
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা 2018-19 অোলপাইর্ এিং র্বডন ক বিইং মমৌসমু্বমর আরম্ভ ম াষণা কম্বরম্বের্  

  

মিবলযার পিনত, মগার পিনত এিং ম াযাইটম্বেস পিনত েবর্িার, ১৭ র্ম্বভের ম ালা থাকম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2018-19 অ্যালপাইর্ এবং র্র্ডন ক র্ি মমৌসুমমর আরম্ভ ম াষণা কমরমের্। 

হাইমাউমে এ অ্বর্িত মবর্লযার পবনত র্ি র্রমসার্ন ; র্র্ন র্িমক অ্বর্িত মগার পবনত; এবং উইলর্মংর্মর্ অ্বর্িত 

মহাযাইর্মেস পবনত; সবগুমলা 17 র্মভম্বর, শর্র্বামর ম ালা র্াকমব। র্র্ডন ক র্িযাররা মগার এর র্র্ডন ক মসোর 

এবং মলক প্লার্সড এর ভযার্ মহামভর্বাগন পবনত শর্র্বামর ম ালার র্িমক উন্ম ু হময র্াকমত পামরর্। 
  

“র্র্উ ইযকন  র্বশ্বমামর্র বর্হরঙ্গর্ র্বমর্াির্মূলক কার্নিমগুর্লর গর্বনত র্র্বাস র্া সমূ্পণন শীতকালবযাপী 
িশনকমির এই অ্সাধারণ রামজয র্র্ময আমস,”গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "সারা রাজয জমু়ে 50টিরও মবর্শ 

র্বশ্বমামর্র র্ি র্রমসামর্ন র মাধযমম, আর্ম সকলমক এই এম্পাযার মেমর্র (Empire State) র্া র্কেু মিওযার 

আমে তা আর্বষ্কার করার জর্য উৎসার্হত করর্ে।"  

  

অ্র্লর্ম্পক আঞ্চর্লক উন্নযর্ কততন পক্ষ (Olympic Regional Development Authority, ORDA) কততন ক 

পর্রচার্লত এই র্তর্টি র্রমসার্ন  গত সপ্তাহামে তামির তুষার ততর্রর কার্নিম শুরু কমর এবং শর্র্বামরর 

উমবাধমর্র প্রস্তুর্ত র্র্মত র্ির্রাত তুষার ততর্র কমর চমলমে।  

  

মবর্লযার িটুি মেইমল ম ালা হমব বমল আশা করা হমে, র্ডযার রার্ এবং র্ডযার রার্ এক্সমর্র্শর্। প্রর্তটি মেইল 

কযার্র্িল অ্ঞ্চমলর র্তুর্ গমডালা, িযা কযার্র্িল র্াডার বারা মসবাপ্রাপ্ত, মর্টি এই র্ডমসম্বমর ম ালা হমযমে।  

  

মগার তামির গমডালা এবং কর্মভযার র্লফ্টগুর্ল মর্মক প্রমবশমর্াগয র্বর্ভন্ন মেইল  ুলমব এবং তামির মশামকস 

এবং র্বযার র্কউব রামর্র মমতা মেইলগুর্ল ম ালার পর্রকল্পর্া রমযমে। র্রমসামর্ন  র্র্ডন ক মেইলগুর্ল ঐর্তহার্সক 

র্র্ন র্িক র্ি মবামল (North Creek Ski Bowl) িস-কার্ি র্িইং এর জর্য িইু র্কমলার্মর্ার িীম নর মেইল সহ 
ম ালা র্াকমব।  

  

গমডালা বারা মসবাপ্রাপ্ত এমক্সলর্সযর, সার্মর্ এক্সমপ্রস, আপার ভযার্ল এবং েক্স মেইলগুর্লর মাধযমম 

