
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2021 গভর্ নর কোবি হহাকল 

 

 

গভর্ নর হহাকম্বলর 2021-2023 সাম্বলর হেম্বলাম্বের র্াম হ াষণা 

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজ 2021-2023 ালরয জনয হপলরালদয নাভ হ ালণা ক্লযলেন। 

  

"থনউ ইয়লক্নয হপলরাগণ বফথিত্র্যূণ ন টবূথভ ও অথবজ্ঞতা থনলয় আায ভাধযলভ যক্ালযয 

অবযন্তলয গুরুত্বূণ ন বূথভক্া ারন ক্লয থালক্ন - এই গ্রুটটও এয ফযথতক্রভ নয় এফং 

থনিঃলেল তাযা আভালদয হেটলক্ াভলন এথগলয় হনয়ায জনয তালদয প্রফর আগ্রলয ভাধযলভ 

আভালদয হেলট তাহদয ক্লভ নয থিহ্ন হযলে মালফন" িম্বলম্বের্ গভর্ নর হহাকল। "এম্পায়ায হেট 

হপলরা হপ্রাগ্রাভ (Empire State Fellows Program) াফথরক্ াথবনলয ক্যাথযয়ালযয জনয 

যফতী প্রজলেয হভধাফী হনতৃফেৃলক্ প্রস্তুত ক্লয হতালর, এফং যক্ালযয ক্াম নক্রভ িাথরলয় 

মাওয়া এফং থনউ ইয়ক্নফাীলদয জনয পরাপর হৌঁলে হদয়া অফযাত যােলত আথভ 2021-2023 

ালরয ক্লালয ালথ ক্াজ ক্যায প্রতযাা যাথে।" 

  

েোকুয়ার্ হান্ট কোবর গাম্বি হেম্বলা থললফ থনফ নাথিত লয়লেন। ক্যাথয গালফ হপলরাথ 

(Carey Gabay Fellowship) লরা গবন নলযয ক্াম নারলয়য এক্জন ালফক্ ক্াযী ক্াউলের, 

ক্যাথয গালফ-এয ম্মালন বতথয ক্যা এক্টট ূণ নক্ারীন আইথন হপলরাথ হপ্রাগ্রাভ, থমথন 2015 

ালর আলেয়াস্ত্র ংক্রান্ত থংতায  টনায় থনত লয়থেলরন। থভ. ান্ট থংতা প্রথতলযাধ, 

অথ নননথতক্ ভতা, ও ক্থভউথনটট উন্নয়ন, ইতযাথদ থফলয় থনলয় - হমফ নীথতভারা ংক্রান্ত থফললয় 

গালফ তায ক্যাথযয়ায জীফলন ভথ নন থদলয় হগলেন - যাথয গবন নলযয ক্াউলের ও তালদয 

ক্ভীলদয ালথ ক্াজ ক্যলফন। গালফ-এয ভলতাই, থভ. ান্ট, জনলফায প্রথত থনলফথদত এফং হম 

ততা ও দয়ারু ভলনাবাফ গালফ-হক্ ফযক্তিগতবালফ স্বতন্ত্র ক্লয তুলরথের তা অন্তলয ধাযণ ক্লযন। 

ক্লরজ হথলক্ গ্রযাজলুয়লনয য, থভ. ান্ট ালর নলভ এক্জন AmeriCorps VISTA থললফ ক্াজ 

ক্লযলেন, হমটট থের এভন এক্টট ুলমাগ মা তায াভলন ুথফধাফক্তিত ক্থভউথনটটগুলরায, থফলল 

ক্লয থশুলদয প্রায় হেলত্র্ই ম্মুেীন ওয়া িযালরঞ্জগুলরালক্ তুলর ধলযথের। থভ. ান্ট এেন তায 

আইথন দেতালক্ এফ ক্থভউথনটটলত াথ নক্য যিনা ক্যায জনয ক্ালজ রাগালনায ফযাালয 

আাফাদী।থভ. ান্ট উইরন এন্ড িযান LLP (Wilson & Chan LLP) এফং যাথয থফি PLLC 

(Harris Beach PLLC)-হত অযালাথলয়ট থললফ এফং হপডালযর থডলপন্ডা ন অফ থনউ ইয়ক্ন 

(Federal Defenders of New York)-এয ালথ ইন্টান ন থললফ দাথয়ত্ব ারন ক্লযলেন। থতথন 

হক্ারথফ ক্লরজ (Colby College) হথলক্ দ নন ও ভনস্তত্ত্ব থফললয় B.A. থডথগ্র এফং হপাডনযাভ 

