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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা হারম্বলম্বম 242 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর র্োের্াল আরিার্ লীম্বগর সদর দপ্তম্বরর
গ্রাউন্ডম্বেবকিং ঘ াষণা কম্বরম্বের্

র্তু র্ সদর দপ্তরটি সিংগঠর্ম্বক তার প্রবতষ্ঠাতা এলাকায় বিবরম্বয় আম্বর্
আরিার্ লীগ ক্ষমতায়র্ ঘকন্দ্র প্রকল্প বর্উ ইয়ম্বকনর প্রথম জাদু র র্াগবরক অবিকাম্বর বর্ম্বিবদত,
কবমউবর্টি গ্রুপ এিিং র্াগবরক সিংস্থার জর্ে মাম্বকনট অবিম্বসর র্ীম্বে ঘেস অন্তভুন ক্ত রম্বয়ম্বে
সাইম্বট বর্উ ইয়কন ঘেট ঘহামস এিিং কবমউবর্টি র্িায়ম্বর্র সহায়তায় 170 সাশ্রয়ী আিাসর্
ইউবর্ট অন্তভুন ক্ত করা হম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ হারমেমম র্যাশর্াে আরবার্ েীমগর র্তু র্ সদর দপ্তমরর
গ্রাউন্ডমেক িং ঘ াষণা মরমের্, ঘেখামর্ এ শতাব্দী আমগ প্রকতষ্ঠার্টি প্রথম প্রকতকষ্ঠত হয়। আরবার্
েীগ এম্পাওয়ারমমন্ট ঘসন্টার, অ্যাডাম ঘেটর্ পাওময়ে, জুকর্য়র বুমেভাডন এবিং ঘের্ক্স একভকর্উময়র
মমযয 125তম কিমট, এোডাও আরবার্ কসকভে রাইটস কমউকজয়াম এক্সমপকরময়ন্স এবিং র্যাশর্াে
আরবার্ েীগ ইর্কিটিউট ফর ঘরস, ইকুইটি অ্যান্ড জাকিস, সামথ সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, অ্কফস
ঘেস এবিং খুচরা কবকির জায়গা অ্ন্তভুন ক্ত রা হমব
"এ শতাব্দীরও ঘবকশ সময় যমর, কর্উ ইয় ন ঘিট এবিং আমমকর া জুমড ৃ ষ্ণাঙ্গ আমমকর ার্ এবিং
অ্র্যার্য ঐকতহাকস ভামব ম প্রকতকর্কযত্ব ারী দমের অ্গ্রগকতম সমথনর্ রার জর্য র্যাশর্াে
আরবার্ েীগ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন এবিং ঘিট তার টি াদার্ প্রমচষ্টার প্রসামরর সামথ সামথ সহায়তা
ঘপমত সাহােয রার জর্য কবমশষভামব গুরুত্বপূণন ভূ কম া পাের্ মরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"এই প্র ল্প এ শতাব্দীরও ঘবকশ সময় আমগ এ ই হারমেম এো ায় শুরু হওয়া েীমগর কমশমর্র
উদাহরণ, সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, ম খরমচ অ্কফস ঘেস এবিং রামের প্রথম জাদু র র্াগকর
অ্কয ামরর ইকতহামসর জর্য কর্মবকদত। ঘেমহতু সমার্ অ্কয ামরর জর্য েডাইম ক মর চযামেঞ্জ এবিং
সিংগ্রাম আজও চেমে, এই র্তু র্ সদর দপ্তর আমরা গুরুত্বপূণন এবিং আকম অ্তযন্ত গকবনত ঘে এটি কর্উ
ইয়ম ন কর্কমনত হমে।"
র্োের্াল আরিার্ লীম্বগর সভাপবত এিিং প্রিার্ বর্িন াহী কমন কতনা মাকন এইে. ঘমাবরয়াল
িম্বলর্, "কর্উ ইয় ন কসটিমত আমরা জন্মগ্রহণ মরকে এবিং আকম গকবনত ঘে কর্উ ইয় ন কসটিমতই

