
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

 গভর্নর কুওম্বমা রাম্বযের পারফবমনিং আর্ন স বেম্বের সমর্নম্বর্ NY পপসাপ চাল ুকরার কর্া ঘ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
যাবভর্স ঘসন্টাম্বর উম্ববাধর্ী অর্ুষ্ঠার্ আয দপুরু সাম্ব়ে 12র্ায় এখাম্বর্ সরাসবর সম্প্রচার করা হম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  রাযে যমু্ব়ে 300টিরও ঘিবে পারফরমোম্বের পবরকের্া করা হম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ Ny পপ্সআপ (NY PopsUp) শুরু করার কথা ঘ াষণা কমরমের্, 
যা শত শত পপ-আপ পারফরমযান্স নর্ম়ে একটি অ্ভূতপূর্ন এর্ং নর্সৃ্তত উৎসর্ যা নর্উ 
ই়েকন র্াসীমের আত্মামক পুর্রুজ্জীনর্ত করমর্ এর্ং নর্উ ই়েকন  রামজযর লাইভ নর্মর্াের্ নশমের সূচর্া 
করমর্। প্রথম পারফরমযান্স হমর্ আজ, 20 ঘফব্রু়োনর, েপুুর সাম়ে 12:30-এ জানভটস ঘসন্টামর 
এর্ং নর্উ ই়েমকন র স্বাস্থ্য ঘসর্া কমীমের প্রনত এক শ্রদ্ধাম নর নর্মর্ের্ হমর্, র মমযয থাকমর্ 
নতর্র্ামরর গ্র্যানম পুরস্কার মমর্ার্ীত জযাজ সঙ্গীতনশেী জর্ র্ানতমের পারফরমযান্স; ঘকানরওগ্র্াফার 
এর্ং হুফার পুরস্কার নর্জ়েী টযাপ র্তৃযনশেী আম়োমেল ঘকমসল এর্ং গ্র্যানম পরুস্কার মমর্ার্ীত গা়েক, 
অ্নভমর্তা, এর্ং আন্তজন ানতক অ্মপরা তারকা অ্যান্টনর্ রুথ ঘকাোমজা।  
 
"মহামারীর সর্ ঘচম়ে অ্ন্ধকার নের্গুমলামত COVID-19 এর নর্স্তার কমামত লাইভ পারফরমযান্স র্ন্ধ 
কমর ঘেও়ো হ়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যনেও এটি একটি প্রম়োজর্ী়ে পেমেপ নেল, এটি 
অ্গনণত নশেীর জীনর্কা এর্ং এই মহার্ রামজযর আত্মার উপর এক নর্পযন়েকারী প্রভার্ ঘফমল। 
পারফনমনং আটন স ো়ো নর্উ ই়েকন  নর্উ ই়েকন  র়্ে - আমরা নর্শ্বমামর্র নশেী এর্ং একটি 
অ্প্রনতদ্বন্দ্বী নশমের গনর্নত আর্াসস্থ্ল, এর্ং NY পপ্সাপ এই গুরুত্বপূণন খাতমক নর্রাপে এর্ং অ্র্র্য 
উপাম়ে তার নর্মজর পমথ নফনরম়ে আর্মত সাহাযয করমর্। যারা অ্ংশগ্র্হণ করমে এর্ং আমামের 
স্বাস্থ্য পনরমষর্ার র্া়েকমের নচর্মত সাহাযয করমে, তামের প্রনত আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপর্ কনর, যারা 
সনতযকার অ্মথন নর্উ ই়েকন  টামফর প্রতীক।"  
  
উৎসমর্র সম়ে, NY পপ্সাপ তার ঘস্কল, পারফরমযামন্সর পনরমাণ, এর্ং ঘভৌগনলক পেনচমের ঘেমে 
ঘর্ম়ে উঠমর্। যখর্ এই অ্নভজ্ঞতা সারা ঘেমশ েন়েম়ে প়েমর্, তখর্ NYপপ্সাপ নর্উ ই়েকন  ঘেট 
কাউনন্সল অ্র্ েয আটন মসর (New York State Council on the Arts, NYSCA) এর সামথ 
ঘযৌথভামর্ র্ামফমলা ঘথমক সামফাক কাউনন্ট ঘথমক হােসর্ ভযানল পযনন্ত, এর্ং প্রতযার্তন র্ কমর 
রাজযার্ীমত সনি়েকরমণর পনরকের্া ও র্াস্তর্া়েমর্র কাজ করমর্।  

https://www.instagram.com/NYPopsUp/


 

 

 
21 ঘফব্রু়োনর, রনর্র্ার, নকংর্েন্তী ঘকানরওগ্র্াফার গাথন ফাগামর্র সংস্থ্া ঘরামচোর ইর্নেটিউট অ্ফ 
ঘটকমর্ালনজর (Rochester Institute of Technology, RIT) মযানজক ঘেল েুনেওমত (MAGIC 
Spell Studios) একটি নর্মশষ প্রেশনর্ীর ঘর্তৃত্ব ঘেমর্ ঐসর্ কমীমের সম্মামর্ যামের কারমণ 
COVID-19 মহামারী চলাকালীর্ RIT ঘখালা এর্ং নর্রাপে রাখা সম্ভর্ হম়েনেল।  
  
অ্র্ুগ্র্হ কমর সাম্প্রনতক তমথযর জর্য @NYPopsUp টুইটার এর্ং ইর্োগ্র্ামম অ্র্ুসরণ করুর্। 
এখামর্ আমরা তথয আমে।  
  
গভর্নর কুওমমা তার 2021 সামলর ঘেট অ্ফ ঘেট অ্যামেমসর অ্ংশ নহমসমর্ NY পপ্সামপর ঘ াষণা 
কমরর্ রামজযর প্রথম র্ৃহৎ-মামপর মমেল ততনর করার জর্য নকভামর্ েী ন সম়ে পমর COVID 
সম্পনকন ত শাটোউমর্র পর নর্রাপমে লাইভ পারফরমযান্স নফনরম়ে আর্া যা়ে। পার্নলক-প্রাইমভট 
পাটন র্ারনশমপর তত্ত্বার্যার্ করমের্ প্রমযাজক স্কট রুনের্ এর্ং ঘজর্ ঘরামজর্থাল, ঘপ্রাগ্র্ানমমের র্যর্স্থ্া 
করমের্ মঞ্চ পনরচালক, ঘকানরওগ্র্াফার এর্ং র্ৃতযনশেী জযাক উইমর্াকুর।  
  
নর্উ ই়েকন  ঘেট স্বাস্থ্য েপ্তমরর (New York State Department of Health) COVID-19 
ঘপ্রামটাকল অ্র্ুযা়েী NY পপ্সামপর পনরকের্া করা হমে। সর্নমশষ নর্মেন নশকা সম্পমকন  আরও তথয 
এখামর্ খুুঁজরু্।   
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