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গভর্নর কুওম্বমা জ ান্স বিচ জেট পাম্বকন  জিথম্বপ  এয়ার জো পরু্িনহাম্বলর জ াষণা জের্ 
  

 র্বপ্রয় জমম্বমাবরয়াল জে উইকএন্ড জেবেের্ এক িছম্বরর অর্ুপবিবির পর পরু্িনহাল হয়  
  

েেনকম্বের সুরবিি রাখম্বি র্িুর্ টিবকট, সামাব ক েরূম্বের িেিিা যথাযথভাম্বি ি ায় রাখা হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘজান্স বিচ ঘেট পামকন  ঘিথমপজ এয়ার ঘ া 
(Bethpage Air Show) এর এক িেমরর অ্র্ুপবিবির পর এই ঘমমমাবরয়াল ঘে উইকএমে 
পুর্িনহাল হমি। ঘিথমপজ ঘেোমরল ঘেবেট ইউবর্য়র্ (Bethpage Federal Credit Union) কিতন ক 
স্পন্সর করা আউটমোর ঘ াটি বিবভন্ন সামবরক ও ঘিসামবরক বিদ্যমার্ পারেরমারমদ্র বিব ষ্ট্যমবিি 
কমর। পযাবিওটিক লং আইলযাে ঘিয়াকফ্রন্ট ঘিবে র্ (patriotic Long Island beachfront 
tradition) এর বর্রাপদ্ পরু্িনহাল বর্বিি করমি এই িেমরর অ্র্ুষ্ঠার্টি কম ধারণক্ষমিাসহ একটি 
টিমকট েুক্ত অ্র্ুষ্ঠার্ হমি এিং সামাবজক দ্রূমের িযিিা েথােথভামি িজায় রাখা হমি।  
 
"ঘেমহিু আমরা COVID এর বিরুমে আমামদ্র লড়াইময়র অ্বিরি অ্গ্রগবি ঘদ্খবে এিং সিকন িার 
সামথ আমামদ্র ঘেট পুর্রায় ঘখালা হমে, আমরা এই গ্রীমে আমরা ঘিব  কমর আউটমোর 
অ্যােমভঞ্চার উপমভামগর আ া করমি পাবর- োর মমধয রময়মে ঘজান্স বিচ ঘেট পামকন  িাবষনক 
ঘিথমপজ এয়ার ঘ া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েথােথ বর্রাপত্তা িযিিা চালু থাকায় বর্উ 
ইয়কন িাসী ও দ্ নর্াথীরা ঘজান্স বিচ ও লং আইলযাে ঘেট পাকন  ো অ্োর কর িা উপমভাগ 
করমি বেমর ঘপমি পারমির্ এিং এই িাবষনক উৎসিটি আঞ্চবলক লং আইলযামের অ্থনর্ীবিমক 
আউটমোর ও সামপাটন  করার একটি চমৎকার উপায়।"  
 
লং আইলযামের অ্র্যিম জর্বিয় অ্র্ুষ্ঠার্ ঘজান্স বিমচ ঘিথমপজ এয়ার ঘ া (Bethpage Air 
Show) গি িের Covid-19 মহামাবরর কারমণ িাবিল করা হময়বেল। এই িের এর পরু্িনহাল 
একটি ঘমমমাবরয়াল ঘে উইকএে ঐবিহয বেবরময় আমর্ ো লং আইলযামের সমুদ্র বসকমি গ্রীমের 
শুরু উদ্োপর্ কমর এিং সামবরক পবরিার ও োরা আমামদ্র ঘদ্ম র ঘসিা কমর িামদ্র সম্মার্ 
কমর।  
 
এই িেমরর ঘ ামি রময়মে দ্য ইউর্াইমটে ঘেটস এয়ার ঘোসন থাোরিােন স (United States Air 
Force Thunderbirds), ইউর্াইমটে ঘেটস এয়ার ঘোসন A-10 থাোরমিাল্ট (ওয়ারমথাগ) 
(United States Air Force A-10 Thunderbolt (Warthog)), ইউর্াইমটে ঘেটস আবমন ঘগামের্ 



 

 

র্াইটস U.S. আবমন পযারাসুট টিম (United States Army Golden Knights U.S. Army 
parachute team) ও ইউর্াইমটে ঘেটস ঘকাে গােন  সাচন  অ্যাে ঘরসবকউ টিম (United States 
Coast Guard Search and Rescue team) এিং অ্র্যার্য বিশ্বমামর্র ঘিসামবরক পারেরমারগণ। 
দ্য ঘিথমপজ এয়ার ঘ া (The Bethpage Air Show) 2021 সামলর 28 ঘম শুেিার (িযাকটিস 
ঘ া); 29 ঘম  বর্িার ও 30 ঘম রবিিার সকাল 10 ঘথমক িবিবদ্র্ বিকাল 3টা পেনন্ত অ্র্ুবষ্ঠি 
হমি।  
  
