
 

 

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

 
 

প্রিীণ বিিম্বে গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ েম্প্রোবরত জাতীয় পাপনল হার্ন  হল অি অর্ার উম্ববাধম্বর্র 
ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
ঘেন্টার িেনর্ার্থীম্বির উন্নত অোম্বেে, র্তুর্ ও েংস্কারকৃত প্রিেনর্ী স্থার্ প্রিার্ কম্বর এিং অম্বর্ক 

অবতবরক্ত পরুস্কার প্রাপকম্বির গল্প স্বীকার কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  ঘের্ বেম্বর্র্র উইবলয়াম লারবকর্ জবুর্য়ম্বরর সৃ্মবতর প্রবত শ্রদ্ধা জাবর্ম্বয় বর্উ উইং 
উৎেম্বগনর েময় ফলক উম্বমাচর্ করা হম্বয়ম্বে  

  
েবি ঘিখুর্ এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্মরঞ্জ কাউন্টিমে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার (National 
Purple Heart Hall of Honor) এর 17 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ ডলার মূমলযর সম্প্রসারণ কামজর সমান্টি 
ঘ াষণা কমরমের্, ঘেখার্ ঘেমক জজন  ওয়ান্টশিংর্র্ ঘবন্টশ দমূর র্য় ঘেটি প্রেম সামন্টরক ঘমধার বযাজ 
প্রন্টেষ্ঠা কমরন্টেল ো এর আধুন্টর্ক পাপনল হামর্ন র জর্য অ্র্ুমপ্ররণা। 7,000-বগনফুমর্র ন্টফর্ র্যাশর্াল 
পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ারটিমে পৃেক পরুস্কার প্রািমদর গমের উপর ঘজার বাড়ামর্ার সামে দশনকমদর 
অ্যামেস এবিং র্েুর্ সিংস্কারকৃে স্থামর্র ববন্টশষ্ট্য রময়মে। এক বেমরর ন্টর্মনাণ সময়সূন্টি অ্র্ুসরণ কমর 
এই সুন্টবধা জর্গমণর জর্য পুর্রায় ঘখালা হমে।  
  
উপরন্তু, র্েুর্ উইিং উৎসগন করার জর্য একটি ঘভমর্রার্স ঘড অ্র্ুষ্ঠামর্, ঘলফমর্র্যাি গভর্নর কযান্টে 
ঘহািুল ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ ন্টসমর্র্র উইন্টলয়াম লারন্টকর্ জনু্টর্য়মরর স্মৃন্টেমক সম্মার্ জার্ামে একটি ফলক 
উমমাির্ কমরর্, ন্টেন্টর্ 2006 সামল হল অ্ব অ্র্ার (Hall of Honor) প্রন্টেষ্ঠায় গুরুত্বপূণন ভূন্টমকা 
পালর্ কমরর্ এবিং এর সম্প্রসারমণর জর্য 10 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকন র্ ডলার সিংমোজর্ কমরর্।  
  
"আমামদর স্বাধীর্ো এবিং মূলযমবাধ রক্ষার প্রয়ামস আমামদর ঘদমশ ঘসবা কমর এমর্ সাহসী পুরুষ ও 
র্ারীমদর প্রন্টে ন্টর্উ ইয়কন বাসীরা ন্টির কৃেজ্ঞ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমহেু আমরা আমামদর 
সান্টভন স সদসযমদর এই ঘভমর্রার্স ঘডমে সম্মার্ কন্টর, আমামদর সবার উন্টিে এই বীর এবিং োমদর 
পন্টরবামরর অ্সাধারণ আত্মেযামগর কো ন্টিন্তা করা, োমে আমরা আমামদর জীবর্োত্রা রক্ষা করমে 
পান্টর। সদয সম্প্রসান্টরে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার উমবাধমর্র মাধযমম ন্টর্উ ইয়কন বাসী 
এবিং দশনর্ােীরা সমার্ভামব কৃেজ্ঞো এবিং প্রশিংসা করমে পামরর্, এই বীর বযন্টিমদর ঘে সব 
প্রশিংসা এবিং ন্টশখমে হময়মে ো ন্টদময় আমামদর একটি স্বাধীর্ জান্টেমে বাস করমে হময়মে।"  
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"ঘভমর্রার্স ঘডমে, র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার সম্প্রসারণ এবিং সিংস্কামরর সমান্টি ঘ াষণা 
করমে ঘপমর আমরা গন্টবনে," ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্থ ঘহাচুল িম্বলর্। "ঘেমর্র সহায়োয় প্রয়াে 
ন্টসমর্র্র ন্টবল লারন্টকর্, একজর্ সাহসী ন্টবেীয় ন্টবশ্বেুমের অ্ন্টভজ্ঞ ও অ্ক্লান্ত সরকান্টর কমনিারী এবিং 
অ্র্যার্য, এই সুন্টবধা আমামদর েুমের র্ায়ক এবিং পাপনল হার্ন  প্রাপকমদর গমের উপর বন্টধনে 
মমর্ামোগ ন্টদময় বন্টধনে প্রদশনর্ী এবিং গযালান্টর অ্ন্তভুন ি করার জর্য বনৃ্টে ঘপময়মে। র্যাশর্াল পাপনল 
হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার আমামদর প্রবীণমদর প্রন্টে শ্রো ন্টর্মবদর্ কমর এবিং োমদর আত্মেযাগমক সম্মার্ 
কমর। আন্টম সকল ন্টর্উ ইয়কন বাসীমক এই জাদ ুমর ঘেমে এবিং আমামদর রক্ষা করমে এবিং আমামদর 
সুরন্টক্ষে রাখমে জীবমর্র ঝুুঁ ন্টক ন্টর্ময় ঘে সব পুরুষ এবিং র্ারীমক ন্টির্মে এবিং উদোপর্ করমে 
উৎসান্টহে করন্টে।"  
  
