
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা গ্রেট বর্উ ইয়কন  গ্রেম্বটর গ্রেয়াম্বর (Great New York State Fair) উপবিবি ও সমে 

গ্রেম্বটর টুেবরজম্বমর জর্ে গ্ররকর্ন  গড়া সংখ্ো গ্র াষণা কম্বরর্  
  

গ্রেট গ্রেয়াম্বর গ্রমাট উপবিবি টার্া চিুর্ন িছম্বরর জর্ে গ্ররকর্ন  ভাম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  গ্রেট উচ্চ গ্ররকর্ন  বিবেষ্ট দেনক ও 2018 সাম্বলর মম্বযে প্রিেক্ষ দেনক গ্রদখ্ম্বছ, যা টার্া 
পঞ্চম িছম্বরও 100 বিবলয়র্ মাবকন র্ র্লাম্বরর গ্রিবে অর্ননর্বিক প্রভাি প্রদার্ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার 13 নির্ চলাকালীর্ 
ঘেশ কময়কটি একক-নিমর্র উপনিনির ঘরকর্ন  িাপর্ করার পাশাপানশ টার্া চিুর্ন েেমরর ঘমাট 
উপনিনির ঘরকর্ন  ঘভমে ঘেমলমে। গি েেমরর 1,279,010 জর্ এর ঘরকর্ন  ভাো উপনিনি আজ 
সকাল 11:30 টা র্াগাি ঘভমে নগময়নেল। গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র ঘলকলযামের উইনলয়ামস 
পনরোরমক লাইেটাইম ঘেয়ার পাস (Lifetime Fair Passes) ও ঘরকর্ন  ভাো অ্ংশেহণকারী 
হওয়ার জর্য অ্র্যার্য উপহার নিময়নেমলর্।  
  
গভর্নর 2018 সামলর নর্উ ইয়কন  ঘেট পেনটমর্র পনরসংখ্যার্ ঘ াষণা কমরমের্, ো ঘমাট িশনর্ার্ীর 
সংখ্যা, অ্র্ননর্নিক প্রভাে এেং সরাসনর েযময়র জর্য র্িুর্ ঘরকর্ন  িাপর্ কমরমে। এই 
পনরসংখ্যার্গুমলা সমে ঘেমট পেনটমর্র ঘটকসই েৃনিমক উৎসানহি করমি গভর্নমরর অ্ভূিপূেন 
নেনর্ময়াগগুমলা দ্বারা সমনর্নি।  
  
"এই ঘমলাটি ঘেমটর একটি উৎসে — নেমশষি নর্উ ইয়মকন র উৎসাহ — এেং এটি আমামির 
ঘচির্া ও ো আমামির প্রিার্ করমি হয় িাই", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম গেন কমর ঘ াষণা 
করমি পানর ঘে এই েেরটি টার্া চার েের ধমর ঘরকর্ন  ভাো উপনিনির মাত্রামক উিোপর্ কমর। 
ঘমলাটি ভামলা করমে কারণ এটি একটি র্িুর্ ও নভন্ন ধরমর্র ঘমলা, ো  মটমে কারণ আমরা 
একটি পনরকল্পর্া নর্ময় এমসনেলাম এেং আমরা িা পুর্নর্নমনামণর জর্য নেনর্ময়াগ কমরনে। আমরা 
অ্র্য ঘে ঘকামর্া প্রশাসমর্র ঘচময় আপমেট নর্উ ইয়মকন  ঘেনশ নেনর্ময়াগ কমরনে ও এই ঘমলাও ঘসই 
নেনর্ময়ামগর অ্ংশ - এেং আমরা এই অ্ঞ্চল ও ঘেমটর জর্য অ্ভাের্ীয় অ্র্ননর্নিক কমনকাণ্ড ও 
ঘরকর্ন  পেনটর্ সংখ্যার লভযাংশ ঘিখ্নে।"  
  
ঘমলায় ঘমাট উপনিনির ঘরকমর্ন র পমর্ নির্টি মাত্র নিমর্র উপনিনির ঘরকর্ন  িাপর্ করমলও আরও 
চার নির্ নদ্বিীয় িামর্ ঘশষ হয়। এোডাও, সারা েের ঘেয়ারোউে েযানসনলটিমি আময়ানজি প্রায় 
300 র্র্-ঘেয়ার ইমভমে উপনিনির জর্য ঘরকর্ন  িাপমর্র পমর্ রময়মে ঘেয়ারোউে। এই ঘেয়ামরর 



 

 

