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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্োের্াল পাপনল হার্ন হল অি অর্ার এর 17 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার মূম্বলের
সম্প্রসারণ কাজ সূচর্ার ঘ াষণা কম্বরম্বের্

প্রম্বজক্ট আরও িেবিগত গল্প, আকষনণীয় অবডও-বভজুেয়াল প্রদেন র্ী অফার করম্বি
ত্ববরত বর্মন াণ সূবচ ফোবসবলটিটিম্বক আগামী িের পুর্রায় চালু করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, অ্মরঞ্জ কাউন্টিমে র্যাশর্াল পাপনল হার্ন হল
অ্ব অ্র্ার এর 17 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলার মূমলযর সম্প্রসারণ কাজ শুরু হমে োমে, ঘেখার্ ঘেমক
জজন ওয়ান্টশিংর্র্ ঘবন্টশ দূমর র্য় ঘেটি প্রেম সামন্টরক ঘমধার বযাজ প্রন্টেষ্ঠা কমরন্টেল ো এর আধুন্টর্ক
পাপনল হামর্নর জর্য অ্র্ুমপ্ররণার। ন্টর্উবাগন এর ওয়ান্টশিংর্র্ ঘহডমকায়ার্নাসন ঘের্ ন্টহেন্টরক সাইর্ ঘেমক
কময়ক মাইল দূমর ন্টর্উ উইন্ডসমর অ্বন্টিে হল অ্ব অ্র্ার প্রায় 4,300 বগন ফু র্ র্েু র্ এবিং
পুর্রান্টবষ্কৃে প্রদশনর্ী িামর্ সম্প্রসারণ করা হমে, ঘেখামর্ প্রমেযক পুরস্কার প্রাপ্ত বযন্টির গমে ঘবশ
ঘজার ঘদয়া হ
মে।
"এই ঘের্ এবিং এই ঘদশমক রক্ষা করার সময় েুমে আহে বা ন্টর্হে হওয়া আমামদর ঘদমশর সাহসী
চাকন্টরজীবীমদর পাপনল হার্ন প্রদার্ করা হয়," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্যাশর্াল পাপনল হার্ন হল অ্ব
অ্র্ার এর সম্প্রসারমণর মাধযমম এই র্ারী-পুরুমষর প্রন্টে শ্রো প্রদশনর্ করা হমব, োরা আমামদর
স্বাধীর্োমক সম্ভব কমরমে এবিং ন্টর্ন্টিে করমে সাহােয কমরমে ঘে আমরা োমদর ঘসবা এবিং
আত্মেযাগ কখমর্া ভু লব র্া। এই প্রকেটি ঘসমর্র্র লারন্টকর্ এর স্মৃন্টেমকও সম্মার্ করমব, ন্টেন্টর্ এই
জাদু র প্রন্টেষ্ঠা করার জর্য একজর্ সুসন্টিে েুের্ায়ক এবিং োর জীবমর্র 70 বের ধমর
জর্মসবায় ন্টর্মবন্টদে ন্টেমলর্।"
2006 সামল ঘখালা র্যাশর্াল পাপনল হার্ন হল অ্ব অ্র্ার হল ঘদমশর প্রেম সুন্টবধা ো পাপনল হার্ন
গ্রহণকারী প্রায় 1.8 ন্টমন্টলয়র্ প্রাপমকর জর্য উৎসগন করা হয়, ো আমমন্টরকার্ সামন্টরক কমীমদর
পুরস্কৃ ে করা হয়, োরা শত্রুর দ্বারা আহে বা ন্টর্হে হময়মের্।
এই প্রকমে সমন্টিে অ্ন্টডও-ন্টভজুযয়াল এবিং ন্টমন্টডয়া উপিাপর্া অ্ন্তভুন ি করার জর্য হল অ্ব অ্র্ার