2006 সামল িালু হওয়া র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার হমলা ঘদমশর প্রেম সুন্টবধা ো পাপনল 
হার্ন  গ্রহণকারী প্রায় 1.8 ন্টমন্টলয়র্ প্রাপমকর জর্য উৎসগন করা হয়, ো আমমন্টরকার্ সামন্টরক কমীমদর 
পুরসৃ্কে করা হয়, োরা শত্রুর বারা আহে বা ন্টর্হে হময়মের্।  
  
এই প্রকে 4,300 বগন ফুর্ র্েুর্ জায়গা ঘোগ কমর প্রদশনর্ীর উন্নয়র্, দশনর্ােীমদর সঞ্চালর্ উন্নে 
করমে এবিং জর্ সমামবমশর স্থার্ প্রদামর্র জর্য একটি র্েুর্ জাদ ুর উইিং বেন্টর কমর। 
গযালান্টর/প্রদশনর্ীমে সমন্টিে অ্ন্টডও-ন্টভজযুয়াল ও ন্টমন্টডয়া উপস্থাপর্া এবিং পাশাপান্টশ প্রন্টেটি অ্ঞ্চমলর 
জর্য বযাখযামূলক গ্রান্টফে, স্থার্ীয়ভামব ন্টর্য়ন্টিে আমলা, র্াি-ন্টির্ ইিামরন্টিভ মন্টর্র্র একান্টধক 
বড়-ন্টবর্যাস গ্রান্টফক প্রদশনমর্র সমে প্রন্টেটি এলাকার জর্য জাদ ুর-মামর্র ঘকসওয়াকন  অ্ন্তভুন ি করা 
হয়। প্রসান্টরে প্রদশনর্শালাগুমলামে আমরা বযন্টিগে গে, ইিামরন্টিভ প্রদশনর্ী এবিং ন্টশেসামগ্রী অ্ন্তভুন ি 
োকমব ো ববন্টশষ্ট্যেিু পাপনল হার্ন  প্রাপকমদর অ্ন্টভজ্ঞো েুমল ধরমব। র্েুর্ প্রদশনর্ীমে হলটি 
িাকন্টরমে ঘোগদামর্র ন্টদর্,  র্র্ার ন্টদর্, ঘক্ষমত্রর ন্টিন্টকৎসা এবিং সন্টরময় ঘর্ওয়া, েুমের পন্টরবন্টেন ে 
প্রকৃন্টে, েুমের পন্টরণন্টে, পুর্রুোমরর পমে োওয়ার এবিং িূড়ান্ত েযামগর ন্টবষময় বযন্টিগে গে বলমে 
অ্র্ুমন্টে ঘদয়। বান্টহযক বধনর্গুন্টলর মমধয একটি পুর্ঃন্টডজাইর্ করা প্রমবশবার, উন্নে অ্যামেসমোগযো, 
স্থার্ীয় লযান্ডমস্কন্টপিং, আমরা সুন্টবধাজর্ক পান্টকন িং এবিং ওয়াকওময় উন্নন্টে অ্ন্তভুন ি।  
  