মহাযাইর্মেস এমত অ্ংশ মর্মব। মহাযাইর্মেস পবনমতর অ্র্র্ভজ্ঞ বযর্িমির র্ি মেইল, র্মর্ক্সং মবাল, ও ম ালা 
র্াকমব। মহাযাইর্মেস এর র্তুর্ কমর সাজামর্া লজ এবংক্লাউডর্ির্ বার অ্যাড র্িল (Cloudspin Bar & 

Grill) ও প্রিশনর্ করমব।  

https://www.belleayre.com/
https://www.whiteface.com/mountain/dining-whiteface
https://www.whiteface.com/mountain/dining-whiteface


 

 

  

ভযার্ মহামভর্বাগন পবনত এর র্ব যাত অ্র্লর্ম্পক র্র্ডন ক মেইমলর পাাঁচ র্কমলার্মর্ার পর্নে ম ালা রা মব। ভযার্ 

মহামভর্বাগন পবনত শর্র্বার তামির ইর্তহামস সবমচময আমগ ম ালার মরকডন  গ়েমব। মকন্দ্রটি  ুলমত পারার 

মপেমর্ ORDA মনােযাক্টর্র র্সমেমমর (ORDA Snowfactory System) র্কেুর্া হাত রমযমে। ভযার্ 

মহামভর্বাগন পবনত উত্তর আমমর্রকার একমাত্র র্রমসার্ন  র্ামত এই অ্তযাধুর্র্ক মনামমর্কং মমর্শর্টি রমযমে র্া 60 

র্ডর্ি পর্নে তাপমাত্রা সমেও বরে ততর্র করমত সক্ষম। 
  

বর্উ ইযকন  রাম্বযের অবলবিক আঞ্চবলক উন্নযর্ কততন পক্ষ (Olympic Regional Development 

Authority) এর সভাপবত ও বসইও মাইক প্রোট িম্বলর্, "কমীরা প্রর্তটি র্ি র্রমসামর্ন  তুষার ততর্র এবং 
সাজামর্ার জর্য অ্র্বরত কাজ করমে। এটি একটি অ্তযে বযস্ত অ্ে-র্সজর্ র্েল কারণ প্রর্তটি র্রমসার্ন  মবশ 

কমযকটি মূল প্রকমল্প কাজ করমে, র্ামির সবগুমলাই আমামির অ্র্তর্র্মির ভামলাভামব মসবা করার জর্য এবং 
প্রর্তটি পবনতমক সারা বেরবযাপী গেবযিমল পর্রণত করমত সহাযতা করার জর্য র্ডজাইর্ করা হমযমে।"  

  

এই অ্ে-র্সজমর্, র্র্উ ইযকন  রাজয ও ORDA মহাযাইর্মেমসর মূলধর্ উন্নর্তমত 12 র্মর্লযর্ ডলার র্বর্র্মযাগ 

কমরমে। র্রমসামর্ন র র্বযার মডর্ লজ এবং র্ি এলাকামত সংিার কাজ চূ়োে পর্নাময রমযমে। লজ মর্ ামর্ র্বর্ভন্ন 

মনামিার্ন স মপ্রািাম অ্র্ুর্িত হমব, তার পর্রবধনমর্র মামে অ্েভুন ি হল, একটি র্তুর্ বার এবং মরেুমরে র্ামত 

১০০ জর্ মলামকর বসার বযবিা র্াকমব মসই সামর্ বেরবযাপী মভাজ, র্বময এবং সমেলমর্র জর্য এর সুমর্াগ 

সুর্বধাও বর্ধনত করা হমব। র্বযার মডর্ র্ি এলাকায িটুি র্তুর্ কর্মভযার র্লফ্টও র্াকমব, র্া র্ারা এই ম লায 

র্তুর্ এমর্ র্শক্ষার্র্বসমির জর্য অ্সাধারণ।  

  

মহাযাইর্মেস কমযকটি র্র্ম্ন-শর্ি এবং উচ্চ-িক্ষতার মনাগার্ র্কমর্মে এবং মূল মেইলগুর্লমত এমির িাপর্ 

