
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 172তম গ্রেট বর্উইয়কন  গ্রেট গ্রেয়ার(GREAT NEW YORK STATE FAIR) চালু 

কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর অোমট্র্োকম্বক (Amtrak) এই গ্রমলায় বর্ম্বয় এম্বেম্বের্; শুরু করার বির্ বেম্বত কাম্বটর্  
  

র্তুর্ পম্বিান্নবতর গ্র াষণা কম্বরম্বের্: 21 আগে-গ্রেম্বেের 2-এর মম্বযে অোমট্র্োক চড়ুর্ এিং 
বির্ামূম্বলে গ্রমলায় প্রম্বিোবযকার লাভ করুর্  

  
পাাঁচ িেম্বরর "বের্ম্বেয়ার" পবরকল্পর্া গ্র াষণা কম্বরর্ পরু্িনেিহার িৃবি করম্বত, বকেু প্লাবেক 

িেিহার গ্রেষ করম্বত, এিং গ্রমলার মাঠটিম্বক েবি-মুি করম্বত 2024 োম্বলর মম্বযে  
  

গ্রমলার জর্ে র্তুর্ গ্রগট 10 এিং পরিতী পর্নাম্বয়র প্রম্বিে উন্নয়র্ প্রকল্পগুবলর গ্র াষণা কম্বরর্  
  

বের্ম্বেয়ার এিং গ্রগট 10 এর গ্ররন্ডাবরং উপলব্ধ এখাম্বর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সাইরাকিউমজ 172তম গ্রেট কর্উইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার চালু িমরমের্। 
কেমত িাটার সময় গভর্নর এিটি র্তুর্ পম ান্নকতর গ্র াষণা িমরর্ গ্রমলায় হাকজরামি আমরা বৃকি 
িরমত - 21এ আগে গ্রেমি 2রা গ্রসমেম্বর তাকরমের মমযয ববয অ্যামট্র্যাি টিকিট কর্ময় গ্রে গ্রিউ 
কবর্ামূমলয গ্রমলায় প্রমবশাকযিার পামবর্ গ্রে গ্রিামর্া গ্রেয়ার বমে টিকিটটি বা রকস  গ্রপশ িমর। 
গ্রট্র্মর্ িমর গ্রমলায় উপকিত হবার স্বাচ্ছন্দ্য ও পকরমবশবান্ধব উপায় তুমল যরমত গ্রট্র্মর্ িমর গ্রমলার 
কবমশষ গ্রট্র্র্ োমার জায়গায় োর্ গভর্নর এবং িযাকবমর্মটর আকযিাকরিরা। অ্যামট্র্যাি কর্য়কমত 
ইেবাউন্ড এবং ওময়েবাউন্ড গ্রট্র্র্ পকরচালর্া িমর ো গ্রমলাের কবমশষ োমার জায়গাটি বযবহার 
িমর। সময়সূচীগুকল পাওয়া োমব এোমর্। গভর্নর আমরা কতর্টি র্তুর্ প্রিল্প গ্র াষণা িমরমের্ ো 
গ্রমলার মামের পুর্রুজ্জীবমর্র অ্েগকতগুমলা অ্বযাহত রাোর লমযয, োর মমযয রময়মে: কের্মেয়ার, 
ো এিটি আক্রমণাত্মি প্রিল্প গ্রেট গ্রেয়ারমি শকির গ্রযমে স্বয়ংসমূ্পণন িমর তুলমব; এিটি র্তুর্, 
বৃহত্তর গ্রগট 10 ো আগামী বেমরর গ্রমলার জর্য সময়মত গ্রশষ িরা হমব; আর গ্রেট গ্রেয়ার 
অ্যািমসস ইমপ্রুভমমন্ট প্রমজমের গ্রেজ 2-এর সচূর্া িরা ো এই গ্রমলায় োতায়াত োর্বাহর্ ও 
পেচারীম র জর্য আরও সহজলভয িমর তুলমব।  
  
"এটা আমগর গ্রচময় র্তুর্ এবং কভন্ন গ্রমলা োর িারমণ আমরা গ্ররির্ন  উপকিকত গ্র েকে এবং এটি 
েুিরামে তৃতীয় গ্রমলা গ্রেোমর্ সবনাকযি জর্সমাগম হয়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্তীমত আপকর্ 
েক ও গ্রমলায় কগময় োমির্, তাহমলও আমরা গ্রে লকি িমরকে তারপমর এটি এিটি অ্র্যরিম 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/082119_NYS_Fair_Renderings.pdf#_blank
https://www.amtrak.com/home.html#_blank


 

 

অ্কভজ্ঞতা প্র ার্ িরমব এবং এটি গ্রগাটা অ্ঞ্চমলর জর্য এি  ারুণ অ্েননর্কতি উৎপা ি। এটি 
এিটি গ্রমলা োর জর্য আমরা গবন গ্রবায িরমত পাকর - এিটি এি কবষ্ময়ির প্র শনর্ আমরা গ্রি 
এবং আমাম র কি প্র ার্ িরার আমে, তার।"  
  
"কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার এিটি র্কজরকবহীর্ সংেযি মার্ুষমি মজা ার কক্রয়ািলাপ, ইমভন্ট এবং 
গ্রপ্রাোম এবং পুমরা পকরবামরর জর্য উপেুি গ্রপ্রাোমমর মাযযমম আিৃষ্ট িমর চমলমে", গ্রলেম্বটর্োন্ট 
গভর্নর কোবি গ্রহাচুল িম্বলর্, বর্বর্ আজম্বক গ্রমলায় গ্রগবেম্বলর্। "এই গ্রমলা কর্উ ইয়িন  ক মত পামর 
এমর্ কিেু গ্রসরা িার্ীয় পণয এবং প্রকতভামি তুমল যমর, এবং আমরা প্রকত বের এই গ্রমলায় 
কবকর্ময়াগ িরকে এবং এমি সমৃি িমর চমলকে। গ্রেট কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার মযয কর্উ ইয়মিন  
পেনটর্ বকৃি িরমত সাহােয িরমে এবং এই অ্ঞ্চমলর ও সমে রামজযর অ্েনর্ীকতমি বাকিময় তুলমত 
সাহােয িরমে।"  
  
গ্রমলায় হাকজরার বারামর্ার লমযয এম্পায়ার সাকভন স লাইর্ (Empire Service line) 63-এ  টুি 
অ্যামট্র্যাি গাকি কবমশষ ভামব প্রস্তুত কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ামরর োকেে এবং গ্রমমসকজ ক ময় 
সাজামর্া হময়কেল। সমে এম্পায়ার লাইর্ গ্রট্র্র্ গ্রমলার সময় গ্রটে কর্উ ইয়িন  (Taste NY) পণয 
পকরমবশর্ িরমব, এবং তার সামে গ্রটে কর্উ ইয়মিন র প্রচারমূলি উপিরণ কবতরণ িরা হমব 
কসটবযাি ফ্লায়ার, গ্রপাোর এবং গ্রটকবল গ্রটমন্টর মাযযমম। এটি আই লাভ কর্উ ইয়মিন র (I LOVE 
NY) কবজ্ঞাপর্ এবং কর্কজটাল প্রচারণার পকরপূরি হমব ো  শনর্ােীম র তাম র পরবতী কর্উইয়িন  
গ্রেট ভযামিশমর্র অ্ংশ কহমসমব গ্রমলার অ্কভজ্ঞতা অ্জন র্ িরমত উৎসাকহত িরমব।  
  
"বের্ম্বেয়ার" প্রকম্বল্পর লক্ষ্ে েবির গ্রক্ষ্ম্বে স্বয়ংেম্পূণনতা অজন র্ করা  
  
এই গ্রমলাটি এিটি আক্রমণাত্মি প্রিল্প শুরু িরমব, োর র্াম কের্মেয়ার, োর উমেশয শকির 
গ্রযমে স্বয়ংসমূ্পণন হময় ওো, বজন য অ্পসারণ িরা এবং প্রকতটি উপলব্ধ কজকর্সমি করসাইমিল িমর 
আমমকরিার সব গ্রচময় পকরমবশ অ্র্ুকূল গ্রমলা বতকর িরমত। এই পকরিল্পর্ায় রময়মে গ্রসৌর পযামর্ল 
িাপর্ িরা এবং উইন্ড টাবনাইর্ কর্মনাণ িরা -- সঠিি অ্বিার্ কর্যনারমণর জর্য এিটি কবোকরত 
পকরিল্পর্া সম্পন্ন িরার পর -- র্বায়র্মোগয শকি আটি িরা ও জীবাশ্ম জ্বালার্ী গ্রেমি শকির 
প্রময়াজর্ীয়তা হ্রাস িরা এবং পকরমশমষ তা শূণয িরমত 2023 সামলর মমযয। এই গ্রমলা 
কর্ষ্পকত্তমোগয প্লাকেি বস্তুর বযবহার হ্রাস িরমব এবং ো য বজন য পুর্বনযবহার িরার জর্য এিটি 
পাইলট গ্রপ্রাোম শুরু িরমব। উপরন্তু, পকরমবশ কশযার জর্য এিটি র্তুর্ পযাকভকলয়র্ বতকর িরা 
হমব। প্রিল্পটি সরাসকর গভর্নর কুওমমার কের্ কর্উ কর্ল (Green New Deal) সমেনর্ িমর, ো 
এিটি পকরচ্ছন্ন শকি ও িামজর এমজন্ডা ো কর্উ ইয়িন  রাজযমি এিটি িাবনর্ কর্রমপয অ্েনর্ীকতর 
পমে কর্ময় োমব এবং কের্হাউস গযাস কর্গনমর্ িমামর্ার জর্য রামের 1990 সামলর মাোর গ্রচময় 
2030 সামলর মমযয 40 শতাংশ হ্রাস িরার লযয সমেনর্ িমর।  
  
ইকতমমযযই শকি বযবহার িমামত উমেেমোগয প মযপ কর্ময়মে গ্রেয়ারোউন্ডটি। কর্উ ইয়িন  পাওয়ার 
অ্েকরটি কর্মসম্বর 2018-য় এিটি 866,000 মাকিন র্ র্লামরর প্রিল্প সমূ্পণন িমরমে শকি সাশ্রয়ী 
LED আমলা ক ময় গ্রমলার মামের প্রযার্ েয়টি ভবমর্র আমলা প্রকতিাপর্ িরার জর্য, োর েমল 
শকির েরচ প্রকত বের আর্ুমাকর্ি 23,000 মাকিন র্ র্লার হ্রাস পামব।  



 

 

