
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিম্বর্াদর্ বেম্বে বিবভন্ন কন্ঠস্বর তুম্বল ধরম্বত চতুর্ন PITCHNY ইম্বভম্বের কর্া 

ঘ াষণা কম্বরম্বের্   
  

বকিংিদন্তী 30 রকম্বেলার প্লাজায় দ ুবদর্ িোপী ঘেখার ও ঘর্টওয়াবকন িং এর জর্ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
চলবচ্চত্র বর্মনাতা, প্রম্ব াজক ও ঘলখকম্বদর সাম্বর্ ঘ াগদার্ কম্বরর্ বেম্বের ঘর্তৃিৃন্দ   

  
েবিগুম্বলা ঘদওয়া রম্বয়ম্বে এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ PITCHNY এর চতুর্ন কিকি ঘ াষণা িমরমের্, এটি দইু কদর্ব্যাপী 
এি িমনশালা যা কর্উইয়িন  রামজযর কব্কভন্ন প্রামের উচ্চািাঙ্ক্ষী তরুণ চলকচ্চত্র কর্মনাতা, প্রমযাজি 
এব্ং ঘলখিমদর কব্মর্াদমর্র কশমের ঘর্তামদর িাে ঘর্মি সংস্থার্ এব্ং সরাসকর পরামমশনর ব্যব্স্থা 
িমর ঘদয় তামদর িমনজীব্র্ অ্গ্রসর িরার জর্য। গভর্নমরর অ্কিস অ্ব্ ঘমাশর্ কপিচার অ্যান্ড 
ঘেকলকভশর্ ঘেমভলপমমন্ট (Governor's Office of Motion Picture & Television Development) 
এব্ং NBCউকর্ভাসনামলর (NBCUniversal) উমদযামগ ট্রাইমব্িা কিল্ম ইর্কিটিউমের (Tribeca Film 
Institute, TFI) সহমযাকগতায় এই অ্র্ুষ্ঠার্টি কব্মর্াদর্ কশে জমু়ে কব্কব্ধ িমের অ্েভুন কির লমযয 
সাম্প্রকতিতম রাষ্ট্রীয় উমদযাগ।  
  
"কর্উ ইয়মিন র সব্ ঘচময় ব়্ে শকি আমামদর বব্কচত্র, এব্ং আমরা কব্কভন্ন পশ্চাদপমের মার্ুষ 
চলকচ্চত্র এব্ং ঘেকলকভশর্ কশমে সুমযাগ পার্ তা কর্কশ্চত িরমত সাহাযয িরার জর্য ব্াধা ঘভমে 
কদমত চাই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ইমভন্ট কব্কভন্ন উচ্চািাঙ্ক্ষী তরুণ িমন্টন্ট স্রষ্টামদর 
পরামশনদাতা, এক্সমপাজার এব্ং সংস্থামর্র সামর্ যুি িমর যা তামদর কশমে প্রমব্শাকধিার লাভ িরার 
জর্য প্রময়াজর্, এব্ং র্তুর্ প্রকতভা এব্ং কব্কভন্ন ধরমণর ঘলখি, পকরচালি, প্রমযাজি এব্ং িুকেও 
এিকজকিউটিভমদর প্রজমের জর্য রািা প্রশি িমর।"  
  
PITCHNY অর্ুষ্ঠাম্বর্ িক্তিে রাখম্বত বগম্বয় গভর্নম্বরর ঘসম্বেটাবর ঘমবলসা বিম্বরাজা িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমার ঘর্তৃমে কর্উ ইয়িন  ঘিে এিটি জাকত-ঘর্তৃস্থার্ীয় উদাহরণ বতকর িরমে সব্ার জর্য 
সমার্ সুমযামগর, এব্ং PITCHNY সঠিিভামব্ এই প্রমচষ্টাগুকল ঘপশ িমর। এটি এিটি উমেজর্াপূণন 
এব্ং অ্র্ুমপ্ররণা প্রদার্িারী ইমভন্ট যা কব্কভন্ন তরুণ চলকচ্চত্রিার, প্রমযাজি এব্ং ঘলখিমদর সুমযাগ 
প্রদার্ িরমে সাম্রাজ্ঞী রাজয জমু়ে যামত তামদর অ্র্র্য িেস্বর এব্ং িাকহর্ী কচত্রর্ােয, কিপ্ট এব্ং 
রুপালী পদন ার মাধযমম ঘশার্া যায়।"  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157711694816297