আমরা থা ব। আকম আমরা আর্কিত ঘে প্রকতমবশীর অ্থননর্কত কব াশ আমামদর র্তু র্ বাকডর
প্রকতকর্কযত্ব মর। কর্উ ইয়ম ন র এ শত ব্ল্যা ঘমর্, ইউর্াইমটড ঘর্মগ্রা মেজ ফান্ড কর্উ ইয় ন এবিং
হারমেম কভকি জযাজমমাবাইমের মমতা অ্োভজর্ প্রকতষ্ঠামর্র জর্য সাশ্রয়ী মূমেযর অ্কফস ঘেস
থা ায় ক্ষমতায়র্ ঘ ন্দ্র এ টি হাব এবিং উমদযাগ, সৃজর্শীেতা, সকিয়তা এবিং এডমভাম কসর জর্য
এ টি অ্র্ু ট হমব।"
242 কমকেয়র্ মাক ন র্ ডোমরর এই প্র মল্পর অ্িংশ কহমসমব র্যাশর্াে েীগ এ ই এো ায় প্রায়
42,000 বগনফুমটর জাতীয় সদর দপ্তর কর্মনাণ রমব ঘেখামর্ এটি 1910 সামে রুথ িযাকন্ডশ
বল্ডউইর্ এবিং ডক্টর জজন এডমন্ড ঘহইন্স তৃন প্রকতকষ্ঠত হয়। এই সাইমট 19,500 বগনফুট
র্যাশর্াে আরবার্ েীগ ইর্কিটিউট ফর ঘরস, ইকুইটি অ্যান্ড জাকিস র্ফামরন্স ঘসন্টার এবিং প্রায়
21,500 বগনফুট আরবার্ র্াগকর অ্কয ার জাদু র এক্সমপকরময়ন্স-কর্উ ইয়ম ন র প্রথম র্াগকর
অ্কয ার জাদু মরর ইকতহাস তু মে যরার জর্য থা মব।
সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসমর্র গুরুত্বপূণন চাকহদা পূরমণর জর্য এই প্র মল্প 30 শতািংশ ঘথম 80 শতািংশ
আময়র পকরবামরর জর্য সাশ্রয়ী মূমেযর 170টিরও ঘবকশ আবাকস ইউকর্ট রময়মে এবিং এর মমযয
রময়মে পাে েমের বাইমর বয়স্ক তরুণ প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য সহায় আবাসর্। সহায় ইউকর্মটর
জর্য ঘসবা এবিং ভাডা ভতুন ক মত গভর্নর এম্পায়ার ঘিট সামপাটিনভ হাউকজিং ইকর্কশময়টিভ এর
মাযযমম অ্থনায়র্ রা হমব এবিং কর্উ ইয় ন ঘিট অ্কফস অ্ব ঘটমম্পারাকর অ্যান্ড কডমসকবকেটি
অ্যাকসিযান্স তৃন পকরচাকেত হমব। সহায় ঘসবা প্রদার্ ারী হমে কর্উ ইয় ন ফাউন্ডকেিং।
উপরন্তু, এই প্র মল্প অ্োভজর্ গ্রুমপর জর্য বাজার-হামরর র্ীমচ অ্কফস ঘেস অ্ন্তভুন ক্ত রা হমব,
োর মমযয ঘরমে 100 ব্ল্যা ঘমর্ অ্ব আমমকর া, ইউর্াইমটড ঘর্মগ্রা মেজ ফান্ড এবিং হারমেম
কভকি জযাজমমাবাইে।য় অ্কতকরক্ত খুচরা এবিং োস এ অ্কফস ঘেস ভকবষযৎ ভাডামটমদর আমন্ত্রণ
জার্ামব োরা আমশপামশর এো ার জর্য চা কর এবিং সম্পদ প্রদার্ মর। খুচরা অ্িংশটি ঘেডার ঘজা
এবিং টামগনট তৃন ঘর্াঙ্গর রা হমব। প্র ল্পটি মূেত এম্পায়ার ঘিট ঘডমভেপমমন্ট এবিং কর্উ ইয় ন
কসটি ইম ার্কম ঘডমভেপমমন্ট মপনামরশর্ তৃন ইসুয ৃ ত প্রস্তামবর এ টি অ্র্ুমরামযর ফোফে, ো
অ্যাডাম ঘেটর্ পাওময়ে, জুকর্য়র বুমেভাডন এবিং ঘের্ক্স একভকর্উ/মযাে ম এক্স বুমেভামডনর মমযয
121 ওময়ি 125তম কিমট অ্বকিত এ টি অ্বযবহৃত েট পুর্কর্নমান মণর ঘচষ্টা রমে।