র্েুর্ উইিং উৎসমগনর সময়, ঘলফমর্র্যাি গভর্নর কযান্টে ঘহািুল ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ ন্টসমর্র্র উইন্টলয়াম 
লারন্টকর্ জনু্টর্য়মরর স্মৃন্টেমক সম্মার্ জার্ামে একটি ফলক উমমাির্ কমরর্, ন্টেন্টর্ 2006 সামল হল 
অ্ব অ্র্ার প্রন্টেষ্ঠায় গুরুত্বপূণন ভূন্টমকা পালর্ কমরর্ এবিং এর সম্প্রসারমণর জর্য 10 ন্টমন্টলয়র্ 
মান্টকন র্ ডলার সিংমোজর্ কমরর্। এই ফলকটি ন্টসমর্র্র লারন্টকমর্র সারা জীবমর্র কেন বযপালর্মক 
স্বীকৃন্টে ঘদয়, ো 16 বের বয়মস শুরু হয় েখর্ ন্টেন্টর্ ন্টবেীয় ন্টবশ্বেুমের সময় ঘস্বোমসবক ন্টহমসমব 
কাজ কমরর্। পরবেীমে ন্টেন্টর্ ঘকান্টরয়ার্ েুমে েুে কমরর্ এবিং অ্বমশমষ মান্টকন র্ েুিরামের 
ঘসর্াবান্টহর্ীমে 23 বেমররও ঘবন্টশ সময় দান্টয়ত্ব পালর্ কমরর্, একজর্ প্রাইমভর্ ন্টহমসমব শুরু কমরর্ 
এবিং ঘলফমর্র্যাি কমর্নল ন্টহমসমব অ্বসর গ্রহণ কমরর্। ঘসর্াবান্টহর্ী েযাগ করার পর, ন্টেন্টর্ ন্টর্উ 
ইয়কন  ঘের্ অ্যামসম্বন্টল (New York State Assembly) এবিং ন্টসমর্মর্ 40 বের কাজ কমরর্, 
ঘেখামর্ ন্টেন্টর্ প্রবীণমদর জর্য একজর্ কট্টর প্রবিা ন্টেমলর্। অ্ন্টধকন্তু, ন্টসমর্র্র লারন্টকর্মক োর 
জীবর্কালীর্ ঘসবা এবিং ন্টর্ঃস্বােনভামব আমমন্টরকা েিুরাে ও ন্টর্উ ইয়কন  ঘেমর্র ঘে সকল পুরুষ ও 
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মন্টহলামক পন্টরমষবা প্রদার্ কমরমের্ োমদর প্রন্টে অ্ন্টবন্টেন্ন প্রন্টেশ্রুন্টের জর্য মরমণাত্তরভামব ন্টর্উ ইয়কন  
ঘের্ ঘভমর্রার্স ও ন্টমন্টলর্ান্টর িযান্টিয়র্ অ্যাওয়াডন  প্রদার্ করা হময়ন্টেল।  
  
ন্টর্উবামগনর সমাজমসবী উইন্টলয়াম কাপলার্মক োর অ্সাধারণ এডমভামকন্টস এবিং সমেনমর্র জর্য, 
সন্টিয় কেন বয/সিংরন্টক্ষে সামন্টরক বান্টহর্ী এবিং োমদর পন্টরবার বৃহত্তর হাডসর্ উপেযকা অ্ঞ্চমল, 
একই সামে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার প্রন্টেষ্ঠার প্রন্টেশ্রুন্টের জর্য ন্টর্উ ইয়কন  ঘের্ 
ঘভমর্রার্স কন্টমউন্টর্টি এন্টল ও অ্যাডমভামকর্ পুরস্কার প্রদার্ করা হয়।  
  
