
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের ইবিহাস মাসম্বক র্ম্বভের স্টেম্বক অম্বটািম্বরর পবরিিন র্ কম্বর 

আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বলর্  
  
কুওম্বমা: "র্ম্বভের মাম্বস অম্বর্ক ঐবিহাবসক স্থার্ এিং সাংসৃ্কবিক সংগঠর্ িন্ধ োকায় অম্বটািঅম্বক 
আমাম্বের স্টেম্বের ইবিহাম্বসর মাস বহসাম্বি র্ামকরণ করাই যুবিযুি - যা জর্গর্ম্বক আমাম্বের 
স্টেম্বের অগ্রগবি এিং বেম্বে বর্উ ইয়ম্বকন র অিোর্ সম্পম্বকন  অবভজ্ঞিা অজন র্ এিং স্টেখার আরও 

স্টিবে সুম্বযাগ প্রোর্ কম্বর।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের ইনিহাস মাসমর্ র্মভম্বর স্টেমর্ অ্মটাবমরর পনরবিন র্ 
র্মর আইমর্ (S.5369/A.6462) স্বাক্ষর র্মরমের্। স্টেে এবং স্থার্ীয় ইনিহাস-রনিয়িামের 
িমৎর্ার অ্বোর্মর্ স্বীরৃ্নি স্টেয়ার পাশাপানশ, এই আইর্টি ঐনিহানসর্ সংস্থা এবং স্থার্গুম া নর্উ 
ইয়মর্ন র সমৃদ্ধ ইনিহাস ও সংসৃ্কনিমর্ প্রেশনর্ র্রমি পারমে িা নর্নিি র্রমব।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  গভীর ঐনিহানসর্ নশর্ড় এবং এর্টি সাংসৃ্কনির্ স্বিন্ত্রিা, এবং ইনিহাস মাস িামের 
অ্মেষণ এর্টি মহার্ সময় হয়, নর্উ ইয়মর্ন র গভীর ঐনিহানসর্ নশর্ড় এবং এর্টি সাংসৃ্কনির্ 
স্বািন্ত্রয রময়মে এবং ইনিহামসর মাস এগুম া অ্মেষমণর জর্য েেুন ান্ত সময়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "র্মভম্বর মামস অ্মর্র্ ঐনিহানসর্ স্থার্ এবং সাংসৃ্কনির্ সংগঠর্ বন্ধ োর্ায় অ্মটাবঅ্মর্ 
আমামের স্টেমের ইনিহামসর মাস নহসামব র্ামর্রণ র্রাই যুনিযিু - যা জর্গর্মর্ আমামের স্টেমশর 
অ্গ্রগনি এবং নশমে নর্উ ইয়মর্ন র অ্বোর্ সম্পমর্ন  অ্নভজ্ঞিা অ্জন র্ এবং স্টশখার আরও স্টবনশ সুমযাগ 
প্রোর্ র্মর।"  
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের ইনিহাস মাস 1977 সাম  তিনর র্রা হয়, নর্ন্তু সম্প্রনি এটি পনরষ্কার হময় 
নগময়মে স্টয স্টেমের অ্নির্াংশ ঐনিহানসর্ স্থার্ সহ বহু ঐনিহানসর্ সংগঠর্,র্মভম্বমর বন্ধ 
োমর্, ফম  এই উৎসমব অ্ংশগ্রহণ র্রমি পামর র্া। অ্মটাবর মামস নর্উইয়র্ন  স্টেে ইনিহাস মাস 
পযনমবক্ষণ র্রার মািযমম আরও স্টবনশ সংখযর্ মার্ষু স্টেমের সমৃদ্ধ ইনিহাস সম্পমর্ন  জার্ার সুমযাগ 
পামবর্।  
  
বসম্বর্ের বলরয় কমবর িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন র সুপ্রনসদ্ধ ইনিহামসর অ্সািারণ তবনিত্র প্রশংসর্ীয় নর্ন্তু 
সব সময় িা সবনবযাপী ও সু ভ র্য়; ফম , এই আইর্টি নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের ইনিহাস মাসমর্ 
জর্গর্, সু্কম র নশক্ষােী, েশনর্ােী এবং ঐনিহানসর্ স্থার্গুম ায় যারা র্াজ র্মরর্ িামের নর্র্ে 
সবিাইমি র্াযনর্র এবং গ্রহণমযাগয সমময় অ্র্ুনিি র্রমি সক্ষম র্মর। এই ইসুযমি যোসমময় 



 

 

অ্র্ুমমাের্ স্টেয়ার জর্য গভর্নরমর্ এবং স্টর্িৃত্বোমর্র র্ারমণ অ্যামসম্বন  সেসয স্টর্া ার্মর্ সািবুাে 
জার্াই।"  
  
সংসে সেসে কোেবরর্ স্টর্ালার্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের ইনিহাস মাসমর্ র্মভম্বর স্টেমর্ 
অ্মটাবমর পনরবিন র্ র্রার মািযমম আমরা বহু ঐনিহানসর্ স্থামর্ গমর্ এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের 
সমৃদ্ধ ঐনিহযমর্ আনবষ্কার র্রার, অ্নভজ্ঞিা অ্জন মর্র এবং প্রশংসা র্রার সুমযাগ নবসৃ্তি র্রনে। 
গভর্নর কুউমমামর্ ির্যবাে, এই আইর্টি আমামের স্টেমের জর্গণমর্ নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্র্য ইনিহাস ও 
সংসৃ্কনিমর্ উপমভাগ র্রমি সাহাযয র্রমব।"  
  
এই আইর্টি অ্নব মম্ব র্াযনর্র হমব।  
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