযাক, সাটর্ ফোর, ঘজদস ঘমালার এর্ং ঘকাটনদর্ ঘটাপািা ও়োদশংটর্
সহ আরও অ্মর্মক অ্ন্তভুন ক্ত। এই টর্া দর্মজরাই দর্দভন্ন দশিকমমনর কািদর্ক সং ষনমক উমস্ক ঘিমর্।
জ্র্াি রুবের্ এিিং বমস ঘরাম্বজ্র্োল একটি ঘর্ ে বিিৃবত্ম্বত্ িম্বলম্বের্, "িুইজর্ আজীর্র্ দর্উ
ই়েকন র্াসী দহমসমর্, আমামির সৃজর্শীল সম্প্রিা়েমক এক র্ের যমর পুমরাপুদর স্থদগত রাখা হম়েমে ঘিমখ
আমরা দর্পযনস্ত। এটা কির্া করা যা়ে র্া। আমরা িুজমর্ই দশিীমির জর্য সুমযাগ সৃদষ্ট করমত
আমামির জীর্র্ অ্দতর্াদহত কমরদে, তাই আমরা িুজমর্ই ঘরামাদঞ্চত হম়েদে ঘয গভর্নর কুওমমা
আমামির অ্র্ুমরায কমরমের্ একটি স্ফু দলি জ্বালামর্ার ঘচষ্টা করমত যামত তারা দশি এর্ং
পারফমমনিমক রামের জর্য জীর্মর্ দফদরম়ে যা়ে। আমরা যামির আমামির সামে ঘযাগ দিমত র্মলদে
তামির প্রমণাির্া এমক ভামলার্াসা এর্ং আদর্ষ্কার উভম়ের শ্রমম পদরণত হমর্। এই প্রচারাদভযামর্র
ঘর্তৃ ত্ব দিমত ঘপমর আমরা সম্মাদর্ত। সদতয র্লমত, আমামির সর্মচম়ে গভীর আশা হমে ঘয ঘলর্ার
ঘে ঘত NY পপসআপ ঘশষ হও়োর পর, দর্উ ই়েকন পুমরাপুদর ঘখালা এর্ং পুর্রুজ্জীদর্ত করার পমে
োকমর্ এর্ং এই উমিযামগর আর প্রম়োজর্ হমর্ র্া। এটা স্ফু দলি, আগুর্ র়্ে --- আগুর্ হমে
সমস্ত দশমির সম্পূণন প্রতযার্তন র্, তামির পূণন মদহমা়ে, ঘযমর্ তারা সর্সম়ে শহর এর্ং রামের
উন্নত, মার্দসক জীর্মর্র জর্য িাৌঁদিম়ে োমক ঘযখামর্ আমরা িুজমর্ই র্াস কদর।"
উৎসর্ চলাকালীর্ সমম়ে, NY পপসআপ তার পাল্লা, পারফমমনমির সংখযা, এর্ং ঘভৌগদলক উপদস্থদত
দর্উ ই়েকন রাজয জুমি, ব্রিস ঘেমক ঘেমটর্ আইলযান্ড, র্ামফমলা ঘেমক সামফাক কাউদন্ট, হােসর্
ভযাদল ঘেমক কযাদপটল পযনন্ত র্ৃদদ্ধ করমর্।
NY পপসআপ গ্রীষ্মকামল তার শীমষন ঘপৌৌঁোমর্, ঘযমহতু আমরা ট্রাইমর্কা চলদিয উৎসমর্র 20তম
র্াদষনকী 9 ঘেমক 20 জুর্ এর্ং দর্উ ই়েমকন র অ্র্যতম র্হুল প্রতীদক্ষত প্রকমির উমদ্বাযর্ উিযাপর্
করদে: দলটল আইলযান্ড (জুর্)।

ট্রাইমর্কা চলদিয উৎসর্ ঘলা়োর মযার্হাটর্ পুর্রুজ্জীদর্ত করার জর্য 9/11 পরর্তী ঘরামজর্োল
এর্ং রর্াটন দেদর্মরা দ্বারা প্রদতদষ্ঠত হ়ে। ট্রাইমর্কা দর্উ ই়েকন র্াসীমির দস্থদতশীলতা, আমামির দশদিক