প্রেৃনির একটি ঘকন্দ্র হমে এক্সমপানজশর্ ঘসোর (Exposition Center), ো সময়মমিা 2018 
সামলর ঘেয়ামরর জর্য ঘশষ হময়নেল এেং ঘোের্ ও নিভলযামের মমধয নর্উ ইয়কন  নসটির উত্তমর 
সেমচময় েড সুস্পষ্ট-স্পযার্ প্রিশনর্ীর িার্। এটি ঘেয়ারটির সময় নর্উ ইয়কন  ঘেট টুযনরজম ও 
একটি ক্রীডা নক্রয়াকলাপ ঘকমন্দ্রর ঘশানপস নহমসমে েযেহৃি হময়নেল এেং েযনিগিভামে পনরচানলি 
র্র্-ঘেয়ার ইমভেগুমলার সামর্ 2020 সামলর জর্য 70 শিাংশ এর ঘেনশ েুনকং করা হময়মে। 
এক্সমপা ঘসোরটি ঘেয়ারোউমে গভর্নমরর 120 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার নেনর্ময়ামগর মূল অ্ংশ, ো 
ঘগমর্স শহমর 129 েেমরর পুরমর্া েযানসনলটিমক পরু্রুজ্জীনেি কমরনেল।  
  
এই ঘমলাটির 2019 সামলর সংস্করণ িার মিু নেমর্াির্ েৃনি কমরমে, শুধু িার মুিসঙ্গীমির পেনাময় 
র্য়, সমে ঘেত্র জমুড, একটি র্িুর্ প্রিশনর্ী ভাল্লুকমক ও আমরকটি বেনশষ্টযপূণন লম্বা ঘরােটমক 
ঘোকাস কমর। এই ঘমলার বেনচত্রয প্রমচষ্টাও েৃনি ঘপময়নেল, লযাটিমর্া নভমলজ উইকএমে একটি র্িুর্ 
োনডমি সম্প্রসানরি হয় ও চার নিমর্র একটি অ্র্ুষ্ঠামর্ পনরণি হয় এেং ঘচনভ ঘকামটন র মঞ্চটি িার 
িী ন ইনিহামসর প্রর্ম নেমিশী ভাষার নশল্পী নহমসমে উপনিি নেমলর্, পুময়মিন া নরকার্ নহপহপ নশল্পী 
োররুমকা। ঘমলাটির পাাঁচ েেমরর পনরকল্পর্ার অ্ংশ নহমসমে পুর্েনযেহারমোগয প্রমচষ্টা েৃনি ও নর্জস্ব 
শনি উৎপাির্ করার পনরকল্পর্াও ঘ াষণা কমরমে।  
  
2018 পযনটর্  
2018 সামল, প্রায় 253 নমনলয়র্ িশনর্ার্ী নর্উইয়কন  ঘেট ভ্রমণ কমরনেমলর্, ো 114.8 নেনলয়র্ 
মানকন র্ র্লামরর অ্র্ননর্নিক প্রভাে বিনর কমরমে - সরাসনর পঞ্চম েেমরর জর্য 100 নেনলয়র্ 
মানকন র্ র্লার োনডময়মে। এোডাও, িশনর্ার্ীমির প্রিযে েযয় সেনকামলর সমেনাচ্চ 71.8 নেনলয়র্ 
মানকন র্ র্লার োনডময়মে।  
  
অর্ননর্বিক প্রভাি: 114.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ র্লার  
পেনটমর্ সমে ঘেমটর ঘমাট অ্র্ননর্নিক প্রভাে ঘরকর্ন  114.8 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লামর ঘপ াঁমেমে, ো 
সরাসনর পঞ্চম েেমরর জর্য 100 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লার োনডময়মে। এটি 2017 (5.6 শিাংশ) 
সামলর িুলর্ায় 6.1 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লার ঘেনশ ও 2011 সামলর িুলর্ায় প্রায় 28 নেনলয়র্ 
মানকন র্ র্লার ঘেনশ উপিাপর্ কমর েখ্র্ গভর্নর প্রর্ম েমিা েহণ কমরর্।  
 
সরাসবর িেয়: 71.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ র্লার  
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর িশনকরা 2018 সামল সরাসনর েযময় 71.8 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লার উৎপাির্ কমর 
ো, গি েেমরর ঘর্মক 4 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লামররও ঘেনশ এেং আমগর েেমরর ঘচময় 6 শিাংশ 
ঘেনশ। সরাসনর িশনকমির েযয় 33 শিাংমশর ঘেনশ - প্রায় 18 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লার - 2011 
সাল ঘর্মক।  
 
