
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2019 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 13 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িেম্বয় স্কেম্বর্কটাবড বিবডিংম্বয় িালক-িাবলকাম্বের জর্ে 
র্তুর্ ক্লাম্বির (BOYS & GIRLS CLUBS OF SCHENECTADY, BGCS) আর্ুষ্ঠাবর্ক উম্ববাধর্ 

স্ক াষণা কম্বরর্ 
  

র্তুর্ অতোধুবর্ক সুবিধা েহম্বরর 12,000 এরও স্কিবে বেশুম্বের স্কসিা প্রোর্ করম্বি 
  

 স্কেম্বর্কটাবডর হোবমল্টর্ বহল এিিং মন্ট বিজোন্ট এলাকায় চলমার্ পরু্রুজ্জীবিতকরণ প্রম্বচষ্টা ও 
স্কেট বিবর্ম্বয়াগম্বক প্রকল্পটি পণূন কম্বর 

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্কেমর্কটাডিমে 13 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার মূমিযর অ্েযাধুডর্ক 
অ্যািিাইর্ রাইট গ্রাহাম বময়জ এন্ড গািনস ক্লামবর আর্ুষ্ঠাডর্ক উমবাধর্ স্ক াষণা কমরর্। র্েুর্ এই 
ফ্যাডসডি্টির মাধযমম স্কেমর্কটাডি কাউডির শীষনস্থার্ীয় যুব সংগঠর্মক োমের স্কসবা সম্প্রসারণ করমে 
পারমব এবং প্রডেডের্ 300 এর স্কবডশ ডশশু ও ডকমশারমের জর্য আগমমর্র ফ্মি দের্ডির্ উপডস্থডে 
ডের্গুণ করার সুমযাগ পামব।  
  
"আমরা স্কযমর্ আমামের িাউর্টাউর্ এিাকাগুমিামে আবাডসক এবং বাডণডজযক ডবডর্ময়াগ অ্বযাহে 
স্করমেডি, স্কেমডর্ ডশশুমের একটি উজ্জ্বি ভডবষযে গমে েুিমে োমেরমক প্রময়াজর্ীয় সহায়ক, 
পৃষ্ঠমপাষক পডরমবশ প্রোর্ করমে র্েুর্ উপায় সর্াক্ত করাও সমার্ভামব গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্েুর্ বািক-বাডিকা ক্লাব এই কাজটি করমব - এটি স্থার্ীয় পডরবারগুমিামক একটি 
ডর্রাপে, আমমােপূণন এবং উদ্দীপর্াপূণন স্থার্ প্রোর্ করমব যের্ োরা েুমি বা কমনস্থমি থাকমব র্া।" 
  
"স্কেমর্কটাডির মি ডিজযাি ও হযাডমল্টর্ ডহি এিাকায় র্েুর্ বািক-বাডিকা ক্লামবর উমবাধর্ এই 
এিাকার ডশশু ও পডরবামরর জর্য একটি গুরুত্বপূণন পডরবেন র্মূিক উমেযাগ," স্কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর 
কোবি স্কহাচুল িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি সরকাডর-স্কবসরকাডর অ্ংশীোডরমত্বর গুরুত্ব এবং স্কেট বযাপী 
কডমউডর্টিগুমিার অ্থননর্ডেক উন্নয়র্ ত্বরাডিে করমে সহায়ো প্রোর্ এবং জীবর্যাত্রার মার্ বাোমে 
একটি গুরুত্বপূণন উোহরণ। 13 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার মূমিযর এই ফ্যাডসডিটি উমেেমযাগযভামব স্কসবা 
গ্রহীো ডশশুমের সংেযা বৃডি কমর এবং একটি পূণন আকৃডের বামেটবি স্ককাটন , উচ্চ প্রযুডক্তসম্পন্ন 
স্কেিার কক্ষ, এবং পারফ্রমমন্স ডথময়টারসহ অ্েযাধুডর্ক সুমযাগ-সুডবধা প্রোর্ কমর। অ্বযাহে বৃডি 
এবং সাফ্িয ডর্ডিে করমে সহায়ো করমে শহমরর এিাকা ও িাউর্টাউমর্ অ্র্যার্য স্কেট 
ডবডর্ময়াগগুমিামক এ ডবডর্ময়াগ পূণন কমর।" 



