
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রথমিাম্বরর মত অর্ুবিত হওয়া আবম বর্উ ইয়কন  ভাম্বলািাবি আবিরন্ড্োক 
অম্বটািরম্বেস্ট (I LOVE NY ADIRONDACK OKTOBERFEST)-এর িােলে ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
অর্ুিার্টি র্থন কাবি-র পর্নটম্বর্র অগ্রগবতম্বত িহায়তা কম্বর, র্া দেনর্াথীম্বদর প্রতেক্ষ িেম্বয়র 
মাধ্েম্বম 71.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর ঘরকিন  পবরমার্ অথন উৎপাদর্ করা ঘস্টটিোপী বেল্পম্বক 

িহায়তা কম্বর  
  

240 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর ঐবতহাবিক বিবর্ম্বয়াগ র্তুর্ লজ, মাউম্বের্ ঘকাস্টার, বজপলাইর্ 
এিং অবলবিক ঘিোর (Olympic Center) চাল ুকরম্বত অিদার্ রাখম্বি-ঘরন্ড্াবরং এখাম্বর্ পাওয়া 

র্ায়  
  

বর্উ ইয়কন  ঘস্টট 2023 িাম্বলর জারু্য়াবর 12-23 তাবরম্বখ ঘলক প্লাবিম্বি অর্ুবিতিে ওয়ার্ল্ন  
ইউবর্ভাবিনটি ঘগইম (World University Games) ঘক অভেথনর্া জার্াম্বি  

  
আবম বর্উ ইয়কন  ভাম্বলািাবি (I LOVE NY) বিশ্বিোপী বিড়াবিদম্বদর প্রবত লক্ষে ঘরম্বখ 1 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ িলার মূম্বলের, দইু-িেরিোপী বিবশ্বক প্রচারাবভর্ার্ চাল ুকম্বরম্বে, র্া হাই পােন রম্বমন্স 

ঘপাটন ি-এর জর্ে প্রধ্ার্ স্থার্গুম্বলাম্বক প্রদেনর্ কম্বর  
  

িােট বিয়ার এিং 750 মাইল এিায়ার ঘস্টট ঘেইল প্রচাম্বরর উম্বেম্বেে এিায়ার ঘস্টট ঘেইল 
ব্রুয়াবর পািম্বপাটন  (Empire State Trail Brewery Passport) চাল ুকরা হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2019 সামের আমম মর্উ ইয়র্ন  ভামোবামস আমিরন্ড্যার্ 
অ্মটাবরমেস্ট-এর সােেয ঘ াষণা র্মরমের্, যা আপমস্টট মর্উ ইয়মর্ন র মবশ্বমামর্র পযনটর্ গন্তবয, 
আর্ষনণ এবং মবমর্াদর্মূের্ সুমযাগগুমোর অ্গ্রগমিমি সহায়িা র্মর। এই অ্ঞ্চমের আর্ষনণ, 
উমেজর্া, ঐমিহয এবং এ অ্ঞ্চমের প্রারৃ্মির্ ঘসৌন্দযন প্রদর্নর্ র্রা এই বেমরর অ্মটাবরমেস্ট মেে 
অ্যামিরন্ড্যামর্ গভর্নর র্িৃন র্ আময়ামজি অ্ষ্টম অ্র্ুষ্ঠার্, যা মবশ্বজমু়ে দর্নর্মদর স্বাগি জার্ায়।  
  
"অ্যামিরন্ড্যার্ মর্উ ইয়মর্ন র র্ীষন রত্নগুমোর মমযয এর্টি এবং উন্নি পযনটর্ অ্মভজ্ঞিার জর্য র্িুর্ 
পমরবযনর্ সহর্ামর এই অ্ঞ্চমে আমরা প্রচুর মবমর্ময়াগ র্রমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সারা 
মবমশ্বর দর্নর্ার্থীমদর র্ামে ভ্রমণ, ঘেোযুো ও মবমর্াদমর্র জর্য অ্যামিরন্ড্যার্ মর্ভামব মবশ্বমামর্র 
গন্তবয হময় উঠমে িা এ বেমরর অ্মটাবরমেমস্টর ইমভন্টগুমোর সােেয প্রদর্নর্ র্মরমে। র্িুর্ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ORDA_Coaster_Zipline_Renderings_Final.pdf


