
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলাম্বে ফ্র্োঙ্ক লম্বেড রাইট এর মার্টন র্ হাউজ সংস্কার সম্পরূ্ন হওোর কথা 

ঘ াষর্া কম্বরম্বের্  
  

দইু েেক ধম্বর চলা সংস্কাম্বরর প্রম্বচষ্টার প্রকৃে উপাদার্ হল ঐবেহাবসক ভূভাগ  
  

সংস্কার প্রকল্পর্ট যকু্তরাষ্ট্রীে এিং ঘেম্বটর অংেীদারম্বদর ঘথম্বক ঘমাট 50 বমবলের্ ডলাম্বররও ঘিবে 
বিবর্ম্বোগ পাম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দইু দশমের বেশশ সময় ধমর চলমে থাো এেং জােীয় 
ঐশেহাশসে দশনর্ীয় স্থার্ (National Historic Landmark) এেং শর্উ ইয়েন  ঐশেহাশসে স্থার্ 
(New York State Historic Site) এ 50 শমশলয়মর্রও বেশশ শেশর্ময়াগ পাওয়া সামশিে সংস্কার 
প্রমচষ্টার চূড়ান্ত উপাদার্ ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইমের সংস্কার সমূ্পর্ন হওয়ার েথা ব াষর্া েমরমের্-ফ্র্যাঙ্ক 
লময়ড রাইে হল ডারউইর্ শড. মার্টন র্ হাউমজর এমেমে শডজাইর্ েরা ভূভাগ। 1993 সাল বথমে 
শুরু েমর, শদ মার্টন র্ হাউজ, শর্উ ইয়েন  বেে বথমে বমাে 24 শমশলয়র্ ডলার অ্থন সাহায্য বপে, 
এেং গভর্নর কুওমমা 5 শমশলয়র্ ডলামরর প্রশেশ্রুশে শদময় শূর্যস্থার্র্ট পূরর্ েমরমের্। ওই চূড়ান্ত 
েহশেল প্রাথশমেভামে ঐশেহাশসে ভূভাগ পুর্গনঠমর্, এমেমে মাধযশমে আোস - োেন র্ হাউজ 
(1903) (Barton House 1903) সংরক্ষমর্ – এেং মার্টন র্ হাউমজর েৃেীয় েল সংস্কামরর োজ 
বশষ েরমে েযেহৃে হময়মে।  
  
"ডারউইর্ মার্টন র্ হাউজ পশিম শর্উ ইয়মেন র অ্র্যেম শেংেদন্তী আেষনর্", িম্বলম্বের্ গভর্নর 
কুওম্বমা। "ঐশেহাশসে ভূভাগর্টর সংস্কার োমেমলার উন্নয়র্শীল স্থাপেয-শেষয়ে পয্নের্ শশমের এই 
গুরুত্বপূর্ন অ্ংমশ এের্ট অ্ভূেপূেন সংয্ুশি।"  
  
"শদ ডারউইর্ মার্টন র্ হাউজ, পশিম শর্উ ইয়মেন র অ্সাধারর্ স্থাপমেযর ইশেহাস এেং পােন সাইড 
অ্ঞ্চমলর োঠামমার অ্ংশ", ঘলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল এর্ট িম্বলম্বের্, বযবর্ আজম্বকর 
অর্ুষ্ঠাম্বর্ ভাষর্ বদম্বেম্বের্। "এই শেংেদন্তী ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইে শডজাইমর্র সংস্কার এের্ট সামশিে 
েশমউশর্র্টর দশৃষ্টভশিমে পশরসু্ফর্টে েমর এেং বেমের শেশর্ময়ামগর বক্ষমে দী নশদমর্র এের্ট সমেনাচ্চ 
অ্িাশধোর শেল। বেে োর পুরমর্া মশহমা পুর্রুদ্ধার েরার পাশাপাশশ, এই অ্র্র্য আেষনর্ দশনর্ 
েরমে সারা পৃশথেী বথমে দশনর্াথীমদর বেমর্ এমর্, এর্ট োমেমলা শসর্ট অ্থননর্শেে উন্নয়মর্র এের্ট 
মাধযমম পশরর্ে হমে।"  
  



