
 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 2/22/2022  গভর্ র কোবথ হাক 

 

 

া গাবডয়া বিমার্িন্দম্বরর র্তুর্ টাবম র্া ব-এর জর্ে বর্উ ইয়ক বভবিক বলল্পীম্বদর 

বর্যুক্ত করার জর্ে গভর্ র হাক, হ াট অম্বথাবরটট, হডল্টা এয়ার াইন্স  কুইন্স 

বমউজজয়াম্বমর র্তুর্ অংলীদাবরত্ব ম্পম্বক হ াণা  

  

া গাবডয়া বিমার্িন্দম্বর হডল্টা এয়ার াইম্বন্সর র্তুর্ টাবম র্া ব-হত স্থায়ীভাম্বি 

বলল্পকম  প্রদল ম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়ক বভবিক ছয়জর্ বলল্পীম্বক বর্ি াচর্ করা ম্বয়ম্বছ  

  

এি অরু্ম্বপ্ররণামূক বলল্পকম  া গাবডয়াম্বত গ্রাক অবভজ্ঞতা রূ ান্তর করার জর্ে 

হ াট অম্বথাবরটটর বভলর্ম্বক মথ র্ কম্বর  

  

র্তুর্ স্থাব ত বলল্পকম গুম্বা এর অবভিাী ইবতাম্বর প্রবত ম্মার্ জাবর্ম্বয় বর্উ ইয়ক 

বটটর াংসৃ্কবতক ঐবতে  মৃদ্ধ বিবচত্র্েম্বক উদযা র্ কম্বর  

   

গবন নয ক্যাথথ হাক্র, হার্ন অথথাথযটর্য (Port Authority) এক্সিথক্উটর্ব থিথযক্টয থযক্ ক্র্ন, 

হিল্টা এয়ায রাইন্ফ (Delta Air Lines)  কু্ইন্ফ থভউক্সজয়াথভয (Queens Museum) এক্সিথক্উটর্ব 

থিথযক্টয যাথর র্ারযান্ট আজ রা গাথিনয়া থফভানফন্দথয হিল্টায 4 থফথরয়ন িরায ফযথয় থনথভ নত 

নতুন র্াথভ ননার থ-হত ফৃদাক্ায স্থায়ী থল্পক্ভ ন স্থাথনয জনয থনউ ইয়ক্ন থবথিক্ থফশ্বথফখ্যাত ছয় 

জন থল্পীথক্ থনফ নাচন ক্যায থফলথয় হ ালণা থদথয়থছন। এই প্রক্ল্প রা গাথিনয়া থফভানফন্দয  এয 

ফ পযাথথরটর্থত অনুথপ্রযণাভূরক্ উনু্পক্ত থল্পক্ভ ন, ক্াম নথযচারনায উৎক্ল নতা, 21 তথক্য 

প্রমুক্সক্ত  থফশ্ব-ভাথনয পাাংনাথরটর্য ভাধযথভ গ্রাক্থদয অথবজ্ঞতা রূান্তথযয জনয হার্ন 

অথথাথযটর্য াভথগ্রক্ থবন  থযক্ল্পনাথক্ ভথ নন ক্থয। এই ফথন্তয হল নাগাদ র্াথভ ননার 

থ-এয আধুথনক্, থফশ্ব-ভাথনয অযাযাইবার  থিাযচায র খ্ুথর হদয়া থফ ফথর আা ক্যা 

থে।   

  

ক্থভনপ্রাপ্ত ছয়টর্ থল্পক্থভ নয থল্পীযা থরন ভথযয়ভ  াথন, যাথদ জনন, আথরজা 

থনথনফাউভ, বাক্সজনথনয়া বাযর্ন, যথন কু্ইথবথিা,  হেি উইরন। তাথদয ক্াজগুথরায ভথধয 

বাস্কম ন  অক্সিত থযাথভক্ ভুযযার অন্তবুনক্ত যথয়থছ মা বফনটর্য এক্াথধক্ তরা থনথয় অফথস্থত 

