
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিচারপবি রুথ িোডার বগন্সিাম্বগনর স্বীকৃবিম্বি রাম্বযের লোন্ডমাকন  র্ীল আম্বলায় 
আম্বলাবকি করার ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার, অোলিাবর্ ইন্টারর্োের্াল এয়ারম্বপার্ন  ঘগর্ওম্বয়, আলম্বেড ই. বিথ 
ঘের্ অবিে বিবর্ল্িং, গ্র্োন্ড ঘেন্ট্রাল র্াবমনর্াল - ঘপবরবেিং ঘকায়ার ভায়াডাক্ট, এইচ. কালন মোককল 
েুবর্ বিবর্ল্িং, কবেয়ােম্বকা বিয, অবলবিক যাবিিং কমম্বেক্স, বর্উ ইয়কন  ঘের্ ঘিয়ারগ্র্াউন্ড - 
ঘমইর্ ঘগর্ এন্ড এক্সম্বপাবযের্ ঘেন্টার, বণয় ইয়কন  ঘের্ এডুম্বকের্ বডপার্ন ম্বমন্ট বিবর্ল্িং, র্ায়াগ্র্া 

িলেএিিং বমড-হাডের্ ঘেিু আম্বলাবকি করা হম্বি  
  

লোন্ডমাকন গুবল র্ীল আম্বলায় আম্বলাবকি করা হম্বি - যা র্োয়বিচাম্বরর রঙ এিিং বিচারপবি 
বগন্সিাম্বগনর বপ্রয় রঙ িম্বল কবথি  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে বিচোরপবি রুথ িযোডোর বগন্সিোমগনর স্বীকৃবিমি 
আজ রোজয জমু়ে ল্যোন্ডমোকন গুবল্ র্ীল্ আমল্োয় আমল্োবকি করো হমি। ল্যোন্ডমোকন গুমল্োর মমযয রময়মে 
ওয়োর্ ওয়োর্ল্ন  ঘেড ঘেন্টোর (One World Trade Center), অ্যোল্িোবর্ ইন্টোরর্যোশর্োল্ এয়োরমপোর্ন  
ঘগর্ওময় (Albany International Airport Gateway), আল্মেড ই বিথ ঘের্ অ্বিে বিবর্ল্িং 
(Alfred E. Smith State Office Building), গ্র্যোন্ড ঘেন্ট্রোল্ র্োবমনর্োল্ - ঘপবরবশিং ঘকোয়োর 
ভোয়োডোক্ট (Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct), এইচ. কোল্ন মযোককল্ 
ঘের্ ইউবর্ভোবেনটি অ্ি বর্উ ইয়কন  বিবর্ল্িং (H. Carl McCall SUNY Building), কবেয়োেমকো 
বিজ (Kosciuszko Bridge), অ্বল্বিক জোবিিং কমমেক্স (Olympic Jumping Complex), বর্উ 
ইয়কন  ঘের্ ঘিয়োরগ্র্োউন্ডে (New York State Fairgrounds) - ঘমইর্ ঘগর্ ও এক্সমপোবজশর্ 
ঘেন্টোর, বর্উ ইয়কন  ঘের্ এডুমকশর্ বডপোর্ন মমন্ট বিবর্ল্িং (New York State Education 
Department Building), র্োয়োগ্র্ো িল্ে (Niagara Falls)এিিং বমড-হোডের্ ঘেিু (Mid-Hudson 
Bridge)। র্ীল্ র্যোয়বিচোমরর রঙ এিিং বিচোরপবি বগন্সিোমগনর বিয় রঙ িমল্ কবথি।  
  
"েখর্ আমরো আমমবরকোর অ্র্যিম বিবশষ্ট এিিং অ্র্ুমিরণোদোয়ক বিচোরমকর মৃিুযমি ঘশোক িকোশ 
করবে, িখর্ আমরো বর্উ ইয়কন  ঘের্ বিচোরপবি রুথ িযোডোর বগন্সিোমগনর অ্েোযোরণ উত্তরোবযকোর 
এিিং বল্ঙ্গ েমিো, র্োগবরক অ্বযকোর এিিং বিচোর িযিস্থোয় িোর অ্ভূিপূিন অ্িদোর্ উদেোপর্ করমি 
এক মুহূিন  েময় ঘর্মিো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বিচোরপবি বগন্সিোমগনর েম্মোমর্, আবম আমোমদর 
রোজয জমু়ে ল্যোন্ডমোকন গুবল্মক র্ীল্ আমল্োময় আমল্োবকি করোর বর্মদনশ বদবি, েো র্যোয়বিচোমরর রঙ। 
েিনস্তমরর বর্উ ইয়কন িোেীমদর বিচোরপবি বগন্সিোমগনর জীির্ বর্ময় ভোিো উবচি এিিং আমোমদর জোবির 



 

 

জর্য বিবর্ েো কমরমের্ িো মমর্ রোখো উবচি েখর্ আজ রোমি আমরো এই েুন্দর আমল্োবকি 
িৃবিস্তম্ভগুমল্ো ঘদখমিো।"  
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