র্যাশর্াে আরবার্ েীমগর প্র মল্প কর্উ ইয় ন ঘিট ঘহামস এবিং কমউকর্টি করকর্উয়াে তৃন
অ্থনায়র্ রা হমে এবিং এম্পায়ার ঘিট ঘডমভেপমমমন্টর অ্র্ুদার্ দ্বারা সমকথনত। অ্র্যার্য
অ্িংশীদারমদর মমযয রময়মে কর্উ ইয় ন কসটি ইম ার্কম ঘডমভেপমমন্ট মপনামরশর্, কবআরকপ
ঘ াম্পাকর্, এে+এম ঘডমভেপমমন্ট পাটনর্াসন, টযাম াকর্ ইর্মভিমমন্ট পাটনর্াসন, ঘগাল্ডমযার্ সযাক্স
আরবার্ ইর্মভিমমন্ট গ্রুপ, ডাবর ঘডমভেপমমন্ট পাটনর্াসন, আপার মযার্হাটর্ এম্পাওয়ারমমন্ট ঘজার্,
হারমেম কমউকর্টি ঘডমভেপমমন্ট মপনামরশর্ এবিং প্রুকস গ্রুপ।
এম্পায়ার ঘেট ঘডভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং
সভাপবত ও প্রিার্ বর্িন াহী কমন কতনা-মম্বর্ার্ীত এবরক গাটনলার িম্বলর্, "ঘে এো ায় র্যাশর্াে েীগ

প্রকতকষ্ঠত হময়কেে ঘসখামর্ আরবার্ েীগ ক্ষমতায়র্ ঘ ন্দ্র প্র মল্পর উপর কভকি মর এই গুরুত্বপূণন
র্াগকর অ্কয ার সিংিার সাফেয উদোপমর্র এ টি কবরাট মাইেফে । এই ঘ ন্দ্র কমউকর্টিম
উন্নত অ্থননর্কত ও সািংস্কৃ কত প্রাণশকক্ত প্রদার্ রমব এবিং এম্পায়ার ঘিট ঘডমভেপমমন্ট এই
ঐকতহাকস প্র মল্পর সমথনমর্ তার ভূ কম া কর্ময় গকবনত।"
বর্উ ইয়কন ঘেট ঘহামস এিিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস
িম্বলম্বের্, "242 কমকেয়র্ মাক ন র্ ডোমরর আরবার্ েীগ এম্পাওয়ারমমন্ট ঘসন্টামর কর্মনাণ াজ শুরু
রা কর্উ ইয়ম ন র র্যায়কবচামরর জর্য েডাই চাকেময় োওয়ার প্রকতকর্কযত্ব মর এবিং র্াগকর
অ্কয ার আমিােমর্র উিরাকয ারম সম্মার্ মর। ঐকতহাকস হারমেম এো ার ঘ মন্দ্র অ্বকিত,
এই উন্নয়র্ কর্উ ইয় ন বাসীমদর জর্য 170টি প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্ প্রদার্ রমব, োর
মমযয রময়মে পাে েে ঘথম রূপান্তকরত তরুণ প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য সহায় অ্যাপাটনমমন্ট। এই
েুগান্ত ারী উন্নয়মর্র অ্িংশ হমত ঘপমর আমরা গকবনত ো আগামী প্রজমন্মর জর্য সমামজর উপ ার
রমব।"
বর্উ ইয়কন বসটি ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট র্োম্বেল ঘলাম্বয়ি
িম্বলর্, "আজম র গ্রাউন্ডমেক িং হারমেমমর জর্য এ টি বড মাইেফে । র্যাশর্াে আরবার্ েীগ,
কর্উ ইয়ম ন র প্রথম র্াগকর অ্কয ার জাদু র, আমরা সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, খুচরা, কমউকর্টি
গ্রুমপর জর্য অ্কতকরক্ত জায়গা এবিং র্তু র্ মনসিংিামর্র জর্য এ টি িায়ী র্তু র্ বাকড ততকর মর,
আমরা স ে কর্উ ইয় ন বাসীমদর জর্য এ টি শকক্তশােী ভকবষযৎ গমড তু েকে। আমরা আর্কিত ঘে
