
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টেয়ার অম্বরঞ্জ লট এম্বেস ইমপ্রুভম্বমন্ট প্রম্বেক্ট সম্পন্ন করার 
স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
আই (I)-690 এর উপর র্তুর্ ইেিাউন্ড স্টরম্প স্টমলা চলাকালীর্ হাইওম্বয়ম্বত একটি ট্রাবেক 

বসগর্োম্বলর প্রম্বয়াের্ িরূ কম্বর  
  

প্রকম্বের েবিগুবল এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  
  

"স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবেিং" (CNY Rising) - যা হম্বলা সম্প্রিায়গুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত 
এিিং অর্নর্ীবতম্বক িাবিম্বয় তুলম্বত অঞ্চলটির সমবিত স্টকৌেল, তার সম্পরূক হম্বলা এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার অ্মরঞ্জ লট ঘেজ 2 
প্রকমের নর্মনাণ কাজ সম্পন্ন হময়মে, ঘমলার মামে অ্যামেস উন্নত করা এবং ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র 
একটি অ্র্ননর্নতক ইনঞ্জমর্র রূপান্তরমক আরও এনগময় ঘর্ওয়া। এই প্রকমের অ্ংশ নহমসমব, ঘেট 
পনরবহর্ নবভাগ (State Department of Transportation) একটি র্তুর্ আই-(I)-690 
ইেবাউন্ড অ্র্-রয্াম্প ঘসতু নর্মনাণ কমর, োমত ভনবষযমত ঘেট ঘমলায় ঘকামর্া অ্স্থায়ী ট্রানেক 
নসগর্যামলর প্রময়াজর্ র্া হয় তা নর্নিত কমর। র্তুর্ I-690 ইেবাউন্ড অ্র্-রয্াম্প ঘসতুমত 
পর্চারীমের জর্য 10-েুট চওডা পর্চারী হাাঁটার বযবস্থা করা হময়মে ো অ্মরঞ্জ লট ঘর্মক োত্রা 
সহজ করমত সাহােয করমব।  
  
"এই প্রকমের সমানি ঘকবল একটি পানকন ং লমটর ঘচময় ঘবনশ - এটা প্রমাণ ঘে আমরা ঘে 
চযামলমঞ্জর সম্মুখীর্ হই র্া ঘকর্, নর্উ ইয়কন  সামমর্ এনগময় োমব এবং আরও ভামলাভামব গমড 
তুলমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ সডক অ্যামেমসর উন্ননতগুনল আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেট 
ঘমলার মামে আমরা ইমতামমযয ঘে েেুন ান্ত কাজ কমরনে তা বৃনি কমর, এটিমক ঘেমটর অ্র্যতম 
বৃহত্তম পেনটর্ আকষনণ কমর ঘতামল এবং নর্নিত কমর ঘে েখর্ ঘেমটর ঘমলা নেমর আমস তখর্ 
তা আমগর ঘচময় আরও শনিশালী হমব।"  
  
ঘেট ঘমলার 65 একর অ্মরঞ্জ লট প্রকমের 27 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর প্রর্ম পেনাময়র নর্মনাণ 
অ্মটাবর 2017 সামল শুরু হয় এবং 2018 সামলর ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘমলার (Great New 
York State Fair) এর জর্য পনরবহর্ নবভাগ সময়মত সম্পন্ন কমর। ঘেজ 1 অ্মরঞ্জ লমট 7,000 
পানকন ং ঘেস ততনর কমরমে, ো আমগর ময়লা পৃমে 4,000 ঘর্মক 5,000 উপলভয নেল। অ্মরঞ্জ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Fair_Orange_Lot.pdf


 

 

লমটর পনিম প্রান্ত ঘর্মক ইন্টারমেট 690 পনিমম একটি র্তুর্ প্রস্থার্ ঘরম্প ঘমলায় 
আগমর্কারীমের ঘেট ঘমলা ও অ্র্র্ডাগা কাউনন্টর মানলকার্াযীর্ অ্যানম্পনর্ময়টার ঘর্মক I-690 এ 
সরাসনর অ্যামেমসর অ্র্ুমনত প্রোর্ কমর। এই রয্াম্পটি ঘখালার আমগ, োর্বাহর্গুনল ঘমলার বাইমর 
নর্যনানরত ইমভন্টগুনলমত ঘকবল I-690 এর প্রস্থার্ 7 অ্ঞ্চল ঘর্মক অ্মরঞ্জ লট ঘর্মক ঘবনডময় আসমত 
পামর।  
  
