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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল াবরম্বকর্ আইডার অিবেষ্াাংম্বের দ্বারা সৃষ্ ির্োয় ক্ষবিগ্রস্ত
পবরিারগুবলম্বক 500 ম্োম্বেস দার্ করার জর্ে ম্োম্বেস ফাম্,ন ইর্কম্বপাম্বরের্,
ন
োবিট্োট্ ফর ব উম্োবর্টট্ বর্উ ইয়কন বসটট্ এিাং ওম্বয়স্টম্বচস্টার কাউবি এিাং বর্উ
ইয়কন হস্টম্বট্র ম্ম্বযে অাংেীদাবরম্বের হ াষণা বদম্বয়ম্বের্

ঐবি াবসক ির্োয় জজবর্সপত্র ারাম্বর্া পবরিারগুবলম্বক 500 ম্োম্বেস দার্ করা ম্বি।
েবি পাওয়া যাম্বি এখানে
গভেরন ক্যাথি হ াচুল আজনক্ হ াষণা ক্নরনেে হে ম্যানেস ফাম্, ন ইেক্ন্ানরশে
ন
(Mattress
Firm, Inc.), যাথিট্যাট্ ফর থ উম্যাথেটট্ থেউ ইয়ক্ন থসটট্ (Habitat for Humanity New York
City) এিং ওনয়স্টনচস্টার ক্াউথি ক্ুইনে 1 হসনেম্বনরর াথরনক্ে আইডার অিথশষ্াংনশর দ্বারা
সৃষ্ িেযায় ক্ষথিগ্রস্ত ্থরিারগুথলনক্ 500 ম্যানেস দাে ক্রার জেয থেউ ইয়ক্ন হস্টনট্র
অংশীদাথরত্ব ক্নরনে।
"থেউ ইয়ক্নিাসীরা প্রিল িষনণর
ন
ম্ারাত্মক্ হেউ এিং ঐথি াথসক্ িেযার ম্ুনখাম্ুথখ য় হে রানি
আইডা ডাউেনস্টট্ অঞ্চনল আ াি ানে, োর ফনল িহু ম্ােুষ ুম্ হিনক্ উনে হদখনি ্াে হে
িানদর সম্পনদর অনেক্থক্েুই হভনস থগনয়নে িা ধ্বংস নয় থগনয়নে," গভর্রন হ াচুল
িম্বলর্।"থক্ন্তু সি সম্নয়র ম্িই িারা িানদর প্রথিনিশীনদর ্থরষ্কার, ্ুেথেম্ন াণ
ন এিং জীিে
্ুেরুদ্ধানর স ায়িা ক্নরনে। এিং এখে, ম্যানেস ফাম্ এিং
ন
যাথিট্যাট্ ফর থ উম্যাথেটট্ NY এর
িদােযিায় আম্রা অনেক্ থক্েু ারানো ম্ােুষনদর থক্েুট্া আশা থদনি ্ারথে - িানদর ম্ািা
রাখার জেয এক্টট্ েিু ে ম্যানেস।"
ক্ুইনের ইস্ট এল্ম াস্টন এলাক্ার ফাস্টন িযা্টট্স্ট চানচন িুধিার এিং িৃ স্পথিিার ম্যানেসগুথল
থিিরণ ক্রা য়।
ম্োম্বেস ফাম্ নইর্কম্বপাম্বরেম্বর্র
ন
সভাপবি এিাং প্রযার্ বর্িান ী কম্কিন
ন
া (CEO) জর্ এক
িম্বলর্, "ম্যানেস ফানম্ আম্ানদর
ন
সংস্কৃথির অংশ ল হৃদয় এিং ম্ােিিার সানি হেিৃত্ব
হদওয়া। িাই আম্রা হেখানে িসিাস ক্থর এিং ক্াজ ক্থর হসখাঙ্কার সম্প্রদানয় থিথেনয়াগ ক্রার