ইউথনবাথ নটট সু্কর অফ র (Fordham University School of Law) হথলক্ J.D. থডথগ্র অজনন 

ক্লযলেন। 

 



হের্া হেইোর এবি উইন্ডসর, মাে না বি. ের্সর্ ও বসলবভয়া বরম্বভরা LGBTQ হেম্বলা 

থনফ নাথিত লয়লেন। থনউ ইয়ক্ন হেলটয LGBTQ হপলরাথ (New York State LGBTQ 

Fellowship) অথপ অফ দযা থিপ ডাইবাথ নটট অথপায (Office of the Chief Diversity 

Officer)-এ িরভান প্রলিষ্টায় ায়তা ক্যায জনয প্রথতটিত লয়থের। LGBTQ হপলরা প্রথত দুই 

ফেলয এভন এক্জন ফযক্তিলক্ প্রদান ক্যা য় থমথন াভাক্তজক্ নযায়থফিালযয প্রথত 

অঙ্গীক্াযফদ্ধতায প্রভাণ হযলেলেন, মায LGBTQ ভতা, নাগথযক্ অথধক্ায ও বফথিত্র্য, ভতা ও 

অন্তবুনক্তি ংক্রান্ত থফলয়গুলরা থনলয় ক্াজ ক্যায ট্র্যাক্ হযক্ডন যলয়লে, এফং াফথরক্ াথবনল 

ক্যাথযয়ায গঠলনয ফযাালয প্রফর আগ্র যলয়লে। এই হপলরাথ LGBTQ হনতালদয নালভ 

নাভক্যণ ক্যা লয়লে মাযা—তালদয া, অথফির ভলনাবাফ ও অধযফালয়য ভধয থদলয়—

LGBTQ ংক্রান্ত থফললয় লিতনতা ফকৃ্তদ্ধ ক্লযলেন এফং LGBTQ ক্থভউথনটটলত দী নস্থায়ী াথ নক্য 

বতথয ক্লযলেন: এথড উইন্ডয পরবালফ হপডালযর থফফা প্রথতযো আইনলক্ িযালরঞ্জ ক্যায 

হেলত্র্ তায ভথ নন ও মুগান্তক্াযী ক্ালজয জনয এফং ভা না থ. জনন ও থরথবয়া থযলবযা থনউ 

ইয়লক্নয ট্র্ােলজন্ডায ক্থভউথনটটয লে ভথ নন এথগলয় হনয়ায আলোরলনয জনয। এভএক্স. 

হেইজায এক্জন হমাগী ও হাযার ওয়াক্নায থমথন আলযাগয ও ভুক্তিরালবয জায়গায -

অফস্থান বতথযয ফযাালয অতযন্ত আগ্র হালণ ক্লযন। থতথন আই িযালরঞ্জ ভাইলরপ (I 

Challenge Myself) নাভক্ এক্টট ংস্থায় অনুদান উলতারন ও থডক্তজটার হক্র প্রণয়লন 

হনতৃত্ব থদলয় াাময ক্লযলেন, হম ংস্থাটট NYC-এয াফথরক্ সু্কলরয থোথীলদয থষু্ণতা গল 

হতারায জনয াইথক্লং এয ালথ থযথিত ক্থযলয় হদয়ায ভাধযলভ ভন, হদ ও আত্মায ভৃক্তদ্ধয 

জনয ক্াজ ক্লয থালক্, এফং থপয়াযলর ফ্লায়া ন (Fearless Flyers) নাভক্ এক্টট LGBTQ+ মুফ 

াইথক্লং ক্লালফ হক্াি থললফ দাথয়ত্ব ারন ক্লযলেন। এয আলগ এভএক্স. হেইজায াউথ ব্রঙ্ক 

ও ালর নলভ এথরলভন্টাথয সু্করগুলরালত হমাগ ফযায়াভ থথেলয়লেন এফং ফণ নফাদ-থফলযাধী ক্াঠালভায 

থবথতলত NYC ফযাী থক্লায-থক্লাযীলদয থনলয় ক্থভউথনটট গ্রু ংগটঠত ক্যলত াাময 

ক্লযলেন। এভএক্স. হেইজায ান্টায ক্লরজ (Hunter College)-এয থরফাযভযান সু্কর অফ 

হাযার ওয়াক্ন হথলক্ তায MSW থডথগ্র অজনন ক্লযলেন এফং নথ নওলয়োন ন ইউথনবাথ নটট 

(Northwestern University) হথলক্ াংফাথদক্তা থফললয় ফযালিরয অফ ালয়ে থডথগ্র অজনন 

ক্লযলেন। 

 