 

 

আর্ষনণগুমো এটিমর্ এমর্ এর্টি স্থামর্ পমরণি র্রমব ঘযোমর্ প্রমিযমর্র উপমভাগ র্রার মমিা মর্েু 
রময়মে, যা র্র্থন র্ামি অ্ঞ্চমের উপাজন র্ বৃমি র্রমব এবং এটিমর্ মপ্রমময়ার ঘপাটন স-এ মবমশ্ব 
অ্গ্রগামী মহসামব গম়ে িুেমব।"  
  
"বামষনর্ অ্যামিরন্ড্যার্ চযামেঞ্জ (Adirondack Challenge) র্র্থন র্ামন্টর ঘসৌন্দযন এবং িা সংরক্ষমণ 
আমামদর অ্ঙ্গীর্ারমর্ িুমে যমর," ঘলেম্বটর্োে গভর্নর কোবথ ঘহচুল িম্বলর্, বর্বর্ এই িেম্বরর 
চোম্বলম্বে অংেগ্রহণ কম্বরবেম্বলর্। "আমরা আপমস্টট মর্উ ইয়মর্ন র উন্নমিমি উমেেমযাগয পমরমামণ 
মবমর্ময়াগ র্মরমে ঘযোমর্ ঘস্টমটর িৃিীয় বৃহেম র্মনসংস্থার্ সমৃষ্টর্ারী মহমসমব রময়মে পযনটর্ োি। 
অ্যামিরন্ড্যামর্ অ্বযাহি মবমর্ময়াগ অ্ঞ্চমের প্রচার ও প্রসামর, ক্র্যােট পার্ীয় প্রস্তুির্ারর্ 
সংস্থাগুমোমর্ সহায়িায়, মবমর্াদর্মূের্ সুমযাগ-সুমবযা বৃমি র্রমি সাহাযয র্রমে। ঘের্ প্লামসি 
ঘেোযুো এবং আউটমিার মবমর্াদমর্র জর্য এর্টি প্রিীর্ী গন্তবয এবং আঞ্চমের্ পযনটর্মর্ আরও 
ঘজারদার র্রমি আমরা 2023 সামের ওয়ার্ল্ন  মবশ্বমবদযােয় ঘগমস আময়াজমর্র সুমযাগ পাওয়ায় 
গমবনি।"  
  
2019 আমম মর্উ ইয়র্ন  ভামোবামস আমিরন্ড্যার্ অ্মটাবরমেস্ট ঘেেমটর্যান্ট গভর্নর র্যামর্থ হচুে, 
ঘস্টট ও স্থার্ীয় র্মনর্িন া এবং এমসক্স এবং ফ্র্যাঙ্কমের্ র্াউমন্ট পযনটর্ মর্মের ঘর্িামদর সহ  
450-এরও ঘবমর্ অ্মিমর্থমর্ স্বাগি জামর্ময়মে এর্মদমর্র আউটমিার মক্র্য়ার্োমপর জর্য যা এই 
অ্ঞ্চেমর্ িুমে যমর। ইমভন্টগুমেমি মমর্ারম অ্যামিরন্ড্যার্ র্মমউমর্টিগুমোর মমযয মদময় 40 মাইে 
ঘমাটরসাইমর্ে যাত্রা; মাউন্ট ভযার্ হময়মভর্বাগন এ এর্টি প্রমিমযামগিামূের্ মাউমন্টইর্ বাইমর্র 
বাইর্থের্; ঘর্াভাময় ঘোয়ার সারার্ার্ হ্রমদ-এর ঘসমর্ন্ড্ পন্ড্-এ মাে যরা; দর্নর্ীয় মাউন্ট ঘজা-এ 
দইু মাইে হাইর্ র্রা; উের এেবা-র ঘক্র্ইগ উি গল্ফ এবং র্ামি ক্লাব (Craig Wood Golf & 
Country Club )-এ গমল্ফর র্য়টি গিন  সম্পন্ন র্রা; 1980 সামের র্ীির্ােীর্ অ্মেমম্পর্ ঘগম 
(Winter Olympic Game)-এর সাইটগুমো পমরদর্নর্; মমরর ঘের্- এ র্ায়ামর্ং, র্যামর্াইং এবং 
পযামিে ঘবামিন ং র্রা; এবং ঘহায়াইটমেস মাউমন্টর্ অ্যািমভঞ্চার ঘজার্ (Whiteface Mountain 
Adventure Zone)-এ পামরবার-বান্ধব আর্ন্দ ও ঘেোর অ্ংর্ মহমসমব হাই-মপি গমন্ড্াোয় চম়ে 
মেটে ঘহায়াইটমেস-এর মর্েমর যাওয়া অ্ন্তভুন ক্ত মেে।  
  