 

 

  
মিডিজযাি ডমিি েুি এবং মি ডিজযাি ও হযাডমল্টর্ ডহি উভয় এিাকার স্ককাি স্ক েঁমষ অ্বডস্থে 
ডিজযাি ভযািী ইডিমমিাডরর মমধয স্ককৌশিগেভামব অ্বডস্থে স্কেমর্কটাডির এই র্েুর্ বািক-বাডিকা 
ক্লামবর মমধয রময়মি, আমি 4,000 বগনফু্মটর ডকমশার স্ককন্দ্র; একটি বাডণডজযক ডশক্ষণ রান্না র; স্কগম 
এবং স্কপ্রাগ্রামমর জর্য পৃথক কক্ষ, প্রযুডক্ত স্ককন্দ্র; ব্লীচার ডেময় গঠিে একটি ডজমমর্ডসয়াম যা ডের্টি 
পৃথক বযায়ামাগামর ভাগ করা যায়; আর প্রকটরস ডথময়টামরর সমে অ্ংশীোডরমত্ব ডিজাইর্ করা 
একটি পারফ্রমযান্স ডথময়টার। 
  
র্েুর্ এই ফ্যাডসডিটিমে কমীরা প্রডেডের্ 300 এর স্কবডশ ডশশুমক ডর্ময় কাজ করমে পারমবর্, যা 
স্কেইগ ডিমটর সামবক স্কিমি-স্কমময়মের ক্লাব ফ্যাডসডিটির প্রায় ডের্ গুণ। হযাডমল্টর্ ডহি-এর পূবনবেী 
অ্বস্থার্ স্কেমর্কটাডি এিাকার েরুণমের প্রময়াজর্ীয়ো ও চাডহোর সমে োি ডমডিময় চিমে অ্ক্ষম 
ডিি। এই ক্লাব প্রবডৃি, সসু্থো ও সাডবনক স্বামস্থয সহায়ো করমে প্রডে বির 96,000 এরও স্কবডশ 
পুডিকর োবার ও হািকা োবার প্রোর্ কমর স্থার্ীয় ডশক্ষাথীমের উন্নয়র্ ও কিযামণও গুরুত্বপূণন 
ভূডমকা পাির্ করমব। 
  
13 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার প্রকমল্পর জর্য অ্থনায়মর্ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মি স্কহামস এন্ড কডমউডর্টি 
ডরডর্উয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) এর কডমউডর্টি ইর্মভেমমি ফ্ান্ড স্কথমক 
3 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার এবং 2.4 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার ইকুইটি যা ডর্উ মামকন ট টযাক্স স্কেডিট 
বরাদ্দ স্কথমক এম্পায়ার স্কেট স্কিমভিপমমি (Empire State Development, ESD) এবং কডমউডর্টি 
ডবল্ডাসন (The Community Builders) স্কথমক উপাডজন ে হমব। বযডক্তগে, প্রডেষ্ঠা ও করমপামরশমর্র 
উোর অ্র্ুোমর্র মাধযমম অ্ডেডরক্ত 7.8 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার সংগ্রহ করা হময়মি।  
  
বর্উ ইয়কন  স্কেট স্কহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল-এর কবমের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস 
িম্বলর্, "ডের্জর্ স্কিাট স্কিমিমমময় রময়মি একজর্ কমনজীবী মা ডহমসমব আডম জাডর্ স্কয, এই 
চমৎকার র্েুর্ ফ্যাডসডিটি বাপযামরি ও স্কসবাকারী এবং 300 এর স্কবডশ স্কসসব ডশশু যারা ডশেমে 
ও স্কেিমে প্রডেডের্ এই েরজা ডেময় চিামফ্রা করমব োমের কামি কেটা মিূযবার্ হমব। এই 
স্ককন্দ্রীয় কডমউডর্টি সম্পে যা হযাডমল্টর্ ডহি এবং স্কেমর্কটাডি জমুে পডরবারগুমিার জীবর্যাত্রার 
মার্ বৃডি করমব, োমে 3 ডমডিয়র্ মাডকন র্ িিার ডবডর্ময়াগ কমর HCR গডবনে। পডরবার, সন্তার্ 
এবং োমের ভডবষযমের প্রডে গভর্নর কুওমমার অ্েীকার এই ভবমর্ রূপাডয়ে হময়মি এবং আমরা 
কৃেজ্ঞ স্কয, অ্মর্ক কডমউডর্টি অ্ংশীোর আমামের েশনমর্র অ্র্ুসরণ কমরর্ এবং এই স্বপ্নমক সডেয 
করার জর্য অ্কােমর ডবডর্ময়াগ কমরমির্।" 
  
