
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ললক প্লাবিম্বের অবলবিক জাবিিং কমম্বপ্লম্বে র্তুর্ স্কাই ফ্লাইয়ার বজপলাইর্ 
ল ালার ল াষণা বিম্বয়ম্বের্ম্বলক প্লাবিম্বের অবলবিক জাবিিং কমম্বপ্লম্বে (LAKE PLACID'S 

OLYMPIC JUMPING COMPLEX) র্তুর্ গম্বডালা লর্ৌকা লিয়ার ল াষণা বিম্বয়ম্বের্ 
 

র্তুর্ বজপলাইর্ এিিং িম্প্রবত িিন্ন হওয়া স্কাইরাইে গম্বডালা ললক প্লাবিে অঞ্চম্বলর চমৎকার 
িেৃে প্রিার্ করম্বি 

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লেক প্লাসিড অ্সেসিক সি জাসিিং কমমপ্লক্স (Lake Placid 
Olympic Ski Jumping Complex)-এ র্তুর্ িাই ফ্লায়ার সজপোইর্ (Sky Flyer Zipline)-এর 
আকর্নণীয় উমবাধর্ ল ার্ণা কমরমের্। সজপোইর্টি অ্সেসিক কমমপ্লমক্সর বেরবযাপী আকর্নণীয় স্থার্ 
এবিং িম্প্রসত িিন্ন হওয়া িাইরাইড গমডাো (Skyride Gondola)-এর পাশাপাসশ লভর্যুটি 
অ্যাসডরর্ডামক্সর অ্তযাশ্চর্ন লিৌন্দর্নমক আরও বাসিময় লতাোর সবসভন্ন উপায় িরবরাহ কমর। 
আগামীকাে, 17 জেুাই িাই ফ্লায়ার সজপোইর্টি প্রথম রাইমডর জর্য ল াো হমব এবিং অ্মটাবমরর 
মাঝামাসঝ িমময়র মমধয গ্রীষ্মকােীর্ এবিং শরমতর লশমর্র সিমক িপ্তাহাসিক িময়গুমোমত চাে ু
থাকমব। 
  
"িাই ফ্লায়ার সজপোইর্টি লেক প্লাসিড অ্সেসিক জাসিিং কমমপ্লমক্স আমামির িবনমশর্ এবিং িবমচময় 
লরামাঞ্চকর িিংমর্াজর্, এবিং িমগ্র কমমপ্লমক্সর আধুসর্কীকরমণর জর্য আমামির চেমার্ প্রমচষ্টার অ্িংশ, 
শুধুমাত্র শীতকামে অ্যাথমেটমির জর্যই র্য় বরিং সর্উ ইয়কন  এবিং উত্তর-পূবনাঞ্চমে বিবািকারী হাজার 
হাজার পসরবামরর জর্য র্ারা প্লাসিড লেমক আমির্ তারা িকমেই এর িুসবধা লভাগ করমত 
পারমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির প্রমচষ্টা এই কমমপ্লক্সমক লরামাঞ্চকর এবিং সবমর্ািমর্র 
বেরবযাপী লকন্দ্রস্থমে রূপািসরত করমে র্া আমরা লবসশ পসরমাণ গ্রীষ্মকােীর্ পর্নটকমির আকৃষ্ট করমব 
এবিং স্থার্ীয় বযবিায়ীমির উৎিাহ প্রিার্ করমব।" 
  
িাই ফ্লাইয়ার সজপোইর্টি িব বয়মির িশনকমির কামে একটি উমত্তজর্াপূণন এবিং লরামাঞ্চকর আকর্নণ। 
লটক অ্ফ র যামির পামশ অ্বসস্থত 70-ফুমটর টাওয়ার লথমক ওঠার িামথ িশনর্াথীরা বিার অ্বস্থার্ 
লথমক র্াত্রাটি অ্র্ভুব কমরর্। 30 সডগ্রী সডকোইমর্ অ্সেসিক েযাসডিং পাহামির িমািরামে, 
আমরাহীরা একটি অ্সেসিক সি জািামরর লরামাঞ্চ অ্র্ুভব কমর। 700-ফুট অ্বতরণ িুন্দরভামব 
েযাসডিং লডমকর লবি েমজর কামে লশর্ হয়।  
  
ORDAওআরবেএ-এর লপ্রবিম্বেন্ট এিিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া মাইক প্রোট িম্বলর্, "অ্সেসিক 
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জাসিিং কমমপ্লক্সমক বেরবযাপী আকর্নণীয় গিমবয রূপাির করা এমর্ একটি সবর্য় র্া সর্ময় আমরা 
গসবনত। আিজন াসতক প্রসতমর্াসগতার আময়াজর্ এবিং প্রসশক্ষমণর পাশাপাসশ আমামির িশনর্াথীরা এ র্ 
আমামির ক্রীিাসবিমির মমতা একই আর্ন্দ উপমভাগ করমত পারমবর্।"  
  
িম্প্রসত িিন্ন হওয়া িাইরাইড গমডাো পর্নটকমির সবশ্বসব যাত অ্সেসিক জাসিিং টাওয়ামরর 
মাধযমম পাহামির মমতা উচুমত সর্ময় র্ায়। লি ার্ লথমক িশনর্াথীরা পর্নমবক্ষণ কক্ষ লথমক 
পযামর্ারাসমক িশৃয উপমভাগ করমত গ্লাি িিংর্ুক্ত সেফটটিমক 120 সমটার টাওয়ামরর শীমর্ন সর্মত 
পামরর্। এোিাও এমত বাসহযক িশৃযাবেী লি ার একটি লডকও রময়মে র্া পুমরা েযাসডিং পাহািমক 
উপমভাগ করার িুমর্াগ প্রিার্ কমর এবিং অ্যাথমেটরা লেমি লিওয়ার ঠিক আমগ কীমির মুম ামুস  হয় 
তার একটি আশ্চর্নজর্ক িসৃষ্টভসি প্রিার্ কমর। গমডাো গ্রীষ্মকামের অ্বসশষ্ট িমময় প্রসতসির্ ল াো 
থাকমব। 
  
িাই ফ্লায়ার সজপোইর্ এবিং লেক প্লাসিড অ্সেসমক িাইট িিমকন  আরও তমথযর 
জর্য, https://lakeplacidolympicsites.com/todo/sky-flyer-zipline/ সভসজট করুর্। 
 
অ্সেসিক সি জাসিিং কমমপ্লক্স ফযাসিসেটিটি কম িক্ষমতা সর্ময় পসরচাসেত হমব এবিং িমস্ত 
িশনর্াথীর মুম  মাি থাকা প্রময়াজর্, প্রসতটি গমডাো লকসবমর্র মমধয থাকার িীসমত জায়গা এবিং 
অ্ভযিরীণ আিমর্র িহজেভযতার  াটসতিহ িমস্ত NY লেট লপ্রামটাকে অ্র্ুিরণ করমব। িব 
লভর্ুযমত মাি পরা বাধযতামূেক।  
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