
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর ভারু্ন যাল গ্রেট বর্উ ইযকন  গ্রেট গ্রেযার বিম্বেষ অর্ুষ্ঠার্ এিং কার্নক্রম 
শুরু কম্বরম্বের্  

  
COVID-19 এর কারম্বে গ্রেম্বের তৃতীয িৃহত্তম রাষ্ট্রীয গ্রমলা স্থবগত হয, এখর্ও িাবষনক মাখর্ 

ভাস্কর্ন অর্ুবষ্ঠত হম্বি  
  

গ্রমলার ভক্তরা গ্রমলা এিং এর অংেীোরম্বের কাে গ্রেম্বক ভারু্ন যাল প্রবতম্বর্াবগতা এিং কার্নক্রম 
উপম্বভাগ করম্বত পাম্বরর্  

  
গ্রলিার গ্রে পর্নন্ত গ্রমলা প্রাঙ্গম্বে ড্রাইভ-থ্রু গ্রেযার েুে ইম্বভন্ট র্লম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ভারু্ন যাল গ্রেট নর্উ ইযর্ন  গ্রেট গ্রেযার এর নিমেষ অ্র্ুষ্ঠার্ এিং 
র্ার্নক্রমমর এর্টি পরূ্নাঙ্গ গ্রেট গ্র াষর্া র্মরমের্, র্ার েমল নর্উ ইযর্ন িাসীরা 2021 সামল নেমর 
আসার আগ পর্নন্ত নর্রাপমে এই গ্রমলা উপমভাগ র্রমে পারমি। গ্রমলার ভক্তরা গ্রেযার োউমে 
গ্রেযার েুড ড্রাইভ-থ্রু উপমভাগ র্রমে পামরর্, সরাসনর গরুর জন্ম প্রেযক্ষ র্রমে খামামর 
ভারু্ন যাল ভ্রমর্ এিং গ্রমলার িানষনর্ মাখর্ ভাস্কর্ন উমন্মার্মর্র সরাসনর নিম উপমভাগ র্রমে পামরর্। 
গ্রমলার নর্েু ঐনেহ্য উের্াপমর্র জর্য অ্র্লাইর্ প্রনেমর্ানগো এিং ভারু্ন যাল উের্াপর্ অ্ন্তভুন ক্ত। েয 
গ্রেট নর্উ ইযর্ন  গ্রেট গ্রেযার গ্রেমের প্রথম এিং প্রার্ীর্েম রাষ্ট্রীয গ্রমলা এিং প্রামর্যর িৃহ্ত্তম রাষ্ট্রীয 
গ্রমলা।  
  
"েয গ্রেট নর্উ ইযর্ন  গ্রেট গ্রেযার এর্টি লানলে ঐনেহ্য র্ামর্ ন মর অ্মর্র্ নর্উ ইযর্ন িাসী োমের 
েীষ্মর্ালীর্ েুটি এিং ভ্রমর্ পনরর্ল্পর্া তেনর র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্নেও COVID-19 
আমামের মহ্ার্ গ্রমলা স্থনগে র্মরমে, নর্উ ইযর্ন িাসীরা এই র্যামলনজং সমময গ্রমলা ভারু্ন যালভামি 
উপমভাগ র্রার জর্য 178 িেরিযাপী এই ঐনেমহ্যমর্ এর্ র্েুর্ রমে উপস্থাপমর্র এর্টি উপায খুুঁমজ 
গ্রপমযমে।"  
  
গ্রমলার সিমর্ময প্রেীনক্ষে আর্ষনর্গুনলর এর্টি, িানষনর্ মাখর্ ভাস্কর্ন, গ্রডইনর গ্রপ্রাডাক্টস নিনডংএর 
নভেমর তেনর র্রা হ্মে। 1 গ্রসমেম্বর ভাস্কর্নটি সম্পন্ন হ্মল, আমমনরর্ার্ গ্রডইনর অ্যামসানসমযের্ র্থন 
ইে (এমডর্) এর সনৃির এর্টি সময-নিলমম্বর নভনডও প্রর্াে র্রমি, এখামর্। এই গ্রমলা োমের 
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গ্রেসিুর্ পাোর মাধ্যমম অ্র্লাইমর্ ভক্তমের জর্য এর্টি নর্মজর মাখর্ ভাস্কর্ন তেনর র্রুর্ 
প্রনেমর্ানগোর আমযাজর্ র্রমি। প্রনেমর্ানগো সংক্রান্ত আরও েথয পাওযা র্ামি এখামর্। এমডর্ 
এোডাও এর্টি মাখর্ ভাস্কর্ন প্রনেমর্ানগো পনরর্ালর্া র্রমে; নিস্তানরে এখামর্ পাওযা র্ামি।  
  
গ্রেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরর্ােন  এ. িল িম্বলর্, "েয গ্রেট নর্উ ইযর্ন  গ্রেট গ্রেযার এর্টি ঐনেহ্য 
র্ার জর্য র্াোর্ানে এিং েরূ গ্রথমর্ আসা গ্রমলাগামী মার্ষু প্রনে িের মুনখময থামর্ - রৃ্নষ 
প্রেেনর্ী গ্রথমর্ অ্সাধ্ারর্ খােয এিং নিমর্াের্ পর্নন্ত। এই িের, আমরা এর্টি র্ঠির্ িেমরর 
সম্মুখীর্ হ্মযনে, র্া অ্র্য গ্রর্ গ্রর্ার্ িেমরর মে র্য, নর্ন্তু আমরা নর্উ ইযর্ন িাসীমের সামথ 
সহ্র্েীল হ্ময োুঁনডময আনে এিং গ্রমলাগামী মার্ুমষর সামথ এই র্েুর্ উপাময োমের নর্েু নপ্রয 
অ্র্ুষ্ঠার্ এিং র্ার্নক্রম গ্রেযার র্রমে গ্রপমর গনিনে। আমরা েীঘ্রই সিার সামথ উের্াপমর্র অ্মপক্ষায 
আনে।"  
  