আমরা এই রূপান্তরমূে প্র ল্পম প্রাণবন্ত রমত এ টি ভূ কম া পাের্ মরকে।"
স ে কর্উ ইয় ন বাসীর জর্য কর্রাপদ, সাশ্রয়ী আবাসর্ বযবিা রার জর্য গভর্নর কুওমমার ঘে
অ্ঙ্গী ার তা ঘিমটর এই অ্ভূ তপূবন 20 কবকেয়র্ মাক ন র্ ডোর মূমেযর পাাঁচ-বের ঘময়াদী আবাসর্
পকর ল্পর্ায় (Housing Plan) এ প্রকতফকেত হময়মে। এই পকর ল্পর্া আবাসর্ সহজেভয মর এবিং
100,000 ইউকর্ট সাশ্রয়ী আবাসর্ ও 6,000টি সহায় আবাসর্ ততকর ও সিংরক্ষণ রার মাযযমম
গৃহহীর্তার কবরুমে েডাই মর। এই প্ল্যার্টি পুমরা ঘিমটর আবাসমর্র সমসযা সমাযামর্র জর্য এ টি
সুদর
ূ প্রসারী পেকত, োমত অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে এ
ও ঘেৌথ পকরবামরর আবাসর্, সামাকজ উন্নয়র্
আর ভাডা কিকতশীে রণ।
কিংম্বগ্রস সদসে আবিয়াম্বর্া এসবপবলয়ট িম্বলর্, "র্যাশর্াে আরবার্ েীগম (National Urban
League) হারমেমম রাখা ঘেমহতু এটি শহুমর এো গুকেম আরও শকক্তশােী ও প্রাণবন্ত রার কমশর্
অ্বযাহত ঘরমখমে তা আমার পমক্ষ এবিং আকম ঘে সিংসদ সদসযমদর ঘসবা কর তামদর পমক্ষ অ্তযন্ত
গুরুত্বপূণন। দয আরবার্ েীগ এমপাওয়ারমমন্ট ঘসন্টার (Urban League Empowerment Center)
এ টি সািংস্কৃ কত ঘ ন্দ্র কহমসমব হারমেম সম্প্রদাময়র এ টি গুরুত্বপূণন অ্িংশ হমব ো র্াগকর অ্কয ার
আমিাের্ ও ৃ ষ্ণাঙ্গ সিংস্কৃ কতর ইকতহাস উদোপর্ রমব- ঘেখামর্ আমামদর অ্জন র্গুকে এবিং আমরা
আমামদর শহর, ঘিট ও সারা ঘদশ জুমড ঘে অ্বদার্ ঘরমখ চমেকে তা তু মে যমর। আকম এই
ঐকতহাকস মাইেফেম র অ্িংশ হমত ঘপমর গকবনত এবিং ঘ মন্দ্রর ভকবষযমতর অ্মপক্ষায় আকে।"

মার্র্ীয় োলন স ঘরম্বেল িম্বলর্, "আজম র মাইেফে হমে সারা ঘদমশ ৃ ষ্ণাঙ্গ ও অ্র্গ্রসর আরবার্
কমউকর্টির অ্কয ার রক্ষার জর্য র্যাশর্াে আরবার্ েীগ (National Urban League) 100
বেমররও ঘবকশ সময় যমর ঘে াজ মরমে তার এ টি উদোপর্ এবিং আকম হামেনমম এই গুরুত্বপূণন
সিংিায় ঘহামম ডা মত ঘপমর খুকশ হমত পাকর কর্। আমামদর শহুমর ঘ মন্দ্র কবকর্ময়ামগর ঘ ার্ বড
প্রময়াজর্ কেে র্া, কবমশষ মর োমদর ঐকতহযগতভামব কপকেময় রাখা হময়মে এবিং ঐকতহযগতভামব
উমপকক্ষত হওয়া সম্প্রদায়গুকেমত আমরা সমার্ভামব কবকর্ময়াগ চাকেময় ঘেমত পাকর তা কর্কিত রার
জর্য আরবার্ েীগ এমপাওয়ারমমন্ট ঘ ন্দ্র (Urban League Empowerment Center) টি এ টি
কবশাে পদমক্ষপ।"
বসম্বর্টর োয়ার্ ঘিোবমর্ িম্বলর্, "র্তু র্ আরবার্ েীগ সদর দপ্তর কর্উ ইয় ন ঘিমটর জর্য এ টি
গকবনত অ্জনর্ হমব। এটি কমউকর্টি গ্রুপ, সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্ ও খুচরা ঘদা ামর্র জর্য িার্