2011 সামে দাময়ত্ব ঘর্ওয়ার পর ঘর্থমর্ গভর্নর কুওমমা পুমরা ঘস্টট জমু়ে পযনটর্ মর্মে র্মজরমবহীর্ 
মবমর্ময়াগ র্মরমের্, যার েোেে হময়মে মবপুে পমরমাণ দর্নর্ার্থী এবং িামদর র্রা প্রিযক্ষ বযয়। 
গি বের, মর্উ ইয়র্ন  ঘরর্িন  সংেযর্ 252.7 মমমেয়র্ পযনটর্মর্ অ্ভযর্থনর্া জামর্ময়মে যারা 71.8 
মবমেয়র্ মামর্ন র্ িোর েরচ র্মরমে, যা টার্া পঞ্চম বেমরর মি সবনমমাট 100 মবমেয়মর্রও ঘবমর্ 
মামর্ন র্ িোমরর অ্র্থননর্মির্ প্রভাব ঘেমে। বামষনর্ 957,800টি চার্মরর ঘযাগার্ ঘদয়ার মাযযমম 
পযনটর্ এের্ ঘস্টমটর িৃিীয় বৃহেম র্মনসংস্থার্সমৃষ্টর্ারী োি মহমসমব রময়মে।  
  
পযনটর্ অ্যামিরন্ড্যার্মসর জর্য অ্িযাবর্যর্। গি বের, 12.6 মমমেয়র্ মার্ুষ অ্যামিরন্ড্যার্ অ্ঞ্চে 
ভ্রমণ র্মরমে - ঘয ভ্রমণর্ারী সংেযা 2017 সামের িুের্ায় 251,000-রও ঘবর্ী - প্রিযক্ষ 
দর্নর্ার্থীমদর বযয় ঘর্থমর্ যা প্রায় 1.5 মবমেয়র্ মামর্ন র্ িোমররও ঘবমর্ উপাজন র্ র্মরমে। এটি 
পূবনবিী বেমরর িুের্ায় বযয় প্রায় 5% বমৃি এবং 2011 সাে ঘর্থমর্ 30% বমৃিমর্ মচমত্রি র্মর। 



 

 

পযনটর্ এই অ্ঞ্চমে 21,000টিরও ঘবমর্ চার্মরর ঘযাগার্ ঘদয় এবং আঞ্চমের্ পযনটর্ 182 মমমেয়র্ 
মামর্ন র্ িোমররও ঘবমর্ ঘস্টট ও স্থার্ীয় র্র উৎপন্ন র্মরমে।  
  
অবলবিক আঞ্চবরক উন্নয়র্ কততন পক্ষ (Olympic Regional Development Authority, ORDA) 
কোবপটাল প্রকম্বল্প ঐবতহাবিক বিবর্ম্বয়াগ  
গভর্নর কুওমমা ঘস্টমটর অ্মেমম্পর্ আঞ্চমের্ উন্নয়র্ র্িৃন পমক্ষর সম্পদগুমোর সহায়িায় প্রায় 240 
মমমেয়র্ মামর্ন র্ িোমরর িহমবমের অ্ঙ্গীর্ার র্মরমের্। এই স্থাপর্াগুমোমর্ বেরবযাপী আর্ষনমণ 
রূপান্তমরর্ র্রার পার্াপামর্ িারা যামি বৃহদায়ির্, ববমশ্বর্ ইমভন্টগুমোমর্ আর্ষনণ এবং সমর্থনর্ 
অ্বযাহি রােমি পামর িা মর্মিি র্রার উমেমর্য মূেযর্ী প্রর্েগুমোমি র্রা এই অ্ভূিপূবন 
মবমর্ময়াগ অ্মেমম্পর্ আঞ্চমরর্ উন্নয়র্ র্িৃন পক্ষ স্থাপর্ার অ্বর্াঠামমামর্ উন্নি র্রমে।  
  