বিম্বেষ পবরদেনর্: 252.7 বমবলয়র্  
নর্উ ইয়কন  ঘেট 2018 সামল 252.7 নমনলয়র্ িশনকমক স্বাগি জার্ায়, ো 2017 সামলর ঘচময় প্রায় 
10 নমনলয়র্ (3.7 শিাংশ) ঘেনশ। এটি গভর্নর কুওমমা িানয়ত্ব েহণ করার পর 24.5 শিাংশ 
েৃনিমক উপিাপর্ কমর।  
  



 

 

গ্রেট ও িার্ীয় কর: 8.9 বিবলয়র্ মাবকন র্ র্লার  
নর্উ ইয়কন  ঘেট পেনটর্ 2018 সামল ঘেট ও িার্ীয় কমর 8.9 নেনলয়র্ মানকন র্ র্লার ঘোগ কমর 
ো 2017 সামলর ঘচময় প্রায় 5 শিাংশ েনৃি, ো কমরর ঘেমত্র প্রনিটি পনরোমরর গমড 1,221 
মানকন র্ র্লার সঞ্চয় কমর।  
 
চাকবর: 957,800 টি চাকবর  
নর্উ ইয়কন  ঘেট নর্পাটন মমে অ্ে ঘলোর (New York State Department of Labor) এর ির্য 
অ্র্ুোয়ী, গি েের 957,800 টি চাকনরমি সহায়িা করার মাধযমম ঘেমটর িৃিীয় েৃহত্তম 
ঘেসরকানর সংিার নর্ময়াগকিন া র্ামক পেনটর্।  
  
উপরন্তু, নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সে নেমার্েন্দমর োত্রী গণর্া 2018 সামল 4.5 শিাংশ েনৃি ঘপময়মে, 
ঘেখ্ামর্ ঘহামটল রুমমর চানহিা 4 শিাংমশরও ঘেনশ ঘেমড ঘগমে।  
  
পেনটমর্র পনরসংখ্যার্ প্রিার্ কমরমে টুযনরজম ইমকার্নমক্স (Tourism Economics), এটি একটি 
আন্তজন ানিকভামে স্বীকৃি ভ্রমণ ির্য প্রনিষ্ঠার্, ঘেটি নর্উ ইয়কন  ঘেমটর জর্য ইমপযাক্ট অ্যার্ালাইনসস 
ের প্ল্যানর্ং (Impact Analysis for Planning, IMPLAN) এর ইর্পটু-আউটপুট মমর্ল েযেহার 
কমর, ো সারা নেমে সরকার, নেেনেিযালয়, এেং সরকানর ঘেসরকানর খ্ামির প্রনিষ্ঠার্গুমলা েযেহার 
কমর র্ামক। এই মমর্ল GDP, কমনসংিার্, মজনুর ও কমরর প্রজমে অ্র্নর্ীনির মাধযমম নেনক্রর 
প্রোহ অ্র্ুসরণ কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  গ্রেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচার্ন  এ. িল িম্বলর্, "ঘেট ঘেয়ার েের েের আমরা ভামলা 
হমে, গভর্নর এেং িমলর অ্েযাহি নেনর্ময়ামগর জর্য ধর্যোি, ো আমামির ঐনিহযোহী কৃনষ 
প্রিশনর্ী ঘমলার ঘকমন্দ্র র্াকমে িা নর্নিি করার পাশাপানশ উমত্তজর্াপণূন র্িুর্ ঘপ্রাোনমং এেং 
নেমর্াির্ োস্তোয়মর্ সারা েের কম ার পনরশ্রম কমর র্ামক। আমরা গনেনি ঘে আমরা আোমরা 
ঘিমশর ঘসরা ঘেট ঘেয়ার হমি ঘপমরনে এেং নগময় নর্উ ইয়মকন র ঘরকর্ন  সংখ্যক িশনর্ার্ীর সেমচময় 
ঘসরাটা ঘিনখ্ময় নিমি ঘপমরনে।"  
  
বর্উ ইয়কন  গ্রেট গ্রেয়াম্বরর বর্ম্বরক্টর ট্রয় ওয়াের্ার িম্বলম্বছর্, "গভর্নমরর পরু্রুজ্জীনেিকরণ 
পনরকল্পর্ার েমল আমরা ঘমলামপ্রমীমির কাে ঘর্মক নেস্ময়কর সাডা ঘিমখ্নে। গি েেমরর ঘরকর্ন -
ভাো উপনিনি ঘিমশর িৃিীয় েৃহত্তম ঘমলা হওয়ায় এই ঘমলামক উৎসানহি কমরমে এেং এ েেরও 
আমরা শীমষন র্াকমি ঘপমর ঘরামানঞ্চি। আমরা স্পষ্টিই আমামির লমেয সেল হনে ঘিমশর ঘসরা 
ঘমলা নহমসমে র্াকমি ঘপমর, ো ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন  আমরা ঘেনশ সংখ্যক িশনকমক আকৃষ্ট করমে 
এেং এই অ্ঞ্চমলর পেনটর্ অ্র্নর্ীনিমক োডামে।"  
  