আথরাথক্ত প্রথফ থথ এফাং তায াাাথ হিল্টায র্াথভ ননাথরয ভারত্র াংগ্রথয স্থান  

অনযানয এরাক্ায় প্রদথ নত থফ।   

  

থল্পক্ভ ন থটর্য অথবফাী ইথতা, এয জনাধাযণ,  থটর্ ফযাী বফথচত্রযথক্ উদমান ক্যায 

গুরুত্ব ম্পথক্ন এক্টর্ আগ্র জাগাথনায ভথতা গল্প ফথর। এফ স্থায়ী থল্পক্ভ ন ভ্রভণক্াযীথদযথক্ 



এই নতুন র্াথভ ননার থ-হত প্রথফথয ভয়  এখ্ান হথথক্ হফয থয় মায়ায ভয় স্বাগত জানাথফ 

এফাং এগুথরা থবজযুয়ার আথর্নয ভাধযথভ ভ্রভণ অথবজ্ঞতাথক্ উন্নত ক্যায জনয এয়াযরাইন, থল্পী, 

জাদু য  থফভানফন্দথযয ভধযক্ায এক্টর্ অননয থমাথগতায ম্পথক্নয প্রথতথনথধত্ব ক্থয। এফ 

প্রক্ল্প এই নতুন র্াথভ ননার থ ফযাী অনুথপ্রযণাভূরক্, যটিন  গথতভয় উনু্পক্ত থল্পক্ভ ন প্রদ নন 

ক্যথফ।  

  

"রা গাথিনয়া থফভানফন্দযথক্ এক্টর্ থফশ্ব-ভাথনয গন্তফযস্থথর রূান্তয ক্যা অফযাত যাখ্ায এই 

ভথয়, আভযা এই নতুন র্াথভ ননাথরয ভাধযথভ কু্ইন্ফথক্ মুক্তযাথেয ফথচথয় বফথচত্রযূণ ন ক্াউথন্ট 

থথথফ উদমান ক্যায এক্টর্ উরথে থযণত ক্যথত অঙ্গীক্াযফদ্ধ," িম্বম্বছর্ গভর্ র 

হাক। "থনউ ইয়ক্ন থবথিক্ প্রখ্যাত থল্পীথদয থনমুক্ত ক্যায ভাধযথভ অগথণত াংখ্যক্ 

দ ননাথীথদয থনউ ইয়থক্নয ইথতা, বফথচত্রয,  হন্দথম নয প্রথতাদয থনথয় স্বাগত জানাথনা 

থফ। আথগয হচথয় আথযা ক্সক্তারী  উন্নত ক্থয থনভ নাণ অফযাত যাখ্ায এই ভথয়, র্াথভ ননার 

থ থফশ্বফযাী ফাথণজয  থথল্পয হক্ন্দ্রস্থর থথথফ থনউ ইয়থক্নয অফস্থাথনয এক্টর্ স্থায়ী প্রতীক্ 

থথথফ বূথভক্া ারন ক্যথফ।"  

  

বর্উ ইয়ক  বর্উ জাব র হ াট অম্বথাবরটটর এজিবকউটটভ বডম্বরক্টর বরক কটর্ িম্বর্, 

"ভ্রভণক্াযীথদযথক্ শুধু থফশ্ব-ভাথনয পাাংনাথরটর্ই নয়, ফযাং এক্ই াথথ তাথদযথক্ 

অনুথপ্রযণাভূরক্  রুথচীর উনু্পক্ত থল্পক্ভ ন থদথয় জ্জিত থফশ্ব-ভাথনয নগয স্থাথতযয 

অথবজ্ঞতা হনয়ায ুথমাগ প্রদাথনয প্রথচষ্টা চাথরথয় মায়া হার্ন অথথাথযটর্য ফগুথরা 

পযাথথরটর্থত আভযা এক্টর্ উচ্চ ভানদণ্ড থনধ নাযণ ক্থয থদথয়থছ। আভযা আনক্সন্দত হম, রা 