আজমর্র ইমভমন্টর পমর, গভর্নর কুওমমা মির্টি প্রর্মের জর্য র্িুর্ ঘরন্ড্ামরং উমমাচর্ র্মরমের্ যা 
আরও ঘবমর্ ভ্রমণ এবং আঞ্চমের্ অ্র্থননর্মির্ প্রবৃমিমর্ উৎসামহি র্রমব:  
  

• মাউে ভর্ ঘহাম্বভর্িাগন ঘিি লজ  
র্মমপ্লমক্সর র্িুর্ 30,000 বগনেুট, মির্িো ঘবস েমজ র্াজ চেমে। 2021 সাে এটি সম্পন্ন 
হমে, এর্টি মবস্ময়র্র অ্মিমর্থ অ্মভজ্ঞিার ঘর্ন্দ্রমবন্দু মহমসমব র্াজ র্রমব, ঘযোমর্ 
মাউমন্টইর্ বাইমর্র ঘদার্ার্, োদয পমরমষবা এবং টিমর্ট অ্মেস সহ র্থার্মব অ্ভযর্থনর্া ঘর্ন্দ্র, 
েুচরা মবমক্র্র ঘদার্ার্। এটি মামর্ন র্ যকু্তরামের ববমেি ও ঘেমেটর্ দেগুমোর জর্য এর্টি 
অ্িযাযুমর্র্ প্রমর্ক্ষণ সুমবযা রােমব।  

  
• িিণূন র্তুর্ ঘেণীর মাউে ভোর্ ঘহাম্বভর্িাগন মাউম্বের্ ঘকাস্টার  

মাউমন্টর্ ঘর্াস্টার এর স্থাপর্ার র্াজ শুরু হমব এই র্রমি যার সম্ভাবয উমবাযমর্র সময় 
যরা হময়মে 2020 সামের র্মভম্বমর। সমূ্পণন র্িুর্ ঘেণীর ঘর্াস্টার 1932 এবং 1980 
সামের অ্মেমম্পর্ ববমেি ট্র্যামর্র র্াভন  ও ঘসাজাপর্থ অ্র্ুসরণ র্রমব। মাউমন্টর্ 
ঘর্াস্টারগুমোর ঘর্ামর্া ঘমাটর ঘর্ই এবং এটি মাযযার্ষনণ র্মক্ত বারা পমরচামেি হয় এবং 
চাের্রা ঘের্ মসমস্টমমর মাযযমম িামদর গমি মর্য়ন্ত্রণ র্রমি পামর। ঘর্াস্টারগুমো এমভামব 
মিজাইর্ র্রা র্োরৃ্মির ঘরেগুমোমি চমে যামি চাের্রা প্রমি  ন্টা 25 মাইে গমি 
অ্মিক্র্ম র্রমি পামর র্া।  

  
• অবলবিক জাবিং কমম্বপ্লক্স বজপলাইর্ি (Olympic Jumping Complex Ziplines)  

আগামী গ্রীমে ঘোোর জর্য মর্যনামরি, অ্মেমম্পর্ জামম্পং র্মমপ্লক্স-এর দর্নর্রা, 40-েুট 
উঁচু টাওয়ার ঘর্থমর্ শুরু র্মর, র্িুর্ চারটি মজপোইমর্র ঘযমর্ামর্া এর্টি ঘবময় র্ামার 
সুমযাগ পামব। সর্ে স্তমরর অ্মভযাত্রীমদর জর্য মিজাইর্ র্রা মজপোইর্গুমো এর্টি অ্মেমম্পর্ 
মে জাম্প-এর ঘরামাঞ্চ ঘদমব।  

  
অবলবিক জাবিং কমম্বপ্লক্স গম্বন্ড্ালা এিং ফ্রস্ট ঘরইল  



 

 