 

 

গভর্নরস অ্কিস অ্ব্ ঘমাশর্ কপিচার অ্যান্ডমেকলকভশর্ ঘেমভলপমমন্ট িুকেও ও অ্লাভজর্ি 
প্রকতষ্ঠামর্র সামর্  কর্ষ্ঠভামব্ িাজ িমর কর্উ ইয়মিন র ঘমধাব্ীমদর লালর্ িরার জর্য এব্ং 
উচ্চািাঙ্ক্ষী ির্মেন্ট কর্মনাতামদর জর্য পর্কর্মনাণ ও সম্প্রসারণ িরমত সাহাযয িমর। PITCHNY-ঘত 
অ্ংশগ্রহমণর জর্য স্নাতি ও স্নাতমিাের োত্র এব্ং সাম্প্রকতি অ্যালামর্াই যারা কব্মর্াদর্ কশমে 
িমনজীব্র্ অ্কতব্াকহত িরমত আগ্রহী আমব্দর্পত্র জমা ঘদর্ এব্ং ট্রাইমব্িা কিল্ম ইর্কিটিউে দ্বারা 
কর্ব্নাকচত হর্। কর্উ ইয়িন  রামজযর সব্নত্র ঘর্মি 50 জর্ চূ়োে পযনাময় ঘগমের্ এব্ং সরিাকর ও 
ঘব্সরিারী কব্শ্বকব্দযালময়র সমন্বময়র প্রকতকর্কধে িমরর্, যার মমধয রময়মে:  

• ব্ার্নােন  িমলজ (Barnard College)  
• ব্রুিকলর্ িমলজ (Brooklyn College)  
• কসটি িমলজ অ্ব্ কর্উ ইয়িন  (City College of New York)  
• দয িমলজ অ্ি ঘসন্ট ঘরাজ (The College of Saint Rose)  
• িলকিয়া কব্শ্বকব্দযালয় (Columbia University)  
• কসটি ইউকর্ভাকসনটি অ্ি কর্উ ইয়িন  ব্ারুচ িমলজ (CUNY Baruch College)  
• িযাশর্ ইন্সটিটিউে অ্ি ঘেিমর্ালকজ (Fashion Institute of Technology)  
• ঘিােন হযাম কব্শ্বকব্দযালয় (Fordham University)  
• হিস্ট্রা ইউকর্ভাকসনটি (Hofstra University)  
• হান্টার িমলজ (Hunter College)  
• ইর্ািা িমলজ (Ithaca College)  
• লাগাকেন য়া িকমউকর্টি িমলজ (LaGuardia Community College)  
• লং আইলযান্ড ইউকর্ভাকসনটি ব্রুিকলর্ (Long Island University Brooklyn)  
• মাকরি িমলজ (Marist College)  
• দয কর্উ সু্কল (The New School)  
• কর্উইয়িন  ইউকর্ভাকসনটি (New York University)  
• ঘরর্মসলার পকলমেিকর্ি ইন্সটিটিউে (Rensselaer Polytechnic Institute)  
• সারা লমরন্স িমলজ (Sarah Lawrence College)  
• ঘসমর্মেকে িাউকন্ট িকমউকর্টি িমলজ (Schenectady County Community College)  
• ঘসন্ট জর্স ইউকর্ভাকসনটি (St. John's University)  
• SUNY ব্ামিমলা ঘিে (SUNY Buffalo State)  
• SUNY এম্পায়ার ঘিে িমলজ (SUNY Empire State College)  
• SUNY ওসওময়মগা  
• SUNY পেসেযাম  
• SUNY পামচন জ  
• SUNY ইউকর্ভাকসনটি অ্যাে ব্ামিমলা (SUNY University at Buffalo)  
• সাইরাকিউজ ইউকর্ভাকসনটি (Syracuse University)  

  
দইু কদর্ব্যাপী এই অ্র্ুষ্ঠামর্র প্রর্ম কদর্ কেল কট্রমব্িা কিল্ম ইর্কিটিউমের ঘর্তৃমে এিটি অ্র্ুশীলর্ 
কপচ িমনশালা এব্ং অ্ংশগ্রহণিারীমদর এব্ং কশমের অ্কভজ্ঞমদর মমধয ঘর্েওয়াকিন ং সকিয় িরার জর্য 