  
এই গ্রমলা উমেেমোগযভামব কর্ষ্পকত্তমোগয প্লাকেমির বযবহার হ্রাস িরমব। গ্রমলা ও অ্র্যার্য রামজযর 
সংিা গ্রেমি আর এিি বযবহারমোগয প্লাকেমির গ্রটাট বযাগ কবতরণ িরা হমব র্া। গ্রমলায় প্র শনর্ী 
িরা অ্র্যার্য রামজযর সংিার সহমোকগতায় গ্রমলার প্রকত ক র্ হাজার হাজার পুর্বনযবহারমোগয বযাগ 
কবতরণ িরা হমচ্ছ। গ্রমলা কবমক্রতাম র জার্ামর্া হময়মে গ্রে আগামী বের গ্রেমি শুরু িমর এিি 
বযবহামরর কেল্ম প্লাকেি বযামগর বযবহামরর আর অ্র্ুমকত গ্র ওয়া হমব র্া। এোিাও, কবমক্রতাম র 
পুর্বনযবহারমোগয বা পচর্শীল পামে োবার ও পার্ীয় সরবরাহ িরমত হমব। এর মমযয রময়মে 
প্লাকেি স্ট্রময়র বযবহার গ্রশষ িরা। CNY এর িযামরাল এম. বল্ডউই গ্রেে িযান্সার করসাচন  োমন্ডর 
(Carol M. Baldwin Breast Cancer Research Fund) সমে অ্ংকশ াকরমে গ্রমলার  শনর্ােীম র 
গ্রেরতমোগয গ্রবাতল পুর্বনযবহার িরার এিটি বি প্রমচষ্টা লযান্ডকেল গ্রেমি গ্রবাতল সকরময় গ্রর্ওয়ার 
সংেযা বৃকি িমর। এই গ্রমলা এিটি বজন য প ােন বাোইময়র গ্রেকসকলটি বতকর িরমব পুর্বনযবহারমোগয 
বা পচর্মোগয বস্তুগুকল আবজন র্া গ্রেমি গ্রবর িমর এিটি পাইলট ো য-বজন য পরু্বনযবহামরর গ্রপ্রাোম 
িাপর্ িরার জর্য।  
  
এই গ্রমলা গ্রমলার মামের পকিম প্রামে পকরমবশ েুয়ার্ন শীপ পযাকভকলয়র্ বতকর িরমব। র্তুর্ 
পযাকভকলয়র্টি, ো প্রেম ক র্ গ্রেমি শকি-মিু হমব, গ্রমলার  শনিম র গ্রশোমব কি িমর তারা 
তাম র শকির প কচহ্ন িমামত পারমবর্, কের্মেয়ার প্রিমল্পর অ্েগকত আপমর্ট িরমত পারমবর্ এবং 
রামজযর শকি ও জলবায়ু উম যামগর িো তুমল যরমব।  
  
এ বেমরর গ্রমলার  শনিরা, োরা সবুজতা ও পকরচ্ছন্নতা বৃকি িরমত চার্, তারা কজমরা-কর্গনমর্ 
োর্বাহর্ চালামর্ার বহু উপিাকরতা সম্পমিন  জার্মত পারমবর্ এবং ইভল্ভকর্উইয়িন  
(EVolveNY) কশল্পিলা ও সেীত গ্রিমের সামমর্ গ্রশকভ গ্রিামটন র িামে বুে পকর শনর্ িমর চারটি 
ইমলিকট্র্ি গাকির মমর্ল পরীযা িমর গ্র েমত পারমবর্।  টুি আল্ট্রা-োে 150 kW ইমলিকট্র্ি 
গাকির চাজন ার প্র শনর্ িরা হমব, এবং ড্রাইভ কির্ োহি গ্ররয়াত ও কর্উ ইয়মিন র রাজযবযাপী EV 
চাকজন ং গ্রর্টওয়ািন  সম্পমিন  তেয পাওয়া োমব। োাঁরা ইকতমমযযই কির্ ড্রাইভ িমরর্, তাাঁরা গ্রমলার 
মামের চার র্ম্বর গ্রগমট তাাঁম র গাকি চাজন  ক মত পারমবর্।  
  
গ্রমলার  শনিরা গ্রমলার আইিকর্ি গ্রলামগার এিটি সবুজ সংস্করমণর মাযযমম কের্মেয়ার প্লযামর্র 
উপা ার্গুকল কচকহ্নত িরমত পারমবর্।  
  
10 র্ং গ্রগট েংস্কার ও চলমার্ প্রকল্পেমূহ  
  
গ্রসমরা পািন -র্-রাইর্ বাস কর্মপার (Centro Park-N-Ride bus depot) কর্রাপত্তাজকর্ত িারমণ 
গ্রমলার মামের পকিমম অ্বিার্ পকরবতন মর্র েমল স্বল্প বযবহৃত গ্রগট 10 কিতীয় প্রযার্ প্রমবশিার 
হময় ওমে গ্রমলার মামের। কব যমার্ গ্রগট ভবর্টি প্রকতিাপমর্র জর্য এিটি 1.5 কমকলয়র্ মাকিন র্ 
র্লামরর প্রিল্প গ্রমলার পর শুরু হমব এবং 2020 সামলর গ্রমলা শুরু হবার সমময়র আমগ সমূ্পণন 
িরা হমব। সমূ্পণন হবার পমর র্তুর্ গ্রগট 10 এিটি বৃহত্তর গ্রগট িাোমমা হমব -- র্ান্দ্কর্িভামব 
এেমপা গ্রসন্টামরর মত হমব -- োর মমযয োিমব র্তুর্ গ্রবিা, গ্রপকভং, কস্ট্রটমস্ককপং, আমলািসজ্জা 
এবং এিটি বি এলইকর্ কবলমবার্ন ।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=2488e97a-78ab0ea1-248a104f-0cc47aa8c6e0-884e50192b34dd6f&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Fprograms%2Fevolveny
https://protect2.fireeye.com/url?k=2488e97a-78ab0ea1-248a104f-0cc47aa8c6e0-884e50192b34dd6f&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Fprograms%2Fevolveny
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/Drive%20Clean%20Rebate#_blank