গভর্নর আরও ঘ াষণা র্মরমের্ ঘয মিমসম্বমর ADA-মার্সম্মি আট জমর্র যারর্ক্ষমিাসম্পন্ন র্িুর্ 
গমন্ড্াো মর্মনামণর র্াজ ঘর্ষ হমব বমে আর্া র্রা যামে। গমন্ড্াো মক্র়্োমবদ, ঘর্াচ, র্মনর্িন া, 
সরঞ্জাম এবং দর্নর্ার্থীমদরমর্ র্মমপ্লমক্সর ঘবস েজ ঘর্থমর্ 90 এবং 120 মমটার উঁচু মে জাম্প 
টাওয়ামর বহর্ র্মর মর্ময় যামব। ঘসোর্ ঘর্থমর্, িারা 120 মমটার উচুঁ মে জামম্পং টাওয়ামরর 
র্িুর্-সংোররৃ্ি র্াচঁ-ঘ রা মেেমট প্রমবর্ র্রমি পারমবর্, যা অ্যামিরন্ড্যামর্র উচ্চ চূ়ো 
(Adirondack High Peaks) এবং আমর্পামর্র ঘোর্ােময়র বাইমরর প্রান্তমরর শ্বাসরুির্র মবসৃ্তি 
অ্বায দরৃ্যপমটর দরৃ্য উমমামচি র্রমব।  
  
এো়োও, 90 এবং 120-মমটার উঁচু মে জাম্পগুমোমি LED আমো সহ র্িুর্ ফ্র্স্ট ঘরে স্থাপর্ 
র্রা হময়মে, যা আবহাওয়া পমরমস্থমির পমরবিন র্ মর্মবনমর্মষ এর্টি সামঞ্জসযপূণন এবং মর্ভন রমযাগয 
জামম্পং পৃষ্ঠ মর্মিি র্মর।  
  
ঘলক প্লাবিি অবলবিক ঘিোর পরু্গনঠর্ ও আধ্ুবর্কীকরণ  
গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা মদময়মের্ ঘয, ঐমিহামসর্ অ্মেমম্পর্ ঘসন্টার ও মপি ঘেটিং ওভামের 
আযুমর্র্ীর্রণ ও পুর্গনঠমর্র জর্য স্থাপিয ও আর্ুষ্ঠামর্র্ র্র্র্া গম়ে বিমর র্রা হমে। এই সর্ে 
স্থাপর্াগুমোমি র্রা এই ব়েস়ে উন্নীির্রণগুমো 1980 সামের র্ীির্ােীর্ অ্মেমম্পমর্র পুমবনর র্রা 
উন্নীির্রার পমর এই প্রর্থম।  
  
সম্ভাবয প্রর্েসমূমহর মমযয রময়মে মামর্ন র্ যুক্তরাে মরঙ্ক (USA Rink) ঘর্ অ্মেমম্পর্ আর্ামর 
সম্প্রসারণ, এবং গুটামর্ামযাগয আসর্ ও র্িুর্ মবমর্াদর্ রুম যুক্ত র্রা, আবন ব্রুর্স এমরর্া (Herb 
Brooks Arena)-য় র্িুর্ মবমর্াদর্ সুযট এবং বমযনি সুমবযা; মামর্ন র্ যুক্তরাে মরঙ্ক-এর জর্য 
ের্ার রুমমর উন্নয়র্, 1932 এমরর্া এবং আবন ব্রুর্স এমরর্া; সম্প্রসামরি ঘের্ প্লামসি অ্মেমম্পর্ 
জাদ ুর এবং েচুরা মবমক্র্ি ঘদার্ার্; এবং দমৃষ্টসীমায় অ্মেমম্পর্ মপি ঘেটিং ওভাে র্থার্া এর্টি 
উমুক্ত দমৃষ্টর ঘির্ সহ োদয ও পার্ীয় স্থাপর্া।  
  
উপরন্তু, অ্মেমম্পর্ মপি ঘেটিং ওভামরর পমরর্ের্ায় এর্টি সমূ্পণন বমযনি র্ীিেীর্রণ প্রমক্র্য়ার 
মদময় প্রমিস্থাপর্ র্রা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। মামর্ন র্ যুক্তরাে মরঙ্ক-এর মপেমর্, র্িুর্ বহু স্তর মবমর্ষ্ট 
পামর্ন ং গযামরজও র্র্থাও মবমবচর্া র্রা হমে।  
  