 

 

এিটি অ্ভযর্নর্া। কদ্বতীয় কদমর্র বব্কশমষ্টযর মমধয কেল তর্যমূলি পযামর্ল, রাউন্ড ঘেকব্ল আমলাচর্া 
এব্ং কব্মর্াদর্ কব্মশষজ্ঞমদর সামর্ এিটি ওয়ার্ অ্র্ ওয়ার্ "কিে ঘেটিং" কপচ ঘসশর্। 30 
রিমিলার প্লাজায় NBCইউকর্ভাসনামলর কিংব্দেী িাযনালময়র মমধয এই অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ িরা 
হয়।  
  
অ্র্ুষ্ঠামর্র উভয় কদর্ জমু়ে ব্িারা কেমলর্ গভর্নমরর ঘসমিোকর ঘমকলসা কেমরাজা, এম্পায়ার ঘিে 
ঘেমভলপমমমন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত িকমশর্ার ও ঘপ্রকসমেন্ট-কসইও-
ঘেকজগমণত একরি গােন লার, ট্রাইমব্িা এন্টারপ্রাইমজস (Tribeca Enterprises) এর কসইও-সহ-
প্রকতষ্ঠাতা ঘজর্ ঘরামজর্র্াল, NBCইউকর্ভাসনামলর ঘজর্ামরল িাউমন্সল ও িমিাি িমপনামরশমর্র 
(Comcast Corporation) এিকজকিউটিভ ভাইস-ঘপ্রকসমেন্ট  কিিারকল কে. হযাকরস এব্ং 
NBCইউকর্ভাসনামলর ভাইস ঘপ্রকসমেন্ট োইভাকসনটি ও অ্েভুন কি সালভামদার 
ঘমমন্ডাজা। অ্কভমর্তা/ঘলখি/প্রমযাজি/পকরচালি আরতুমরা িামরা, িমমকে ঘসন্ট্রামলর অ্ল্টামর্নটিমর্া 
এব্ং ব্রে কসটি এব্ং ঘর্েকিমক্সর কহে কসকরজ র্ামিন াসএ িামজর জর্য পকরকচত, এই অ্র্ুষ্ঠামর্ ঘযাগ 
ঘদর্ তাাঁর ব্যকিগত িাকহর্ী ঘশয়ার িরার জর্য এব্ং সমি প্লােিমন জমু়ে কিভামব্ কব্মর্াদর্ প্রদার্ 
িরা যায় ঘস কব্ষময় পরামশন কদমত।  
  
ইউটিউব্ ঘিস কর্উ ইয়িন  (YouTube Space New York), জযাক্স কমকেয়া (Jax Media) এব্ং 
NBC এন্টারমেইর্মমমন্টর র্তুর্ কমকেয়া কব্মশষজ্ঞরা কশমের প্রব্ণতা কর্ময় আমলাচর্া িমরর্ এব্ং 
"পকরব্তন র্শীল কমকেয়া লযান্ডমস্কপ"(The Changing Media Landscape) পযামর্মল উদ্ভাব্র্ী এব্ং 
কব্ব্কতন ত কব্ষয়ব্স্তু সকৃষ্ট ও কব্তরণ িাঠামমার সম্পমিন  অ্েদৃন কষ্ট প্রদার্ িমরর্ কশযার্ীমদর। "আপর্ার 
গে ঘশার্ার্" পযামর্মল পরুস্কার প্রাপ্ত অ্কভমর্তা/প্রমযাজি/ঘলখি/পকরচালি ওমতাজা আকব্ে এব্ং 
ঘমকলসা হাইইজকলপ, কযকর্ োত্রমদর কশযা ঘদওয়ার জর্য পরামশন এব্ং ব্যকিগত মজার িাকহর্ী প্রদার্ 
িমরর্, কিভামব্ তামদর িাকহর্ীগুকল একগময় কর্ময় ঘযমত হয় এব্ং কশমে প্রমব্শ িরমত হয় তা 
সম্পমিন ।  
  