শর্মনামর্র পশরমেশ এেং প্রেৃশের মমধয ভারসাময রক্ষাোরী গঠমূলে স্থাপেয সৃশষ্ট েরমে রাইে এর 
মার্টন র্ হাউজ হল শেংেদন্তী র্েশাোমরর দশৃষ্টভিীর এের্ট গুরুত্বপূর্ন শর্দশনর্। মার্টন র্ হাউজ এমেমে, 
এের্ট সমশিে, অ্ন্তেনেী র্েশা রচর্া েরমে শেসৃ্তে ভুভামগর সামথ শেশেধ োঠামমা, েযাপে 
আসোেপে এেং সজ্জামূলে উপেরর্গুশলর সমিয়  মেমে। ঐশেহাশসে ভূভাগর্ট এখর্ সহস্রাশধে 
েুমলর গাে, বসই সামথ গােপালা, গুলম ও আঙুমরর গাে শদময় সশজ্জে, য্া শশশেে ভামে শেশডং 
এেং োইমরর খাশল জায়গার মমধয এের্ট অ্স্পষ্ট সীমামরখা অ্ঙ্কর্ েমরমে।  
  
এই ঐশেহাশসে ভূভাগ 1.5-এের জমুড় শেসৃ্তে এোশধে-আোসর্ শসর্ট এমেমের সামশিে 
োত্পময্নর এের্ট গুরুত্বপূর্ন অ্েদার্মূলে শেশশমষ্টযর প্রশেশর্শধত্ব েমর। রাইে প্রেৃশের সামথ ভারসাময 
রক্ষা েমর োসস্থার্ শেশর েমরমে। প্রেৃশের বথমে অ্র্ুমপ্ররর্া লাভ েমর, বস শেশডং, অ্ভযন্তরীর্ 
সজ্জামূলে উপেরর্ এেং োইমরর ভূভাগমে এেশেে েমর এের্ট সমশিে শডজাইমর্র দশৃষ্টভশি গমড় 
েুমলমের্। মার্টন র্ হাউজ ভূভাগ পশরেের্া ইংমরশজ উদযামর্র ঐশেহয এেং  মরায়া ভূভামগর 
উপেরর্গুশলমে এেশেে েমরমে। রাইে, মার্টন র্ হাউজ পশরেের্ামে োশড়র সীমার্ার োইমর 
গােপালা এেং োগার্গুশলর প্রমেযের্টমে োইমর বথমে য্ামে বদখা য্ায় এমর্ স্থামর্ রপর্ েমরমে 
এেং শশশেেভামে ভূভাগর্টমে এের্ট আন্তঃসুন্দর রূপদার্ েমরমে।  
  
বরামচোমরর োইমর অ্েশস্থে, বেয়ার লযান্ডমস্কপ আশেন মেেচার (Bayer Landscape 
Architecture)বে, ঐশেহাশসে রাইে-শডজাইর্ড ভূভাগ সংস্কামরর োমজর অ্িগশে বদখাশুর্া েরার 
জর্য শর্ময়াগ েরা হময়মে য্ার মমধয অ্ন্তভুন ি:  

• স্থার্র্টর স্থাপেয-শেষয়ে এেং ভূদমৃশযর শেশশষ্টযগুশলর মমধয চাকু্ষষ এেং স্থার্ সংক্রান্ত 
সম্পেন গুশলর পুর্রুদ্ধার।  

• রাইমের ভূদশৃয পশরেের্ার সেমথমে য্মের সামথ শডজাইর্ েরা উপেরর্ হল 
বলাশরসাইমেমলর শেমর্াদর্।  

• উশিজ্জ শিশর্ং উপাদার্গুশলর প্রশেস্থাপর্; প্রােৃশেে গুমের সংহশেসাধর্; শর্শদনষ্ট শেেু 
সুন্দর বদখমে লোমর্া েুল শদময় এের্ট স্থার্মে সশজ্জে েরা; আঙুমরর গাে শদময় 
ব াপ শেশর েরা; বদখমে সুন্দর েে,  রর্া, এেং েমের মমধয গাে লাগামর্া, এেং 
শচরজীেী উদযার্।  