গাথিনয়ায নতুন র্াথভ ননার থ-এয অাথযর্য থথথফ হিল্টা এয়ায রাইন্ফ আভাথদয থবনথক্ 

গ্রণ ক্থয থনথয়থছ এফাং থনউ ইয়ক্ন থবথিক্ থল্পীথদয বতথয ক্যা ছয়টর্ চভৎক্ায উনু্পক্ত থল্প 

প্রদ নথনয জনয কু্ইন্ফ থভউক্সজয়াথভয াথথ অাংীদায থয়থছ।"   

  

বর্উ ইয়ক  বর্উ জাব র হ াট অম্বথাবরটটর হচয়ারমোর্ হকবভর্ 'টুব িম্বর্, "এই 

অঞ্চথরয থফভানফন্দযগুথরা ুনথন নভ নাথণয এই ভথয় আভযা মাত্রীথদযথক্ নফধাযায, ফ নাধুথনক্ 

ুথফধাম্পন্ন পযাথথরটর্থত ুনযায় স্বাগত জানাথনা থনক্সিত ক্যথত চাই মা আভাথদয অঞ্চথরয 

স্পৃায প্রথতপরন  র্ায় এভন এক্টর্ অথবনফ উনু্পক্ত থল্প ক্ভ নূথচয ভাধযথভ গ্রাথক্য 

অথবজ্ঞতাথক্ ভৃদ্ধ ক্যথফ। এই ছয়টর্ থল্পক্থভ নয প্রথতযক্টর্ এই অঞ্চথরয বফথচত্রযভয় াংসৃ্কথত  

ঐথতযথক্ উদমান ক্থয, এফাং আভযা উেথত হম হগুথরা রা গাথিনয়াথত এক্টর্ স্থায়ী টিক্ানা 

হথত মাথে।"   

  

হডল্টার মোম্বর্জজং বডম্বরক্টর - বর্উ ইয়ক কম্ব াম্বরট বরম্বয় এম্বেট রায়ার্ মারজুম্বা 

িম্বর্, "আভাথদয নতুন, অতযাধুথনক্ র্াথভ ননাথর আভাথদয যফযা ক্যা থফশ্ব-ভাথনয 

অথবজ্ঞতায অাং থথথফ থনউ ইয়ক্ন থবথিক্ এই ছয়জন অাধাযণ থল্পীয হভধা  থবনথক্ 

আভাথদয গ্রাক্থদয াথথ হয়ায ক্যথত হথয আভযা ম্মাথনত হফাধ ক্যথছ। হিল্টায এই নতুন 

র্াথভ ননার থ জথু আভযা এই চভৎক্ায থটর্, এয জনাধাযণ  এয াংসৃ্কথতয অননয 

দৃটষ্টবথঙ্গথক্ তুথর ধযায ভাধযথভ মাত্রাথথয প্রথতটর্ ধাথ আভাথদয গ্রাক্থদয অথবজ্ঞতাথক্ 

ভৃদ্ধ ক্থয তুরথফা। এই থবনথক্ ফাস্তফ রূ থদথত াাময ক্যায় আভযা গবন নয হাক্থরয 

াাাথ হার্ন অথথাথযটর্  কু্ইন্ফ থভউক্সজয়াথভ আভাথদয অাংীদাযথদয প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"   



  

কুইন্স বমউজজয়াম্বমর হপ্রবম্বডন্ট োব টাোন্ট িম্বর্, "থফথশ্বয ফথচথয় উদ্দীনাূণ ন 

াাংসৃ্কথতক্ গন্তফযস্থর, থনউ ইয়ক্ন থটর্থত ফফাক্াযী  ক্ভ নযত থফথশ্বয এভন হনতৃস্থানীয় 