সম্প্রসারণ করা হমব, ঘসইসামে চর্ৎকার গ্রান্টফক্স, িার্ীয়ভামব ন্টর্য়ন্টিে আমলা, র্াচ-ন্টির্ ইিামরন্টিভ
মন্টর্র্র সহ প্রন্টেটি এলাকার জর্য জাদু র-মামর্র ঘকসওয়াকন এবিং একান্টধক বড় ফরমযামর্র গ্রান্টফক
প্রদশনর্ী োকমব। সমাপ্ত হমল, এই হল র্েু র্ প্রদশনর্শালামক েু মল ধরমব ঘেগুমলা ঘসবায় ঘোগদার্,

র্র্ার ন্টদর্, মাঠ পেনাময়র আচরণ ও ঘউ
েদ, েুেমক্ষমের পন্টরবেন র্শীল প্রকৃ ন্টে, েুমের পন্টরণন্টে,
পুর্রুোমরর রাস্তা এবিং চূ ড়ান্ত আত্মেযাগ সম্পমকন গে বমল। প্রসান্টরে প্রদশনর্শালাগুমলামে আমরা
বযন্টিগে গে, ইিামরন্টিভ প্রদশনর্ী এবিং ন্টশেসামগ্রী অ্ন্তভুন ি োকমব ো ববন্টশষ্ট্যেুি পাপনল হার্ন
প্রাপকমদর অ্ন্টভজ্ঞো েু মল ধরমব।
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। ন্টর্মনাণ প্রকমের সময় ঘরাল অ্ব অ্র্ার এর কাজ চলমার্ োকমব।
15 র্মভম্বর ঘেমক শুরু হময় ন্টর্মনামণর সময় পেনন্ত এই হল বন্ধ োকমব। একটি ত্বন্টরে ন্টর্মনাণ সূচী
2020 সামলর র্মভম্বমরর মমধয ফযান্টসন্টলটিটি পুর্রায় চালু করার সুমোগ প্রদার্ করমব। এই সমময়র
মমধয সিংলগ্ন ন্টর্উ উইন্ডসর কযাির্মমি ঘের্ ন্টহেন্টরক সাইর্ গযালান্টরগুমলাও োকমব। েমব
কযাির্মমি মাঠ সারা বের ঘখালা োকমব এবিং এন্টপ্রল ঘেমক অ্মিাবর পেনন্ত ঘপ্রন্টসমডিস ঘড এর
সাপ্তান্টহক েু টি এবিং কন্টেউমড ন্টলন্টভিং ন্টহেন্টর সহ সাইমর্র ইমভিগুমলা অ্বযাহে োকমব। ন্টর্মনামণর
সময়, হলটি সম্পমকন একটি সামন্টয়ক প্রদশনর্ী ন্টর্উ ইয়মকন র ন্টর্উবামগনর ওয়ান্টশিংর্মর্র ঘহডমকায়ার্নাসন
ঘের্ ন্টহেন্টরক সাইমর্ অ্বন্টিে হমব। ন্টর্উ ইয়কন ঘের্ ঘফয়ার এবিং ঘেমর্র অ্র্যার্য িামর্ একটি
ভ্রমণ প্রদশনর্ীও হমব।
ঘেম্বর্র পাকনস (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "গমের পন্টরসর ো এই হল
বলমে পারমব, োও আরও ঘজারামলা হমব। এর্া এমর্ কামরা গন্তবয হমব োরা জার্মে চায়
সন্টেযকার অ্মেন স্বাধীর্োর খরচ কী।"
ঘসম্বর্র্র ঘজমস স্কাউবফস িম্বলর্, "হল অ্ব অ্র্ার এর এই সম্প্রসারণ আমামদর সামন্টরক পুরুষ ও
র্ারীমদর দ্বারা প্রণীে সাহস, ঘসবা এবিং আত্মেযামগর উপর দশনর্ােীমদর আমরা উদ্বুে ও ন্টশন্টক্ষে
করমব। আন্টম ঘের্ ঘসমর্মর্ র্যাশর্াল পাপনল হার্ন হল অ্ব অ্র্ার এর প্রন্টেন্টর্ন্টধত্ব করমে ঘপমর
গন্টবনে ঘেমহেু এটি একটি আিেনজর্ক গন্তবয ন্টহমসমব কাজ কমর - এবিং এই বন্টধনেকরণ একটি
ন্টবশ্বমামর্র দ
শনর্ােীর অ্ন্টভজ্ঞো প্রদার্ করমে োকমব।"