2023 ওয়ার্ল্ন  ইউবর্ভাবিনটি ঘগমি  
গভর্নর আর্ষু্ঠামর্র্ভামব ঘ াষণা মদময়মের্ ঘয মর্উ ইয়র্ন  ঘস্টট 2023 সামের 12-23 জার্ুয়ামরমি 
ওয়ার্ল্ন  ইউমর্ভামসনটি ঘগমসমর্ ঘের্ প্লামসমি স্বাগি জার্ামব। আন্তজন ামির্ মবশ্বমবদযােয় ঘপাটন স 
ঘেিামরর্র্ র্িৃন র্ আময়ামজি ওয়ার্ল্ন  ইউমর্ভামসনটি ঘগমস এর্টি আন্তজন ামির্ ক্র্ী়ো ও সাংেৃমির্ 
অ্র্ুষ্ঠার্ ঘযটি প্রমি দ ুবের পর পর মভন্ন মভন্ন র্হমর সংগঠিি হয়। 11 মদর্বযাপী হওয়া এই 
প্রমিমযামগিাটি অ্মেমম্পমর্র পমরই মবমশ্বর মবিীয় বৃহেম মামি-ঘপাটন  ইমভন্ট এবং এটি 2,400 
োত্র-ক্র্ী়োমবদমর্ মবমভন্ন ঘেোযূোয় প্রমিবমিিা র্রার উমেমর্য এর্মত্রি র্মর যার মমযয রময়মে, 
আোইর্, মফ্র্স্টাইে এবং ক্র্স র্ামি মেইং, বায়ার্থের্, মপি ঘেটিং, র্ামেনং, মেগার ঘেটিং, হমর্, 
র্টন  ট্র্যার্ মপি ঘেটিং এবং ঘনামবামিন ং।  



 

 

  
2023 ওয়ার্ল্ন  ইউমর্ভামসনটি ঘগমমসর সমর্থনমর্ গভর্নর র্াযনমর্বনাহী আমদর্ 185 জামর র্মর যা মর্উ 
ইয়র্ন  ঘস্টট ওয়ার্ল্ন  ইউমর্ভামসনটি ঘগমস র্মমর্র্ (New York State World University Games 
Commission)-এর প্রমিষ্ঠার মর্মদনর্র্া ঘদয়, ঘযটি ঘস্টট সরর্ামরর সর্ে উমদযামগর িদারমর্ এবং 
সমন্বয় র্রমব এবং ওয়ার্ল্ন  ইউমর্ভামসনটি ঘগমমসর আময়াজর্ র্মমটি, অ্যামিরন্ড্যার্ ঘপাটন স র্াউমিে 
(Adirondack Sports Council)-র সামর্থ র্াজ র্রমব। সম্প্রমি র্মমর্র্ িার উমবাযর্ী ববঠমর্র 
আময়াজর্ র্মরমে এবং পমরর্ের্া উমদযামগর সচূর্া র্মরমে।  
  
আবম বর্উ ইয়কন  ভাম্বলািাবি বিবশ্বক বিবজটাল প্রচারণা (I LOVE NY Global Digital Campaign)  
ঘের্ প্লামসি দইু-বার আমমমরর্ার র্ীির্ােীর্ অ্মেমম্পর্ ঘগমমসর এর্মাত্র আময়াজর্ হবার স্বািন্ত্র 
যমর ঘরমেমে এবং এর্টি ক্র্ী়োর ঘর্ন্দ্রভূমম মহমসমব অ্যামিরন্ড্যার্ অ্ঞ্চমের সুর্াম প্রমিষ্ঠা ও টিমর্ময় 
রােমি সাহাযয র্মরমে। এই অ্ঞ্চেমর্ হাই পারেরমমি এযার্থমেটমদর জর্য এর্টি মপ্রমময়ার ঘোমর্র্র্ 
মহমসমব িুমে যরামি 2023 ওয়ার্ল্ন  ইউমর্ভামসনটি ঘগমস এর্টি সুমযাগ। এই মমর্র্মর্ সমর্থনর্ র্রার 
উমেমর্য, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা মদময়মের্ ঘয, আমম মর্উ ইয়র্ন  ভামোবামস (I LOVE NY) সারা 
মবমশ্বর ক্র্ী়োমবদমদর প্রমি েক্ষয ঘরমে এর্টি দবুেমরর,1 মমমেয়র্ মামর্ন র্ িোমরর মবশ্ববযাপী 
মিমজটাে প্রচারণা প্রমিষ্ঠা র্রমব, যা অ্যামিরন্ড্যার্মর্ হাই পােন রমমি আউটমিার মবমর্াদমর্র জর্য 
প্রারৃ্মির্ এবং মবমর্ষ উমেমর্য মর্মনাণ র্রা আর্ষনমণর আবাসস্থে মহমসমব িুমে যরমব। এই র্ীমি 
শুরু এবং 2021 সাে জমু়ে চো এই প্রচারামভযার্ ঘমৌসুমী ও বেরবযাপী মক্র্য়ার্োমপর মদমর্ 
মমর্ামর্মবর্ র্রমব।  
  