থল্পীথদয থল্পক্ভ ন প্রদ নথনয জনয হিল্টা এয়ায রাইথন্ফয থঙ্গ ক্াজ ক্যথত হথয আভযা 

হযাভাক্সঞ্চত। এই থটর্য স্পৃা  ৃজনীরতায ক্থা পুটর্থয় তুরথফ এভন থল্পক্ভ ন থদথয় জ্জিত 

এক্টর্ নতুন র্াথভ ননাথর আভাথদয দ ননাথী  অথধফাী, ফাইথক্ ভানবাথফ স্বাগত জানাথনা 

উথচত। থনউ ইয়ক্ন থটর্থক্ ভ্রভণ  ফফাথয জনয এক্টর্ অাধাযণ স্থাথন থযণত ক্যা ফ 

থল্পীয প্রথত, এফাং তাথদয চভক্প্রদ থবথনয জনয হিল্টা এয়ায রাইথন্ফয প্রথত আভযা কৃ্তজ্ঞ।"   

  

থল্পীথদয প্রথতযথক্য ম্পথক্ন আথযা তথয এখ্াথন হদয়া থরা:  

 মবরয়ম  াবর্:  াথনয থল্পক্ভ ন ইথতা, স্মথৃত, বালা,  াথযথয় হপরায অনুবূথতয 

প্রথতথেদ পুটর্থয় তুথরথছ এফাং এটর্ গাথগনথইভ থভউক্সজয়াভ (Guggenheim Museum), 

ক্সস্মথথাথনয়ান আথভথযক্ান আর্ন থভউক্সজয়াভ (Smithsonian American Art Museum),  

হন্ট রুই আর্ন থভউক্সজয়াভ (St. Louis Art Museum)  অনযানয জাদু থয স্থায়ী 

াংগ্রথয ভথধয স্থান ক্থয থনথয়থছ। তায থল্পক্থভ ন হভাজাইক্ র্াইর ফযফায ক্থয NYC-

এয বালায ভানথচথত্রয এক্টর্ থচত্রাথয়ত, থক্তুক্,  যটিন দৃযর্ বতথয ক্যা থয়থছ মা 

থনউ ইয়ক্ন থটর্ এফাং থতনটর্ হেথর্য ভধযফতী এই অঞ্চথরয অতুরনীয় বফথচত্রযথক্ তুহর 

ধথয।  

 রাবলদ জর্র্: জনন থথল্পয ইথতা  হয়াযকৃ্ত াাংসৃ্কথতক্ থযচথয়য প্রথতাদয 

অনুন্ধাথনয জনয থফ্তৃত থযথযয ভাধযভ ক্াথজ রাথগথয় থাথক্ন; থতথন তায গথল্প 

থনতযথদথনয ফযফাম ন উক্যণ  ফস্তু ফযফায ক্থয, প্রায় হেথত্রই তায বথফয াথথ 

ঙ্গথত স্থানক্াযী এফাং প্রথতথনয়ত আথেক্ান আথভথযক্ানথদয ফুক্সদ্ধফথৃিক্ ইথতা  

াাংসৃ্কথতক্ থযচথয়য াভটষ্টক্ থদক্গুথরায হযপাথযন্ফ থনথয় আায জনয থযথচথত রাব 

ক্থযথছন। তায স্থানাটর্ থফ এক্টর্ থফারক্ায় হভাজাইক্, মা াভটষ্টক্ বফথচত্রযথক্ তুথর 