ঘের্ পাকন ে কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "েুেমক্ষমত্র ঘে সাহসী আমমন্টরকাবাসী োমদর 
ঘদমশর জর্য আত্মেযাগ কমরন্টেল োমদর কাে ঘেমক আমরা অ্মর্ক ন্টকেু ন্টশখমে পান্টর। এই সদয 
সম্প্রসান্টরে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার একটি ঘোগয এবিং বহুমান্টত্রক স্মৃন্টেস্তম্ভ প্রদার্ কমর 
ঘেখামর্ মার্ুষ সারা ঘদশ ঘেমক পন্টরমষবা সদসযমদর জীবর্ এবিং উত্তরান্টধকামরর প্রশিংসা করমে 
আসমে পামর।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অোডজরু্োন্ট ঘজর্াম্বরল, োমবরক ও ঘর্ৌ বিষয়ক বিভাম্বগর ঘমজর ঘজর্াম্বরল ঘর 
বেল্ডে িম্বলর্, "ঘেমহেু এটি 1932 সামল একটি আধুন্টর্ক পদক ন্টহমসমব পুর্ন্টর্নন্টমনে হয়, পাপনল হার্ন টি 
েযামগর জর্য দাুঁন্টড়ময় আমে। সান্টভন স সদসযরা এমক অ্পমরর জর্য এবিং মান্টকন র্ েুিরামের জর্য েুমে 
আহে হময়মের্। োরা এ োবৎ অ্ন্টভন্ন সম্মার্ এবিং শ্রো ঘপময়মের্ োমদরমক এই সম্প্রসান্টরে 
জাদ ুর েযামগর গে বলমে সাহােয করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ বডবভের্ অি ঘভম্বর্রান্স োবভন ম্বেে-এর বর্িনাহী উপ-পবরচালক ঘজাম্বয়ল এভান্স 
িম্বলর্, "র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার সম্প্রসারণ োরা আমামদর ঘদমশর প্রািীর্েম সামন্টরক 
সাজসজ্জা ঘপময়মে োমদর অ্পন্টরসীম বন্টলদার্মক সম্মার্ জার্ামে গভর্নর কুওমমার উৎসগন প্রদশনর্ 
কমর। উন্নন্টে এবিং বন্টধনে প্রদশনর্ী এলাকা সবার জর্য এই সাইমর্র গুরুত্ব ন্টশখমে এবিং ন্টিন্তা করার 
এবিং ঘগাল্ড োর পন্টরবার এবিং পাপনল হার্ন  প্রাপকমদর জর্য একটি পন্টবত্র স্থার্ প্রদার্ করার আমরা 
সুমোগ প্রদার্ কমর।"  
  
পোবলোম্বডে ইন্টারম্বের্ পাকন  কবমেম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক জশুয়া লায়াডন  িম্বলর্, "1782-1783 
সাল ঘেমক োরা আমমন্টরকার সামন্টরক বান্টহর্ীর পুরুষ ও মন্টহলামদর প্রন্টে শ্রো ন্টর্মবদর্ কমরমে োরা 
োমদর ঘদমশর ঘসবায় ন্টর্মজমদর ক্ষন্টের মুমখ ঘফমলমে এই স্থামর্ কন্টিমর্িাল আন্টমনর ন্টশন্টবর ঘেমক 
শুরু কমর আজমকর কমনরে আমামদর বসর্যমদর প্রন্টে শ্রো ন্টর্মবদর্ করমে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল 
অ্ব অ্র্ার। এর্া ন্টবমশষভামব উপেুি ঘে র্েুর্ সম্প্রসান্টরে হল োমদর গে বলমে ঘেখামর্ 
ঘজর্ামরল জজন  ওয়ান্টশিংর্র্ সামন্টরক ঘমধার বযাজ বেন্টর কমরমের্ ো পাপনল হার্ন  হময় ওমে।"  
  
প্রবতবর্বধ ের্ পোবিক মোলবর্ িম্বলর্, "র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার - হাডসর্ উপেযকা- 
অ্মর্ক অ্ন্টভজ্ঞ, অ্ন্টভজ্ঞ পন্টরবার এবিং ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য গমবনর একটি উৎস। আন্টম কিংমগ্রমসর 
মাধযমম র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার ঘমমমান্টরয়াল কময়র্ অ্যাি পাশ করার জর্য কাজ 
করন্টে, ো হল এবিং র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  অ্র্ার ন্টমশমর্র গুরুত্বপূণন কাজমক সমেনর্ করমব। হল অ্ব 



 

 