• চালাগুমলার পাশ শদময়  ুমল থাো ইংমরশজ সীমান্ত োগার্গুশলর পরু্ঃস্থাপর্, য্া 
ঐশেহাশসে স্থার্র্টর সীমার্া শর্মদনশোরী প্রােৃশেে গােপালাগুশলর দ্বারা পৃথেীেৃে 
হমে।  

• রাইমের দ্বারা লাশলে আউেমডার "েক্ষসমূহ" এেং স্থাপেয-সংক্রান্ত োগামর্র 
উপেরর্গুশলর শর্ধনারর্।  

• পশরর্ে শেেমষনর-পুরমর্া েপার শেচ গাে—ঐশেহাশসে সময়োমলর উশিজ্জ শেশশষ্টয 
সমশিে অ্েশশষ্ট মাে দইুর্টর মমধয এের্টর সংরক্ষর্।  

• প্রপার্টন র্টর ঐশেহাশসে অ্েস্থার্গুশলর গােগুশলর প্রশেস্থাপর্, বসইসামথ োমেমলা শসর্টর 
সামথ শজউময়ে পােন ওময় এেং সাশমে অ্যাশভশর্উ এর সীমার্া েরাের পমথর পার্শ্নেেী 
গােগুশল বরাপর্।  

  



সংস্কারেৃে ভূদশৃযর্ট শশক্ষামূলে েমনসশূচ এেং ভ্রমমর্র শেশদ েযাখযার, েশমউশর্র্ট ইমভন্ট এেং 
প্রেৃশের গুরুত্ব এেং শদর্শন্দর্ জীেমর্ োর গুরুত্ব সম্পমেন  েিেয রাখার এের্ট র্েুর্ উত্স। 
ভূদশৃয প্রেের্ট সাইে লাইর্টং, ওময়োইশন্ডং, এেং এের্ট বোেন ইয়াডন  এেং েযামে এশরয়ামেও অ্ন্তভুন ি 
েমরমে।  
  
বর্উ ইেকন  ঘেট অবেস অি পাকন স, বরবিম্বেের্ এন্ড বহম্বোবরক বপ্রজারম্বভের্ এর কবমের্ার 
এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "মার্টন র্ হাউজ েমমেমে (Martin House Complex) গুরুত্বপূর্ন োজর্ট 
সম্পন্ন েরমে অ্থন সাহায্য েরার প্রশেশ্রুশের জর্য শর্উ ইয়েন  বেে পােন স (New York State 
Parks) গভর্নরমে ধর্যোদ জার্ায়। পশিম শর্উ ইয়মেন র এের্ট শেংেদন্তী শহমসমে, এই েযাম্পাস 
সারা পশৃথেী বথমে দশনর্াথীমদর আেষনর্ েমর এেং এখর্ সমূ্পর্ন হওয়ার পমর প্রশে েের আরও 
বেশশ দশনর্াথীমদর বেমর্ আর্মে সহায়ো েরমে। আমরা এই সংস্কারমূলে প্রেের্টমে এর্ট বয্ 
উমেমশয েরা হময়মে বসই প্রেৃে অ্শভজ্ঞোয় রূপান্তশরে েরমে আমরা এের্ট দী নস্থায়ী 
অ্ংশীদারীমত্বর অ্মপক্ষায় থােে।"  
  
এম্পাোর ঘেট ঘডম্বভলপম্বমন্ট-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এিং কবমের্ার হাওোডন  
ঘযমবস্ক িম্বলর্, "োমেমলা শেশলয়র্ (Buffalo Billion) এর পয্নায় II, ডারউইর্ মার্টন র্ হাউমজর 
(Darwin Martin House) প্রাির্ এেং উদযার্গুশলমে সমূ্পর্নরূমপ সংস্কার েরমে 20 েেমররও 
বেশশ সময় শর্ময় এেং আগামী েেরগুশলর জর্য শসর্টমে দশনর্াথীমদর সমাগম শর্শিে েমর, 
োমেমলার এই সম্পমদ পুর্রায় জীেমর্র সঞ্চার েমরমে।"  
  