এম্পায়ার গ্রেট গ্রর্ম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর সভাপবি হাওয়ার্ন  গ্রযমবি 
িম্বলর্, "পেনটর্ আকষনমণ আমামির ঘক শলগি নেনর্ময়াগ, প্রচার ও অ্েকা ামমা নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
সেনকামলর ঘচময় ঘেনশ সংখ্যক িশনকমক স্বাগি জানর্ময় লভযাংশ প্রিার্ করমে এেং রাজয জমুড চাকনর 
ও কনমউনর্টিমক সমর্নর্ কমর এমর্ অ্র্ননর্নিক প্রেনৃি উৎপাির্ করমে।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  গ্রেট পযনটম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক রস বর্. গ্ররবভ িম্বলম্বছর্, "পেনটমর্ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
উমল্লখ্মোগয নেনর্ময়াগ ঘেটজমুড পেনটর্ সহমোগীমির প্রমচষ্টার সামর্ নমনলি হয় ো একটি 
অ্প্রনিমরাধয সমন্বময়র নিমক োত্রা কমর। এই ঐনিহানসক সংখ্যাগুমলা প্রমাণ কমর ঘে আমামির 
ঘক শলগি প্রমচষ্টা আমগর ঘচময় ঘেনশ সেল হমে ো সারা নেমের িশনকমির জর্য নর্উ ইয়কন  
ঘেটমক চূডান্ত েুটির গন্তমেয পনরণি করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  গ্রেট টুেবরজম অোর্ভাইজবর কাউবিম্বলর (Tourism Advisory Council) গ্রচয়ার 
বিোইম্বর্ বর্ম্বকালাস িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রমচষ্টার েমল পেনটর্ নশল্প ঐনিহানসকভামে উচ্চ 
পেনাময় আনসর্ হওয়ার ঘেমত্র ঘে পনরেিন র্ হময়মে িা ঘেমটর পেনটর্ নশল্প অ্র্ুভে কমরমে। 
ঘেসরকানর খ্াি ও ঘেট সরকামরর এই মারাত্মক অ্ংশীিানরত্ব েৃহত্তম লভযাংশ সৃনষ্ট করমে ো এর 
ঘেমকামর্া একটিও নর্মজ নর্মজ করমি পামর র্া।"  
  
1841 সামল প্রনিনষ্ঠি, ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার আমমনরকার িৃিীয় েৃহত্তম ঘেট ঘমলা। এই 
ঘমলা নর্উ ইয়কন  কৃনষর সেন উৎকৃষ্ট নিক িুমল ধমর, শীষন মামর্র নেমর্াির্ এর েযােিা কমর এেং গভর্নর 
কুওমমার CNY রাইনজং (CNY Rising) এর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ ো পেনটমর্র মাধযমম ঘসন্ট্রাল নর্উ 
ইয়মকন র অ্র্নর্ীনি উন্নয়মর্র ঘক শল। 120 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামরর ঘেনশ নেনর্ময়াগ শুরুর পর ঘর্মক 
ঘমলায় উপনিনি 40 শিাংমশর ঘেনশ, ঘসই সামর্ 2018 সামল 1.27 নমনলয়র্ ঘলাক এই ঘমলায় ঘোগ 
নিময়মের্। 21 অ্গে ঘর্মক 2 ঘসমেম্বর 2019 পেনন্ত ঘমলা চমল। ঘমলা সংক্রান্ত ির্য এখ্ামর্ পাওয়া 
োমে।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ারোউে হমলা একটি 375 একমরর প্রিশনর্ী ও নেমর্াির্ কমমপ্ল্ক্স ঘেখ্ামর্ সারা 
েের কােনক্রম পনরচালর্া করা হয়। এক েেমরর অ্রু্ষ্ঠামর্র সময়সূনচ এখ্ামর্ পাওয়া োমে। ঘেট নর্উ 
ইয়কন  ঘেট ঘেয়ারটি ঘেইসেুমক ঘিখ্ুর্, টুইটামর @NYSFair, স্ন্যাপচযাট-এ nysfair অ্রু্সরণ করুর্ এেং 
নিকামর নেনভন্ন েনে উপমভাগ করুর্। এোডাও ঘেট নর্উ ইয়কন ঘেট ঘেয়ার এর জর্য নর্উ 
ইয়কন োসীমিরমক িামির আইনর্য়া পা ামর্ার জর্য আমন্ত্রণ জার্ামর্া হয় এখ্ামর্ 
statefairideas@agriculture.ny.gov।  
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