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গভর্নর কুউম্বমা অোম্বেেবল েদেে জেবম জরাবমওম্বক মর্ম্বরা কাউবির ক্লাকন  বিম্বেম্বি বর্ম্ব াম্বগর 
জ াষণা বদম্ব ম্বের্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ মর্মরার কাউন্টি ক্লামকন র অ্ন্টিমে অ্যামেম্বন্টি েদেয জজন্টম জরান্টমওমক 
ন্টর্ম ামগর জ াষণা ন্টদম মের্।  
  
"অ্যামেম্বন্টি েদেয জরান্টমও মমর্ার কাউন্টির জর্য একজর্ েন্টযযকামরর েরকারী কমনচারী এবং 
জজারামিা আইর্জীবী," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আন্টম যামক মর্মরা কাউন্টি ক্লাকন  ন্টিমেমব ন্টর্ম াগ 
কমর গন্টবনয এবং আন্টম আত্মন্টবশ্বােী জে ন্টযন্টর্ কাউন্টির বান্টেন্দামদর জর্য কাজ কমর একটি দদুন ান্ত 
কমন চান্টিম  োমবর্।"  
  
েংেদ েদেে েোবম জরাবমও িম্বলম্বের্, "আন্টম এই অ্োধারণ েম্মার্ এবং আত্মন্টবশ্বােী জভামের জর্য 
গভর্নর কুউমমামক ধর্যবাদ জার্াময চাই। মর্মরা কাউন্টির জেবা করা আন্টম জভাে জদও ার জর্য 
ন্টর্বন্ধর্ করময পারার আগ জেমকই আমার জর্য আবমগর এবং আমামদর মিার্ েম্প্রদাম র 
বান্টেন্দামদর জেবা করা অ্বযািয রাখার েুমোগ জপম  আন্টম ন্টবর্ীয। কাউন্টি ক্লামকন র অ্ন্টিমের জর্য 
আমার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী দনৃ্টি রম মে এবং কাউন্টি ন্টর্বনািী অ্যাডাম জবমিার মমযা েরকামর 
আমামদর অ্ংশীদারমদর োমে কাজ করার ন্টবষম  আন্টম আন্টম ন্টবশ্বাে কন্টর জে পদন া দ্বারা বােীন্দামদর 
কাে জেমক দী নকাি ধমর জেবাদার্কারী কাউন্টি েরকারমক জেমক রাখা িম ন্টেমিা যা পেনাক্রমম 
েরামর্া িমব। কাউন্টি েরকার, ক্লাকন  অ্ন্টিে েি, আমামদর েমামজ কল্পর্া, ইন্টযবাচক পন্টরবযন র্ 
েৃন্টির অ্োধারণ েুমোগ রম মে এবং আন্টম মর্মরা কাউন্টির ইন্টযিামে এই র্যুর্ েুমগর একটি অ্ংশ 
িও ার আশা  োকমবা।"  
  
অ্যামেম্বন্টি েদেয জজন্টম জরান্টমও বমিমের্,  
  
অ্যামেম্বন্টি েদেয জজন্টম জরান্টমও 2018-জয প্রেম অ্ন্টিমের জর্য ন্টর্বনান্টচয ির্। ন্টযন্টর্ মর্মরা 
কাউন্টির আ রর্ন্টডকুইে শিমরর স্থা ী বান্টেন্দা। জেি জর্ ন্টিশার কমিমজ (St. John Fisher 
College) স্নাযক ও স্নাযমকাত্তর ন্টশক্ষােী ন্টিমেমব পমর জেে উন্টর্ভান্টেনটি অ্ি ন্টর্উ ই কন  (State 
University of New York, SUNY) জরাকমপামেন , ন্টযন্টর্ মর্মরা কাউন্টি েংেমদর কমী ন্টিমেমব কাজ 
কমরর্, অ্ন্টযেত্বর োি ন্টডমরক্টর ন্টিমেমব উন্নীয ির্। অ্যামেম্বন্টি েদেয জরান্টমও 55যম ন্টডেন্টিমক্টর 
প্রন্টযন্টর্ন্টধত্ব কমরর্, ন্টর্উ ই কন  রামজযর প্রাক্তর্ ন্টেমর্ের জেড ও'রা ামর্র ন্টচি অ্ি োি ন্টিোমব 



কাজ কমরন্টেমির্। ন্টযন্টর্ 2011-জয ইউর্াইমেড জর্শর্ে অ্যামোন্টেম শর্ অ্ি রমচোর (United 
Nations Association of Rochester) দ্বারা ইিারর্যাশর্াি ন্টিউমযান্টর্োন্টর ার্ এযাও াডন  
(International Humanitarian Award) প্রাপ্ত ন্টেমির্।  
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