থনম্নথরথেত ফযক্তিযা 2021-2023 হপ্রাগ্রালভয জনয এম্পায়ার হেম্বলা থনফ নাথিত 

লয়লেন। এম্পায়ায হেট হপলরা হপ্রাগ্রাভ এক্টট ূণ নক্ারীন হনতৃত্ব ংক্রান্ত প্রথেণ ক্ভ নূথি 

মা যফতী প্রজলেয হভধাফী হাজীফীলদয থনউ ইয়ক্ন হেলটয নীথত থনধ নাযক্ থললফ ক্যাথযয়ায 

গঠলনয জনয প্রস্তুত ক্যলফ। থনউ ইয়ক্ন হেট যক্ালযয ক্াম নক্রালয লঙ্গ ম্পিৃতা 

এম্পায়ায হেট হপলরা হপ্রাগ্রালভয হক্ন্দ্রীয় থফলয়। প্রলতযক্ এম্পায়ায হপলরা এক্জন 

ক্থভনায, হডুটট ক্থভনায, অথফা অনযানয উচ্চ-দস্থ নীথত থনধ নাযলক্য ালথ যাথয ক্াজ 

ক্যায জনয থনমুি ন। প্রলতযক্ এম্পায়ায হপলরা এক্টট হেট অথপ ফা ংস্থায় ক্ভ নযত 

থালক্ন, হমভন থশু ও থযফায থফলয়ক্ থযললফায দপ্তয (Office of Children and Family 

Services), থডাটনলভন্ট অফ হেট (Department of State), শ্রভ থফবাগ (Department of Labor), 

থযলফ ংযেণ থফবাগ (Department of Environmental Conservation), অথফা গবন নলযয 

এক্তক্সথক্উটটব হিম্বায, ইতযাথদ। ক্ালজয অযাাইনলভন্টগুলরা হপলরালদযলক্ উর্ধ্ নতন 

ক্ভ নক্তনালদয ালথ লমাগী লয় ক্াজ ক্যায এফং নীথত থনধ নাযণী প্রক্তক্রয়ায় অংগ্রণ ক্যায 

অতুরনীয় অথবজ্ঞতা অজনলনয ুহমাগ ক্লয হদয়। 



 

বলও মোটিও িোবিঙ্গার iএম্পায়ার হেি হেম্বলা থনফ নাথিত লয়লেন। থভ. ফযাথিঙ্গায থনউ ইয়ক্ন 

হেলটয থযলফ ংযেণ থফবালগয অধীন জরফায়ু থযফতনন থফলয়ক্ অথধদপ্তলযয 

প্রক্ল্পগুলরালত ায়তা প্রদান ক্যলফন।এম্পায়ায হেট হপলরা হপ্রাগ্রালভ হমাগদালনয আলগ, 

থভ. ফযাথিঙ্গায আথদফাীলদয অথধক্ায, থযলফগত নযায়থফিায, ও বূথভ-ফযফায ংক্রান্ত এক্টট 

ংস্থায প্রথতিাতা ও থডলযক্টয অফ থরথ এন্ড হরক্তজলরটটব অযালপয়া ন থললফ দাথয়ত্ব ারন 

ক্লযলেন। এই লদ থাক্াক্ারীন ভলয়, থতথন আথদফাী জাথতলদয ালথ, NYS-এয ও জাতীয় 

ংযেণ ংস্থাগুলরা, স্থানীয় হেক্লাল্ডাযলদয, ও NYS-এয থভউথনথযার যক্াযগুলরায ালথ 

লমাগী লয় ক্াজ ক্লযলেন। এোাও থতথন স্থানীয় ও হপডালযর ম নালয় ক্লয়ক্টট যাজননথতক্ 

ক্যালম্পইলন ক্াজ ক্লযলেন, মায ভলধয থরথ এন্ড ক্থভউথনলক্ে হপলরা, থপল্ড থডলযক্টয ও 

ক্যালম্পইন ভযালনজায থললফ দাথয়ত্ব ারন অন্তবুনি থের।যক্াথয নীথতভারায প্রথত তায 

আগ্রলয িাথরক্াক্তি লরা থনউ ইয়ক্ন হেট ও এয ফাইলযয ফ ফযক্তিলদয জনয ক্াজ ক্যলফ 

এভন ভতাূণ ন, ক্তিারী ও হটক্ই জরফায়ু ভাধান উন্নতক্যলণয জরুথয প্রলয়াজন। থভ. 