 

 

  
মামের পকিমপ্রামের জর্য বহু উন্নকতর মমযয প্রেম হল এই র্তুর্ গ্রগট। আমগ এই বের 3 ও 4 
র্ম্বর গ্রগট গ্রভমে গ্রেলা হয় এবং টিকিট ও কর্রাপত্তার জর্য আমরা র্মর্ীয় গ্রেকসকলটি িারা 
প্রকতিাপর্ িরা হয়।  
  
এোিাও, পূমবনর গ্রগালা ো মারাত্মিভামব যকতেে হয়প্রবল বাতামসর িারমণ, তা আমগ এই 
বেরমভমে গ্রেলা হয়, এবং 2020 সামল এিটি র্তুর্ গ্রভিার গ্রগালা ক ময় গ্রসটি প্রকতিাকপত িরা 
হমব। উল গ্রসন্টার (Wool Center), ো এিটি জর্কপ্রয় গ্রমলার প্র শনর্ীয় বস্তু, এবং উমলর 
বযবহার প্র শনর্ িমর, গ্রসটিও র্তুর্ গ্রভিার গ্রগালায় সমর োমব। এ বের এিটি তাাঁবুমত গ্রভিাগুকল 
প্র কশনত হমচ্ছ।  
  
গ্রে জায়গায় এি সময় গ্রভিার গ্রগালা কেল তার এিটি অ্ংমশ এের্ এিটি োগমলর পািন  িরা 
হময়মে, গ্রসোমর্ এিটি গ্রবিা গ্র ওয়া িামর্ তরুণ োগলরা গ্রেলা িরমত পামর এবং গ্রমলার  শনিরা 
তাম র গ্র েমত পামরর্, োর েমল মার্ুষম র িৃকষিামজর আমরা িাোিাকে কর্ময় আসার প্রমচষ্টা বৃকি 
পায়।  
  
আগামী বেমরর জর্য অ্র্যার্য চলমার্ এবং পকরিকল্পত সুকবযাগুকলর উন্নয়মর্র মমযয রময়মে 
র্যাকর্ময়লাজ িযাটাকরং অ্যান্ড ইমভন্টস গ্রেিহাউজ (Daniella's Catering and Events 
Steakhouse), পূমবন এম্পায়ার রুম (Empire Room) র্ামম ো পকরকচত কেল, তার সংস্কার 
অ্বযাহত রাো; এেমপাকজশর্ গ্রসন্টামরর আকুকেি উন্নকত; এিটি 1.1 কমকলয়র্ মাকিন র্ র্লামরর 
প্রিল্প, ো মামের পকিমম িৃকষ ভবর্গুকল পুর্রায় বতকর িরা শুরু িরমব; গ্রমলার িাকসি গ্রসন্টার 
অ্ব গ্রপ্রামেস, উ যার্পালর্ ও অ্র্যার্য ভবমর্র উন্নকত; এবং তার সামে অ্র্যার্য পকরিাোমমা 
সংক্রাে প্রিল্পগুকল।  
  
অম্বরঞ্জ লম্বটর উন্নয়র্, গ্রেজ িইু  
  
11.18 কমকলয়র্ র্লামরর কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার অ্মরঞ্জ লট গ্রেজ 2 প্রিমল্পর প্রযার্ কর্মনাণ শুরু 
হমব 2019 সামলর গ্রেট কর্উইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ামরর সমাকির পর। ইকতমমযযই প্রস্তুকতমূলি িাজ শুরু 
হময়মে। প্রিমল্পর অ্ংশ কহমসমব রাজয পকরবহণ  েতর (Department of Transportation, DOT) 
র্তুর্ I-690 ইেবাউন্ড অ্র্-র-  ্ োম্প কেজ কর্মনাণ িরমব, োমত কর্কিত িরা োয়, 2019 এর 
গ্রেট গ্রেয়ামরর পমর, গ্রেট গ্রেয়ামরর সময় হাইওময়র উপর অ্িায়ী ট্র্যাকেি কসগর্যামলর গ্রের্ 
প্রময়াজর্ র্া হয়। কর্উ I-690 ইেবাউন্ড অ্র্-র  ্ োম্প কেজ এোিাও পেচারীম র ট্র্াকেি 
অ্মরঞ্জ লমট গ্রেমত আসমত সহজ িরার জর্য এিটি 10 েুট পেচারীর ওয়ািওময়র বযবিা িরমব। 
2020 সামলর গ্রেট গ্রেয়ামরর জর্য সময়মত এই কর্মনাণ সমূ্পণন হমব।  
  
2017 সামলর অ্মোবমর গ্রেট গ্রেয়ামরর প্রেম পেনাময় 27 কমকলয়র্ র্লামরর 65 এিমরর অ্মরঞ্জ 
লমটর কর্মনাণ িাজ শুরু হয়, োর কিেু অ্ংশ গত েীমষ্মর ির্সাটন  কসজমর্ গ্রলিকভউ এর গ্রসন্ট 
গ্রজামসে অ্যাকিকেময়টামর গ্রোলা কেল। 2018 সামলর গ্রেট কর্উইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ামরর জর্য সমময়র 
মমযয অ্মরঞ্জ লমটর গ্রেজ 1 সম্পন্ন িমরকেল পকরবহণ  েতর (Department of Transportation)। 



 

 

