
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ভভম্বেরান্স ভের স্বীকৃবিস্বরূপ ভেম্বের বিবেষ্ট স্থার্সমূহ লাল, সাদা ও র্ীল আম্বলায় 
আম্বলাবকি করার বর্ম্বদন ে ভদর্  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "ভািার সময় আমরা ভের্ আমাম্বদর েুম্বের প্রিীণম্বদর ভদখাম্বর্া সাহস, ভদেম্বপ্রম 
এিং দঢৃ়সংকম্বের কথা কখম্বর্া ভুম্বল র্া োই, েখর্ িারা মাবকন র্ েুক্তরাষ্ট্রম্বক সুরবিি করম্বি এিং 

রিা করার আহ্বাম্বর্ সাডা বদম্বয়বিম্বলর্।"  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘভমেরান্স ঘের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজয জমু়ে 
তিতিষ্ট স্থার্গুতি িাি, সাদা এিং র্ীি আমিায় আমিাতকি করা হমি। ঘে িযান্ডমাকন গুতি আমিাতকি 
করা হমে িার মমযয রময়মে:  
  

• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেে ঘসন্টার (One World Trade Center) এিং অ্কুিাস ওয়ার্ল্ন  ঘেে 
ঘসন্টার (The Oculus World Trade Center) োন্সমপামেন ির্ হাি  

• গভর্নর মাতরও এম. কুওমমা তিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  
• কসু্কইজমকা তিজ (Kosciuszko Bridge)  
• এইচ কািন মযাককি ঘেে ইউতর্ভাতসনটি অ্ফ তর্উ ইয়কন  তিতর্ল্ং (H. Carl McCall SUNY 

Building)  
• আিমেে ই. তিথ ঘেে অ্তফস তিতর্ল্ং (Alfred E. Smith State Office Building)  
• তর্উ ইয়কন  ঘেে ঘফয়ারগ্রাউন্ডস (New York State Fairgrounds)  
• র্ায়াগ্রা জিপ্রপাি (Niagara Falls)  
• তমে হােসর্ তিজ  
• গ্রযান্ড ঘসন্ট্রাি োতমনর্াি (Grand Central Terminal)  
• ঘিক প্লাতসে অ্তিতিক জাতিং কমমপ্লক্স (Lake Placid Olympic Jumping Complex)  
• অ্যািমিতর্ আন্তজন াতিক তিমার্িন্দর ঘগেওময় (Albany International Airport Gateway)  

  
"আমরা ঘসই সি পুরুষ এিং র্ারী, োরা আমামদর ঘদমির সামতরক িাতহর্ীমি এি সাহতসকিার 
সামথ কাজ কমরমের্, িামদর প্রতি অ্পতরমময় কৃিজ্ঞিা এিং সমিনাচ্চ শ্রদ্ধার ঋমণ আিদ্ধ," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "েখর্ আমরা ভাতি, আমরা ঘের্ আমামদর েুমদ্ধর প্রিীণমদর ঘদখামর্া সাহস, 
ঘদিমপ্রম এিং দঢৃ়সংকমের কথা ভুমি র্া োই, েখর্ িারা মাতকন র্ েুক্তরাষ্ট্রমক রক্ষা করমি এিং 
িামক রক্ষা করার আহ্বামর্ সা়ো তদময়তেমির্। এই তদমর্ এিং সি সময় িামদর ঘসিার জর্য আমরা 
িামদর যর্যিাদ জার্াই।"  



 

 

  
ওয়ার্ল্ন  ঘেে ঘসন্টার কযািামস এিইতে তফক্সচামর 13,000 িাইটিং তফক্সচার ঘরমোতফে করার পর 
দয অ্কুিামসর আমিাকসজ্জা হমি প্রথম। এই তিতর্ময়াগ িাতষনক 4,500 ঘমতেক েমর্র ঘিতি কািনর্ 
তর্গনমর্ হ্রাস করমি িমি আিা করা হয়। LED িাইমের আয়ু দী ন হয় এিং এমজতন্সমক আর্ুমাতর্ক 
6.4 তমতিয়র্ তকমিাওয়াে তিদযুৎ সংরক্ষণ করমি ঘদমি, ো প্রথম িেমর 700,000 মাতকন র্ 
েিামররও ঘিতি সঞ্চয় করমি। ওয়ার্ল্ন  ঘেে ঘসন্টার কযািামসর অ্মর্কগুতি ভির্ তিোরতিপ ইর্ 
এর্াতজন  অ্যান্ড এর্ভায়রর্মমন্টাি তেজাইর্ (Leadership in Energy and Environmental Design, 
LEED) ঘগার্ল্ প্রিযতয়ি িা িার ঘিতি।  
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