ফযাথিঙ্গায অথিয়ালত াংফাথদক্ থললফ তায ক্ভ নজীফন শুরু ক্লযন, এফং যফতীলত থতথন 

থবলয়না ইনথেটটউট পয দযা হাথওলরাক্তজ অফ র এন্ড ক্তক্রথভলনারক্তজ (Vienna Institute for 

the Sociology of Law and Criminology)-হত নীথতভারা থফলেলক্ এফং অথিয়ান হপডালযর 

যক্ালযয থরয়া াঁলজা থললফ দাথয়ত্ব ারন ক্লযলেন। থভ. ফযাথিঙ্গায ইউথনবাথ নটট অফ থবলয়না 

(University of Vienna) (অথিয়া) হথলক্ ভাজতত্ত্ব থফললয় BA থডথগ্র এফং থফজ্ঞান, প্রমুক্তি ও 

ভাজ থফললয় MA থডথগ্র অজনন ক্লযলেন এফং হযনলরায থরলটক্থনক্ ইনথেটটউট 

(Rensselaer Polytechnic Institute) হথলক্ ালয়ে এন্ড হটক্লনারক্তজ োথডজ থফললয় PhD থডথগ্র 

অজনন ক্লযলেন।তায গলফলণায় থতথন জরফায়ু থযফতনলন ভতায থফলয়টটয উয নজয হদন। 

তায গলফলণা থনফলে থতথন এক্টট আন্তজনাথতক্বালফ-তুরনীয় দৃটষ্টলক্াণ হথলক্ নীথতভারা ও 

প্রিরলনয হেলত্র্ জরফায়ুয ালথ ভাথনলয় হনয়ায থফলয়টট থনলয় অনুোন িাথরলয়লেন।  

 

বর্ম্বকাল জের্ জিবেয়ার্ এম্পায়ার হেি হেম্বলা থনফ নাথিত লয়লেন। থভ. ক্তক্রথেয়ান থনউ 

ইয়লক্নয থডাটনলভন্ট অফ হেলটয থযক্ল্পনা, উন্নয়ন ও ক্থভউথনটট অফক্াঠালভা ংক্রান্ত 

অথধদপ্তলয প্রক্ল্পগুলরালত ায়তা ক্যলফন। থভ. ক্তক্রথেয়ান এক্জন প্রভাথণত অথ নননথতক্ 

উন্নয়ন হাজীফী মায এই অিরফযাী - থফলল ক্লয রং আইরযালন্ড, ডাউনটাউন 

ুনরুজ্জীথফতক্যণ প্রক্ল্পগুলরা াভলনয াথযলত হথলক্ পরবালফ ম্পন্ন ক্যায হযক্ডন 

যলয়লে। থভ. ক্তক্রথেয়ান NYC, ওয়াথংটন DC ও রং আইরযালন্ড ক্ভ নযত হথলক্ টাউন, ক্াউথন্ট 

ও হপডালযর ম নালয় অথ নননথতক্ উন্নয়ন ংক্রান্ত থনফ নাী হনতৃলত্বয দভূল দাথয়ত্ব ারন 

ক্লযলেন। থতথন অনুদান তথফর, ক্য প্রলণাদনা ংগ্র ক্যা, এফং থযক্ল্পনা প্রক্তক্রয়াজলু 

হক্রগত থনলদননা প্রদান ক্যায ভাধযলভ ফযফা প্রথতিান ও স্থানীয় যক্াযগুলরালক্ 

অথ নননথতক্ উন্নয়লনয উলদযাগভূ াভার থদলত াাময ক্লযলেন।তায যলয়লে পরবালফ 

অনুদালনয জনয হরোলরথে ক্যায ক্যাথযয়ায হমোলন থতথন 20 থভথরয়ন ডরালযয হফথ যক্াথয 

থফথনলয়াগ ক্ালজ রাগালত াাময ক্লযলেন এফং হইালথ াজায াজায স্থানীয় ক্ভ নংস্থালনয 

ুলমাগ বতথয, রং আইরযান্ড াউলন্ডয ুযো এফং তায রং আইরযান্ড ক্থভউথনটটলত 

ডাউনটাউনগুলরালক্ রূান্তয ক্যলত াাময ক্লযলেন। থতথন 2001 ালর হপ্রথলডনথয়ার 

ভযালনজলভন্ট হপলরা (Presidential Management Fellow, PMF) এফং 1999 ালর নযানার 

হনটওয়াক্ন অফ এনবায়যনলভন্টার ভযালনজলভন্ট োথডজ হপলরা (National Network for 



Environmental Management Studies Fellow, NNEMS) থনফ নাথিত লয়থেলরন। থভ. 