সম্প্রিাম়ের গুরুত্ব এর্ং আমামির শহমরর অ্েননর্দতক কমনকামের উপর তামির প্রভামর্র প্রতীক
দহমসমর্ এমসমে। এই র্েমরর 20তম অ্র্ুষ্ঠার্ হমর্ সমগ্র উত্তর আমমদরকার প্রেম ইর্-পাসনর্ চলদিয
উৎসর্, যখর্ মহামারী তার চলদিয দর্মনাতা এর্ং তামির দপ্রদম়োর সরাসদর িশনকমির সামমর্
আম়োজর্ করমত শুরু কমর। 300 টিরও ঘর্দশ টিমকট সহ এর্ং টিমকটদর্হীর্ অ্র্ুষ্ঠামর্র মাযযমম,
চলদিয উৎসমর্ প্রিশনর্ী, পযামর্ল আমলাচর্া, কর্সাটন এর্ং আমরা অ্মর্ক দকেু োকমর্, পামকন ,
দপ়োমসন, ভর্মর্ এর্ং র্ামজন। ট্রাইমর্কা দর্উ ই়েমকন র ঘচতর্া উিযাপমর্র জর্য পাৌঁচটি র্মরামত ঘপৌৌঁোমর্
জুর্টির্মের সমাদপ্ত রাত উিযাপমর্র মাযযমম।
দলটল আইলযামন্ডর জর্য যারণা, যা শীঘ্রই খুলমর্, হােসর্ র্িীর উপর একটি উন্মুক্ত, প্রেম পার্দলক
পাকন যা প্রকৃ দত এর্ং দশিমক একদযত কমর, হাদরমকর্ সযাদন্ড দ্বারা ধ্বংমসর পর দর্উ ই়েমকন র পদিম
দিক ঘমরামত এর্ং পুর্রুজ্জীদর্ত করার একটি সমাযার্ দহমসমর্ স্বপ্ন ঘিখা হ়ে। একটি দেলার ভর্ ফামেনর্র্াগন ফযাদমদল ফাউমন্ডশর্ প্রকি, এটি সিট পরর্তী সমম়ে দর্উ ই়েকন মক পুর্রুজ্জীদর্ত
করার অ্র্র্য ক্ষমতার আমরকটি উিাহরণ। দলটল আইলযান্ড, যা জুর্ মামস ঘহাদেং শুরু করমর্,
সহমজ প্রমর্শমযাগয, র্হুশৃঙ্খলামূলক ঘপ্রাগ্রাদমং এর জর্য একটি স্থা়েী, র্েরর্যাপী আর্াস দহমসমর্ কাজ
করমর্, এর্ং NY পপসআপ তার চূ িান্ত পারফরমযামির আম়োজর্ করার অ্মর্ক পমর দশিী এর্ং
ঘশ্রাতামির একদযত করা অ্র্যাহত োকমর্। দলটল আইলযান্ড তার দর্জস্ব উৎসর্, দলটল আইলযান্ড
উৎসর্, NY পপসআপ এর ঘশষ সপ্তামহর সামে ঘযৌেভামর্ আম়োজর্ করমর্। দলটল আইলযামন্ড
উৎসর্, যা 11 আগে, 2021 ঘেমক শুরু হমর্ এর্ং 5 ঘসমেম্বর পযনন্ত চলমর্, প্রদতদির্ গমি 16টি
অ্র্ুষ্ঠামর্র আম়োজর্ করমর্, প্রা়ে 500 জর্ দশিীর ঘমাট 325টি অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য।
শীঘ্রই NY পপসআপ সম্পমকন আমরা দর্স্তাদরত ঘ াষণা করা হমর্। অ্র্ুগ্রহ কমর লক্ষয করুর্ ঘয,
পপ-আপ দর্র্যামসর তাৎক্ষদণক প্রকৃ দত এর্ং দর্ি়ে উপািামর্র কো মাো়ে ঘরমখ, সর্ পারফরমযাি
