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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2019 এর কোবর গোম্বি স্কলারবেপ প্প্রাগ্রাম্বমর (CAREY GABAY SCHOLARSHIP
PROGRAM) জর্ে আম্বিদর্ গ্রহণ শুরু, এই প্ াষণা কম্বরম্বের্

স্কলারবেপ প্প্রাগ্রামটি িবিত পশ্চাদপম্বের পাাঁচটি অসাধারণ প্েে অফ বর্উ ইয়কন (State
University of New York, SUNY) োত্রম্বদর পূণন িৃবি প্রদার্ করম্বি - এখাম্বর্ আম্বিদর্ করুর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট ইউনর্ভানসনটি এখর্ কযানর
গযামে ঘমমমানরয়াল স্কলারনিমের (Carey Gabay Memorial Scholarship) জর্য 2019 সামলর
আমেদর্ গ্রহণ করমে। এই স্কলারনিেটি, ো এখর্ চতু র্ন েমষন, কযানর গযামেমক সম্মার্ জার্ায়, নেনর্
একজর্ অ্যাটনর্ন এেং সরকানর কমনচারী, 2015 সামল েন্দুক সঙ্ক্রান্ত নহংসাত্মক টর্ার নিকার হময়
োর মৃতযয হময়নেল। এই ঘরাগ্রামটি োাঁচটি অ্নভমুখী SUNY োত্রমদর েযণন েৃনি রদার্ কমর োরা
সামানজক র্যায়নেচার, ঘর্তৃ ত্ব ও েরামমিনর ঘেমত্র কযানরর অ্নিকারেদ্ধতার রনতভয এেং
অ্র্ননর্নতকভামে দযেনল েশ্চাদেট ঘর্মক আসা সমেও নিোগতভামে সফলতার েযনিগত কানহর্ীর
উদাহরণ স্থাের্ কমর।
"কযানর জর্সাধারমণর ঘসোয় তার জীের্মক উৎসগন কমরনেমলর্, অ্র্যমদর স্বার্নমক নর্মজর আমগ
ঘরমখনেমলর্ এেং সেনদা নর্মজর সমামজ ও তার োইমর রভাে ঘফলার ঘচষ্টা কমরনেমলর্", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই েৃনিটি কযানর ো নকেু র রনতনর্নধত্ব করত তা গনেনতভামে সম্মার্ কমর, এেং
তার উিরানধকার রনতটি োমত্রর মাধযমম চলমত র্াকমে োমদর স্বপ্ন সফল করার জর্য এই ঘরাগ্রামমর
সাহামেয েমতারাপ্ত করা হমে।"
"আমরা কযানর গযামেমক স্মরণ কনর কযানর গযামে ঘমমমানরয়াল স্কলারনিমের চতু র্ন রাউমের সাহামেয,
নেনর্ রনতদার্ নদমত এেং অ্র্যমদর সাহােয করমত নর্মজর জীের্ উতসগন কমরনেমলর্", প্লম্বের্োন্ট
গভর্ন র কোবি প্হাচু ল িম্বলর্। "এই েৃনিটি োত্রমদর একটি সাশ্রয়ী মযমলযর, গুণমার্ সহ নিোর
অ্যামেস নর্নশ্চত করার জর্য আমামদর রমচষ্টার অ্ংি। আমরা নর্উ ইয়কন োসীমদর ফলরসয কমনজীের্
অ্নতোনহত করমত এেং ভনেষযমত সাফলয অ্জনমর্র জর্য রময়াজর্ীয় সংস্থার্গুনল নর্নশ্চত করমত
অ্নিকারেদ্ধ।"
SUNY-র চোম্বেলর বিবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "অ্সুনেধােুি েশ্চাদেট ঘর্মক আসা োত্রমদর
উচ্চমামর্র নিোর সুমোগ রদার্ করা হমে SUNY-র মযল মার্গুনলর অ্ংি। কযানর গযামের নিো,
জর্মসো ও সামানজক র্যায়নেচামরর অ্সাধারণ উিরানধকার অ্েযাহত রাখার জর্য এই েৃনিটি উেলব্ধ
করমত ঘেমর আমরা সোই অ্তযন্ত গনেনত।"

কযানর সেনজর্ীর্ আোসমর্ েসোস কমর এেং ব্রঙ্কমস োেনলক স্কু মল েমে েে হময়নেমলর্। একটি
সফল উচ্চ নেদযালময়র নিোজীের্ অ্নতোনহত করার েমর, নতনর্ হাভন ার্ন নেশ্বনেদযালয় (Harvard
University) এেং হাভন ার্ন ল স্কু ল (Harvard Law School) ঘর্মক স্নাতক হর্। জর্সাধারমণর
ঘসোয় এেং আমিোমির মার্ুষমদর রনতদার্ ঘদওয়ার দী নকালীর্ অ্নিকারেদ্ধতা তার, এেং হাভন ার্ন
নেশ্বনেদযালময় নতনর্ রাক-স্নাতক োত্র সংগঠমর্র সভােনত হময়নেমলর্। তাাঁর কমনজীেমর্ নতনর্ সরকানর
চাকনরমত নর্রলসভামে কাজ কমরনেমলর্, রর্মম গভর্নর কুওমমার সহকারী উেমদষ্টা নহমসমে এেং েমর
এম্পায়ার ঘেট ঘর্মভলেমমন্ট কমেনামরিমর্র (Empire State Development Corporation) রর্ম
উে-উেমদষ্টা নহমসমে কাজ কমরনেমলর্।
োনষনক কযানর গযামে ঘমমমানরয়াল স্কলারনিে 2019-20 স্কু ল েমষন শুরু হওয়া চার েেমরর SUNY
কমলমজ উেনস্থত হওয়ার জর্য োাঁচজর্ োত্রমক েযণন েৃনি রদার্ করমে। এই েৃনিগুনল টিউির্, রুম
এেং র্াকার খরচ, কমলজ নফ, েই এেং সরেরাহ, এেং েনরেহর্ এেং েযনিগত খরচ সহ
উেনস্থনতর সকল খরচ েহর্ হমে। আমেদর্েত্রগুনল এখামর্ োওয়া োমে এেং 30 জুর্, 2019
তানরমখর মমধয জমা নদমত হমে।
এই ঘরাগ্রামমর অ্ধীমর্ এটি েুরষ্কামরর চতু র্ন েের, েযমেন োত্রমদর 2018, 2017 এেং 2016 সামল
এই েৃনি রদার্ করা হময়মে।
###

অ্নতনরি তর্য ঘেমত ঘদখুর্ www.governor.ny.gov
নর্উ ইয়কন ঘেট | এনেনকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সােস্ক্রাইে করুর্