11.18 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘেট ঘমলা অ্যামেস (State Fair Access) উন্নয়র্ প্রকমের 
ঘেজ-2, 1 যাপ এনগময় ঘগমে। র্তুর্ ইেবাউন্ড ঘরম্প োডাও, প্রকেটি একটি অ্স্থায়ী ট্রানেক 
নসগর্যামলর প্রময়াজর্ীয়তা উমপক্ষা কমর ো প্রনত বের ঘেট ঘমলার জর্য I-690 এ চালু হমে।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর স্টর্ম্বরস স্ট াবমম্বেে িম্বলর্, "ঘেমহতু 
আমামের ঘেট ও অ্র্নর্ীনত COVID-19 সংকট ঘর্মক নেমর আসমে, এটা আমগর ঘচময় ঘবনশ 
গুরুত্বপূণন ঘে আমামের অ্বকাোমমা 21 শতাব্দীর চানহো পূরণ করমত সক্ষম এবং ঘেট নর্উ ইয়কন  
ঘেট ঘমলার মমতা আমামের সম্প্রোয় আকষনণ বৃনির অ্র্ুমনত নেমত সক্ষম। এটি একটি প্রকে ো 
নর্খুাঁত যারণা ততনর কমর, ঘমলায় এ আগমর্কারীমের দ্রুত, সহজ ও নর্রাপে মহাসডমক অ্যামেস 
করমত সাহােয কমর, অ্র্যনেমক পর্চারীমের জর্য আমরকটি রাস্তা প্রোর্ কমর োমত পর্চারীরা ঘমলা 
প্রাঙ্গণ ঘর্মক ঘেমত পামর। গভর্নর কুওমমার লক্ষযেিু নবনর্ময়াগগুনল নর্উ ইয়কন  ঘেমটর উন্ননতর 
জর্য রূপান্তর করমত সহায়তা করমে এবং এমর্ খবু কম জায়গা রময়মে ো নর্উ ইয়কন  ঘেট 
ঘমলার মামের ঘচময় আরও েষ্ট।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টেয়াম্বরর ব ম্বরক্টর ট্রয় ওয়াের্ার িম্বলম্বের্, "অ্মরঞ্জ লট রয্ামম্পর সমানি করা 
আমামের এবং আমামের পনরবহর্ অ্ংশীোরমের জর্য একটি বড চযামলমঞ্জর সমাযার্ কমর এবং 
আমামের বৃহত্তম পানকন ং লট ঘর্মক ট্রানেক প্রবামহ বযাপকভামব সাহােয করমব। এই উন্ননত গভর্নর 
কুওমমা দ্বারা শুরু করা পনরবতন র্ অ্বযাহত ঘরমখমে ো ঘমলা ও ঘমলার মােগুনলমক রূপান্তনরত 
কমরমে।"  
  
পবরিহর্ সম্পবকন ত অোম্বসেবল কবমটির সভাপবত অোম্বসেবল সিসে উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল 
িম্বলর্, "এই বের NYS ঘমলা োডাও, ঘেটগুনল ঘমলার মােগুনলমত ভনবষযমতর ইমভন্টগুনলমত অ্ংশ 
ঘর্ওয়া মার্ুমষরা পানকন ং লটগুনল অ্যামেস করমত এবং বড বড রাস্তাগুনলমত ঘেমড োওয়ার 
সহজতর সময় নর্নিত করমত পামর ঘস লমক্ষয উন্ননত করমে। ঘমলা প্রাঙ্গণ হমে একটি বেরবযাপী 
নবমর্াের্ সাইট ো লক্ষ লক্ষ েশনক আকষনণ কমর। ইন্টারমেটগুনলর পানকন ং লট এবং অ্র্-
ঘরম্পগুনলমত অ্যামেস উন্ননত করা সমস্ত চালক ও পর্চারীমের জর্য সুরক্ষা বাডায়।"  
  
কাউবন্ট বর্িনাহী রায়ার্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "েনেও আমরা COVID-19 এর কারমণ এ বের 
NYS ঘেয়ার উেোপর্ করমত পারমবা র্া, নকন্তু এই গুরুত্বপূণন অ্বকাোমমা প্রকমের সমানি একটি 
আশাবােী এবং স্বাগত লক্ষণ ঘে আমরা আবার একনত্রত হমত সক্ষম হব। ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন  
তামের অ্বযাহত নবনর্ময়ামগর জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেটমক যর্যবাে। আমরা ভনবষযমত অ্নতনরি 
নবনর্ময়াগ এবং অ্েগনতর অ্মপক্ষায় আনে।"  



 

 

  
স্টময়র স্টির্ ওয়ালে িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘমলার মামে আমরকটি বড উন্ননত উেোপর্ করা 
চমৎকার। সুনবযাগুনল আমামের অ্র্নর্ীনতর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ এবং নসরানকউজ ও ঘসন্ট্রাল নর্উ 
ইয়মকন র জীবর্োত্রার মার্ এবং I-690 পূমবন র্তুর্ অ্র্-ঘরমম্পর সমানি জটিলটিমক আরও 
আকষনণীয় কমর তুমলমে।। এই েীমে ঘমলা স্থনগত র্াকমত পামর, নকন্তু গভর্নর কুওমমার এই এবং 
অ্র্যার্য নবনর্ময়ামগর মামর্ হমে সাইটটি সারা বের যমর বড ইমভন্টগুনলমত অ্যামেস করা সহজ 
করমব। এর মামর্ এই ঘে, েখর্ ঘমলা নেমর আসমব, তখর্ তা আমগর ঘচময় বড এবং ভামলা 
হমব।"  
  