7,000-এরও গ্রবকশ বাাঁযামর্া পাকিন ং গ্রেস এের্ অ্মরঞ্জ লমট পাওয়া োয়, ো আমগর গ্রমমো পৃমে 
উপলব্ধ 4,000 গ্রেমি গ্রবমি 5,000 হময়মে। অ্মরঞ্জ লমটর পকিম প্রাে গ্রেমি ইন্টারমেট 690-গ্রত 
এিটি র্তুর্ একেট র  ্ োম্প এের্ গ্রেট গ্রেয়ার ও ওর্ন্ডাগা িাউকন্টর অ্যাকিকেময়টার গ্রেমি 
গ্রমলার  শনিম র সরাসকর I-690-গ্রত প্রমবশ িরমত গ্র য়। এই র যাম্প গ্রোলার পূমবন, োর্বাহর্ শুযু 
অ্মরঞ্জ লট গ্রেমি প্রিার্ িরমত পারমতা I-690 এর একেট 7 এলািা গ্রেমি গ্রমলার বাইমর 
কর্যনাকরত ইমভমন্টর সময়।  
  
গ্রেট গ্রেয়ার অ্যািমসস ইমপ্রুভমমন্ট প্রমজমের (State Fair Access improvement project) গ্রেজ 
2, গ্রেজ 1-গ্রি আরও এিযাপ অ্েসর িরমব। র্তুর্ ইেবাউন্ড র  ্ োম্প োিাও এই প্রিল্প প্রকত 
বের গ্রেট গ্রেয়ামরর জর্য I-690-গ্রত গ্রে অ্িায়ী ট্র্যাকেি কসগর্যাল বসামর্া হয়, তার সুরাহা 
িরমব অ্বমশমষ। ইন্টারমেমটর অ্যামেমসর অ্র্ুমরায িমর NYSDOT এবং বাৎসকরি কভকত্তমত 
FHWA এর অ্র্ুমমা র্ সামপময তা প্রাি িরা হয়। 2020 সামল প্রিল্পটি গ্রশষ হমল গ্রেট কর্উইয়িন  
গ্রেট গ্রেয়ামরর সময় I-690-গ্রত ট্র্াকেি কসগর্যামলর আর প্রময়াজর্ হমব র্া।  
  
2019 োম্বলর হাইলাইট  
  
2019 গ্রমলা র্তুর্ অ্র্ুোর্ ও িােনক্রমমর আময়াজর্ িরমব, ো এই গ্রমলামি সমতজ িরমত এবং 
র্তুর্ যারণামি আকলের্ িরার বাৎসকরি প্রমচষ্টার অ্ংশ। বি র্তুর্ প্রচারণামূলি অ্র্েুামর্র মমযয 
রময়মে কিেমাস ইর্ অ্গাে, গ্রেোমর্ জযাে গ্ররর্কর্য়ার কর্ময় সান্টা িমজর এিটি সারাক মর্র 
সাযাৎ, প্রাচীর্ গ্রেমজর প্র শনর্, এবং সান্টা সযুমট  শনিম র জর্য এি মজার  পুুমরর  যতার 
প্রকতমোকগতার ববকশষ্টয উপলব্ধ োিমব। ক র্ গ্রশষ হমব এেমপা গ্রসন্টামর "এলে" কসমর্মার প্র শনর্ 
ক ময়। এই গ্রমলায় র্তুর্ িকমি ির্ গ্রর্ (Comic Con Day) জর্কপ্রয় সংসৃ্ককত উ োপর্ িমর, 
োরা সমূ্পণন গ্রপাষাি পমর আমস তাম র জর্য 1 মাকিন র্ র্লার প্রমবশ মাশুল সহ, ও োরা "োর 
ওয়াসন" এর মমতা কসমর্মায় গ্র ো গ্রলজার তমলায়ার বযবহামরর প্রকশযমণ কলি হয় ট্র্ান্সেরমার 
কসমর্মা গ্রেমি বামম্বলকব এবং মামভন মলর কসমর্মা এবং বই গ্রেমি হাল্কবাোমরর আকবভন াব। এিটি 
কবমশষ মামভন ল োইর্ার-মযার্ িকমি কর্জস্বিৃত সামমর্র িভার সহ ো জাল-গ্রোিা সপুারহীমরামি 
গ্র োয় এিটি কভমির উপর ক ময় এেমপা গ্রসন্টামরর সামমর্ লিমার্ অ্বিায়, এই ইমভমন্ট কবকক্র 
হমব।  
  
গ্রমলার এেমপামত র্তুর্ মুকভ র্াইটস পকরবার-বান্ধব কসমর্মাগুকল গ্র োমব সাতটি সন্ধযায়, গ্রেমর্ 
"অ্যামভঞ্জারস: এন্ডমগম।" এই গ্রমলায় সিাহামে গ্রে েযান্ডাপ পযামর্লমবার্ন ময়াগা হয়, তা অ্কভজ্ঞ 
গ্রোগাভযাসিারীম র জর্য এিটি মজা ার গ্রশোর চযামলঞ্জ গ্রপশ িমর। এেমপা গ্রসন্টামর ইন্সটল িরা 
এিটি  ামসর মাে েবু ও প্রািবয়স্কম র জর্য সিার, কিিবল, গ্রবাকসকসই, লযাক্রস, কেল্ড হকি এবং 
ফ্লযাগ েুটবল প্রকতমোকগতার িার্ হমব এবং, েের্ গ্রিার্ প্রকতমোকগতায় কর্যনাকরত োিমব র্া, 
গ্রমলার  শনিরা কবশাল আিামরর লর্ গ্রগম গ্রেলমত সযম হমবর্ গ্রেমর্ িামর্ে গ্রোর, ইয়ার্ন  পন্ড, 
হুলা হুপ্স এবং আরও অ্মর্ি কিেু। র্তুর্ বাইিার অ্যামপ্রকশময়শর্ গ্রর্মত (Biker Appreciation 
Day) কবর্ামূমলয গ্রমাটরসাইমিল পাকিন ং এবং 1 মাকিন র্ র্লামরর প্রমবশাকযিার প্র ার্ িরা হমব 
োম র ববয গ্রমাটরসাইমিল লাইমসন্স আমে। এই গ্রমলা গ্র মশর গ্রে গ্রিার্ও বি গ্রমলার গ্রচময় গ্রবকশ 
অ্বায ও িম েরমচ হাকজরার ক র্ ও প্রচার প্র ার্ িমর চমলমে।  