অ্ংশগ্রহণিারীমদর ইউকর্ভাসনাল ির্মেন্ট ঘপ্রাোিশর্স (Universal Content Productions) 
েযাঞ্জাকরর্ এন্টারমেইর্মমন্ট (Tangerine Entertainment), আমমকরিাজ ঘরইর্মব্া কিল্ম ঘিকিভাল 
(America's Rainbow Film Festival), ওয়ার্নার হরাইজর্ TV (Warner Horizon TV), 
কেকির্া কিল্ম ঘপ্রাোিশন্স (DeFina Film Productions), ট্রাইমব্িা কিল্ম ঘিকিভাল (Tribeca 
Film Festival), েকপি িুকেওজ (Topic Studios), িমিে ওয়ািন স (Stockade Works), 
CBS িমপনামরশর্ (CBS Corporation), এজওয়ািন স িুকেওজ (Edgeworx Studios), WBTV, 
HBO, ব্ালনাকন্ট ঘপ্রাোিশন্স (Berlanti Productions), ইন্টারর্যাশার্াল পুময়মট্রা করিাল ঘহকরমেজ 
কিল্ম ঘিকিভাল (Int'l Puerto Rican Heritage Film Festival), ঘরে িাউর্ ঘপ্রাোিশর্স 
(Red Crown Productions), সকর্ কপিচাসন এন্টারমেইর্মমন্ট (Sony Pictures Entertainment) 
এব্ং ব্ুশুইি কিল্ম ঘিকিভামলর (Bushwick Film Festival) প্রমযাজি, ঘলখি, পকরচালি, 
ঘেমভলপার এব্ং একক্সকিউটিভমদর সামর্ ঘপয়ার িরা হয়। CBS এর FBI-ঘত কব্মেষি কিমির্ 
চাজামলর চকরমত্র অ্কভর্য় িরা অ্কভমর্ত্রী এব্র্ী ঘর্াময়ল এই কশমে কব্কব্ধ ির্মেন্ট কর্মনাতামদর 
গুরুে তুমল ধমর মেব্য প্রদার্ িরমত ঘযাগ ঘদর্।  



 

 

  
এই ওয়ার্-ওর্-ওয়ার্ ঘসসর্গুকলমত কশযার্ীরা তামদর গমের কপচ অ্ভযাস িমরর্ এব্ং কশমের 
ঘর্তৃব্ৃমের প্রকতকিয়া ও গঠর্মূলি সমামলাচর্া গ্রহণ িমরর্। কশে প্রকতকর্কধরা িৃকত্রমভামব্ ব্ািব্ 
জীব্মর্ কপচ িরার পকরকস্থকত ঘপশ িমরর্ এব্ং োত্রমদর তামদর গে ব্লার এব্ং তামদর কপচ িরার 
দযতা ব্া়োমত সুমযাগ িমর ঘদর্। এই "কিে ঘেটিং" কপকচং ঘসশর্ কব্কভন্ন উদীয়মার্ িমন্টন্ট 
কর্মনাতামদর প্রজমের সামর্ কব্মর্াদর্ কশমের ঘর্তামদর সংযুিও িমর।  
  
এম্পায়ার ঘেট ঘিম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
ঘপ্রবসম্বিে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া িম্বলর্, "চলকচ্চত্র এব্ং ঘেকলকভশর্ ইন্ডাকস্ট্র 
আমামদর রামজযর অ্র্নর্ীকতর এিটি গুরুেপূণন অ্ংশ, এব্ং আজমির PITCHNY ইমভন্ট অ্মর্িগুকল 
উপাময়র মমধয এিটি আমামদর কব্মর্াদর্ খাতমি সম্প্রসাকরত িরার এব্ং কশমের ঘপশাদারমদর সামর্ 
িাজ িরকে প্রকতভাব্ার্ কর্উ ইয়িন ব্াসীমদর জর্য পর্ সম্প্রসারণ িমর তামদর জর্য সুমযাগ ব্কৃি 
িরার উমেমশয।"  
  