বর্উ ইযকন  গ্রেট গ্রেযাম্বরর বেম্বরক্টর ট্রয ওযাের্ার িম্বলম্বের্, "আমরা জানর্ গ্রর্ মার্ুষ এই িের 
গ্রমলা নমস র্রমি। আমরা এমর্ অ্মর্র্ গ্রোর্ র্ল, ইমমইল এিং গ্রটক্সট গ্রমমসজ গ্রপমযনে র্ামের জর্য 
গ্রমলা এর্টি ঐনেহ্য। আমরা জানর্ এই সি র্ার্নক্রম গ্রমলামর্ প্রনেস্থাপর্ র্রমি র্া, নর্ন্তু আমামের 
সিাইমর্ মমর্ র্নরময গ্রেমি গ্রর্র্ আমরা গ্রমলামর্ ভামলািানস এিং র্েক্ষর্ র্া আমরা আিার গ্রেখা 
র্রমে পানর েেক্ষর্ পর্নন্ত আমামের র্ানলময র্াওযার েনক্ত গ্রর্াগামি। এিং নর্নিন্ত থাকুর্, আমরা 
এই সমযমর্ িযিহ্ার র্রনে আমামের েী ন ইনেহ্ামসর সিনমেষ্ঠ গ্রমলার পনরর্ল্পর্া র্রমে।"  
  
এই গ্রমলা ভারু্ন যাল প্রনেমর্ানগোয পুরস্কার প্রোর্ র্রমি র্ার মমধ্য থার্মি গ্রহ্াম পাটিন মে রাষ্ট্রীয 
গ্রমলা পনরর্ালর্া, গ্রেযার নিমক্রোমের ইট-পাথমরর গ্রোর্ার্ পনরেেনর্ ির্য খােয িা পার্ীয তেনর, 
গ্রমলার ভক্তকূমলর অ্সাধ্ারর্ র্ানহ্র্ী প্রেেনর্ এিং আমরা অ্মর্র্ নর্েু। সর্ল প্রনেমর্ানগো গ্রমলার 
গ্রেসিুর্ পাোয আমে।  
  
উপরন্তু, এই গ্রমলা নর্উ ইযমর্ন র ইনেহ্ামস র্ারীমের গ্রভাটানধ্র্ার আমদালমর্র েেিানষনর্ী েনিসহ্ 
উের্াপর্ র্রমি োমের সামানজর্ গ্রর্াগামর্াগ মাধ্যম সাইমট, র্ার মমধ্য রমযমে রাষ্ট্রীয গ্রমলায এর্টি 
প্রমর্িা।  
  
গ্রমলার অ্র্যার্য সহ্মর্াগীরা োমের নর্জস্ব ভারু্ন যাল ইমভন্ট তেনর র্রমে। নর্উ ইযর্ন  অ্যানর্মযাল 
এনের্ালর্ার গ্রর্াযানলের্, র্া গ্রমলা র্লার্ালীর্ জর্নপ্রয গ্রডইনর র্াউ িানথনং গ্রসন্টার পনরর্ালর্া 
র্মর, োরা গ্রুমপর গ্রেসিরু্ গ্রপমজর মাধ্যমম মামে সরাসনর েগু্ধজাে গরুর জন্ম গ্রেখামর্ার জর্য 
অ্মর্র্ োমন পনরেেনর্ র্রমি। এই গ্রমলা িানর্নজযর্ েলগুমলার সামথ র্াজ র্রমে রৃ্নষপমর্যর 
নেিসিযাপী উের্াপমর্র মে ঐনেহ্যগুনল িাুঁনর্ময রাখমে গ্রর্মর্ গরুর মাংস নেিস এিং েগু্ধ নেিস 
ইেযানে উের্াপমর্র পনরর্ল্পর্া র্লমে।  
  
র্ারা গ্রমলার ধ্াুঁমর্র খািার খুুঁজমের্ োরা গ্রলিার গ্রড পর্নন্ত সপ্তাহ্ামন্ত গ্রমলার অ্মরজ লমট গ্রর্মে 
পামরর্। গ্রমলার গ্রিে র্মযর্জর্ নিমক্রো এর্নিে হ্মযমের্ ড্রাইভ-থ্রু খােয গ্রসিা প্রোমর্র জর্য এিং 
সন্ধ্যায থার্মে সামানজর্ভামি েরূিেী ড্রাইভ-ইর্ নসমর্মা।  
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1841 সামল গ্রমলা প্রনেনষ্ঠে হ্ওযার পর এই নর্ময নিেীযিামরর মে িানষনর্ অ্র্ুষ্ঠার্ িানেল র্রা 
হ্মযমে। গ্রমলা 1942-48 পর্নন্ত িানেল র্রা হ্য র্ারর্ গ্রেযারোউে নিেীয নিশ্বর্ুমের সময এর্টি 
সামনরর্ প্রনেক্ষর্ সুনিধ্া নহ্মসমি িযিহৃে হ্নেল।  
  

###  
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