
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/22/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘেডাম্বরল সরকাবর হরতাল পবরবিবতর মুম্বে স্ট্োচু অি বলিার্টন  
এিং এবলস আইলোন্ড উন্মকু্ত রােম্বত বর্উ ইেকন  হস্তম্বেপ করম্বি  

  
ঘেমর্র্ট পমূ্বিনর হরতালসমহূ চলাকালীর্ 2013 এিং জারু্োবর 2018সাম্বল  

 প্রধার্ িার্সমহূ ঘের্ উনু্মক্ত থাম্বক তার বর্বিতকরম্বণ করা হম্বেবেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে ঘেডামরল সরকাদর হরতামলর মুমে স্ট্যাচু অ্ব দলবার্টন  
এবং এদলস আইলযান্ড ঘক উন্মকু্ত রােমতমস্ট্ট হস্তমেপ করমব। হরতাল চলাকালীর্ সমূ্পণন সমেজমুে,ঘস্ট্ট 

জাতীে পাকন  ঘসবা কমী-বৃন্দমির এবং পদরচালর্া বযে সমূ্পণন বহর্ করমব দিদর্ক 65,000 মাদকন র্ ডলার এর 

দবদর্মমে ো পূমবনর হরতালসমূহ চলাকালীর্ 2013 এবং গত জার্ুোদরমতও করা হমেদেল োমত কমর স্ট্যাচু অ্ব 

দলবার্টন  জাতীে স্মদৃতস্তম্ভ এবং এদলস আইলযান্ড ির্নর্ার্থীমির জর্য উন্মকু্ত রাো হে। েলােল স্বরুপ, স্ট্যাচু অ্ব 

দলবার্টন  এবং এদলস আইলযান্ড আগামীকাল উন্মকু্ত র্থাকমব, এবং আবহাওো অ্র্ুকূল র্থাকার স্বামপমে, 25 

দডমসম্বর বযতীত প্রদতদির্ উন্মকু্ত র্থাকমব।  

  
"আমরা রাষ্ট্রপদত ট্রাম্প এর দবভাজমর্র অ্প্রীদতকর দর্ির্নর্মক একর্ট ঘস্ট্ট এবং জাদত দহমসমব আমরা কারা 
তার সদতযকার প্রির্নর্মক বন্ধ করার অ্র্ুমদত ঘিব র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ঘেমর্র্ট আমরা পূমবন 
কমরদে, েের্ ওোদর্ংটর্ এর অ্চল অ্বস্থা সরকারমক স্থদবর কমর দিমেদেল, দর্উ ইেকন  আবামরা এদগমে আসমব 

এবং দর্দিত করমব ঘের্ স্ট্যাচু অ্ব দলবার্টন  এবং এদলস আইলযান্ড পৃদর্থবীর জর্য উন্মকু্ত র্থামক োমত কমর এই 
িাঙ্গা-পূণন সমমে র্দক্ত এবং আর্া ঘজাগামত পামর।"  

  

অ্ভযন্তরীণ দবভামগর (Department of the Interior) সমঙ্গ একর্ট চুদক্তর ঘপ্রদেমত, ঘেডামরল হরতাল 

অ্বযাহত কালীর্ ঘস্ট্ট পুর্রাে চালু হওোর জমর্য পাকন র্টমক অ্র্থন প্রিার্ করমব। পাকন র্ট ের্থারীদত সমূ্পণনরূমপ 

উন্মকু্ত ও সদিে র্থাকমব। রাষ্ট্র পাকন র্ট উন্মকু্ত র্থাকা স্বামপমে প্রদতদির্ 65,000 মাদকন র্ ডলার কমর ঘেডামরল 

সরকারমক প্রিার্ করমব।  

  
স্ট্যাচু অ্ব দলবার্টন  জাতীে স্মদৃতস্তম্ভ এবং এদলস আইলযান্ড এর দর্উ ইেকন  প্রামিদর্ক অ্র্থনর্ীদতর উপর মুেয প্রভাব 

রমেমে। জাতীে পাকন  ঘসবার একর্ট বাদষনক প্রদতমবির্ অ্র্ুোেী, 4.5 দমদলের্ মার্ুষ 2016 সামল দলবার্টন  
আইলযান্ড পদরির্নর্ কমরমে, প্রদত বেমর ির্নর্ার্থীমির েরচে  ো 263.2 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার আে কমর এবং 
3,400 চাকুদরমক সহােতা কমর, এবং 364 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার অ্র্থননর্দতক উৎপাির্ কমর।  

  
পাকন র্ট বন্ধ কমর দিমল তা গমে দিদর্ক 12,000 ির্নর্ার্থীমক প্রমবমর্ প্রতােযার্ করমব এবং তা স্ট্যাচু অ্ব দলবার্টন  
এবং এদলস আইলযান্ড, জাতীে পাকন  এবং এমভদলর্ দহল ইর্কমপনামরমটড এ 900 এর অ্দিক সরাসদর চাকুদরমত 

প্রভাব ঘেলমব।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-agreement-federal-government-reopen-statue-liberty
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-reopen-statue-liberty-and-ellis-island


 

 

  
###  

  
  

 
অ্দতদরক্ত তর্থয ঘপমত ঘিেুর্ www.governor.ny.gov 

দর্উ ইেকন  ঘস্ট্ট | এদিদকউর্টভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES9EC498F76D98D6A08525836B0062EEC900000000000000000000000000000000