ক্তক্রথেয়ান ভযাথযভাউন্ট থফশ্বথফদযারয় (Marymount University) হথলক্ BBA থডথগ্র; জজন ভযান 

থফশ্বথফদযারয় (George Mason University) হথলক্ অরাবজনক্ ংস্থান ফযফস্থানা থফললয় 

গ্রযাজলুয়ট নদ MPA থডথগ্র অজনন ক্লযলেন এফং থতথন উইরথভংটন থফশ্বথফদযারলয়য 

(Wilmington University) এক্জন ডক্টযার থোথী। থতথন 10 ফেলযযও হফথ ভয় ধলয রং 

আইরযান্ড থফশ্বথফদযারলয় (Long Island University) MPA ও MBA হপ্রাগ্রালভ লমাগী থেক্ 

থললফ দাথয়ত্ব ারন ক্যলেন এফং থতথন এক্জন উৎুক্ ফররুভ ডযাোয। 

  

েোর্ম্বলই হকাম্বরম্বলা এম্পায়ার হেি হেম্বলা থনফ নাথিত লয়লেন। থভ. হক্ালযলরা থনউ ইয়ক্ন 

হেলটয থডাটনলভন্ট অফ হেলট ুনিঃপ্রলফ ক্ভ নূথিলত ায়তা প্রদান ক্যলফন। থভ. 

হক্ালযলরায থনউ ইয়ক্ন হেলটয াভথয়ক্ ও অেভতা ংক্রান্ত ায়তা থফলয়ক্ দপ্তয (Office of 

Temporary and Disability Assistance), মুিযালষ্টয আফান ও নগয উন্নয়ন থফবাগ (U.S. 

Department of Housing and Urban development), ইতযাথদয ভলতা যক্াথয প্রথতিানভূ 

এফং SUNY থলেলভয ালথ ক্াজ ক্যায অথবজ্ঞতা যলয়লে। থতথন MWBE-এয এক্জন 

ভূরযায়নক্াযী থললফ এফং ওলয়োন ন থনউ ইয়লক্নয স্বাস্থয থফলয়ক্ পাউলন্ডনগুলরায এক্জন 

নীথতভারা থফলেলক্ থললফ স্বাস্থয ংক্রান্ত নীথতভারা, আদারত ফযফস্থা, ও সু্কর থডথিক্টগুলরায 

ালথ ম্পথক্নত অনুদালনয অথ নায়লন থযিাথরত প্রক্ল্প ও ক্ভ নূথিগুলরায লঙ্গ ম্পিৃ থেলরন। 

থতথন যণাথী থোথীলদয ও যালযালর থাক্া ফযক্তিলদয আলভথযক্ান ইথতা ম্পলক্ন থোদান 

ক্যায অথবজ্ঞতা থনলয় ফলিলয় হফথ গথফ নত এফং এটটই তালক্ ফলিলয় হফথ থযফতনন ক্লযলে। 

এয পরশ্রুথতলত থতথন ক্থভউথনটটলত ুনিঃপ্রলফলয প্রক্তক্রয়ালক্ হজাযদায ক্লয এভন হপজদাথয 

থফিায ফযফস্থায ুনগ নঠন ংক্রান্ত নীথতভারা থনলয় ক্াজ ক্যায এক্টট ক্যাথযয়ায হফলে থনলয়লেন। 

তায ইথতা ংক্রান্ত প্রথেণ ও ূফ নফতী ক্ালজয অথবজ্ঞতা—হমলেলত্র্ থতথন মালদয হফা 

ক্যলত ইচু্ছক্ হফ ফলিলয় থনম্ন ম নালয়য জনলগািীয লঙ্গ ক্াজ ক্লযলেন—এফ নীথতভারা 

ংক্রান্ত থফললয় তায এক্টট অননয দৃটষ্টবঙ্গী গল তুরলত অফদান হযলেলে। থভ. হক্ালযলরা 

2020 ালর ইউথনবাথ নটট অযাট ফালপলরা (University at Buffalo) হথলক্ ইথতা থফললয় PhD 

থডথগ্র অজনন ক্লযন এফং থতথন ব্ল্যাক্ াওয়ায (Black Power) ইথতা থফললয় এক্জন স্করায। 