 

 

  
গ্রমলায় ববকচেয উ োপর্ অ্বযাহত োিমব। এই গ্রমলার বাকষনি প্রাইর্ গ্রর্ উ োপর্ এিটি কিমর্াট 
বিৃতার ববকশষ্টয গ্রপশ িরমব মাটিন র্ গ্রর্কভমসর গ্রেমি, কেকর্ গ্রোর্ওয়াল  াোয় অ্ংশেহণ িমরকেমলর্ 
গ্রেৌর্ কিকত কবরুমি ববষময প্র শনর্িারী আকলমর্র কবরুমি  ী ন লিাইময়র ো শুরু। গ্র মশর প্রেম 
সরিাকর প্রাইর্ গ্রর্ উ োপর্িারী প্রেম গ্রেট গ্রেয়ার হল এই গ্রমলাটি। এ বের গ্রমলায় র্ারী 
ক বস র্ারীর গ্রভাটাকযিামরর 100 বের উ োপর্ িরমব। গ্রলেমটর্যান্ট গভর্নর িযাকে গ্রহাচুল 
বাকষনি মযযাহ্ন গ্রভামজর মলূ বিবয রােমবর্ এবং ক র্টি সিল মকহলাম র জর্য 1 মাকিন র্ র্লামরর 
প্রমবশ মাশুমলর সুকবযা প্র ার্ িরমব। লযাটিমর্া কভমলজ উইমিন্ড (Latino Village Weekend), ো 
লযাটিমর্া সেীত, ো য ও সংসৃ্ককতর এিটি উ োপর্, চার ক র্, আগে 30 গ্রেমি গ্রসমেম্বর 2 
পেনে প্রসাকরত হমব এবং েুব ভবমর্র িাোিাকে এিটি র্তুর্ বাকিমত চমল োমব। কর্উ ইয়মিন র 
এেমপকরময়ন্স গ্রেমজ সেীত উৎসব োঙ্কমেে (FunkFest)  ইু ক র্ অ্বকয প্রসাকরত হমব। র্তুর্ 
প্রেম ক র্টিমি ওয়াল্ডন কবট র্ামম অ্কভকহত িরা হয় এবং এটি সারা কবশ্ব জমুি আসা সেীত 
কর্মব র্ িরমব, আর গ্রসই সামে ঐকতহযবাহী োঙ্কমেে গ্রর্ িাকসি িাকসি গ্রসাল, োঙ্ক এবং 
R&B-এর উপর র্জর গ্রিেীভূত িরমব 70 এবং 80  শমির জর্প্রয় বযান্ড গ্ররয়কর্ওর 
(Raydio) আকবভন ামব গ্রেোমর্ োিমবর্ আমর্নল িারমাইমিল, এবং গ্রলিসাইর্ োর সামে োিমবর্ 
িযামেইর্ মািন  উর্। গ্রমলার মূল মঞ্চ গ্রচকভ গ্রিাটন , তার প্রেম সাকরর গ্রের্ীয় ভাষার 
সম্পা র্িারী, পুময়মতন া করিার্ গায়ি-গীকতিার োররুমিামি গ্রহাে িরমব।  
  
গ্রশভ্রমল কমউকজি গ্রেকেভাল (Chevrolet Music Festival) গ্রশকভ গ্রিাটন  (Chevy Court) এবং 
এেমপকরময়ন্স গ্রেজ (Experience Stage) িারা গঠিত, ো গ্র মশর গ্রে গ্রিার্ গ্রমলার গ্রসরা 
কবর্ামূমলযর সেীত উৎসব। ওই মঞ্চগুকলমত োরা কবর্ামূমলয গ্রশা িরমবর্ তাম র মমযয রময়মের্ 
বযার্ গ্রিাম্পাকর্ (Bad Company), কলন্ডকস োকলনং (Lindsey Stirling), কমর্লযান্ড (Midland), 
 য মযামভকরে (the Mavericks), করি করংকেল্ড (Rick Springfield), গযাকভর্ র্োও (Gavin 
DeGraw), আইস কিউব (Ice Cube) এবং আরও অ্মর্মি। সমূ্পণন সময়সচূী পাওয়া োমব  

এোমর্।  
  
এম্পায়ার গ্রেট গ্রেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর গ্রপ্রবেম্বেন্ট, প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া ও কবমের্ার হাওয়ােন  গ্রজমবস্ক িম্বলর্, "গ্রেট কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার আমাম র রামজযর 
গ্রসরা কজকর্সগুকল তুমল যমর, এবং প্রকতটি েীমষ্ম উপকিত গ্ররির্ন  সংেযি  শনিরাও িার্ীয় চািকর ও 
বযবসামি সমেনর্ িমর, ো অ্ঞ্চমলর বের-গ্রজািা অ্েননর্কতি প্রবৃকি বজায় রাোর জর্য 
অ্তযাবশযি।"  
  
