
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা গ্রেট বর্উ ইয়কন  গ্রেট গ্রেয়ার টিম্বকম্বট সপ্তাহাম্বে "সামার গ্রসন্ড-অে" বিসকাউন্ট 

গ্র াষণা বিম্বয়ম্বের্  
 

সপ্তাহাম্বে 1 মাবকন র্ িলাম্বরর টিম্বকট গ্রমলার পরু্র্জীির্ উিযাপর্ কম্বর  
 

লাইেটাইম গ্রেয়ার পাম্বসর র্জর্ে টিম্বকট গ্রেতারা ড্রবয়়িং-এ প্রম্বিে করম্বির্  
 
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার এই সপ্তাহামে এবং 
পরবর্তী সপ্তাহামে 1 মানকন র্ ডলামর প্রমবমের টিমকট প্রদার্ করমব। ভনর্তন র জর্য উপযুক্ত "সামার 
ঘসন্ড-অ্ে" টিনকট 24, 25, 31 আগে এবং 1 ঘসমেম্বর, অ্র্লাইমর্ নবনি হমব, এখামর্ অ্থবা 
পৃষ্ঠমপাষকগণ প্রমবে ঘগইমট টাকা নদমর্ত পারমবর্। যারা অ্র্লাইমর্ টিমকট ঘকমর্র্, র্তারা লাইেটাইম 
ঘেয়ার পাস ঘজর্তার জর্য একটি ড্রনয়ং-এ প্রমবে করমবর্, যার মাধ্যমম পাসধ্ারী র্তার বানক জীবর্ 
নবর্ামূমলয ঘমলায় আসমর্ত পারমবর্। প্রচারণার অ্ংে নহমসমব এ বেমরর ঘমলায় অ্বযবহৃর্ত টিমকট 
2020 এর ঘমলায় গৃহীর্ত হমব।  
 
"ঘেট ঘেয়ার একটি র্রু্তর্ ও নভন্ন অ্নভজ্ঞর্তা যা সাম্প্রনর্তক বেরগুমলামর্ত আমরা ঘয নবনর্ময়াগ 
এবং সাংসৃ্কনর্তক পনরবর্তন র্ কমরনে র্তামক সাধ্ুবাদ জার্ায়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সপ্তামহ 
আনম ঘসই রূপাের সরাসনর প্রর্তযক্ষ করলাম--এটা আমমনরকার অ্র্যর্তম ঘসরা ঘমলা । আনম চাই 
সকল নর্উ ইয়কন বাসী নর্মজমদর জর্য এই পনরবর্তন র্গুনল ঘদখুক এবং সবাইমক এই নবমেষ অ্োমরর 
সুনবধ্া নর্মর্ত অ্র্ুমরাধ্ করনে।"  
 
র্রু্তর্ সামার ঘসন্ড-অ্ে নডসকাউন্ট আরও অ্মর্ক উপায় সংমযাজর্ কমর যার েমল জর্গণ ঘেট 
নর্উইয়কন  ঘেট ঘেয়ার স্বল্প খরমচ উপমভাগ করমর্ত পারমবর্। ঘবে নকেু নডসকাউন্ট নবর্ামূমলয 
প্রমবোনধ্কার অ্োর কমর, এোড়াও:  
  

• ঘসন্ট ঘজামসমের ঘহলথ অ্যানিনথময়টামর 2019 এর একটি কর্সামটন মগট পনরচারকমক ঘযমকামর্া 
টিমকট ঘদখামর্া;  

• Amtrak-ঘেমর্ চড়ার জর্য ঘগট পনরচারকমক 21 আগে ঘথমক 2 ঘসমেম্বর এর মমধ্য ঘকর্া 
ঘযমকামর্া টিমকট ঘদখামর্া;  

• 12 এবং র্তার কম বয়স্ক নেশু;  



 

 

•  প্রাপ্তবয়স্ক নদবস, 26 আগে, ঘসামবার-28 আগে, বুধ্বার, 60 বের বা র্তার ঘবনে 
বয়স্ক ঘযমকউ;  

• আইর্ প্রময়াগকারী নদবস, 26 আগে, ঘসামবার, ববধ্ পনরচয়পমের মাধ্যমম ঘযমকামর্া পনুলে 
বা সংমোধ্র্ কমী;  

• োয়ার অ্যান্ড ঘরসনকউ নদবস, মঙ্গলবার, আগে 27, ববধ্ পনরচয়পমের মাধ্যমম োয়ার 
নডপামমনন্ট বা জরুনর নচনকৎসা পনরমষবা সংস্থার বর্তন মার্ সদসয;  

• সেস্ত্র বানহর্ী নদবস, বৃহস্পনর্তবার, 29 আগে, ববধ্ পনরচয়পমের মাধ্যমম সামনরক বানহর্ীর 
ঘকার্ বর্তন মার্ বা অ্বসরপ্রাপ্ত সদসয;  

• েয় জানর্ত নদবস, 30 আগে, শুিবার, স্থার্ীয় আমমনরকার্ ঘকামর্া উপজানর্ত;  
• োে নদবস, 30 আগে, শুিবার, 18 বের বা র্তার কম বয়সী ঘযমকউ।  

 
আরও অ্মর্ক নডসকাউন্ট রময়মে ঘযগুনল 1 মানকন র্ ডলামর প্রমবোনধ্কার প্রদার্ কমর। নবস্তানরর্ত 
জার্মর্ত ঘমলার নবমেষ নদর্গুনলর পষৃ্ঠা পনরদেনর্ করুর্।  
 
ঘমলায় উপনস্থনর্ত আমরাও বৃনি করমর্ত বধু্বার গভর্নর একটি র্রু্তর্ নবষয় ঘ াষণা কমরর্- 21 
আগে ঘথমক 2 ঘসমেম্বমরর মমধ্য করা ববধ্ অ্যামেযাক টিনকট বা রনসদ ঘযমকামর্া ঘেয়ার বমে 
ঘপে কমর ঘয ঘকউ নবর্ামূমলয ঘমলায় প্রমবোনধ্কার পামবর্।  
 
ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ামরর র্তথয পাওয়া যামে nysfair.ny.govএ, এবং বৃহত্তর সাইরানকউজ 
এলাকার জর্য অ্বকাে পনরকল্পর্া র্তথয পাওয়া যায় https://www.iloveny.com/statefairএ।  
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