অ্র্ার, র্ায়কমদর এর্া স্মরণ কমর এবিং হমলর হাজার হাজার দশনক ঘসরা প্রাপয। এই সম্প্রসারণ 
প্রকেমক বাস্তমব পন্টরণে করা এবিং প্রবীণ ন্টদবমস আমামদর সকল প্রবীণমদর ধর্যবাদ জার্ামর্ার জর্য 
আন্টম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
ঘেম্বর্র্র ঘজমে স্কাউবফে িম্বলর্, "আন্টম ঘরামান্টঞ্চে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার এর উন্নন্টে 
সিন্ন হময়মে এবিং এই ন্টবশ্বমামর্র গন্তমবযর প্রন্টেন্টর্ন্টধত্ব করমে ঘপমর আন্টম সম্মান্টর্ে, ো আমামদর 
সহকমী আমমন্টরকার্মদর প্রন্টে শ্রো ন্টর্মবদর্ কমর োরা মান্টকন র্ েুিরামের জর্য ঝন্টড়ময়মে। এই 
সম্প্রসারণ এক ধরমর্র অ্ন্টভজ্ঞো প্রদার্ করমব, ো পরবেী প্রজমমর পেনর্কমদর আরও অ্র্ুপ্রান্টণে 
করমব। আন্টম সবাইমক ধর্যবাদ জার্াই োরা এই প্রকেমক ঘশষ লাইর্ জমুড় ঘপমে গুরুত্বপূণন ভূন্টমকা 
পালর্ কমরমে, োর মমধয আমার পূবনসনূ্টর ন্টসমর্র্র ন্টবল লারন্টকর্ও রময়মের্।"  
  
অোম্বেেবল েিেে ঘকাবলর্ ঘজ. বির্ িম্বলর্, "সদয সিংস্কারকৃে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার 
আমামদর ঘদমশর সবমিময় সাহসী সামন্টরক সদসযমদর সাহস, েযাগ এবিং ঘসবা ঘশখার জর্য দশনকমদর 
জর্য একটি অ্র্র্য এবিং বহুমুখী অ্ন্টভজ্ঞো প্রদার্ কমর। এর্া ঘের্ অ্যামসম্বন্টলমে র্যাশর্াল পাপনল 
হার্ন  হল অ্ব অ্র্ার প্রন্টেন্টর্ন্টধত্ব করার একটি স্বেি সুন্টবধা, আন্টম সকল আমমন্টরকার্মদর ঐন্টেহান্টসক 
হাডসর্ উপেযকায় আসমে এবিং এই অ্সাধারণ সামন্টরক শ্রোঞ্জন্টল অ্র্ুভব করমে উৎসান্টহে করব। 
আন্টম সকল প্রবীণমদর আজ োমদর ঘসবার জর্য ধর্যবাদ জার্ামে িাই এবিং ন্টবমশষ কমর আমামদর 
পাপনল হার্ন  ঘভমর্রার্মদর জর্য। আন্টম প্রয়াে ন্টসমর্র্র ন্টবল লারন্টকর্ এবিং ঘজা ফান্টরর্ামক ধর্যবাদ 
জার্ামে িাই এবিং স্মরণ করমে িাই, ঘজমর্ন্টসস গ্রুমপর দইু সদসয, োরা হল অ্ব অ্র্ারমক বাস্তমব 
পন্টরণে কমরমে। েন্টদও োরা আর আমামদর সামে ঘর্ই োমদর স্মৃন্টে এবিং উত্তরান্টধকার ন্টিরকাল এই 
শ্রো এবিং সম্মামর্র জায়গায় ন্টিরকাল ঘবুঁমি োমক।"  
  
অম্বরঞ্জ কাউবন্টর এবেবকউটিভ বেম্বভর্ বর্উহে িম্বলর্, "পাপনল হার্ন  আমামদর ঘদমশর সামন্টরক 
বান্টহর্ীর ইন্টেহামস সবমিময় স্বীকৃে এবিং গুরুত্বপূণন পদক এবিং অ্মরঞ্জ কাউন্টি র্যাশর্াল পাপনল হার্ন  
হল অ্ব অ্র্ার এর ঘহাম হমে ঘপমর গন্টবনে। অ্মরঞ্জ কাউন্টি এই ঘদমশর সামন্টরক প্রমিষ্ট্ার জর্য 
একটি গুরুত্বপূণন ভূন্টমকা পালর্ কমরমে এবিং আমরা কৃেজ্ঞ ঘে হলটি সম্প্রসান্টরে করা হময়মে, ো 
বান্টসন্দা এবিং পেনর্কমদর সমার্ভামব উপকৃে করমব।"  
  
বর্উ উইন্ডের র্াউম্বর্র েুপারভাইজার জজন  ঘময়ােন িম্বলর্, "ন্টর্উ উইন্ডসর শহমর পাপনল হার্ন  হল 
ঘপময় আমরা দজুমর্ই খুন্টশ এবিং গন্টবনে।"  
  