গভর্নম্বরর অোবিরন্ড্োক অম্বটািরম্বেস্ট ব্রুর মম্বধ্ে ঘিরা  
অ্র্ুষ্ঠার্গুমোর পমর, অ্মিমর্থরা ঘহায়াইটমেস মাউমন্টর্-এ মর্উ ইয়র্ন  অ্মটাবরমেমস্টর স্বাদ মর্র্ 
(Taste NY Oktoberfest) সংবযনর্া উপমভাগ র্মরর্, ঘযোমর্ সংগীি, স্থার্ীয় োবার এবং এর্টি 
মর্উ ইয়র্ন  ঘস্টট ক্র্াফ্ট মবয়ার প্রমিমযামগিা (New York State Craft Beer Competition) 
প্রদমর্নি হয়। মর্উ ইয়র্ন  ঘস্টমটর পমর্রটি ব্রুয়ামরজ অ্ংর্গ্রহণ র্মর, 30টি মভন্ন মবয়ার প্রদর্নর্ 
র্মর। ঘের্ প্লামসি-এ অ্বমস্থি ঘের্ প্লামসি পাব এবং ব্রুয়ামর (Lake Placid Pub & Brewery) 
গভর্নর অ্যামিরন্ড্যার্ অ্মটাবরমেস্ট ব্রুর মমযয ঘসরা মহমসমব মর্মরাপা  মর িুমেমের্। 2020 সামে 
ঘগ্রট মর্উ ইয়র্ন  ঘস্টট -এ িামদর মবয়ারগুমে প্রদর্নর্ র্রমি ব্রুয়ারটি 12টি টযাপ এবং ঘহায়াইটমেস 
মাউমন্টর্-এ দটুি টযাপ এবং পমরর বের এমক্সমর্উটিভ মযার্র্র্-এ এর্টি উপস্থাপর্ র্রমব।  
  
এিায়ার ঘস্টট ঘেইল ব্রুয়াবরজ পািম্বপাটন   
ক্র্যােট মবয়ার প্রমিমযামগিার সামর্থ সমম্মমেিভামব, গভর্নর কুওমমা ক্র্যােট মবয়ার এবং 750 মাইে 
এম্পায়ার ঘস্টট ঘট্র্ইে প্রচামরর উমেমর্য পমরর্মেি এম্পায়ার ঘস্টট ঘট্র্ইে ব্রুয়ামরজ পাসমপাটন  চােু 
র্মরর্। মর্উ ইয়র্ন  ঘস্টট র্যার্াে র্মপনামরর্র্ (New York State Canal Corporation)-এর সামর্থ 
অ্ংর্ীদামরমত্বর র্েযামণ, মর্উ ইয়র্ন  ঘস্টট ব্রুয়াসন এমসামসময়র্র্ (New York State Brewers 
Association) অ্যাপ, বযবহারর্ারীমদর এই ঘট্র্ইে যমর র্থার্া ক্র্যােট ব্রুয়ামরজ পমরদর্নর্ র্রমে 
িামদর পাসমপামটন  ঘচর্ ইর্ এবং পময়ন্ট অ্জন র্ র্রমি সক্ষম র্রমব। দর্নর্ার্থীরা এম্পায়ার ঘস্টট ঘট্র্ে 



 