NBCইউবর্ভাসনাম্বলর ঘজর্াম্বরল কাউম্বেল ও কমকাে কম্বপনাম্বরেম্বর্র (Comcast Corporation) 
এবিবকউটিভ ভাইস ঘপ্রবসম্বিে বকোরবল বি. হোবরস িম্বলর্, "এই ব্ের, PITCHNY আমরা এিটি 
অ্সামার্য ঘপ্রাগ্রাম বতকর িমরমে, যার মাধযমম পরব্তী প্রজমের িাকহর্ীিারমদর  কব্িকশত িরা যায়, 
এব্ং আমামদর ভাগ িমর ঘর্ওয়া ভকব্ষযমতর পকরিের্া এই অ্ংশীদাকরেমি কব্মশষ িমর অ্র্নব্হ 
িমর ঘতামল NBCইউকর্ভাসনামলর জর্য।"  
  
ট্রাইম্বিকা এোরপ্রাইম্বজর বসইও ও সহ-প্রবতষ্ঠাতা ঘজর্ ঘরাম্বজর্র্াল িম্বলর্, "PITCHNY চলকচ্চত্র 
এব্ং ঘেকলকভশমর্ র্তুর্ িেস্বর ব্াক়েময় তুলমত সাহাযয িমর, যা ট্রাইমব্িা কিল্ম ইন্সটিটিউমে 
(TFI) আমামদর কমশমর্র সামর্ সামঞ্জসযপূণন। আমরা এই ঘপ্রাগ্রামমর চতুর্ন ঘেণীর অ্ংশগ্রহণিারীমদর 
স্বাগত জার্ামত ঘপমর আর্কেত। উঠকত কশেীমদর জর্য এটি এিটি উমেখমযাগয ঘশখার সুমযাগ কপকচং 
অ্ভযাস িরার এব্ং কশমের অ্কভজ্ঞমদর ঘর্মি তামদর অ্কভজ্ঞতার ির্া ঘশার্ার জর্য।"  
  
ঘলসকব্য়ার্, ঘগ, ব্াইমসকু্সয়াল, ট্রান্সমজন্ডার, কুইয়ার (LGBTQ) অ্কধিার এব্ং কব্ব্ামহর সমতা 
কর্কশ্চত িমর, আমামদর অ্কভব্াসী সম্প্রদায়মি স্বাগত জার্ামর্া, র্ারীমদর সমতার এমজন্ডা চালু িরা 
এব্ং িমনস্থমল বব্ষমমযর কব্রুমি ল়োই িরার জর্য আইর্ পাস িমর সামাকজি র্যায়কব্চার ও 
বব্কচত্রযমি আকলের্ িরার জর্য ল়োইময় কর্উ ইয়িন  ঘিে জাকতমি ঘর্তৃে কদময় চমলমে। কর্উ ইয়িন  
রামজযর সিল সংখযাল ু সম্প্রদাময়র পময দাাঁ়োমর্ার জর্য এব্ং, বব্কচত্র, অ্েভুন কি ব্ৃকি িরার জর্য 
এই সুমযামগর প্রসার িরার উমেমশয গভর্নর কুওমমার উেরাকধিামরর উপর কভকে িমর গম়ে ঘতামল 
PITCHNY।  
  
গভর্নম্বরর কা নালম্বয়র অবেস অে ঘমাের্ বপকচার অোন্ড ঘটবলবভের্ ঘিম্বভলপম্বমে 
(Governor's Office of Motion Picture & Television Development) সম্পম্বকন   
কর্উ ইয়িন  ঘিে গভর্নসন অ্কিস অ্ি ঘমাশর্ কপিচার অ্যান্ড ঘেকলকভশর্ ঘেমভলপমমন্ট, এম্পায়ার 
ঘিে ঘেমভলপমমমন্টর (Empire State Development) এিটি কব্ভাগ, যা কিল্ম, ঘেকলকভশর্ ও 



 

 

ব্াকণকজযি প্রমযাজর্া এব্ং ঘযাগযতাসম্পন্ন ব্যময়র জর্য ঘপাি ঘপ্রাোিশর্ েযাক্স ঘিকেে অ্িার িমর 
কর্উ ইয়িন  রামজয। এই অ্কিস প্রমযাজর্ার সংস্থা এব্ং শহর এব্ং স্থার্ীয় সরিার, রাজয সংস্থা, 
রাজযব্যাপী  ঘযাগামযামগর ঘর্েওয়ািন , স্থার্ীয় চলকচ্চত্র অ্কিস এব্ং ঘপশাদার অ্ব্স্থার্ সন্ধামর্র 
স্কাউেস এব্ং পকরচালিমদর মমধয এিটি সংমযামগর মাধযম কহমসমব্ িাজ িমর। কর্উ ইয়িন  রামজয 
চলকচ্চত্রায়মর্র ব্া চলকচ্চত্র প্রমযাজর্ার এব্ং ঘপাি ঘপ্রাোিশর্ েযাক্স ঘিকেে ঘপ্রাগ্রামমর (Film 
Production and Post Production Tax Credit Programs) কব্ষময় আমরা তমর্যর জর্য, অ্র্ুগ্রহ 
িমর www.NYSFilm.com কভকজে িরুর্।  
  