মাবকন র্ কংম্বেসমোর্ ব্রাোর্ বহবগন্স িম্বলর্, "আমরা অ্েযন্ত আর্শন্দে বয্ সপু্রশসদ্ধ ফ্র্যাঙ্ক লময়ড 
রাইমের মার্টন র্ হাউজ, পশিম শর্উ ইয়মেন র সেনাশধে উমেখময্াগয স্থাপেয সংক্রান্ত োজর্ট সমূ্পর্ন 
হময়মে। বেে এেং য্ুিরাষ্ট্রীয় অ্ংশীদারমদর সহায়োর জর্য ধর্যোদ, েময়ে য্ুগ ধমর চলমে থাো 
প্রেের্ট শর্উ ইয়েন োসী এেং আমামদর অ্ঞ্চমল আগে দশনর্াথীরা সমূ্পর্নরূমপ উপমভাগ েরমে 
পারমে।"  
  
ঘেট বসম্বর্টর বিস জোকিস িম্বলর্, "ডারউইর্ মার্টন র্ হাউজ, োমেমলা শসর্ট এেং পশিম শর্উ 
ইয়মেন র স্থাপেয-শেষয়ে পয্নের্ শশমের জর্য এর্ট এের্ট পরম আর্মন্দর শদর্। আমার বসমর্ে 
শডশিমে এর মমো এের্ট শের্শ্মামর্র আেষনর্ থাোো এের্ট শেমশষ অ্শধোর এেং এই সুন্দর 
শদর্র্টমে োস্তে রূপ দার্ েরমে গে দইু য্গু ধমর এই অ্থনেহ ভূশমো পালর্োরী সমস্ত 
সহময্াগীমদর আশম সাধুোদ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্ো বিোল বদ. বপপলস-ঘোকস িম্বলর্, "এখর্ ডারউইর্ মার্টন র্ 
হাউমজর সংস্কার সমূ্পর্ন হময় বগমে েমল, আশম আশা েরে আরও বেশশ মার্ষু পশিম শর্উ 
ইয়মেন র স্থাপেয শেষয়ে অ্মূলয সম্পদগুশল বদখমে আসমে। এই প্রেের্টর সমূ্পর্নেরর্ শর্শিে েরমে 
গভর্নর কুওমমার অ্শেরে সহায়োর জর্য আমরা োর োমে েৃেজ্ঞ।"  
  
কাউবন্ট বর্িনাহী মাকন  বস. ঘপালর্কারজ িম্বলর্, "ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইে, োর দশনর্মূলে স্থাপমেযর 
সামথ ভূদশৃয এেং প্রেৃশেমে এে েমর বদওয়া, শভেমরই োইমরর প্রেৃশের অ্র্ভূুশে শর্ময় আসার 



স্থার্ সশৃষ্ট েমর এেং দশনর্াথীমদর এের্ট শিগ্ধ এেং প্রােৃশেে পশরমেমশ গমড় বোলার লক্ষয বরমখমে। 
ডারউইর্ মার্টন র্ হাউজ েমমেে সম্পমেন  স্থপশের প্রেৃে দশৃষ্টভিী এই প্রাির্গুশলর ভূদমৃশযর 
সমূ্পর্নেরমর্র সামথ এখর্ সমূ্পর্ন অ্র্ুভূে হময়মে, এেং োর প্রভােগুশল অ্সাধারর্। এশর োউশন্ট 
এই অ্র্র্য, আন্তজন াশেে-খযাশে সম্পন্ন স্থাপেয-শেষয়ে সম্পমদর সংস্কামর সহময্াশগো েরার জর্য 
গশেনে য্া আমগর বথমেও এখর্ আরও বেশশ দশনর্াথীমদর আেষনর্ েরমে।"  
  
িাম্বেম্বলার ঘমের িােরর্ ডাবিউ. ব্রাউর্ িম্বলম্বের্, "োমেমলা 20 শেমের সেমথমে শেখযাে 
স্থাপেযগুশলর মমধয েময়ের্টর দ্বারা প্রভাশেে এেং গঠিে হময়মে। এখর্ সংস্কার প্রেের্ট বশষ হময় 
বগমে, গভর্নমরর সহায়োর জর্য ধর্যোদ, োমেমলার স্থাপেয-শেষয়ে ইশেহাস এখর্ও আরও বেশশ 
মমর্াময্াগ আেষনর্ েরমে।"  
  
