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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ললক প্লাবিম্বের অবলবিক জাবিিং কমম্বপ্লম্বে (LAKE PLACID'S OLYMPIC
JUMPING COMPLEX) বিফিাইে লকাস্টাম্বরর জমকাম্বলা উম্ববাধম্বর্র ল াষণা কম্বরম্বের্

িেরিোপী মাউম্বের্ লকাস্টার মাবকনর্ যুক্তরাম্বের দী ন তম
মাউম্বের্ লকাস্টাম্বরর েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ মোউন্ট ভযোর্ হ োমভর্বোমগন র্তু র্ ক্লিফসোইড মোউমন্টর্ হ োস্টোর
উমবোধর্ রোর হ োষণো মরমের্। মোক্ল ন র্ যুক্তরোমের দী নতম, মোউমন্টর্ হ োস্টোর 1980 অক্লিক্লি
ববমেড ট্র্যোম র পোশোপোক্লশ চমি এবং হি প্লোক্লসড অক্লিক্লি সোইমের সবনমশষ বেরবযোপী আ ষনণ।
"ক্লিফসোইড হ োস্টোর অক্লিক্লি আঞ্চক্লি উন্নয়র্ ততন পমের (Olympic Regional Development
Authority) হভর্ুযমত আমোমদর সবনমশষ এবং সব হচময় হরোমোঞ্চ র সংমযোজর্, এবং সমগ্র মোউন্ট
ভযোর্ হ োমভর্বোগন মমপ্লমের আধুক্লর্ ী রমণর জর্য আমোমদর চিমোর্ প্রমচষ্টোর অংশ," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পুর্রুজ্জীবর্ এই মমপ্লেম ক্রীডোক্লবদ এবং পক্লরবোর উভময়র জর্য উমেজর্ো
এবং ক্লবমর্োদর্ প্রদোর্ োরীমত রূপোন্তক্লরত রমে, যো আমরো গ্রীষ্ম োিীর্ পযনে মদর আ ত ষ্ট রমব এবং
স্থোর্ীয় বযবসোগুক্লিম এ গুরুত্বপূণন উদ্দীপর্ো প্রদোর্ রমব যখর্ আমরো আমরো ভোমিোভোমব গমড
তিোর উমদ্দমশয োজ রক্লে।"
11 অমটোবর রক্লববোর, মোউমন্টর্ হ োস্টোর হখোিো মব তোর প্রথম যোত্রোর জর্য, মোউমন্টর্ হ োস্টোমর
এ টি সময় এবং অক্লডও ক্লসমস্টম থো মব যো দশন মদর 1980 সোমির হি প্লযোক্লসমডর অক্লিক্লি
শীত োিীর্ হগমমসর ববমেডোর ওয়োর হরোমোঞ্চ অর্ুভব রমত হদয়। হ োস্টোরটি শুধুমোত্র সপ্তো োমন্ত
জর্সোধোরমণর জর্য উন্মুক্ত রো মব, িম্বোস ক্লদবমসর েু টির ক্লদমর্ বক্লধত
ন
ন্টো স , এবং
আমরো ীমদর জর্য তথযমূি এবং হরোমোঞ্চ র ধোরোভোষয অন্তভুন ক্ত রো মব যখর্ তোরো ঐক্লত োক্লস
ট্র্যোম র প্রক্লতক্লিক্লপ মর হয বোাঁ গুক্লি, তোর মমধয ক্লদময় যোমবর্।
অবলবিক আঞ্চবলক উন্নয়র্ কততন পম্বের লপ্রবিম্বেে এিিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা মাইক প্রোট
িম্বলর্, "ক্লিফসোইড হ োস্টোর সদয রূপোন্তক্লরত মোউন্ট ভযোর্ হ োমভর্বোমগনর এ অর্র্য আ ষনণ।
আমরো আমোমদর অক্লতক্লথমদর এই হরোমোঞ্চ র অক্লভজ্ঞতো ক্লদমত হপমর অক্লবশ্বোসযভোমব উমেক্লজত। হ োস্টোর
1932 এবং 1980 অক্লিক্লি ববমেড ট্র্যো িোইর্ অর্ুসরণ মর যখর্ এটি পো োড হথম হর্মব

আমস। দতশযগুমিো ক্লবস্ময় র, এবং বোাঁ গুক্লি আপর্োর হৃদয়
তোরো পদ পোওয়োর হযোগয।"