প্রদার্ রমব- ক ন্তু সবমচময় গুরুত্বপূণন কবষয় হমে এটি আমামদর স েম এ টি অ্র্র্য োদু র
ঘদয় ঘেখামর্ আমরা র্াগকর অ্কয ামরর সিংগ্রামগুকে শ্রোর সামথ স্মরণ রমত এবিং গুরুত্বপূণন
কবজয় উদোপর্ রমত পাকর।"
অোম্বসেবল সদসে ইম্বর্জ বডম্বকন্স িম্বলর্, "সামাকজ ও অ্থননর্কত র্যায়কবচামরর র্ীকত বজায়
ঘরমখমে এমর্ এ টি উৎসাহ কহমসমব গত শতাব্দীমত র্যাশর্াে আরবার্ েীগ াজ মরমে। এই
প্র ল্পটি এ টি ঘগম ঘচঞ্জার। এটি কমউকর্টিম সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্ অ্পশর্, মনসিংিার্ সহায়তা
ও চমৎ ার করমটইে ঘেস প্রদার্ রমব এবিং এ ই সামথ ৃ ষ্ণাঙ্গ আমমকর ার্মদর ইকতহাস ও
উিরাকয ারম সম্মার্ জার্ামব। এই চমৎ ার প্রমচষ্টার সামথ জকডত সবাইম অ্কভর্ির্।"
NAACP বর্উ ইয়কন ঘেট কর্িাম্বরম্বন্সর ঘপ্রবসম্বডন্ট ড. ঘহইম্বজল বডউকস িম্বলর্, "র্যাশর্াে আরবার্
েীগ 100 বেমররও ঘবকশ সময় যমর র্াগকর অ্কয ার আমিােমর্র প্রথম সাকরমত রময়মে এবিং
আমামদর সম্প্রদায়ম একগময় কর্ময় োওয়ার জর্য আমামদর আরবার্ ঘসন্টারগুকেমত গুরুত্বপুণ
কবকর্ময়াগ মরমে। বেমরর পর বের কমউকর্টি কেডার, কর্বনাকচত মন তন া ও উক েমদর সামথ
াজ রার পর, আকম আর্কিত ঘে র্যাশর্াে আরবার্ েীগ এর সদর দপ্তর হারমেমম চমে োমব,
ো ঘ বে হারমেমম পুর্রুজ্জীকবত রমত সহায়তা রমব র্া, বরিং সিংগঠর্টির 90 টি আরবার্
কেমগর সিংমোগী সিংগঠর্ ও ঘদশবযাপী প্রায় 2 কমকেয়র্ ঘো ম সমথনর্ ও পকরমষবা কদমত সহায়তা
রমব।"
ঘডম্বভলপার BRP ঘকাম্পাবর্র সহ-প্রবতষ্ঠাতা ও িেিস্থাপর্া অিংেীদার ঘমম্বরবডথ মােন াল িম্বলর্,
"এই কভকি প্রস্তর িাপর্ আমামদর এই ঐকতহাকস ও রূপান্তকরত প্র মল্পর সমাকপ্তর এ যাপ
াো াকে কর্ময় আমস। এ টি তবকচত্র্যময় উন্নয়র্ ফামন কহমসমব, আমরা কবমশষভামব হারমেম
সম্প্রদাময়র জর্য এই গুরুত্বপূণন প্র ল্প সম্পন্ন রমত কর্ময়াকজত। ঘিমটর অ্িংশীদাকরত্ব, শহমরর
অ্িংশীদাকরত্ব, ঘগাল্ডমযার্ সযাক্স আরবার্ ইর্মভিমমন্ট গ্রুপ, L+M ঘডমভেপমমন্ট পাটনর্াসন, টাম াকর্
পাটনর্াসন, দয প্রুকস গ্রুপ, ডাবর ঘডমভেপমমন্ট পাটনর্াসন ও র্যাশর্াে আরবার্ েীগ এর অ্িংশীদাকরত্ব
োডা এর ঘ ার্টিই সম্ভব কেে র্া।"

ঘগাল্ডমোর্ েোম্বে ঘলািাল ঘহড অি সাসম্বটইম্বর্বিবলটি অোন্ড ইমপোক্ট ির অোম্বসট মোম্বর্জম্বমন্ট
ইর্ ঘগাল্ডমোর্ মাগন াম্বরট আর্াদু িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণন মাইেফেম ঘপৌাঁোমর্া আমামদর শহমর আমরা
সুমোগ সৃকষ্ট এবিং র্াগকর অ্কয ারম একগময় কর্ময় োওয়ার আমর টি পদমক্ষপ। আমরা হারমেমম