মার্টন র্ হাউজ ঘিাডন  ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘকবভর্ আর. মোলকে িম্বলর্, "আমরা সম্মাশর্ে বয্ মার্টন র্ 
হাউজ হল শর্উ ইয়েন  বেমের এের্ট ঐশেহাশসে স্থার্, এেং, অ্থনপূর্নভামে, বেমের 36র্ট 
ঐশেহাশসে স্থার্গুশলর মমধয প্রথম 20 শেমের স্থাপেয-শেষয়ে উপস্থাপর্া। বেে িযান্ট োমন্ডর 
মাধযমম সংস্কামরর বক্ষমে শর্উ ইয়মেন র পূেনেেী শেশর্ময়াগ আমামদর সােমলয গুরুত্বপূর্ন ভূশমো শর্ময়মে 
এেং বোমডন র সামথ এের্ট দী নমময়াদী সহময্াশগোমূলে েযেস্থাপর্ার চুশিমে প্রমেশ েরার জর্য 
বেমের অ্িীোর য্া, অ্ংশে, মার্টন র্ হাউমজ দী নমময়াদী মূলধর্ী শেশর্ময়াগ প্রদার্ েমরমে, বয্র্ট 
আর্শন্দে হওয়ার আরও এের্ট োরর্।"  
  
ঘিোর লোন্ডম্বস্কপ আবকন ম্বটকচার বপ্রবন্সপাল মাকন  এইচ. ঘিোর িম্বলর্: "এই প্রেের্টর সমূ্পর্নেরর্, 
আে য্ুমগরও বেশশ সময় ধমর হাশরময় য্াওয়া অ্শর্েনচর্ীয় ভূদশৃযগুশলমে আোর শেশরময় এমর্, 
ডারউইর্ মার্টন র্ হাউমজর প্রাির্গুশলমে আমূল পশরেেন র্ শর্ময় এমসমে। এই সংস্কার েরা উদযার্, 
ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইে এই প্রপার্টন র্টর জর্য মার্টন র্মদর সামথ য্া বশয়ার েমরমের্, দশনর্াথীমদর আরও 
এেোর োর অ্শভজ্ঞো েরার সুময্াগ প্রদার্ েমর – এের্ট দশনর্ বয্খামর্ শেশডং এেং প্রেৃশে 
সমূ্পর্নরূমপ এেীভূে হয়।"  
  
মাবেন র্ হাউজ এবিবকউর্টভ বডম্বরক্টর ঘমবর রিাটন স িম্বলর্, "এের্ট েশমউশর্র্ট য্খর্ গুরুত্বপূর্ন 
শেেু অ্জন মর্র লমক্ষয েদ্ধ পশরের হয় েখর্ োরা েী েরমে পামর এর্ট োরই প্রেীে। এের্ট 
েশমউশর্র্ট য্খর্ গুরুত্বপূর্ন শেেু অ্জন মর্র লমক্ষয েদ্ধ পশরের হয় েখর্ োরা েী েরমে পামর এর্ট 
োরই প্রেীে। স্থাপেয, শশশল এেং ভূদমৃশযর এই বসরা শশেেমমনর জর্য ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইমের দশনর্ 
পুর্রুদ্ধার এেং পুর্রায় সশৃষ্ট েরমে আমামদর সহায়ো েরার জর্য শর্উ ইয়েন  বেে এেং আমামদর 
সেল অ্ংশীদারমদর ধর্যোদ জার্াই।"  
  
ফ্র্োঙ্ক লম্বেড রাইট সম্পম্বকন  (আম্বমবরকার্, 1867-1959)  
ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইে শেমলর্ 20 শেমের স্থাপেয এেং শশশলর বক্ষমে অ্র্যেম সেনাশধে গুরুত্বপূর্ন 
েযশি শহমসমে আন্তজন াশেে ভামে স্বীেৃে েযশিত্ব। মধযপশিম বপ্রইশরমর বখালা ভূদমৃশযর উপর শভত্ত 
েমর আমমশরোর্ স্থাপমেযর এের্ট র্েুর্ ধরর্ শেশর েরমে োর দশনমর্র জর্য োর সহজাে 
সৃজর্শীল ক্ষমো প্রশসদ্ধ। রাইে শর্শমনে পশরমেমশর সামথ প্রেৃশেমে োস্তশেেভামে এেং আশিেভামে 
সংয্ুি েরার দ্বারা স্থার্ সম্পশেন ে শচরাচশরে ধারর্ামে পুর্রায় সংজ্ঞাশয়ে েমরমের্। শেশর্ োর 