জেয আম্রা িদ্ধ্থরক্র। অভািী থেউ ইয়ক্নিাসীনদর ম্নধয 500 ম্যানেস দাে ক্রার ম্াধযনম্
িানদর ক্নষ্র সাম্ােয এক্ট্া অংশ হিনক্ উত্তরনণ সা ােয ক্রনি ্ারা সম্মানের থিষয়। আম্রা
রানির ভানলা ুনম্র গুরুত্ব িুঝি, থিনশষ ক্নর এম্ে ক্নষ্র সম্নয়।"

োবিট্োট্ ফর ব উম্োবর্টট্ বর্উ ইয়কন বসটট্ এিাং ওম্বয়স্টম্বচস্টার কাউবির CEO কোম্বরর্
হ কক্স িম্বলর্, "িনের ক্ষয়ক্ষথির হগা্ে খরচ, হেম্ে ম্যানেস স উচ্চ ম্ূনলযর গৃ স্থাথল
সরঞ্জাম্ প্রথিস্থা্ে, প্রায়ই দুনোনগর
ন
ম্ুনখাম্ুথখ ওয়া ম্ােুষগুনলার উ্নর অথিথরক্ত দুঝিন্তা
আনরা্ ক্নর। গভেরন হ াচুল এিং থসটট্, হস্টট্ এিং হফডানরল ্োনয়
ন আম্ানদর অংশীদারনদর
সানি ক্াজ ক্নর আম্ানদর প্রথিনিশীনদর থক্েুট্া স্বঝস্ত থদনি আম্ানদর দাথয়ত্ব ্ালে ক্রনি
হ্নর আম্রা সম্মাথেি। আম্রা হেভানিই সা ােয ক্রনি ্াথর ো হক্ে, হসভানি হসিা ক্রনি
হ্নর আেঝিি।"
কুইন্স িম্বরার হপ্রবসম্বডি হডাম্বর্াভার্ বরচাডনস িম্বলর্, "ক্ুইে িনরানি আম্রা এনক্
অ্রনক্ সা ােয ক্থর, এিং ক্ুইনে আইডার দ্বারা ক্ষথিগ্রস্ত ্থরিারগুথলর জেয 500 ম্যানেনসর
িযিস্থা ক্রার জেয আম্রা গভেরন হ াচুল, ম্যানেস ফাম্ এিং
ন
যাথিট্যাট্ ফর থ উম্যাথেটট্ NYC
এিং ওনয়স্টনচস্টানরর ক্ানে গভীরভানি ক্ৃিজ্ঞ। আইডার থিধ্বংসী িেযার ্র অনেক্
িাথসিারা অভানি রনয়নেে, িাই এই দুনোনগর
ন
্র আম্ানদর ্থরিারগুথল োনি ্ুেরুদ্ধার
ক্রনি ্ানর িা থেঝিি ক্রনি আম্ার অথফস সক্ল প্রনচষ্া ক্রনি।"
গভেরন ক্যাথি হ াচুল হসনেম্বর 6 িাথরনখ হ াষণা ক্নরনেে হে হপ্রথসনডি িাইনডে এক্টট্
ত্বরাথিি প্রধাে দুনোনগর
ন
হ াষণা অেুনম্াদে ক্নরনেে ো স্থােীয় সরক্ার এিং থেউ
ইয়ক্নিাসীনদর জেয হফডানরল আথিক্
ন ত্রাণ প্রদাে ক্রনি স ায়িা ক্রনি এিং াথরনক্ে
আইডার অিথশষ্াংনশর ক্ারনণ সৃষ্ িেযার ফনল ওয়া ক্ষথি হিনক্ ্ুেরুদ্ধার ক্রনে এম্ে
হোগয থেউ ইয়ক্নিাসীনদর জেয িযঝক্তগি ও সরক্াথর স ায়িা প্রদাে ক্রনি। স্বিন্ত্র ও সরক্াথর
স ায়িার হ াষণার আওিায় িাক্া ক্াউথিগুথলর ম্নধয রনয়নে: ব্রঙ্কস, ক্ুইে, থক্ংস, থরচম্ন্ড
এিং ওনয়স্টনচস্টার। এই সম্নয়, থেউ ইয়ক্ন ক্াউথি হক্িল সরক্াথর স ায়িার জেয অন্তভুক্ত
ন
