
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে রাজ্েিোপী লোন্ডমাকন গুবলম্বে র্ীল ও ঘ ার্াবল আম্বলা 
জ্বালাম্বর্া হম্বি এিং 'বর্উ ইয়কন  টাফ' ঘক প্রবেফবলে করম্বি বর্উ ইয়কন িা ীম্বের COVID-19 

ভাইরাম্ব র িক্র ঘরখাম্বক  মেল করার জ্র্ে করা কাম্বজ্র  ম্মাম্বর্  
  
কুওম্বমা: "ভাইরাম্ব র িক্রম্বরখা  মেল করার কথা ভুম্বল োর্ - আমরা িক্রম্বরখা ইবেমম্বযেই 

িাাঁবকম্বয়বে - এিং বর্উ ইয়কন িা ীম্বের উবিৎ োম্বের ব বি বর্ম্বয় গিন করা। োর আম্বলাম্বক আমরা 
আমাম্বের লোন্ডমাকন গুবল বর্উ ইয়কন িা ীম্বের  ম্মাম্বর্ র্ীল ও ঘ ার্ালী আম্বলায় হাইলাইট করি 

রাজ্ে জ্মু্ব়ে, কারণ আমরা বর্উ ইয়কন  টাফ, ঐকেিযে, েৃঙ্খলাপরায়ণ, এিং ঘপ্রমময়।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয জমু়ে ল্যান্ডমাকন গুলল্মে র্ীল্ ও ঘ ার্ালল্ 
জ্বাল্ামর্া হমে এেং 'লর্উ ইয়কন  টাফ' ঘক প্রলেফলল্ে করমে লর্উ ইয়কন ো ীমের কামজর  ম্মামর্ ো 
োরা কমরমের্ COVID-19 ভাইরাম র েক্রমরখা  মেল্ করমে। ঘে ল্যান্ডমাকন গুলল্ আমল্ালকে করা 
হমে োর মমযয রময়মে:  

• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘ ন্টার (One World Trade Center)  
• গ্র্যান্ড ঘ ন্ট্রাল্ টালমনর্াল্ লিজ (Grand Central Terminal Bridge)  
• রকমফল্ার ঘ ন্টার (Rockefeller Center)  
• কলর্নং টাওয়ার (Corning Tower)  
• ইউটিকা ঘেট অ্লফ  লেলর্ল্ং (Utica State Office Building)  
• কসু্কইজমকা লিজ (Kosciuszko Bridge)  
• এইচ কাল্ন মযাককল্ ঘেট ইউলর্ভাল নটি অ্ফ লর্উ ইয়কন  (SUNY) অ্যাডলমলর্মেশর্ লেলর্ল্ং 

(H. Carl McCall SUNY Administration Building)  
• লর্উইয়কন  ঘেট এডুমকশর্ লডপাটন মমন্ট লেলর্ল্ং (New York State Education Department)  
• আল্মেড ই. লিথ ঘেট অ্লফ  লেলর্ল্ং (Alfred E. Smith State Office Building)  
• লর্উ ইয়কন  ঘেট ঘফয়ারগ্র্াউন্ড  (New York State Fairgrounds)  
• র্ায়াগ্র্া জল্প্রপাে (Niagara Falls)  
• অ্লল্লিক লস্ক জাি  (Olympic Ski Jumps)  
• অ্লল্লিক ঘ ন্টার (Olympic Center)  
• োঙ্কলল্র্ ঘডল্ামর্া রুজমভল্ট মযয-হাড র্ লিজ (Franklin Delano Roosevelt Mid-

Hudson Bridge)  



 

 

  
"COVID-19 এর লেরুমে ল়্োইময় আমরা অ্মর্কখালর্ এলগময়লে এেং অ্মর্ক মার্ুষ এখামর্ ঘপ ৌঁেমে 
কষ্ট ঘপময়মে, লকন্তু আমরা এক ামথ ো কমরলে ো অ্ াযারণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ভাইরাম র 
েক্রমরখা  মেল্ করার কথা ভুমল্ োর্ - আমরা েক্রমরখা ইলেমমযযই োৌঁলকময়লে - এেং লর্উ 
ইয়কন ো ীমের উলচৎ োমের ল লে লর্ময় গেন করা। োর আমল্ামক আমরা আমামের ল্যান্ডমাকন গুলল্ 
লর্উ ইয়কন ো ীমের  ম্মামর্ র্ীল্ ও ঘ ার্াল্ী আমল্ায় হাইল্াইট করে রাজয জমু়ে, কারণ আমরা লর্উ 
ইয়কন  টাফ, ঐকযেযয, শৃঙ্খল্াপরায়ণ, এেং ঘপ্রমময়।"  
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