"বপ্রইশর োইল" োশড়, দক্ষ অ্শেস শেশডং, এেং সৃজর্শীল আসোর এেং সজ্জামূলে শডজাইর্গুশলর 
জর্য সেনাশধে পশরশচে। 2019 সামলর জলুাইমে, রাষ্ট্রসংম র শশক্ষামূলে, শেজ্ঞাশর্ে এেং সাংসৃ্কশেে 
সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), 
শেমর্শ্র ঐশেমহযর োশলোয় ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইমের শেংশ শেমের স্থাপেযমে অ্ন্তভুন ি েরার জর্য 
বভাে শদময়মের্। রাইমের শডজাইর্ েরা মার্টন র্ ভূদমৃশযর এের্ট েশে এখামর্ বদখুর্। সাইে েযার্ 
এেং েশেগুশল এখামর্ বদখরু্।  
  
মার্টন র্ হাউজ সম্পম্বকন   
ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইমের মার্টন র্ হাউজ েমমেে রাইমের উমেখময্াগয পৃষ্ঠমপাষে এেং েনু্ধ, ডারউইর্ 
শড. মার্টন মর্র জর্য স্থাপেয শেষয়ে সম্পমদর পীঠভূশম, শর্উ ইয়মেন র, োমেমলামে শর্শমনে এের্ট 
শের্শ্মামর্র বসরা শশেেমন। এই জােীয় ঐশেহাশসে শেংেদন্তী সংরক্ষর্, েযাখযা, উন্নয়র্ এেং 
োমেমলা শসর্ট, এশর োউশন্ট এেং সমি শর্উ ইয়েন  বেমের জর্য এর্ট বয্ অ্থনেহ শশক্ষামূলে এেং 
অ্থননর্শেে সশুেধার উপস্থাপর্া েমর,শদ মার্টন র্ হাউজ শরমোমরশর্ েমপনামরশর্ (Martin House 
Restoration Corporation) োর শর্উ ইয়েন  বেে ঐশেহাশসে স্থামর্র সহায়োর জর্য শর্মেশদে।  
  
শড ডারউইর্ মার্টন র্ হাউজ েমমেে, ফ্র্যাঙ্ক লময়ড রাইমের বপ্রইশর হাউমজর আদমশনর দষৃ্টান্তস্বরূপ 
এেং রাইমের সূক্ষেম আোসমর্র র্োর মমধয অ্র্যেম বেষ্ঠ। লাশেন র্ বসাপ বোম্পাশর্ এশেশেউর্টভ 
ডারউইর্ শড. মার্টন মর্র জর্য শডজাইর্ েরা এেং 1903 বথমে 1905 সামলর মমধয শর্শমনে, 
েমমেের্ট এের্ট অ্ভূেপূেন শর্মনার্ য্ামে আমে মার্টন র্ হাউজ, মার্টন মর্র বোমর্র জর্য শর্শমনে, 
েুলর্ামূলে বোমো োেন র্ হাউজ, চালমের অ্যাপােন মমন্ট সহ েযামরজ হাউজ, মাশলর জর্য এের্ট 
েমেজ (1908 সামল সংয্িু হময়মে), এেং প্রধার্ োশড়র্টর সামথ এের্ট 100-েুে েীশথকুঞ্জ দ্বারা 
লোয় োওয়া আচ্ছাদর্ দ্বারা সংয্ুি এের্ট অ্শর্েনচর্ীয় োাঁমচর োদয্ুি গােপালা রক্ষা েরার  র।  
  
মার্টন র্ হাউজ সারা েের বখালা থামে এেং শেশভন্ন ধরমর্র ভ্রমর্, শশক্ষামূলে, শেমশষ ইমভন্ট এেং 
বরন্টাল বপ্রািামগুশলর প্রস্তাে েমর এেং সাইমে এের্ট শমউশজয়াম বোর এেং েযামে অ্পামরে েমর। 
গুরুত্বপূর্ন েথয www.martinhouse.org এ ো 716-856-3858 র্ম্বমর বোর্ েমর পাওয়া য্ামে।  
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