োাঁক্লপময় হদমব। সবোই মমর্

রমব হয

গভর্নর কুওমমো হস্টমের অক্লিক্লি আঞ্চক্লি উন্নয়র্ ততন পমের সিদগুমিোর স োয়তোয় প্রোয় 240
ক্লমক্লিয়র্ মোক্ল ন র্ ডিোমরর ত ক্লবমির অঙ্গী োর মরমের্। এই স্থোপর্োগুমিোম বেরবযোপী আ ষনমণ
রূপোন্তক্লরত রোর পোশোপোক্লশ তোরো যোমত বত দোয়তর্, ববক্লশ্ব ইমভন্টগুমিোম আ ষনণ এবং সমথনর্
অবযো ত রোখমত পোমর তো ক্লর্ক্লিত রোর উমদ্দমশয মূিধর্ী প্র ল্পগুমিোমত রো এই অভূ তপূবন
ক্লবক্লর্ময়োগ ORDA এর পক্লর োঠোমমোম উন্নত রমে।
অক্লতক্লথমদর অর্িোইমর্ টিম ে ক্ল র্মত মব যোমত তোরো অর্ুষ্ঠোর্ স্থমি যোপোক্লসটি মরোমি স োয়তো
রমত পোমর। মোউমন্টর্ হ োস্টোর োেন প্রক্লতটি বযব োমরর মমধয মুমে হফিো মব এবং পক্লরষ্কোর রো
মব। স ি অক্লতক্লথমদর জর্য হফস ভোমরর প্রময়োজর্ীয়তো স স ি NY হস্টে হপ্রোমেো ি অর্ুসরণ
রো মব। সব হভর্ুযমত মোস্ক পরো বোধযতোমূি ।
সম্প্রক্লত সিন্ন মোউমন্টর্ হ োস্টোর ORDA-হত রো অমর্ উমেজর্োপূণন আ ষনমণর মমধয এ টি।
অর্যমদর মমধয রময়মে: হি প্লোক্লসড অক্লিক্লি ক্লস্ক জোক্লিং মমপ্লমের স্কোই ফ্লোয়োর ক্লজপিোইর্; র্তু র্
আে বযক্লক্তর, ADA-অর্ুবতী গমডোিো; সদয সংস্কোর ত ত োাঁচম রো ক্লিফে; 90M এবং 120M ক্লস্ক
জোমির র্তু র্ ফ্রস্ট হরি ক্লসমস্টম মমপ্লে এবং মোউমন্টর্ পোস িমজ -- যোমত আমে এ টি
অতযোধুক্লর্ ইর্মডোর ববমেড এবং হস্কমিের্ স্টোেন ট্র্যো , এ টি 30 পময়ন্ট বোয়োথির্ হরঞ্জ, 5 ক্ল ক্লম
র্বক্লর্ক্লমত
ন র্ক্লডন
হট্র্ইি, 3 ক্লমক্লিয়র্ গযোির্ তু ষোর ক্লর্মনোণ োরী ক্লরজোভন য়োর স । শীঘ্রই যোসম ড
এবং হপোেনোর মোউমন্টমর্র জর্য র্তু র্ হট্র্ইিম ড োযন র রো মব।
বিম্বর্টর লিটি বলটল িম্বলর্, "মোউন্ট ভযোর্ হ োমভর্বোমগন ক্লিফসোইড হ োস্টোর উমবোধমর্র জর্য আমরো
উমেক্লজত। হ োস্টোর শুধু এ টি হরোমোঞ্চ র যোত্রোই র্য়, এেো আমোমদর অক্লতক্লথমদর জর্য এ টি উপোয়
যোর বোরো হি হপ্লক্লসড, NY এর ঐক্লত োক্লস ট্র্যোম তোমদর এ োন্তই ক্লর্জস্ব অক্লিক্লি অক্লভজ্ঞতো
পোওয়োর। এেো সক্লতযই এ অর্র্য ধরমণর।"
অোম্বিেবল িদিে েোর্ লস্টক িম্বলর্, "ORDA এর হভর্ুযমত সোম্প্রক্লত সব আ ষনণ হদমখগুক্লি আক্লম
গক্লবনত। এই আ ষনণগুমিো শুধু অযোক্লডরর্ডযোম র দশনর্ এবং রোজস্ব বোডোমব তোই র্য়, বরং তোরো
হি প্লযোক্লসমড অর্ুক্লষ্ঠত হখিোর ইক্লত োমসর অক্লভজ্ঞতো হশয়োর রমব এবং আশো রো যোয় হখিোধুিোর
ভক্লবষযৎ বতক্লি অবযো ত রোখমব।"
এম্বিে কাউবে লিােন অফ িুপারভাইজারি লেয়ারমোর্ ের্ বগবললোন্ড িম্বলর্, "র্তু র্ ক্লিফসোইড
মোউমন্টর্ হ োস্টোর এ টি ঐক্লত োক্লস স্থোমর্র এ টি মজোদোর সংমযোজর্, এবং আক্লম আর্ক্লিত হয
গভর্নর কুওমমো আজ এর উমবোধমর্র থো হ োষণো মরমের্। এই হ োস্টোর হি প্লযোক্লসমডর এ টি
শক্লক্তশোিী আ ষনমণর সবনমশষ সংমযোজর্ এবং এই সুির সোইমে ভ্রমমণর বেরবযোপী সুক্লবধো তু মি
ধরমব।"

ক্লিফসোইড হ োস্টোর এবং হি প্লযোক্লসড অক্লিক্লি সোইে সিম ন আরও তমথযর
জর্য, https://www.mtvanhoevenberg.com/todo/cliffside-coaster এ যোর্।
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