ধযায াাাথ ভ্রভথণয আনন্দ  উথিজনাথক্ প্রথতপথরত ক্যথফ।   

 আবজা বর্ম্বর্িাউম: থনথনফাউভ বফথচত্রযূণ ন থফলয়  ক্থভউথনটর্ গ্রুগুথরায 

উদমানভূরক্, থফারক্ায থচত্রক্থভ নয জনয হফথ প্রথক্সদ্ধ রাব ক্থযথছন; তায যটিন 

ক্যানবাথ থতথন াফথয় ক্ভ নচাযী, স্বাস্থযথফা ক্ভী, থনযািা যেী,  অথনফথন্ধত 

অথবফাীথদয থচত্রায়ন ক্থযথছন। তায থচত্রক্থভ ন হিল্টায এই নতুন র্াথভ ননাথর থফভান 

ভ্রভণথক্ ম্ভফয ক্থয হতারা ভানুলথদয হদখ্াথনা থফ, মাথদয ভথধয শুধু হিল্টায গ্রাক্ 

থযথলফা এথজন্ট, ফযাথগজ যান্ডরায, াইরর্, ফ্লাইর্ অযাথর্নথিন্ট, থনযািা যেী  

হুইরথচয়ায অযাথর্নথিন্টযাই নয়, ফযাং হার্ন অথথাথযটর্  TSA-এয প্রথতথনথধযা 

অন্তবুনক্ত যথয়থছন।   

 ভাজজবর্য়া ভারটর্: বাযর্থনয ক্াথজয ভথধয স্থানা, বাস্কম ন  ক্াগথজয উয ক্যা 

ক্াজ অন্তবুনক্ত যথয়থছ, মা প্রায় হেথত্রই ুথনথদনষ্ট হক্াথনা স্থাথনয প্রথত প্রতযে প্রথতক্সিয়া 

থথথফ অফথচতনবাথফ শুরু থয় মায়। স্থানায থঙ্গ থনথফবাথফ ম্পকৃ্ত উক্যণ 

হমভন ধাতু, ক্াাঁচ  আথরাক্িা ফযফায ক্থয প্রায় হেথত্রই েভতা  হক্াভরতায 

ফথিঃপ্রক্া  র্াথনা থল্পক্ভ ন গথ হতারা য়। তায স্থানাগুথরাথত থতথন থনউ ইয়ক্ন থটর্য 



ফহু বফথনয উথয থাক্া আইক্থনক্ স্কাইরাইর্ ক্ািাথভা হথথক্ অনুথপ্রযণা থনথয় থয়ে 

আটর্নয়াথভয ছাদ হথহক্ ঝুথরথয় যাখ্া অাধাযণ থক্ছু "যথেয" থথযজ বতথয ক্থযথছন।  

 রবর্ কুইম্বভম্বডা: কু্ইথবথিা থভশ্র ভাধযভ  বাস্কথম নয ভাধযথভ অথবফান  স্থানচুযত 

য়ায প্রাচীন  ফযক্সক্তগত গথতথ অথন্লণ ক্থযন। ক্সজভথনথয়াথভয হফ্লাথযাং-এ ক্যা 

কু্ইথবথিায স্থানা থনউ ইয়ক্ন থটর্য রযান্ডথস্কথক্ ক্সক্ত হমাগাথনা  গথ হতারা 

অাংখ্য ভানুল  ক্থভউথনটর্গুথরায স্মথৃতয প্রথত ম্মান জানায়।  

 হেড উইর্: উইরন াংসৃ্কথত, ইথতা,  জাথতত্ত্বা াংিান্ত অনুথভত 

ধাযণাগুথরাথক্ চযাথরঞ্জ ক্থয থাথক্ন; তায স্থাথতয থল্পীয থনজস্ব বফথষ্টয থথথফ 

োযরাইর্ হলাফ অন্তবুনক্ত থাক্থফ হমগুথরা থযথফথয এফাং এক্টর্ বফথশ্বক্ ক্থভউথনটর্ 

থথথফ ফযক্সক্তথদযথক্ এক্ক্সত্রত ক্যা াংথমাথগয গুরুত্বথক্ হজাযাথরাবাথফ উস্থান 

ক্যথফ।  

  

এক্টর্ মূ্পণ ন নতুন রা গাথিনয়া থফভানফন্দয থনভ নাথণয হেথত্র রা গাথিনয়ায 1.2 থভথরয়ন ফগ নপুর্ 