ESD-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং সভাপবত ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক স্কজ. 
গাটন লার িম্বলর্, "স্কেমর্কটাডির প্রকমল্পর এই রূপান্তরমূিক বািক-বাডিকা ক্লাব, যা অ্েযাবশযক 
সহায়ো স্কসবার পাশাপাডশ একটি ডর্ভন রমযাগয ডর্রাপে জায়গা প্রোর্ করমব এবং স্কেমর্কটাডি 
কাউডির েরুণমের ভডবষযমের জর্য একটি ডবডর্ময়াগ, োমে সমথনর্ করমে স্কপমর আমরা গডবনে।" 
  



 

 

স্কেম্বর্কটাবড েহম্বরর স্কময়র গোবর মোককাবিন িম্বলর্, "এই অ্েযাধুডর্ক সডুবধা হযাডমল্টর্ ডহি ও 
মি ডিজযাি এিাকায় আমামের েরুণমের জর্য একটি রূপান্তরমূিক ডবডর্ময়াগ। আমামের 
কডমউডর্টির এই অ্পডরহাযন সম্পমের প্রডে অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন সমথনমর্র জর্য আডম গভর্নর কুওমমা 
এবং কডমশর্ার ডভসর্াউসকাসমক ধর্যবাে জার্াই।" 
  
িম্বয়জ অোন্ড গালনস ক্লাি অি স্কেম্বর্কটাবডর বর্িনাহী পবরচালক স্কের্ িারবগ িম্বলর্, "এই 
ফ্যাডসডিটি স্ককবিমাত্র কডমউডর্টির ডশশুমের অ্মর্ক চাডহো পূরণ করমব র্া,, বরং এমর্ এটি এমর্ 
একটি ডর্েশনর্ যা প্রকাশ কমর স্কয, অ্মর্ক মার্ুষই োমের ডর্রাপত্তা ডর্ডিে করমে এবং োমের 
জীবমর্র পণূন সম্ভাবর্ামে স্কপৌেঁমি ডেমেগভীরভামব যত্নশীি।" 
  
কবমউবর্টি বিডাম্বসনর বসবর্য়র ঊর্ধ্নতর্ প্রকল্প িেিস্থাপক স্কজবর্কা হাফ িম্বলর্, "স্কেমর্কটাডি 
শহমরর ইডেহামস েরুণমের জর্য অ্র্যেম বৃহৎ ডবডর্ময়ামগর অ্ংশ হমে স্কপমর কডমউডর্টি ডবল্ডাসন 
সম্মাডর্ে স্কবাধ করমি।" 
  
স্কেম্বর্কটাবড িম্বয়জ এন্ড গালনস ক্লাি সম্পম্বকন  
1936 সাি স্কথমক, সমামজর প্রডেটি স্কক্ষমত্রর েরুণ, ডবমশষ কমর ঝুেঁ ডকপূণন েরুণমেরমক BGCS প্রোর্ 
করমি। আট েশক পমর, সম্প্রসারণসমূহ, সামার পাকন , ডসটি অ্ব স্কেমর্কটাডির সকি সুইডমং পুি 
ও কযাম্প িাভজয় সহ 16টি স্থার্ ডমডিময় এটি স্কেমর্কটাডি কাউডির সবনবৃহৎ যুব উন্নয়র্ সংস্থা। 
এই সংগঠর্টি প্রডে বির স্কেমর্কটাডির সবমচময় েেুনশাগ্রস্ত এিাকায় প্রায় 12,000 ডশশু ও 
ডকমশারমের স্কসবা প্রোর্ কমর। 
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