12 র্মভম্বর ঘেমক সকাল 10র্া ঘেমক ন্টবমকল 5র্া পেনন্ত এই সুন্টবধা ঘখালা োকমব মেলবার ঘেমক 
শন্টর্বার এবিং রন্টববার দপুরু 1র্া ঘেমক ন্টবমকল 5র্া পেনন্ত। ঘপ্রাগ্রাম এবিং ইমভি সিমকন  েমেযর 
জর্য ন্টভন্টজর্ করুর্ https://www.thepurpleheart.com/।  
  
িলমার্ COVID-19 জর্স্বাস্বামস্থযর সিংকমর্র কারমণ, ভবমর্ প্রমবশ করা ধারণক্ষমোর 25% পেনন্ত 
সীমাবে োকমব এবিং দশনর্ােীমদর মুমখর আোদর্ পরমে হমব এবিং সামান্টজক দরূত্ব ঘমমর্ িলমে 
হমব। হযান্ড সযান্টর্র্াইজার এবিং মাস্ক সাইমর্ পাওয়া োমব।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=04172d0c-5b8c143e-0415d439-000babd905ee-841818cf4bbf460a&q=1&e=f0eea670-8e79-4482-b65d-4ed18f6e7cd9&u=https://www.thepurpleheart.com/


 

 

  
হলটি ঘখালার পর ঘেমক এটি 176,000 এর ঘবন্টশ দশনকমক আকৃষ্ট্ কমরমে। এটি সু্কল, কযাি এবিং 
স্কাউর্ গ্রুমপর জর্য ন্টশক্ষামূলক ঘপ্রাগ্রাম এবিং প্রািবয়স্কমদর দলগুমলার জর্য সিংগঠিে রু্যর প্রদার্ 
কমর। এোড়া উমেখমোগয বান্টষনকী বা পাপনল হার্ন  ও োর ইন্টেহাস সিন্টকন ে ঐন্টেহান্টসক  র্র্া 
স্মরমণ সারা বেরই অ্র্ুষ্ঠার্ ও কােনিম অ্র্ুন্টষ্ঠে হয়। বেন মামর্, হলটির 50 টি ঘের্, ওয়ান্টশিংর্র্, 
ন্টড.ন্টস., পুময়মেন া ন্টরমকা, গুয়াম, সামমায়া এবিং ন্টফন্টলপাইর্স এর পাপনল হার্ন  প্রাপকমদর প্রন্টেন্টর্ন্টধত্বকারী 
একটি অ্র্লাইর্ ঘরাল অ্ব অ্র্ার ডার্ামবস রময়মে।  
  
ন্টর্উ ইয়কন  ঘেমর্র পাকন , ন্টবমর্াদর্ ও ঐন্টেহান্টসক স্থাপর্া সিংরক্ষণ অ্ন্টফস 250টিরও ঘবন্টশ স্বেি 
পাকন , ঐন্টেহান্টসক স্থার্, গলফ ঘকাসন, ঘর্ৌকার  ার্ ও ন্টবমর্াদর্মূলক ভ্রমণপমের েত্ত্বাবধার্ কমর, 
ঘেগুমলা ঘদখমে 2019 সামল ঘরকডন  পন্টরমাণ 77 ন্টমন্টলয়র্ মার্ুষ আমস। ইউন্টর্ভান্টসনটির সাম্প্রন্টেক 
এক গমবষণায় ঘদখা ঘগমে, ঘের্ পাকন  ও এর দশনর্ােী বারা ো বযয় হয় ো 5 ন্টবন্টলয়র্ মান্টকন র্ 
ডলার আউর্পুর্ ও ন্টবিয়মক প্রসান্টরে কমর, 54,000 ঘবসরকান্টর খামের কমনসিংস্থার্ সনৃ্টষ্ট্ এবিং 
অ্ন্টেন্টরি ঘেমর্র ঘমার্ ঘদশীয় পণয (Gross Domestic Product, GDP) 2.8 ন্টবন্টলয়র্ মান্টকন র্ 
ডলামরর ঘবন্টশ ঘোগ করমে পামর। এই ন্টবমর্াদর্ এলাকা সিমকন  আরও েমেযর জর্য 
www.parks.ny.gov ঘদখুর্, ন্টবর্ামূমলয NY ঘের্ পাকন স এেমলারার ঘমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড 
করুর্ অ্েবা 518.474.0456 র্ম্বমর কল করুর্। এোড়াও, আমামদর সামে ঘফসবুক 
(Facebook), ইর্োগ্রাম (Instagram) এবিং রু্ইর্ার (Twitter) এ সিংেিু ঘহার্। 
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