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গভর্নর কুওম্বমা এই ছুটির মমৌসুম্বম মেট জমু্বে 5,600টিরও মিবে মেলর্া, মকাট এিং সু্কল সাপ্লাই 
বিতরণ করার ম াষণা কম্বরর্  

  
মেলর্া, মকাট এিং সু্কল সাপ্লাইগুবল বিল্ম গুড/ডু গুড মেচ্ছাম্বসিকম্বের দ্বারা সংগৃহীত 

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট জমুে অ্র্ুষ্ঠিত ছুটির স্টেলর্া, স্ট াট এবং সু্কল সাপ্লাই 
ষ্ঠিষ্ঠিষ্ঠবউশর্ এর ফলাফল স্ট াষণা  মরমছর্। গভর্নমরর প্রশাসষ্ঠর্  সদসযগণ 15টি প্রষ্ঠতিামর্ 
আম াষ্ঠজত স্টেচ্ছামসব  অ্র্ুিামর্ অ্ংশগ্রহণ  মরর্  ষ্ঠমউষ্ঠর্টির প্রম াজমর্র উপর ষ্ঠভষ্ঠি  মর 
5,600টি স্টেলর্া, স্ট াট ও সু্কল সাপ্লাই ষ্ঠবতরণ  মরর্। আমমষ্ঠর ার স্টপ্রাষ্ঠিউসাসন ষ্ঠগমের 
স্টেচ্ছামসব গণ পর পর চতুর্ন বছমরর ষ্ঠফল্ম গুি / িু গুি স্টপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম অ্র্ুদার্ সংগ্রহ এবং 
বাছাইম  অ্ংশ ষ্ঠর্ম ষ্ঠছমলর্।  
  
"ষ্ঠর্উ ই ম ন র অ্ষ্ঠধ্বাসীরা যামদর সবমচম  স্টবষ্ঠশ অ্ভাব তামদর সাহাযয  রার স্টচতর্া  ষ্ঠবশ্বাসী এবং 
ষ্ঠর্উ ই  ন  জমুে ষ্ঠশশুমদর স্টেলর্া, স্ট াট এবং সু্কল সাপ্লাই ষ্ঠবতরণ  রার এই দদুন ান্ত ঔষ্ঠতহয অ্বযাহত 
রােমত স্টপমর আষ্ঠম গষ্ঠবনত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বছমরর অ্ভাবর্ী   টর্া  যারা দার্ ও 
অ্ংশগ্রহণ  মরমছর্ তামদর  ামছ আষ্ঠম  ৃতজ্ঞ-তামদর সহা তা  আমরা এই ছুটির স্টমৌসুমম অ্মর্  
পষ্ঠরবারম  এ টু বােষ্ঠত আমলা ও আর্ন্দ এমর্ ষ্ঠদমত স্টপমরষ্ঠছলাম।"  
  
স্টবশ  ম  টি রাষ্ট্রী  সংস্থা ও প্রষ্ঠতিার্ র্তুর্ অ্র্াবৃত স্টেলর্া, স্ট াট এবং সু্কল সাপ্লাই সংগ্রহ 
 মরমছ, যা বযবসাষ্ঠ   প্রষ্ঠতিার্ এবং বযষ্ঠি  তৃন   প্রদার্  রা হম মছ এবং স্টসগুমলাম  স্টেট জমুে 
ড্রপ অ্ফ স্টলাম শমর্ বম  এমর্মছ। ষ্ঠবতরমণর অ্র্িুামর্র আমগ সংগঠর্গুমলা ছুটির ষ্ঠদমর্র পাটিন গুমলা 
স্টর্ম ও দার্ সংগ্রহ  মরমছ। অ্র্যার্য সংস্থার সহা তা  দয অ্ষ্ঠফস অ্ব স্টজর্ামরল সাষ্ঠভন মসস ও 
ষ্ঠিপাটন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটন শর্, ষ্ঠর্উ ই  ন  জমুে ষ্ঠবতরমণর স্থার্সমূমহ 5,600 সামগ্রী ষ্ঠবতরণ  মর।  
  
ষ্ঠর্উ ই  ন  ষ্ঠভষ্ঠি  স্টবশ  ম  টি টিষ্ঠভ ষ্ঠসষ্ঠরজ ও স্টপ্রাষ্ঠিউসাসন ষ্ঠগে আমমষ্ঠর ার সদসযরা অ্র্ুদার্ 
সংগ্রমহর জর্য সাউন্ডমেমজ ড্রপ অ্ব বক্স স্থাপর্  মর, যার মমধ্য রম মছ:  