NBCইউবর্ভাসনাল সম্পম্বকন   
NBCইউকর্ভাসনাল কব্মশ্বর শীষনস্থার্ীয় কমকেয়া এব্ং কব্মর্াদর্ সংস্থাগুকলর মমধয এিটি, যারা বব্কশ্বি 
ঘোতামদর িামে কব্মর্াদর্, প্রমযাজর্া, এব্ং কব্মর্াদর্, সংব্াদ এব্ং তর্য কব্পণমর্র ঘযমত্র িাজ 
িমর। NBCইউকর্ভাসনাল সংব্াদ ও কব্মর্াদর্ ঘেকলকভশর্ ঘর্েওয়ামিন র এিটি মলূযব্ার্ ঘপােন মিাকলওর, 
এিটি কপ্রকময়ার ঘমাশর্ কপিচার ঘিাম্পাকর্র, উমেখমযাগয ঘেকলকভশর্ প্রমযাজর্া িাযনিম, এিটি 
ঘর্তৃস্থার্ীয় ঘেকলকভশর্ ঘিশর্ গ্রুপ, কব্শ্বখযাত কর্ম পািন  এব্ং ঘর্তৃস্থার্ীয় ইন্টারমর্ে কভকেি 
ব্যব্সার এিটি সুইমের মাকলি এব্ং পকরচালি। NBCইউকর্ভাসনাল িমিাি িমপনামরশমর্র এিটি 
সহায়ি প্রকতষ্ঠার্।  
  
ট্রাইম্বিকা বেল্ম ইেটিটিউট সম্পম্বকন   
ট্রাইমব্িা কিল্ম ইন্সটিটিউে এিটি কর্উ ইয়িন  কভকেি অ্লাভজর্ি সংস্থা যা রব্ােন  কে কর্মরা, ঘজর্ 
ঘরামজর্র্াল, এব্ং ঘিগ হযােিি 9/11 পর প্রকতষ্ঠা িমরর্, এিটি সম্প্রদায়মি চলকচ্চমত্রর যমতার 
মাধযমম এিকত্রত িরার এিটি উপায় কহমসমব্। আজ, TFI আমমকরিা জমু়ে এব্ং কব্শ্বব্যাপী িাজ 
িমর যামত চলকচ্চত্র কর্মনাতা এব্ং স্রষ্টারা তামদর িাকহর্ী ব্লার জর্য, দশনিমদর সামর্ সংমযাগ স্থাপর্ 
িরার জর্য এব্ং সমৃি ঘপশা গম়ে ঘতালার জর্য প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম ও সংস্থামর্র র্াগাল পার্। 
আমরা এই সব্ িকর িাকহর্ীিারমদর ঘসব্া প্রদার্ িরার জর্য যামত প্রমব্শাকধিার, এক্সমপাজার, 
এব্ং ঘেিসইতার ঘয প্রকতব্ন্ধিতা আমে তা ভাঙা যায়, যা আমস প্রকতকর্কধে এব্ং যমতার 
ভারসামযহীর্তা ঘর্মি। তর্যকচত্র, কিমপ্টে, এব্ং ইমাকসনভ কমকেয়ামত িাজ িমর TFI প্রকত ব্ের 
225-এরও ঘব্কশ িাকহর্ীিারমি সাহাযয িমর অ্র্ুদার্, ঘমন্টরকশপ, লযাব্, এব্ং িমনশালার মাধযমম 
যার মূলয 2.25 কমকলয়র্ মাকিন র্ েলার। TFI সিমন্ধ আমরা তমর্যর জর্য অ্র্ুগ্রহ িমর 
ঘদখুর্ http://www.tfiny.org।  
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