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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াচুল অোবিম্বরার্িাক পাকন এম্বেন্সির ের্ বলম্োর্ আর্স্টম্বক
ন
হচয়ার ব ম্বেম্বি
ম্ম্বর্ার্ীত কম্বরম্বের্

যখর্ হেম্বর্ট বিম্বর আেম্বি আর্স্ট
ন পুর্রায় বর্ম্বয়াম্বগর ের্ে ম্ম্বর্ার্ীত ম্বির্
আর্স্ট
ন 40 িের ধম্বর অোবিম্বরার্িাক েংস্থার োম্বি েবিত আম্বের্
গভর্রন হ োচুল অ্যোডিররোর্িোক পোকন এরেন্সীর ের্ হলইম্যোর্ আর্স্টরক
ন
হচয়োর ড রেরে
ম্রর্োর্ীত করোর কথো আে হ োষণো করররের্। APA হেোরিন আর্স্ট
ন পুর্রোয় ডর্রয়োরগর ের্য
ম্রর্োর্ীত রের্।
"ডর্উইয়রকনর ের্য অ্যোডিররোর্িোক পোকন ল এক ডেরেষ আকষণন এেং যোরত ভডেষযত প্রেন্ম
এটিরক উপরভোগ কররত পোরর তোর ের্য আম্োরের এর প্রোকৃডতক হেৌন্দযযরক
ন
অ্েেযই েংরক্ষণ
কররত রে, এর পোেোপোডে এই অ্ঞ্চরলর পযির্
ন এেং হেোি েযেেোেোডণেযরকও েোডিরয় হতোলোর
উরেযোগ হেখোরত রে," গভর্রন হ াচুল োবর্ম্বয়ম্বের্। "এই ডর্রয়োগটি কডিরর্িোল ম্োডকনর্
যুক্তরোরের েেরথরক েুরডক্ষত অ্ঞ্চরলর ের্য একটি েী -হম্য়োেী
ন
েেেোধোরণ
ন
এেং েযোক্তক্তগত
েডম্ েযে োর পডরকল্পর্ো প্রস্তুরতর ের্য এক প্রথম্ গুরুত্বপূণ পেরক্ষপ।
ন
র্থ কোডির
ন
ের্য ের্
কোে করোর ম্রর্োভোে প্রেের্ন করররের্ এেং আডম্ ওর্োর েযোপোরর যরথষ্ট আেোেোেী হয উডর্
অ্যোডিররোর্িোক পোরকনর পরেতী হচয়োর ড রেরে েফলতো অ্েনর্ কররের্, এই প্রোকৃডতক
েম্পেটির ের্য একটি উন্নত এেং উজ্জ্বল ভডেষযত গরি তু লরতও ে োয়তো প্রেোর্ কররের্।"
ের্ হলইম্যোর্ আর্স্ট
ন APA হেোরিন 2016 েোরলর েুর্ ম্োরে ডর্যুক্ত রয়ডেরলর্। হেোরিনর একের্
েেেয ড রেরে, ডম্স্টোর আর্স্ট
ন হরগুরলিডর হপ্রোগ্রোম্, হস্টি লযোন্ড, এর্রফোেরম্ি,
ন
পোকন পডলডে
এেং প্ল্যোডর্ং কডম্টিরত েোডয়ত্ব পোলর্ করররের্। ডতডর্ অ্ডত েোম্প্রডতককোরল হস্টি লযোন্ড, পোকন
ইরকোলক্তে, পোকন পডলডে এেং প্ল্যোডর্ং কডম্টির হচয়োর ড রেরেও েোডয়ত্ব পোলর্ করররের্। ডম্স্টোর
আর্স্ট
ন ডর্উইয়কন ে ররর একটি হেেরকোরী ডেডর্রয়োগ প্রডতষ্ঠোরর্র একের্ হচয়োরম্যোর্ এেং
হপ্রডেরিি। উডর্ এেং ওর্োর স্ত্রী, ম্োরগি, এরেক্স কোউডির র্থ ন োিের্ অ্ঞ্চরলর এল্ক হলক
লরের ম্োডলক। 1905 েোরল তোর ঠোকুরেো ডিয়োর পন্ড অ্ঞ্চরল কযোম্প কররডেরলর্ হেই হথরক
ওর্োর পডরেোর র্থ ন োিের্ অ্ঞ্চরল েুটি কোিোরত আরে। 1963 েোরল, এল্ক হলক লে ডর্উইয়কন
হস্টরি প্রথম্ েংরক্ষণ েো োযয প্রেোর্ কররডেল। এই েো োযয এল্ক হলরকর হেোরলোইর্রক েুরডক্ষত