সংসদ সদসে ঘকম্বর্থ ঘজব্রবস্ক িম্বলর্, "র্যাশর্াল পাপনল হার্ন হল অ্ব অ্র্ার দশনকমদর এই েযামগর
মাধযমম এক অ্র্র্য োো প্রদার্ কমর ো আমামদর ইন্টেহাস জুমড় সশস্ত্র বান্টহর্ীর সদসযগণ সহয
কমরমের্। এই সম্প্রসারমণর মাধযমম, হলটি একটি চমকপ্রদ গন্তবয ন্টহমসমব চান্টলময় ঘেমে সক্ষম হমব
ঘেখামর্ আমামদর ঘদমশর ন্টবন্টভন্ন প্রামন্তর দশনকরা এমস সশস্ত্র বান্টহর্ীর সদসযমদর জীবর্ এবিং
উত্তরান্টধকার সম্পমকন জার্মে পামর।"
হলটি ঘখালার পর ঘেমক এটি 176,000 এর ঘবন্টশ দশনকমক আকৃ ষ্ট্ কমরমে। এটি স্কু ল, কযাম্প এবিং
স্কাউর্ গ্রুমপর জর্য ন্টশক্ষামূলক ঘপ্রাগ্রাম এবিং প্রাপ্তবয়স্কমদর দলগুমলার জর্য সিংগঠিে র্ু যর প্রদার্
কমর। এোড়া উমেখমোগয বান্টষনকী বা পাপনল হার্ন ও োর ইন্টেহাস সম্পন্টকনে ঐন্টেহান্টসক র্র্া
স্মরমণ সারা বেরই অ্র্ুষ্ঠার্ ও কােনক্রম অ্র্ুন্টষ্ঠে হয়।

গভর্নর কুউমমার দী ন প্রন্টেশ্রুে অ্ঙ্গীকামরর উপর প্রন্টেন্টষ্ঠে আজমকর ঘ াষণাটি হমলা ন্টর্উ ইয়কন
ঘেমর্ বসবাসকারী প্রায় 750,000 বয়স্ক মার্ুমষর কামে। োর প্রশাসমর্র অ্ধীমর্, ন্টর্উ ইয়কন সমগ্র
ঘদমশর মমধয চাকুরীর কারমণ অ্ক্ষম হওয়া বয়স্ক ঘলাকমদর মান্টলকার্াধীর্ বযবসার জর্য সবমচময় বড়
েহন্টবল বরাে কমরমে, ো আজ পেনন্ত 600টির ঘবন্টশ বযবসা প্রন্টেষ্ঠার্মক প্রেযায়র্ কমরমে; বয়স্ক ও
সামন্টরক পন্টরবামরর জর্য ঘেমর্র মমধয সবনপ্রেম সমম্মলমর্র আময়াজর্ কমরমে; বয়স্ক ঘলাকমদর
সহায়ো প্রদার্কারী আইর্ স্কু লগুমলামে আইর্ ন্টবষয়ক ন্টিন্টর্ক িাপমর্র উমেমশয র্ায়কমদর জর্য
র্যায়ন্টবচামরর উমদযাগ (Justice for Heroes Initiative) চালু কমরর্; বয়স্ক ঘলাকজর্ ও োমদর
পন্টরবারগুমলার জর্য ন্টপয়ার-র্ু -ন্টপয়ার সহায়ো প্রদার্কারী অ্লাভজর্ক প্রন্টেষ্ঠার্গুমলার জর্য েহন্টবল
ঘোগার্ ন্টদময়মের্; এবিং সরকান্টর চাকুরীর পরীক্ষায় অ্িংশগ্রহমণর জর্য বয়স্কমদর আমবদর্ করার ঘক্ষমে
আমবদর্ ন্টফ মওকুফ কমরমের্। সমগ্র ঘেমর্র গৃহহীর্ ও ঝুুঁ ন্টকমে োকা বয়স্ক ঘলাকজর্ ও োমদর
পন্টরবামরর জর্য সহায়ক আবাসর্ প্রকে এবিং অ্র্যার্য উন্নয়র্ কাজ প্রন্টেষ্ঠা করমে 50 ন্টমন্টলয়র্
মান্টকনর্ ডলামরর ঘবন্টশ বরাে কমরমে। গভর্নর কুউমমার প্রমচষ্ট্া ন্টর্উ ইয়কন মক আমমন্টরকার সবমচময়
বয়স্ক-বান্ধব ঘের্ ন্টহমসমব গমড় েু মলমে।
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