1841 সামল প্রনতনেত, ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার আমমনরকার তৃতীয় বৃহত্তম ঘেট ঘমলা। এই 
ঘমলা নর্উ ইয়কন  কৃনষর সবন উৎকৃষ্ট নেক তুমল যমর, শীষন মামর্র নবমর্াের্ এর বযবস্থা কমর এবং 
গভর্নর কুওমমার CNY রাইনজং (CNY Rising) এর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ ো পেনটমর্র মাযযমম 
ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীনত উন্নয়মর্র ঘকৌশল। 2019 সামল ঘমলায় ঘরকডন কৃত 1.3 নমনলয়র্ 
ঘলাক উপনস্থত হময়নেল।  
  
এ বের একটি ঘেট ঘমলার অ্র্ুপনস্থনতমত, ঘমলা অ্মরঞ্জ লমট অ্োর প্রোমর্র জর্য নবমেতামের 
সামর্ কাজ কমর তার খােয এবং নবমর্ােমর্র নবকে পুর্রায় ঘপ্রাোম করার জর্য কমোর পনরশ্রম 
কমরমে। প্রনত সিাহামন্ত, ঘে সব খােয নবমেতা ঘমলার সামর্ েী ন সম্পকন  আমে, তারা চলনিমত্র 
সামানজকভামব েরূমত্বর ড্রাইমভর পাশাপানশ র্যােয যাাঁমচর খােয এবং পার্ীয় ঘসবা প্রোর্ কমর র্ামক। 
ঐনতহযবাহী ঘমলা ঘপ্রমীমের একটি অ্র্র্য র্যােয অ্নভজ্ঞতা নেমত আগমের মাঝামানঝ ঘর্মক শ্রম 
নেবস পেনন্ত একটি ভাচুন য়াল ঘেট ঘমলা অ্র্ুনেত হয়। এই ঘমলা খােয বযাংমকর অ্র্ুোমর্র 
পাশাপানশ ঘরড েস ঘর্মক ঘবশ কময়ক মাস যমর েমাগত রি অ্নভোমর্র আময়াজর্ কমরমে, 
োমত তারা বনযনত প্রময়াজমর্র সমময় রি সংেমহ সহায়তা কমর।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ারোউন্ডস (New York State Fairgrounds) হমলা 375 একর জায়গা 
নর্ময় প্রেশনর্ী ও নবমর্াের্ কমমেে ো সারা বের পনরচানলত হয়। 2015 সামল সংস্কার প্রমচষ্টা 
শুরুর পর ঘর্মক ঘমলার হানজরা সমার্-সমার্ভামব 41 শতাংশ বনৃি ঘপময়মে। এেমপা ঘসন্টারসহ 
ঘমলার মামের উন্ননতও ঘমলার বেরবযাপী সনুবযাগুনল ভাডা বযবসায়মক বানডময় তুমলমে।  
  
অ্র্ুোর্গুনলর একটি বেরবযাপী সময়সনূচ এখামর্ পাওয়া োমব। ঘেসবুমক ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেট 
ঘেয়ারটি (Great New York State Fair) সন্ধার্ করুর্, টুইটামর @NYSFair েমলা করুর্ এবং 
নিকার (Flickr) এ ঘমলা ঘর্মক েমটা উপমভাগ করুর্। এোডাও নর্উ ইয়কন বাসীমের ঘেট নর্উ 
ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার (Great New York State Fair) এর জর্য তামের নচন্তা-ভাবর্া এই ঠিকার্ায় 
পাোমর্ার জর্য আমন্ত্রণ জার্ামর্া হয় statefairideas@agriculture.ny.gov-এ।  
  
স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন র অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
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আজমকর ঘ াষণা "ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র অ্েগনত" এর সমূ্পরক, ো শনিশালী অ্র্ননর্নতক প্রবৃনি ও 
কনমউনর্টি নবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনিত রূপমরখা। 2012 সাল ঘর্মক এই ঘেট ইমতামমযযই 
6.3 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘবনশ নবনর্ময়াগ কমরমে ো নবশ্ব বাজামরর সুমোগ কামজ লানগময় 
উমেযািামের শনিশালী কমর এবং অ্ন্তভুন নিমূলক অ্র্নর্ীনত ততনর কমর এই পনরকের্ার মূল নভনত্ত 
স্থাপর্ কমরমে। বতন মামর্, এ অ্ঞ্চল 2015 সামলর নডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ ানষত উত্তরাঞ্চমলর 
পুর্রুজ্জীনবনতকরণ উমেযামগর মাযযমম 500 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর নবনর্ময়াগ 
সহমোনগতায় ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র অ্েগনত ত্বরানিত করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলামরর নবনর্ময়াগ ঘবসরকানর খামতর বযবসায়ীমের 2.5 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘবনশ নবনর্ময়াগ 
করার জর্য উদ্দীপর্া ঘেমব - এবং অ্ঞ্চমলর োনখলকৃত পনরকের্া অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 
5,900 এর ঘবনশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট হমব। আরও তর্য পাওয়া োমব এখামর্।  
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