নয়নে। থেউ ইয়ক্নিাসীরা োনি িানদর প্রনয়াজেীয় অথিথরক্ত ত্রাণ ্াে িা থেঝিি ক্রনি
গভেরন হফডারল এম্ানজনঝে ম্যানেজনম্ি এনজঝে (Federal Emergency Management
Agency, FEMA) এিং হফডানরল, রাজয এিং স্থােীয় অংশীদারনদর সানি ক্াজ ক্রা চাথলনয়
োনিে। হে থেউ ইয়ক্নিাসীরা িাস্তুচুযি নয়নেে, োনদর ম্নধয আনে থিম্া ীে ্থরিারগুথল, িারা
আিাসে স ায়িার জেয ি থিনলর জেয হোগয নিে, এিং িার সানি সংক্ট্ক্ালীে ্রাম্শ, ন
হিক্ারত্ব স ায়িা, িাথের হম্রাম্ি এিং আইথে ্থরনষিা জেযও হোগয নিে।
ম্োম্বেস ফাম্,ন ইর্কম্বপাম্বরের্
ন
সম্পম্বকন
ম্যানেস ফাম্, ন ইেক্ন্ানরশে
ন
90 িেনরর হিথশ সম্য় ধনর িযিসা ক্রনে এিং 2,400 এর হিথশ
এলাক্ায় অিথস্থি িানদর হদাক্ােগুথল িেনর 3 থম্থলয়নের হিথশ ম্ােুষনক্ ুনম্র জেয
প্রনয়াজেীয় উ্ক্রণ সরিরা ক্রনে। ক্থম্উথেটট্গুথলনক্ হসিা ক্রনি প্রথিশ্রুথিিদ্ধ ম্যানেস
ফাম্ ফস্টার
ন
থক্ডস হপ্রাগ্রাম্ (Mattress Firm Foster Kids program) টট্নক্ট্ ট্ু ঝিম্
ফাউনন্ডশনের (Ticket to Dream Foundation) সানি অংশীদাথরনত্ব স্থােীয় ফস্টার হক্য়ার
অলাভজেক্ সংস্থার সানি অংশীদাথরত্ব ক্নরনে ফস্টার হক্য়ানর িাক্া থশশুনদর ভানলা ুনম্র
িযিস্থা ক্রার জেয, োনি িারা এক্টট্ উন্নি ভথিষযনির রূ্ থদনি ্ানর। আরও িনিযর জেয
www.mattressfirm.com হদখুে।

োবিট্োট্ ফর ব উম্োবর্টট্ বর্উ ইয়কন বসটট্ এিাং ওম্বয়স্টম্বচস্টার কাউবি সম্পম্বকন
যাথিট্যাট্ ফর থ উম্যাথেটট্ থেউ ইয়ক্ন থসটট্ এিং ওনয়স্টনচস্টার ক্াউথি ক্নোর ্থরশ্রম্ী
্থরিারগুথলর জেয সাশ্রয়ী িাথে থেম্াণ
ন এিং সংস্কার এিং সক্ল থেউ ইয়ক্নিাসীনদর সাশ্রয়ী
আিাসনের সম্সযার থিষনয় এক্ঝত্রি ক্রার ম্াধযনম্ জীিে এিং ক্থম্উথেটট্গুথলনক্ রূ্ান্তর
ক্নর। প্রথি িের াজার াজার হস্বচ্ছানসিনক্র সা ানেয যাথিট্যাট্ ফর থ উম্যাথেটট্ থেউ ইয়ক্ন
থসটট্ এিং ওনয়স্টনচস্টার অঞ্চলজুনে ্থরিারগুথলর জেয িাথে থেম্াণ
ন এিং হম্রাম্ি ক্নর।
আরও জােনি www.HabitatNYCWC.org হদখুে এিং আম্ানদর সানি হফসিুনক্ সংেুক্ত ে
অিিা ট্ুইট্ার এিং ইেস্টাগ্রানম্ @HabitatNYC_WC টেক্াোয় আম্ানদর ফনলা ক্রুে।
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