 

েযান্ড্ মচমিি টি-র্াটন , চর্মা, গ্রাওোর এবং ঘস্টট জমু়ে হওয়া ব্রুয়াসন অ্যামসামসময়র্র্ (Brewers 
Association) উৎসমবর টিমর্ট অ্জন র্ র্রমি পামরর্।  
  
এম্পায়ার ঘস্টট ঘট্র্ইমের 10 মাইমের মমযয 200টিরও ঘবমর্ ব্রুয়ামর রময়মে, আগামী বের ঘর্ষ 
হওয়ার পমর এটি ঘদমর্র দী নিম বহু-বযবহামরর্ ঘট্র্ইে হমব বমে অ্র্ুমার্ র্রা হমে। অ্মযর্ন্তু, 
গভর্নর ঘ াষণা জামর্ময়মের্ ঘয 2012 সামে ঘস্টমটর প্রর্থম মবয়ার, ওয়াইর্, মপমরটস এবং সাইিার 
র্ীষন সমম্মেমর্র পর োমন োইমসি রময়মে এমর্ ক্র্যােট ঘবভামরজ উৎপাদর্র্ারীমদর সংেযা  
500-এরও ঘবমর্ বৃমি ঘপময়মে। বিন মামর্, মর্উইয়র্ন  জমু়ে 792টি োমার প্রস্তুির্ারর্ র্াজ র্রমের্, 
2012 সামের 282টি োইমসমির িুের্ায় ঘবমর্, যা 180% এরও অ্মযর্ বৃমি ঘপময়মে।  
  
পোট িোম্বরট এিং রে্াবন্ড্ ঘপ্রস্টর্ম্বক স্মরণ  
গভর্নর কুওমমা এই গ্রীমে মৃিুযবরণ র্রা র্র্থন র্ামির দইু ঘর্িা, পযাট বযামরট এবং রয্ামন্ড্ ঘপ্রস্টমর্র 
জীবর্ ও র্মনমর্ স্মরণ র্রার পমরর্ের্ার ঘ াষণা মদময়মের্।  
  
ORDA ঘবািন  অ্ে মিমরটরস-এর প্রাক্তর্ সভাপমি, বযামরট, ঘের্ প্লামসি হে অ্ে ঘেইম (Lake 
Placid Hall of Fame)-এ বেমরর সংরক্ষণ ক্লামস যুক্ত হমবর্। সরর্ারী এবং ঘবসরর্ারী উভয় 
ঘক্ষমত্র বযামরমটর সম্মামর্ি র্মনজীবর্ এবং মামর্ন র্ ঘসর্াবামহর্ীমি পমরমষবা িামর্ এর্জর্ উমেেমযাগয 
ঘর্িায় পমরণি র্মরমেে। মিমর্ মে পমর্থরৃ্ৎ ফ্র্ামিস র্থাইমর োয়ান্ট, র্মিন র্ মেয়ার এবং অ্মেমম্পর্ 
পদর্জয়ী মবমে মিমং এবং মভমেজ অ্ে ঘের্ প্লামসমির ঘময়র ঘক্র্গ এইচ. রয্ামন্ড্ে এর সামর্থ 
অ্মটাবর 26 িামরমে বরমণর জর্য মর্যনামরি, 2019-এর ক্লামস ঘযাগ ঘদমবর্।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা র্মরমের্ ঘয প্রাক্তর্ উইেমমংটর্ টাউর্ সুপারভাইজার এবং এমসক্স র্াউমন্ট 
ঘচয়ারমযার্ রয্ামন্ড্ ঘপ্রস্টর্মর্ ঘহায়াইটমেস মাউমন্টর্ এর উপমর রাউন্ড্ হাউস-এ এর্টি েের্ মদময় 
স্মরণ র্রা হমব, ঘযোর্ ঘর্থমর্ উইেমমংটর্ র্হর ঘদো যায়। ঘপ্রস্টর্ দইু দো এমসক্স র্াউমন্ট 
ঘচয়ারমযার্ মহমসমব পমরমষবা প্রদার্ র্মরর্ এবং 14 বের উইেমমংটর্ দমর্ে দপ্তর (Wilmington 
Fire Department)-র োয়ার মচে মেমের্।  
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