তায গলফলণা থনফলে থতথন থনউ ইয়ক্ন হেলটয দুইটট উলেেলমাগয ব্ল্যাক্ াওয়ায ংগঠলনয 

ইথতা থনলয় অনুোন িাথরলয়লেন। ফালপলরায থফল্ড ইউথনটট, ইক্তন্ডললন্ডে, থরডাযথ এন্ড 

থডগথনটট (Build Unity, Independence, Leadership and Dignity, BUILD)) এফং যলিোলযয 

থেডভ, ইথন্টথগ্রটট, গড, অনায, টুলড (Freedom, Integrity, God, Honor, Today, FIGHT)। 

এোাও থভ. হক্াহযলরা নায়াগ্রা থফশ্বথফদযারয় (Niagara University) হথলক্ ইথতা ও 

ভাজতত্ত্ব/অযাধতত্ত্ব থফললয় MA ইন ইন্টাযথডথথিনাথয োথডজ থডথগ্র অজনন ক্লযলেন। 

 

হিলবস বি জেোস iএম্পায়ার হেি হেম্বলা থনফ নাথিত লয়লেন। থভ. থড ক্তজজা 

এক্তক্সথক্উটটব হিম্বালযয ক্নথেটটউলয়ক্তে থফবাহগয ভথরালদয থফলয়গুলরায উয হজায হদয়া 

প্রক্ল্পগুলরালত ায়তা ক্যলফন। থভ. থড ক্তজজালয ক্থভউথনটট-থবথতক্ যাভ ন প্রদান এফং 

যক্াথয নীথতভারা থফললয় ক্াজ ক্যায অথবজ্ঞতা যলয়লে, এফং থতথন হবযা ইনথেটটউট অফ 

জাথে (Vera Institute of Justice)  বরথঙ্গক্ ভতায থদলক্ নজয হদয়া হফ থক্েু ংস্থায 

ালথ ক্াজ ক্লযলেন এফং NYC-এয হভয়লযয ক্াম নারলয় বরথঙ্গক্ ভতা থফলয়ক্ ক্থভলন ইন্টান ন 

থললফ দাথয়ত্ব ারন ক্লযলেন। যক্াথয লদ ভথরালদয দাথয়ত্ব ারলনয থফললয় থভ. থড 



ক্তজজালয প্রফর আগ্র তালক্ উইলভন ইন থনউ ইয়ক্ন হেট (Women in New York State) এয 

অধীলন প্রথতথনথধ থললফ নথ ন ইোন ন ক্নপালযে পয াফথরক্ অযাডথভথনলিন (North 

Eastern Conference for Public Administration)-এ এক্টট গলফলণা প্রস্তাফ উস্থালনয থদলক্ 

থনলয় হগলে এফং থতথন রং আইরযান্ড থফশ্বথফদযারলয়য াফথরক্ অযাডথভথনলিন হাাইটটয 

হপ্রথলডন্ট থললফ দুই হভয়ালদ দাথয়ত্ব ারন ক্লযলেন এফং 2020 ালর হপ্রথলডন্ট অফ দযা 

ইয়ায ুযস্কায থফজয়ী লয়লেন। প্রথভ প্রজলেয এক্জন রযাটটনা থললফ, থতথন যক্াথয 

দগুলরালত এফং যাজননথতক্ দপ্তযগুলরালত ভথরালদয, থফলল ক্লয অলশ্বতাঙ্গ ভথরালদয, 

ংেযা ফকৃ্তদ্ধয জনয িাথরক্া ক্তি থললফ ক্াজ ক্লয হমলত অঙ্গীক্াযাফদ্ধ। থভ. থড ক্তজজা 

িাইল্ড ওলয়রলপয়ায হক্ ভযালনজায থললফ তায ক্যাথযয়ায শুরু ক্লযথেলরন এফং থফগ ব্রাদা ন 

থফগ থো ন (Big Brothers Big Sisters) ক্ভ নূথিয ভাধযলভ থফগ থোয থললফ দাথয়ত্ব ারন 

ক্লযলেন। থতথন ইউথনবাথ নটট অফ াউথ হফ্লাথযডা (University of South Florida) হথলক্ 

ইন্টাযথডথথিনাথয হাযার ালয়ে থফললয় ফযালিরয থডথগ্র অজনন ক্লযলেন। থতথন েথফ আাঁক্া, 

হরোলরথে ও প্রকৃ্থতয াথন্নধয উলবাগ ক্লযন।  
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