আগাম ঘ াষণা করা হমর্ র্া। অ্র্ুগ্রহ কমর সাম্প্রদতক @NYPopsUp টু ইটার এর্ং ইর্োগ্রামম
অ্র্ুসরণ করুর্।
প্রেম পারফরমযািগুমলার মমযয োকমর্,এখমর্া ঘ াষণা র্াদক আমে ঘসগুদলসহ, দর্ম্নদলদখতগুদল:
20 ঘফব্রু়োদর (উমদ্বাযর্ী দির্) শদর্র্ার ঘেমক আটিনে কাউদিমলর সিসযরা আমামির স্বাস্থযমসর্া
কমীমির প্রদত দর্মশষ শ্রদ্ধা দর্মর্ির্ দহমসমর্ জাদভটস ঘসন্টামর একটি অ্র্ুষ্ঠামর্র ঘর্তৃ ত্ব ঘিমর্র্। এই
অ্র্ুষ্ঠামর্ জর্ র্াদতস্ত, অ্যান্থদর্ রুে ঘকাোমজা, ঘসদসল মযাকলদরর্ সালভান্ট, আম়োমেল কযামসল
এর্ং অ্দতদরক্ত দর্মশষ অ্দতদেরা সরাসদর একটি অ্র্র্য পারফরমযামির জর্য ঘযাগ ঘিমর্র্।
সারাদির্ যমর, দশিীরা দর্উ ই়েকন শহমরর চারপামশ ুমর ঘর্িামর্র্, উ ার্, কমনমক্ষয, পাকন এর্ং
রাস্তার ঘমামি পাৌঁচটি র্মরার দর্দভন্ন স্থামর্ িশনকমির সামে সাক্ষাৎ করমর্র্, ঘযমর্ োদশং ঘপাে
অ্দফস, এলমহােন হাসপাতাল এর্ং ঘসন্ট র্ার্নার্া হাসপাতাল। শদর্র্ার ঘশষ হমর্ জর্ র্াদতমস্তর

দসগমর্চার লাভ রা়েমটর শুরু দিম়ে যা ও়োল্ট হুইটমযার্ পামকন শুরু হমর্ এর্ং ব্রুকদলমর্র
ঘগালমকান্ডা ঘখলার মাম ঘশষ হমর্।
21 ঘফব্রু়োদর, রদর্র্ার, দকংর্িন্তী ঘকাদরওগ্রাফার গযামরে ফাগামর্র ঘকাম্পাদর্ ঘরামচোর ইর্দেটিউট
অ্ফ ঘটকমর্ালদজর (Rochester Institute of Technology, RIT) মযাদজক ঘেল েু দেওমত একটি
দর্মশষ প্রিশনর্ীর ঘর্তৃ ত্ব ঘিমর্ ঐসর্ কমীমির সম্মামর্ যামির কারমণ COVID-19 মহামারী চলাকালীর্
RIT ঘখালাএর্ং দর্রাপি োকমত ঘপমরমে।
এক দর্র্ৃদতমত জর্ার্ ফাগার্ র্মলর্, "আমার মমর্ আমে 1986 সামল তৎকালীর্ গভর্নর মাদরও
কুওমমা এর্ং তার স্ত্রী মাটিলোর কাে ঘেমক NYS গভর্নর আটনস অ্যাও়োেন আদম গর্ন এর্ং
আর্মির সামে গ্রহণ কদর। আমামির 50 তম র্াদষনকী ঘমৌসুমম, আমরা তামির ঘেমল, গভর্নর অ্যান্ড্রু
কুওমমা এর্ং দর্উ ই়েকন রামজযর সামে কাজ কমর একই সামে আমামির অ্ম াদষত RIT অ্পদরহাযন
কমীমির সম্মার্ জার্ামত দর্উ ই়েমকন র ঘরামচোমর লাইভ পারফরমযামির জািু পুর্রুজ্জীদর্ত করার
জর্য কাজ করাই ঘযাগয। আমরা আশা করদে NY পপসআপ দর্উ ই়েকন রামজযর দশিীমির জর্য
আগামী মাসগুমলামত আমরা সুমযাগ সৃদষ্ট করমর্!"