রোরখ। 2012 েোরল এই েো োযয হস্টিরক হেওয়ো রয়ডেল হযটি েম্পডির েোডক অ্ংেরক েুরডক্ষত

রোরখ এেং ডিক্স ম্োউরির্ এেং ম্োডে ম্োউরির্
ন
হস্টরির হেলগুডল যোরত েেেোধোরণ
ন
েযে োর
কররত পোরর হেটিও অ্ন্তভুক্ত
ন করর।
োভনোিন করলরের একের্ স্নোতক, ডম্স্টোর আর্স্ট
ন অ্যোডিররোর্িোক েংগঠরর্র েোরথ 40 েের
ধরর েডিত আরের্। ডতডর্ অ্যোডিররোর্িোক কোউক্তন্সল এেং অ্যোডিররোর্িোক ফোউরন্ডের্ এেং
অ্যোডিররোর্িোক লযোন্ডওর্োরে অ্যোরেোডেরয়েরর্রও আরগর হচয়োরম্যোর্ ডেরলর্। ডতডর্
অ্যোডিররোর্িোক হর্চোর কর্েোরভনক্তন্সর হেোিন, অ্যোডিররোর্িোক লযোন্ড েোস্ট, অ্যোডিররোর্িোক
হেিোর ফর রোইটিং, অ্যোডিররোর্িোক হলকে েোরভন করপোররের্
ন
এেং ডর্উইয়কন হস্টি িুযডরেম্
অ্যোিভোইেডর কোউক্তন্সরলর েোডয়ত্ব পোলর্ করররের্। ডতডর্ এক্সডকউটিভ কোউক্তন্সল অ্ফ র্থ ন
কোডি পোেডলক হরডিও পুররর্ো েেেয এেং ডর্উইয়কন ডলগ অ্ফ কর্েোরভনের্ হভোিোরে এেং
ডর্উইয়কন ডলগ অ্ফ কর্েোরভনের্ হভোিোরে এিুরকের্ ফোরন্ডর হেোরিনর েোডয়ত্বও পোলর্
করররের্। েোম্প্রডতককোরল ডতডর্ ওরপর্ হেে ইর্ডস্টটিউরির হেোরিনর েোডয়ত্ব পোলর্ কররের্।
হর্টিভ আরম্ডরকোর্রের প্রডত আগ্র থোকোর কোররণ ডতডর্ র্যোের্োল ডম্উক্তেয়োম্ অ্ফ েযো
আরম্ডরকোর্ ইক্তন্ডয়োর্-এর হেোরিন ডতডর্ কোে করররের্ এেং র্যোের্োল ডম্উক্তেয়োম্ অ্ফ েযো
আরম্ডরকোর্ ইক্তন্ডয়োর্-NY, ক্তিথরেোডর্য়োর্ ইর্ডস্টটিউরি হকো-হচয়োররর েোডয়ত্বও পোলর্ করররের্।
ডতডর্ ডর্উ হম্ক্তক্সরকোর েোিো হফরত ড উম্োর্ এক্সরপডররয়রন্সর উপর স্কুল ফর অ্যোিভোন্সি
ডরেোরচনর হেোরিনর ম্যোরর্েোর ড রেরেও তোাঁর েোডয়ত্ব পোলর্ করররের্। ের্ আর্স্ট
ন ওর্োর স্ত্রী
ম্োরগিরক ডর্রয় ডর্উইয়কন ে র এেং র্থ ন োিের্ অ্ঞ্চরল েেেোে কররর্।
APA এগন্সেবকউটটভ বিম্বরক্টর হটবর ম্াটটন ম্বর্া োবর্ম্বয়ম্বের্, "ের্ আর্স্টরক
ন
এরেন্সী
হেোরিনর হচয়োর ড রেরে হপরয় অ্যোডিররোর্িোক পোকন এরেন্সী অ্তযন্ত খুডে রে েরল আডম্ ম্রর্
করডে। আম্রো গভর্রন হ োকরলর ডেদ্ধোন্তম্ূলক হর্তৃত্বরক এেং পোরকনর প্রডত তোর প্রডতশ্রুডতরকও
অ্েংখয ধর্যেোে েোর্োই। ডম্স্টোর আর্স্ট
ন 2016 েোরল তোর প্রথম্ ডর্রয়োরগর পর হথরকই হেোরিনর
আরলোচর্ো প্রেরে তোর ধীরডির ম্রর্োভোে এেং েুক্তদ্ধম্িোর পডরচয় প্রেোর্ করর এরেরের্। আম্রো
ওর্োর অ্েেোরর্র ের্য েোম্রর্র ডের্গুডলর ডেরক তোডকরয় আডে।"
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