
মেলানিয়া ট্রাম্প সম্পর্কে  অজািা ৫ তথ্য 
োকে  মট্রইিার 

 

 

 

মেনসর্েন্ট ট্রার্ম্পর অনির্ের্কর নিি ওয়ান িংটর্ির কযানিটর্ল মেলানিয়া ট্রাম্প (এনি ছনি) 

  

ফার্স্ে  মলনে মেলানিয়া ট্রাম্প ম ায়াইট  াউর্স িিাগত  র্লও বিনিক ের্ে নকন্তু 
এর্কিার্র িতুি িি। একসের্য়র আন্তজে ানতক ের্েল নতনি। ফার্স্ে  মলনে মেলানিয়া 
ট্রাম্প সাইিার িুনলনয়িংর্য়র নিরুর্ে লড়াস  নিনিন্ন নিের্য় নির্জর্ক নির্িনিত কর্রর্ছি। 
ম ায়াইট  াউর্স আগােী িছরগুর্লার্তও নতনি  য়র্তা এ সি কেেসূনির্ত যুক্ত থ্াকর্িি। 
মেনসর্েন্ট মোিাল্ড ট্রার্ম্পর স্ত্রী সম্পর্কে  ৫ টি তথ্য তুর্ল ধরা  র্লা যা  য়র্তা 
আিিার অজািা।   



মেলানিয়া ট্রাম্প িাাঁি িাাঁিটি িাোয় কথ্া িলর্ত িার্রি। োতৃিাো মলার্িিীয় ছাড়াও 
ইিংর্রনজ, ফরানস, সািীয় ও জােোি িাোয় কথ্া িলায় সক্ষে নতনি। 

 

 

২০১৬ সার্লর ির্িম্বর্র সাইিার িুনলনয়িংর্য়র নিরুর্ে িক্তিয মিি মেলানিয়া ট্রাম্প। (এনি ছনি) 

  

 

ব োন তোাঁর  নু্ধ 

মেলানিয়া ট্রার্ম্পর িড় মিাি ইর্িস ক্নাউস তাাঁর সির্ির্য় ঘনিষ্ঠ িনু্ধর্ির একজি। 
নতনি একজি ন ল্পী। ফার্স্ে র্লনের কথ্ায়, ইর্িস ‘িারুণ এক মের্য় আর িনু্ধ’। অল্প 
িয়র্স িইু মিাি মলার্িনিয়ার রাজধািী লুিনলয়ািায় ফযা ি নেজাইি নির্য় িড়ার্ ািা 
কর্রর্ছি। ২০০৬ সার্ল মেলানিয়ার নির্য়র সেয় ক্নাউস তাাঁর ‘মেইে অি অিার’ 
 র্য়নছর্লি। 



বেলোননয়ো েোত্র নিতীয় 

যুক্তরার্ের সিংনিধার্ি িলা  র্য়র্ছ, মির্ র মেনসর্েন্টর্ক জন্মসূর্ে এ মির্ র িাগনরক 
 র্ত  র্ি। তর্ি ফার্স্ে র্লনে  ওয়ার জিয এ ধরর্ির মকার্িা  তে মিই।  

 

উত্তর মলার্িনিয়ার মলক মেি। এ এলাকার্তই ২০০২ সার্ল মেলানিয়া  ক্নাউস (তখিকার িাে) মোিাল্ড ট্রাম্পর্ক তাাঁর 
ো-িািার সর্ে িনরিয় কনরর্য় মিি। (এনি ছনি) 

মেলানিয়া ট্রাম্প যুক্তরার্ের িাইর্র জন্ম  ওয়া নিতীয় ফার্স্ে  মলনে। েথ্ে নছর্লি 
লুইসা অযাোেস, যার জন্ম যুক্তরার্জয। লুইসা অযাোেস নছর্লি ১৮২৫-১৮২৯ 
মেয়ার্ির মেনসর্েন্ট  জি কুইনি অযাোের্সর স্ত্রী। মেলানিয়া ট্রার্ম্পর জন্ম সার্িক 
যুর্গাশ্লানিয়ার ির্িা মের্তা   র্র।   রটা এখি যুর্গাশ্লানিয়া মির্ে বতনর  ওয়া 
স্বাধীি মি  মলার্িনিয়ার অিং । 

োিনিক স ায়তা কার্জর মস্বচ্ছার্সিী মেলানিয়া ট্রাম্প ২০০৫ মথ্র্ক ২০০৯ িযেন্ত 
আর্েনরকাি মরে ক্রর্সর শুর্িচ্ছা িতূ নছর্লি। মরে ক্রস যুক্তরার্ে িরু্যোগস  জরুনর 
িনরনিনতর্ত স ায়তা মিওয়া একটি োিনিক সিংগঠি। নিিজরু্ড় তার্ির স র্যাগী 
সিংগঠি আর্ছ। 



উচ্চতোয় শীর্ষ নতননর একজন 

 

নিিোিিী েিারণার সেয় এক সোর্ির্  এর্স মি াঁর্ছর্ছি মেলানিয়া ট্রাম্প (িাাঁর্য়) ও মোিাল্ড ট্রাম্প। ২০১৬ এর 
ির্িম্বর। (এনি ছনি) 

  

যুক্তরার্ের িারীর্ির গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইনে। মস ন র্সর্ি মেলানিয়া ট্রাম্প সির্ির্য় 
িীঘের্ি ী ফার্স্ে র্লনের্ির ির্ল মযাগ নির্লি। এর্লির রুজর্িল্ট ও নের্ ল ওিাোর 
ের্তাই ৫ ফুট ১১ ইনে লম্বা মেলানিয়া।  

 