• অ্লমমাে ফযাষ্ঠমষ্ঠল  
• ষ্ঠিষ্ঠ র্সর্  
• স্টফিামরল ইর্মভষ্ঠেমগশর্ বুযমরা: স্টমাে ও ামন্টি  



• দয ষ্ঠগমেি এইজ  
• গি স্টেমন্ডি ষ্ঠম  
• হাই স্টমইর্মটর্যান্স  
• ইগু ার্া  
• আইর্ ও শৃঙ্খলা: এসষ্ঠভইউ  
• লাভ লাইফ  
• স্টমষ্ঠর্মফে  
• পাও ার বু  II: স্ট াে  
• ষ্ঠসমসম ষ্ঠিট  
• টষ্ঠম  

  
চা র্া স্টজর্ামরল স্টচম্বার অ্ব  মামসনর স্টেচ্ছামসবীগণ গভর্নর হষ্ঠলমি ড্রাইমভর জর্য অ্র্ুদার্ সংগ্রহ 
এবং বাছাই  রার স্টেমে অ্ংশগ্রহণ  মরষ্ঠছল - টার্া দইু বছর স্টযোমর্ চযান্ডলার ষ্ঠগলবাটন  
 ষ্ঠমউষ্ঠর্টি  মলজ (Chandler Gilbert Community College,CGCC) অ্ংশ ষ্ঠর্ম মছ।  
  
প্রষ্ঠতটি অ্ঞ্চমল ষ্ঠবতরণ  রা স্টেলর্া, স্ট াট এবং সু্কল সাপ্লাইম র স্টমাট সংেযা:  
  
  

অঞ্চল  মেলর্া, মকাট এিং সু্কল সাপ্লাই  
 যাষ্ঠপটাল ষ্ঠরষ্ঠজ র্  591  
স্টসন্ট্রাল ষ্ঠর্উ ই  ন   586  
ষ্ঠফঙ্গার স্টল স  344  

ষ্ঠমি-হািসর্ ভযাষ্ঠল  307  
স্টমাহ  ভযাষ্ঠল  276  

ষ্ঠর্উ ই  ন  ষ্ঠসটি এবং লং আইলযান্ড  2,320  
র্র্ন  াষ্ঠন্ট্র  527  

সাউদার্ন টি ার  264  
পষ্ঠিম ষ্ঠর্উই  ন   419  

TOTAL  5,634  
  
  
ষ্ঠফল্ম গুি / িু গুি হল জাষ্ঠতর প্রর্ম এবং এ মাে স্টেট সর ার- তৃন   সংগঠিত  ষ্ঠমউষ্ঠর্টি 
অ্র্ুদার্ স্টপ্রাগ্রাম, যা ষ্ঠ র্া ষ্ঠবমশষভামব চলষ্ঠিে ও স্টটষ্ঠলষ্ঠভশর্ ষ্ঠশমের উপমযাগী  মর ততষ্ঠর  রা 
হম মছ। গভর্নর অ্ষ্ঠফস অ্ব স্টমাশর্ ষ্ঠপ চার অ্যান্ড স্টটষ্ঠলষ্ঠভশর্ স্টিভলপমমমন্টর (Governor's Office 
for Motion Picture and Television Development) এবং দযা ষ্ঠর্উ ই  ন  স্টেট  ষ্ঠমশর্ অ্র্ 
র্যাশর্াল অ্যান্ড  ষ্ঠমউষ্ঠর্টি সাষ্ঠভন মসর (New York State Commission on National and 



Community Service) মধ্য ার এই স্টযৌর্ অ্ংশীদাষ্ঠরত্ব, চলষ্ঠিে ও স্টটষ্ঠলষ্ঠভশর্ স্টপ্রািা শর্ম  
 ষ্ঠমউষ্ঠর্টির অ্লাভজর্  প্রষ্ঠতিামর্র জর্য স্টেচ্ছামসব  ষ্ঠহমসমব  াজ  রমত উৎসাষ্ঠহত  মর ও 
আর্ুিাষ্ঠর্  সুমযাগ ততষ্ঠর  মর স্টদ , স্টযোমর্ তারা চলষ্ঠিে ততষ্ঠর  মর এবং অ্র্ননর্ষ্ঠত  সষু্ঠবধ্ার 
বাইমরও স্টপ্রািা শর্ ষ্ঠর্উ ই  ন  স্টেমটর জর্য স্টয সুষ্ঠবধ্া ষ্ঠর্ম  আমস তা প্রসার  মর।  
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