কমরমে র্ামত কমীরা র্সজমর্র শুরুমত আরও মবর্শ মেইল  ুলমত পামর এবং পূমবনর মচময আরও দ্রুততার সামর্ 

ভূর্ম প্রসার্রত করমত পামর।  

  

মগার পবনত তার তুষার ততর্রর পদ্ধর্তটিও পর্রবতন র্ কমরমে, র্ামত র্রমসামর্ন র ইর্তহামস সবমচময মবর্শ তুষারময 

মমৌসুমটি উপহার র্িমত পামর। 300টিরও মবর্শ র্তুর্ মনাগার্ মর্াগ করা হমযমে, মর্ ামর্ র্তুর্ পাইর্পং এবং 
পাম্প হাউস পার্র্ পার্ম্পংমযর ক্ষমতা ৪২ শতাংশ পর্নে বার়্েময তুলমব। এর েমল মগামর আমগ আমগ আরও 

মেইল ম ালা র্ামব এবং ভূ ণ্ড দ্রুত প্রসার্রত করা র্ামব।  

  

এো়োও মগার মবস লমজর একটি বতহৎ িইু স্তমরর সংমর্াজর্ সম্পন্ন করমে র্া র্যার্ার্র পাব অ্যাড মরেুমরে 

(Tannery Pub & Restaurant) এর আকারমক র্বগুমণ পর্রণত করমব। র্তুর্ মর্াগ করা িার্টিমত 350 

জর্ পর্নে বসমত পারমব এবং মভাজ, র্বময এবং সমেলমর্র জর্য সারা বের ধমর সুর্বধা মিমব। র্র্ম্ন স্তমরর 

সংমর্াজমর্ বাচ্চামির জর্য মমৌসুমবযাপী পবনত অ্র্ভর্ার্ মপ্রািামগুর্লর জর্য একিম র্তুর্ সির িপ্তর এবং আরও 

মমৌসুমী লকার রমযমে।  

  

মবর্লযার মাউমের্ র্ি র্রমসার্ন  র্তুর্ জাম্প, র্তুর্ রয্াম্প, মরল, বক্স এবং পাইপ অ্েভুন ি করার জর্য তার 

এর্রযা 51 এবং এর্রযা 15 ভূ মণ্ডর পাকন গুর্ল সম্প্রসার্রত কমরমে। ওভারলুক মবস লজ মডমকর কাজটিও মশষ 

হময আসমে এবং র্রমসার্ন টি তার বহমর আরও কম শর্ি এবং উচ্চ-িক্ষতা সম্পন্ন সহর্শীল মনাগার্ মর্াগ কমর 

চমলমে র্ার েমল তুষার ততর্রর  রচ হ্রাস মপমযমে এবং কমম্প্রসার ভা়ো মর্ওযার প্রমযাজর্ও কমম মগমে।  

  

https://www.whiteface.com/facilities/mt-van-hoevenberg
https://www.whiteface.com/facilities/mt-van-hoevenberg
https://www.whiteface.com/side-trax/whiteface-mountain-upgrades
https://www.whiteface.com/side-trax/whiteface-mountain-upgrades
https://www.goremountain.com/mountain/about-us/mountain-improvements
https://www.goremountain.com/mountain/mountain-services/mountain-dining
https://www.goremountain.com/mountain/mountain-services/mountain-dining
https://www.belleayre.com/the-mountain/mountain-improvements#ad-image-0


 

 

মেইল এবং র্লফ্ট এই সপ্তাহামে পর্রবর্তন ত হমত পামর। অ্র্ুিহ কমর সবনমশষ অ্বিা জার্মত 

www.belleayre.com, www.goremountain.com এবং www.whiteface.com মি ুর্।  

  

রামজযর় র্িইং এবং অ্র্যার্য শীতকালীর্ কার্নিম সংিাে তর্য পাওযা র্ায এ ামর্ 

www.iloveny.com/winter এবং www.iskiny.com।  

  
###  
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