বর্উ ইয়কন  গ্রেট পর্নটম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক রে বে. গ্ররবভ িম্বলম্বের্, "এিটি গ্রেট কর্উইয়িন  
গ্রেট গ্রেয়ার গ্রে গ্রিামর্া পকরবামরর েীষ্মিামল এিটি আর্মন্দ্রমজার েযান্ড কের্ামল, গ্রেোমর্ 
অ্সাযারণ রাইর্, প্রাণী, লাইভ পকরমবশর্া, ো য এবং ক্রােট পার্ীয় পকরমবশর্ িরা হয়। এই 
অ্ঞ্চমল ভ্রমমণর মাযযমম এমর্ স্মৃকত সৃকষ্ট হওয়া কর্কিত, ো আজীবর্ িায়ী হমব।"  
  
গ্রমলার বেম্বরক্টর ট্র্য় ওয়াের্ার িম্বলর্, "আমরা 2019 গ্রেট কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার 172তম 
বেমরর জর্য শুরু িরমত গ্রপমর এবং তা উ োপর্ িরমত গ্রপমর আমরা গকবনত, কর্উ ইয়িন  সম্পমিন  
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মহার্ সব কিেু — এর উদ্ভাবর্, এর সংসৃ্ককত, তার ববকচেয এবং আমরা অ্মর্ি কিেুর জর্যও। 
আমরা বি হমত োিকে এবং প্রকত বের আমরা ভামলা হময় উেকে, গভর্নমরর ঐকতহাকসি 
কবকর্ময়াগমি এর জর্য যর্যবা । আমরা আমাম র গ্রমলার  শনিম র জর্য কবস্ময়ির ির্সাটন , ো য, 
কবমর্া র্ এবং গ্রবশ কিেু র্তুর্ কবমশষ ইমভন্ট সহ আমরিটি বযার্ার বের গ্র োর জর্য উন্মুে ো 
গ্র োর জর্যঅ্মপযা িরা সােনি হময়মে!"  
  
কৃবষ বিভাম্বগর (Department of Agriculture) কবমের্ার বরচােন  এ. িল িম্বলর্, "জাকতর প্রেম 
গ্রমলা কহমসমব, গ্রেট কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার িৃকষর কবিামশর গ্রযমে তার ঐকতমহযর প্রকত সততা 
প্র শনর্ বজায় গ্ররমেমে এবং বি কবমর্া র্, রাইর্, সেীত ও োবার কর্ময় বিহময় উমেমেমে এই 
অ্র্ুোমর্র হলমািন  হময় োিা অ্বযাহত গ্ররমেমে ো পকরবারগুকলমি বেমরর পর বের কেকরময় কর্ময় 
আসমে। এিটি পুর্রুজ্জীকবত গ্রমলার জর্য গভর্নমরর িল্পর্া সহ আমরা গ্রসই সব ঐকতহয বজায় 
গ্ররমেকে কিন্তু তাও অ্েসর হবার জর্য অ্সাযারণ প মযপ েহণ িরমত সযম হময়কে, সম্প্রসাকরত 
গ্রপ্রাোকমং এবং পকরিাোমমায় অ্বযাহত কবকর্ময়াগ সহ, ো আমাম র গ্রমলামি আমরা উজ্জ্বল িমর 
গ্রতামল। আমরা সবাইমি গ্রমলায় সময় বযয় িরমত উৎসাকহত িকর এবং কর্উ ইয়মিন র গ্রসরা 
বস্তুগুকল গ্র োর জর্য আহ্বার্ জার্াই।"  
  
বেপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, গ্রিবেল গ্রেম্বগাে িম্বলর্, "গ্রেট 
কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ার আমাম র রামজযর সব কিেুর এিটি উ োপর্, এবং তার মমযয রময়মে 
22 ও 24 আগে কবর্ামূমলয পাকরবাকরি মাে যরা এবং তা গ্রেমি জলবায়ু পকরবতন মর্র কবপ হুমকি 
গ্রেমি আমাম র পকরমবশ এবং আমাম র সম্প্র ায়মি রযা িরার জর্য গভর্নমরর প্রমচষ্টা। জলবায়ু 
 ষূণ িমামত এবং পুর্র্নবীিরণমোগয শকি উৎমসর র্াগাল পাবার জর্য কর্উ ইয়মিন র গ্র মশর-
গ্রর্তৃিার্ীয় লযযগুমলা কর্েুাঁত ভামব িােনির িরার মাযযমম এই গ্রমলামি পকরমবশ অ্র্ুকূল িরার 
পকরিল্পর্া এমি ওপমরর সমূ্পরি।"  
  