আমরা সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, ঐকতহাকস সািংস্কৃ কত িার্ এবিং মনসিংিামর্র সুমোগ আর্ার জর্য
র্যাশর্াে আরবার্ েীগ, BRP ঘ াম্পাকর্, ডাবর ঘডমভেপমমন্ট পাটনর্াসন, L+M ঘডমভেপমমন্ট
পাটনর্াসন, টাম াকর্ পাটনর্ার (Taconic Partners) ও অ্র্যার্য কমউকর্টি ঘর্তামদর পাশাপাকশ াজ
চাকেময় ঘেমত উদগ্রীব।"
আপার মোর্হাটর্ এমপাওয়ারম্বমন্ট ঘজার্ ঘডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্ (Upper Manhattan
Empowerment Zone Development Corporation) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্িন াহী কমন কতনা
ঘেয়ার ডার্কার্ িম্বলর্, "দয র্যাশর্াে আরবার্ েীগ ঘহডম ায়াটনার হারমেমম কফমর আসমব- এর
কসকভে রাইটস এক্সমপকরময়ন্স কমউকজয়ামমর পাশাপাকশ, সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, খুচরা ও বাকণকজয
অ্কফসগুকে 125 তম কিট করমডারটিমত এ টি প্রাণবন্ত সিংমোজর্ কর্ময় আমস। এই অ্কর্কিত
অ্থননর্কত সমময় এই সর াকর-ঘবসর াকর অ্িংশীদাকরত্ব হারমেম কমউকর্টির জর্য কবমশষভামব
পুরস্কৃ ত, এবিং UMEZ এই রূপান্তরমূে প্র মল্পর জর্য তহকবে দমের অ্িংশ হমত ঘপমর গকবনত।"
জোজ ঘমািাইম্বলর পবরোলক রবির্ ঘিল-বেম্বভন্স িম্বলর্, "হারমেম, কর্উ ইয় ন কসটি ও ঘিট
এবিং অ্বশযই ঘদমশর জর্য র্যাশর্াে আরবার্ েীগ ঘসন্টার (National Urban League Center)
এর উমদ্বাযর্ স্মরণীয়! েখর্ আমরা আমামদর 56 তম বাকষন ী উৎোপর্ রকে, জাজমমাবাইে তার
অ্কফসগুকেম NULC এ আর্ার জর্য কর্বনাকচত হওয়ার জর্য সম্মাকর্ত হময়মে। এই পদমক্ষপটি
আমামদরম আমামদর ক্ষমতা বাডামত সক্ষম রমব এবিং আমরা ঘসন্টামর উদ্ভাবর্ী ঘপ্রাগ্রাকমিং
উপিাপমর্র অ্মপক্ষায় রময়কে।"
কম্বপনাম্বরট ঘিাডন, ওয়ার্ হাম্বন্ড্রড েোক ঘমর্ বর্উ ইয়কন বসটি এর ঘেয়ারমোর্ মাইম্বকল ঘজ গার্ন ার
িম্বলর্, "কর্উ ইয় ন কসটির ওয়ার্ হামন্ড্রড ব্ল্যা ঘমমর্র প্রকতষ্ঠাতা চযাপ্টারটি হারমেমমর কবখযাত 125
তম করমডামর আমামদর র্তু র্ মপনামরট সদর দফতরটির জর্য অ্যীর আগ্রমহ অ্মপক্ষা রমে।
আমরা অ্তযন্ত আর্কিত ঘে আমরা এই ঐকতহাকস ভবর্টি র্যাশর্াে আরবার্ েীগ এর সামথ
ঘশয়ার রব এবিং এই ঐকতহাকস প্র মল্পর দৃঢ় অ্ঙ্গী ার ও অ্থনায়মর্র জর্য আমরা বযকক্তগতভামব
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, কর্উ ইয় ন ঘিট অ্যামসম্বকে উইমমর্ ইমর্জ ই. কডম ন্স ও কর্উ ইয় ন
ঘিট কসমর্টর োয়ার্ ঘবঞ্জাকমর্ম যর্যবাদ জার্ামত চাই।"
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