আয়তথনয র্াথভ ননার থ াভথনয থদথক্ আথযক্টর্ ফৃৎ  ঐথতাথক্ দথে থফ। 2017 াথর 

শুরু য়া হিল্টা এয়ায রাইথন্ফয 4 থফথরয়ন িরাথযয ুনিঃউন্নয়ন প্রক্ল্প ুথযাথনা থয় মায়া 

র্াথভ ননার থ  থি-হক্ এক্টর্ ফ নাধুথনক্ ুথফধাম্পন্ন নতুন র্াথভ ননার থ থদথয় প্রথতস্থান ক্যথফ। 

এই নতুন র্াথভ ননাথরয এক্টর্ গুরুত্বূণ ন বফথষ্টয থরা এটর্ হম দুইটর্ ক্ািাথভাথক্ প্রথতস্থান 

ক্যথছ হই দুইটর্য ভথধয বাগ থয় থাক্া অযাযাইবার  থিাযচায থরয থযফথতন এক্টর্ ভাত্য 

অযাযাইবার  থিাযচায থরয ভাধযথভ 37টর্ হগথর্য ফগুথরা অযাথিথমাগয থফ। হিল্টায এই 

নতুন অযাযাইবার  থিাযচায র 2022 াথরয ফথন্ত চারু থত মাথে এফাং এক্ই ভথয় 10টর্ 

নতুন হগর্  প্রথদ্ধ খ্াফাথযয হদাক্ান  অনযানয হদাক্ান থদথয় াজাথনা 230,000 ফগ নপুর্ 

আয়তথনয ক্নহক্া ন চারু থফ।  

 

2022 াথরয ফথন্ত র্াথভ ননার চারু য়ায ক্াছাক্াথছ ভথয় এই অাংীদাথযত্ব  থল্পক্ভ নগুথরা 

ম্পথক্ন আথযা তথয প্রক্া ক্যা থফ। কু্ইন্ফ থভউক্সজয়াভ ম্পথক্ন আথযা তথথযয জনয অনুগ্র 

ক্থয queensmuseum.org থবক্সজর্ ক্রুন।   

  

া গাবডয়া  ুর্ঃউন্নয়র্ প্রকল্প ম্পহক  

 

রা গাথিনয়া প্রক্ল্প গত 25 ফছথয মুক্তযাথে থনথভ নত প্রথভ ফৃৎ নতুন থফভানফন্দয। 2015 াথর, 

মাত্রীথদয জনয আধুথনক্ ুথমাগ-ুথফধা, ফ নাধুথনক্ স্থাতয, অথধক্তয প্রস্ত হগর্ এথযয়া এফাং 

এক্টর্ এক্ীবূত র্াথভ ননার থথেভ, ইতযাথদ বফথষ্টয থনথয় এক্টর্ থফশ্ব-ভাথনয, 21 তথক্য 

উথমাগী মাত্রী অথবজ্ঞতা বতথযয রেয থনথয় মূ্পণ ন নতুন এক্টর্ রাগুয়াথদনয়া থফভানফন্দয 

থনভ নাথণয জনয এক্টর্ ভথন্ত থযক্ল্পনা উথন্পাথচত য়। 8 থফথরয়ন িরাথযয এই প্রক্ল্প, হমটর্য 

দুই-তৃতীয়াাংথয অথ নায়ন হফযক্াথয খ্াথতয অথ নায়ন  থফদযভান মাত্রীথদয বাা হথথক্ হমাগান 

হদয়া থে, 2016 াথর শুরু য়।   

 

এই প্রক্ল্প মাত্রীথদয জনয থাক্া প্রথতটর্ পযাথথরটর্থক্ ক্াম নত হবথি হপরথছ এফাং 21 তথক্য 