ঘ া চলাকালীর্ সমময় দ্ নকমদ্র অ্ি যই ঘজান্স বিমচ পাকন  করার জর্য অ্বগ্রম টিমকট বকর্মি 
হমি। টিমকট ঘকর্ার বিস্তাবরি বিিরণ পরিিী িাবরমখ ঘ াষণা করা হমি। পাবকন ং ক্ষমিা 50 
 িাং  কমামর্া হমি, এিং োমদ্র টিমকট আমে ঘকিলমাত্র িারাই িমি  করমি পারমি। ঘেট 
পাকন গুবলমি ঘেস কভাবরং এর বর্মদ্ন র্া ও সামাবজক দ্রূে সহ সমস্ত স্বািয ও সুরক্ষা বর্মদ্ন র্া 
িময়াগ করমি অ্বিবরক্ত কমী থাকমি। বর্উ ইয়কন  ঘেট পবুল  (New York State Police) এর 
সহায়িায় ঘেট পাকন  পুবল  (State Park Police) পবরপূরক হমি। ঘজান্স বিচ Covid-19 ঘটবেং 
িা টিকা িদ্ামর্র সাইটগুবলমি অ্যাপময়ন্টমমন্ট আমে এমর্ িযবক্তরা িভাবিি হমি র্া এিং িারা 
বর্মিবদ্ি িাবেক ঘলমর্র মাধযমম িমি  করমি পারমি।  
  
জেম্বটর পাকন স-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "ঘজার্স বিমচ ঘিথমপজ এয়ার ঘ া 
(Bethpage Air Show) এর ঘচময় গ্রীেকালীর্ বসকি ঘমৌসমু শুরু করার আর কী ভামলা উপায় 
হমি পামর। গভর্নর কুওমমার ঘর্িত ে ও সহায়িার জর্য ধর্যিাদ্, ঘেট পাকন স এয়ার ঘ া-এর 
পুর্িনহামলর আময়াজর্ করমি ঘপমর আর্বিি। আবম সকল স্পন্সর, অ্ং ীদ্ার, পারেরমার ও 
কমীমদ্র জর্য কত িজ্ঞ োরা এই ঐবিহয িহর্ করার জর্য কম ার পবরশ্রম কমর ো অ্মর্ক পবরিার 
ও িনু্ধমদ্র একবত্রি কমর।"  
  
জিথম্বপ  জেোম্বরল জেবেট ইউবর্য়ম্বর্র প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া ওম্বয়র্ গ্রস িম্বলর্, "আমরা 
ঘরামাবঞ্চি ঘে 2021 সামল ঘজান্স বিমচ ঘিথমপজ এয়ার ঘ া (Bethpage Air Show) বেমর 
এমসমে! একটি চযামলবজং িেমরর পর, ঘিথমপজ ঘেট পামকন র সামথ কাজ করমি ঘপমর গবিনি ঘে 
সি িয়মসর এয়ার ঘ া ভক্তরা বসকমি একটি সুির বদ্র্ উপমভাগ করমি পামর এিং এই 
ঘমমমাবরয়াল ঘে উইকএমে আমামদ্র ঘদ্ম র সামবরক িাবহর্ীমক সম্মার্ জার্ামি পামর। েবদ্ও এই 
িেমরর ঘ াটি বকেুটা বভন্ন ঘদ্খামি, বকন্তু আমরা আর্বিি ঘে বর্উ ইয়কন িাসী এখমর্া মজার, উচ্চ 
 বক্তর এয়ার ঘ া উপমভাগ করমি পারমি ো সকল ভক্তরা আ া করমি এমসমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট অ্বেস অ্ি পাকন স, বরবেময় র্ এে বহেবরক বিজারমভ র্ (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 250 টিরও ঘিব  পাকন , ঐবিহাবসক 
িার্, বরবেময় র্ ঘিইল, গলে ঘকাসন, ঘিাট লঞ্চ ও আমরা অ্মর্ক বকেুর ঘদ্খভামলর দ্াবয়মে রময়মে 
ঘেগুবলমি ভ্রমমণর জর্য িেমর 78 বমবলয়র্ মার্ুষ বভবজট কমর। এই বরবেময় র্ সাইটগুবল সম্পমকন  
আরও িমথযর জর্য www.parks.ny.gov বভবজট করুর্, বির্ামূমলয NY ঘেট পাকন স এক্সমলারার 
ঘমািাইল অ্যাপ োউর্মলাে করুর্ অ্থিা 518-474-0456 র্ম্বমর কল করুর্। 
এোড়াও, ঘেসিুক, ইর্োগ্রাম এিং টুইটামর আমামদ্র সামথ সংেুক্ত ঘহার্।  

http://www.parks.ny.gov/#_blank
https://parks.ny.gov/explorer-app/#_blank
https://parks.ny.gov/explorer-app/#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5235ad4-8907acb5-d521a3e1-0cc47a6d17e0-c297f6bcb0ea9d03&q=1&e=b80155d5-b47f-495e-91a6-95c58b646b91&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks#_blank
https://www.instagram.com/nystateparks/#_blank
https://twitter.com/NYstateparks#_blank
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