NYSERDA-এর গ্রপ্রবেম্বেন্ট ও প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া অোবলবেয়া িাটন র্ িম্বলর্, "গ্রেট কর্উইয়িন  
গ্রেট গ্রেয়ার এিটি সময়-সম্মাকর্ত ঐকতহয ো প্রকত বের মযয কর্উ ইয়মিন  িময়ি হাজার 
পকরবারমি আিৃষ্ট িমর এবং গভর্নর কুওমমার 'কের্মেয়ার' পকরিল্পর্া এই গ্রমলায় উপকিত মার্ুষম র 
জর্য এিটি সুমোগ রামজযর গ্র শ-গ্রর্তৃিার্ীয় গ্রটিসইতার প্রমচষ্টার বােবায়র্ প্রতযয িরার। গ্রসৌর 
এবং বাতামসর মত পুর্র্নবীিরণমোগয শকির উৎস কহমসমব গ্রেট গ্রেয়ার এিটি সাম্প্রকতি 
উ াহরণ, গভর্নমরর গ্রর্তৃমে, পকরমবশ অ্র্ুকূল হওয়া প্রিল্পগুকল ো আমাম র পকরমবশমি আমরা 
সুরকযত িরমব এবং বাতামসর গুণগত মার্ উন্নয়মর্র জর্য কর্গনমর্ িমামব রাজয জমুি সিল 
সম্প্র ম য়।"  
  
গ্রেম্বর্টর রিাটন  ই. এম্বন্টার্াবে িম্বলর্, "আমাম র িার্ীয় োমার এবং কবমর্া র্মূলি অ্োরগুকল 
বাকষনি গ্রেট গ্রেয়ার গ্রেমি এিটি অ্সাযারণ উেীপর্া লাভ িমর। আকম গভর্নরমি যর্যবা  জার্াই 
র্তুর্ উন্নকত বােবায়র্ িমর গ্রেট গ্রেয়ারমি সমৃি িরার জর্য এবং এই বযবসাগুকলমি তাম র 
অ্র্র্য পণয প্রচামরর আমরা সুমোগ িমর গ্র ওয়ার জর্য। এই আঞ্চকলি অ্েননর্কতি ইকঞ্জর্ বাকি 
কবশ্বমি গ্র োয় গ্রে তারা কর্উ ইয়িন  রামজয শুযু গ্রমলার সময় র্য়, সারা বের যমর িী অ্সাযারণ 
অ্কভজ্ঞতা েুাঁমজ গ্রপমত পামরর্।"  



 

 

  
অোম্বেেবল গ্রমোর উইবলয়াম বি. মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "গ্রেট গ্রেয়ার আমাম র এলািার সবমচময় 
বি েীষ্মিালীর্ অ্র্ুোর্, এবং গভর্নর কুওমমার সহায়তায় এটি গ্র মশর অ্র্যতম বৃহৎ ও সব গ্রচময় 
সেল হময় উমেমে। প্রকত েীমষ্ম গ্রমলায় গ্রসরাল কর্উ ইয়মিন র গ্রসরা োবার ও ববকশষ্টয প্র শনর্ িরা 
হয়। এই গ্রমলামিঅ্ঞ্চলমি আরও আমরা উপমভাগয এবং সুলভ আর্মন্দ্র জর্য র্তুর্ উন্নয়র্ 
পকরিকল্পত োিায়, এই এলািাটি আমরা গ্রবকশ গ্রমলার  শনিম র স্বাগত জার্ামত পামর োরা আমাম র 
িার্ীয় বযবসামি সমেনর্ িরমব।"  
  
র্তুর্ অ্োর োিাও গ্রমলার  শনিরা তাম র পেন্দ্সই বস্তুগুকল পামবর্। পকরমবশ সংরযণ কবভামগর 
(Department of Environmental Conservation) অ্যামিায়াকরয়াম ভবমর্  শনর্ােীরা তাম র 
গ্রোটিন ং লাইমসন্স কির্মত পারমবর্ এবং কর্উ ইয়মিন র কমো পাকর্র মাে গ্র েমত পামবর্। কর্উ 
ইয়মিন র এেমপকরময়ন্স একরয়ার পুকুর এলািায় 22 ও 24 এ আগে সিাল 10টা গ্রেমি কবিাল 3টা 
পেনে কি কেকশং কিকর্ি অ্র্ুকেত হমব। এই  ইু ক মর্ গ্রমলায় প্রমবশ ববয কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রোটিন ং 
লাইমসন্স সহ মাে 1 মাকিন র্ র্লার হমব। আমরা তেয পাওয়া োমব এোমর্।  
  
2019 সামল 1.27 কমকলয়র্ মার্ুষ গ্রেট কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ামর উপকিত কেমলর্, এবং কশল্প 
প্রিাশর্া িাকর্নভামলর গু াম িারা মাপা কহসাব অ্র্েুায়ী গ্র মশর সমে গ্রেট গ্রেয়ামরর মমযয তৃতীয় 
িামর্ উন্নীত িমরে র্তুর্ গ্ররির্ন  িাপর্ িমরমে। 2015 সামল সংস্কার প্রমচষ্টা শুরুর পর গ্রেমি 
গ্রমলার হাকজরা 41 শতাংশ বৃকি গ্রপময়মে। এেমপা গ্রসন্টার সহ গ্রমলার মামের উন্নকত গ্রমলার বের-
গ্রজািা সুকবযা ভািা গ্র ওয়ার বযবসামি উিিু িমরমে, গ্রেোমর্ গ্রমলা োিা অ্র্যার্য ইমভন্টগুকল 
আর্ুমাকর্ি 1 কমকলয়র্ মার্ুষমি আিৃষ্ট িমরমে 2018 সামল এবং এই গ্ররির্ন  2019 সামল ভাোর 
জর্য প্রস্তুকতর পমে।  
  
গ্রেট কর্উ ইয়িন  গ্রেট গ্রেয়ামরর তেয পাওয়া োমচ্ছ nysfair.ny.govএ, এবং বৃহত্তর সাইরাকিউজ 
এলািার জর্য অ্বিাশ পকরিল্পর্া তেয পাওয়া োয়  iloveny.com/statefairএ।  
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