এর্ং:
রর্াটন মযাপলেমপনর মৃতুযর িরমণ ব্রুকদলর্ জািু মর সিীত পদরমর্শর্ করমের্ পযাটি দিে।
গুমগর্হাইমম "ও়োকন স এন্ড প্রমসস" এর সামে অ্ংশীিাদরত্ব, যা দর্খযাত ঘরাটু ন্ডা োদিম়ে র্মরার
আমশপামশর জা়েগা়ে চমৎকার র্তু র্ পারফরমযাি ঘর্মর্। এই সহমযাদগতার মমযয রম়েমে দর্উ ই়েকন
দসটিমত জজন ঘগরশউইমর্র সিীত, র ্যাপমসাদে ইর্ ব্লু, দর্উ ই়েমকন র দর্জস্ব দপ়োমর্ার্ািক এর্ং
সুরকার কর্রাে টাও দ্বারা সঞ্চাদলত, কযামলর্ ঘটইচামরর র্তু র্ ঘকাদরওগ্রাদফ; িযা দমদসং এদলমমন্ট,
একটি দর্টর্ক্স এর্ং রাস্তার র্ামচর সহমযাদগতা, যার মমযয রম়েমে দিস ঘসদলজ এর্ং অ্যান্থদর্
রদিমগমজর "ইর্ভারটিমব্রট"; এর্ং মাোরজ অ্যাট ও়োকন েযাি ফযাদমদলমত ঘকাদরওগ্রাফার ঘকাটনদর্
ঘটাপািা ও়োদশংটর্ দ্বারা একটি র্তু র্ র্াচ পদরমর্শর্।
ঘোরফ্রন্ট উইমন্ডামত যারার্াদহক পারফরমযাি, যা রাস্তা়ে প্রসাদরত হমর্, দশিী গযাদভর্ দিল,
ঘজ'র্াই দব্রজ, োমভার্ টিমর্স, র্দর্ ঘজর্ দিে, অ্র শ্রাইর্ার, এর্ং আমরা অ্মর্মকর কাে ঘেমক।
দর্উ ই়েকন ঘেট জুমি, ব্রুকদলর্ এর্ং ইে দভমলজ ঘেমক রাজযার্ী ভর্র্ জুমি আলর্াদর্র এম্পা়োর
ঘেট প্ল্াজার দসৌঁদি পযনন্ত দিস দেমলর একটি র্তু র্ লাইভ ঘরদেও অ্র্ুষ্ঠার্।
ব্রুকদলর্ জািু র এর্ং কুইি জািু র সহ দর্উ ই়েকন শহর জুমি দর্র্ামূমলয জািু মরর লদর্মত
আম়োমেল কযামসল দ্বারা দর্দমনত গদতশীল এর্ং অ্ংশগ্রহণমূলক পারফরমযামির একটি দসদরজ অ্র্ুদষ্ঠত
হমে।

NY পপসআপ, ট্রাইমর্কা চলদিয উৎসর্ এর্ং দলটল আইলযামন্ডর উৎসর্ একসামে 20 ঘফব্রু়োদর
ঘেমক ঘলর্ার ঘে পযনন্ত দর্উ ই়েকন রামজয ঘমাট 1,000 এর ও ঘর্শী পারফরমযাি দর্ম়ে আসমর্ যা,
এমর্ একটি অ্র্ুষ্ঠামর্র সূচক হমর্ যার আকার এর্ং সুমযাগ অ্র্র্য।
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