উথমাগী থফশ্ব-ভাথনয নতুন পযাথথরটর্ থনভ নাণ ক্যথছ। থনভ নাণক্াজ চরাক্ারীন ভয়জথু রা 

গাথিনয়া থফভানফন্দয চারু যথয়থছ। থফভানফন্দথযয ধাযণেভতা মাথত ক্খ্থনা ক্থভ না মায় তা 



থনক্সিত ক্যথত নতুন থফভানফন্দযটর্ ক্থয়ক্টর্ ধাথ থনভ নাণ ক্যা থে। থফভানফন্দযটর্য ূণ ন 

েভতা থনথয় ক্াম নিভ থযচারনায জনয ুথযাথনা পযাথথরটর্গুথরা হবথি হপরায আথগ নতুন 

পযাথথরটর্গুথরা থনভ নাণ ক্যা জরুথয থছর।   

 

2018 াথরয হপব্রুয়াথয ভাহ, 3,000 এয হফথ গাথ যাখ্ায জায়গা এফাং উফায, থরপর্  

অনযানয বাায়-চাথরত গাথ থযথলফাগুথরায জনয এক্টর্ থনধ নাথযত হরথবর  নতুন র্াথভ ননার 

থফ াথক্নাং গযাথযজ চারু য়। 2018 াথরয থিথম্বয ভাথ প্রথভ 18টর্ নতুন হগর্ এফাং র্াথভ ননার B-

হত প্রথভ নতুন ক্নথক্া ন চারু ক্যা য়। 2019 াথরয অথক্টাফথয, হিল্টা এয়ায রাইন্ফ এয নতুন 

ক্নথক্া ন  াতটর্ নতুন হগর্ চারু ক্থয। 2020 াথরয জনু ভাথ, র্াথভ ননার থফ-এয নতুন 

অযাযাইবার  থিাযচায র চারু ক্যা য়। 2022 াথরয জানুয়াথয ভাথ, থফভানফন্দযটর্ 

র্াথভ ননার থফ-এয নতুন থদ্নতীয় ক্নথক্া ন এফাং থচাযী চরাচথরয জনয নতুন থদ্নতীয় স্কাইথিজ চারু 

য়ায ভধয থদথয় র্াথভ ননার থফ এয থনভ নাণক্াজ ভাপ্ত য়া উদমান ক্থয।  

 

থনভ নাণক্াথজয ফৃৎ ভাইরপরক্গুথরা এখ্ন থফভানফন্দথযয ূফ ন প্রাথন্ত থয এথথছ। র্াথভ ননার থফ-

এয ভথতাই হিল্টায নতুন র্াথভ ননার থ-হত ফ নাধুথনক্ প্রমুক্সক্ত  থফশ্ব-ভাথনয ুথমাগ-ুথফধা 

যফযা ক্যায াাাথ উনু্পক্ত থল্পক্ভ ন প্রদ নথনয ফযফস্থা থাক্থফ মা থনউ ইয়থক্নয 

অথবফাীথদয ইথতা, এয জনাধাযথণয ক্থা  বফথচত্রয উদমাথনয গুরুথত্বয গল্প পুটর্থয় 

তুরথফ। র্াথভ ননার থ-এয এই থল্প ক্ভ নূথচ হিল্টা এয়ায রাইন্ফ  কু্ইন্ফ থভউক্সজয়াথভয ভধযক্ায 

এক্টর্ থমাথগতায পরাপর, এফাং এয ভথধয থফথশ্বয ছয় জন প্রথদ্ধ থনউ ইয়ক্ন থবথিক্ থল্পীয 

থল্পক্ভ ন স্থান াথফ।  

 

2022 াথর রা গাথিনয়া থফভানফন্দথযয উথেখ্থমাগয অাং ম্পন্ন থয় মাথফ এফাং থনউ ইয়থক্নয 

হক্াথবি-19 ভাভাযী হথথক্ হথয উিায ভথয় ভৃক্সদ্ধয জনয এক্টর্ ম্পথদ থযণত থফ।   
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