
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং হেয়র অোডােস ব্রুকবলম্বর্র ইস্ট বর্উ ইয়ম্বকন হ ৌি-িেি াম্বরর 

সাশ্রয়ী েূম্বলের আিাসর্ সুবিধা উন্নয়ম্বর্র  ুগান্তকারী হ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  

রূপান্তরেলূক প্রকল্পটি স্থায়ীভাম্বি 174টি সাশ্রয়ী েূম্বলের িাবি, গৃ  ীর্ম্বির জর্ে 169টি 

িাবি সেবলত একটি আশ্রয় এিং হসন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ 7,600 িগ নফুম্বির হিবে বরম্বিইল 

সুবিধা িম্বয় আসম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং হেয়র এথরক্ অ্যাডােস আজ হলাগার্ ফাউন্টের্ (Logan Fountain)-

এর যুগান্তক্ারী হ াষণা থিন্টয়ন্টের্ হযটি এক্টি হযৌি-বযব ান্টরর প্রক্ল্প 2016 ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন 

থরন্টজাথর্ংন্টয়র অ্ধীন্টর্ থর্ে নাণ ক্রা  ন্টয়ন্টে যা এক্টি অ্ক্ায নক্র গযাস হস্টশর্ন্টক্ সাশ্রয়ী েূন্টলযর 

আবাসর্ ইউথর্ি, গ ৃ ীর্ পথরবান্টরর জর্য ট্রার্জজশর্াল  াউজজং এবং র্তুর্ থরন্টিইল জায়গান্টত 

রূপান্তথরত ক্রন্টব।  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন জনু্টে, আেরা এের্ ক্াজিত হেত্রগুন্টলান্টত থবথর্ন্টয়াগ ক্রথে 

হযগুন্টলা সাশ্রয়ী েূন্টলযর আবাসন্টর্র সুন্টযাগ বাোন্টর্ার পাশাপাথশ হয পথরবারগুন্টলার সবন্টেন্টয় 

হবথশ প্রন্টয়াজর্ তান্টির জর্য স ায়ক্ এবং অ্ন্তব নতীক্ালীর্ বাথেগুন্টলা প্রিার্ ক্ন্টর। আবাসর্ এবং 

অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ পরস্পন্টরর উপর থর্ভনরশীল এবং হলাগার্ ফাউন্টের্  ন্টলা এক্টি থর্খুুঁত 

উিা রণ হয থক্ভান্টব হেয়র অ্যাডােস এবং আথে প্রথতটি বন্টরান্টত র্তুর্ বাথে, র্তুর্ পথরন্টষবা 

এবং র্তুর্ বযবসা হেত্র োলুর জর্য হযৌিভান্টব ক্াজ ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হেয়র অোডােস িম্বলর্, "হলাগার্ ফাউন্টেন্টর্র েন্টতা প্রক্ল্পগুন্টলা ইস্ট থর্উ 

ইয়ক্ন এবং থসটি জনু্টে িাক্া ক্থেউথর্টিগুন্টলান্টক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য হবশ গুরুত্বপূণ ন৷ এই 

প্রক্ল্পটি ক্থেউথর্টিন্টত হক্ান্টর্া অ্বিার্ র্া রাখা এক্টি অ্ক্ায নক্র গযাস হস্টশর্ন্টক্ রূপান্তথরত 

ক্রন্টব অ্তযথধক্ প্রন্টয়াজর্ীয় স্থায়ীভান্টব সাশ্রয়ী েূন্টলযর আবাসন্টর্, গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্ আোন্টির 

প্রথতন্টবশীন্টির জর্য থর্রাপি িাক্ার জায়গা এবং ক্থেউথর্টি-সাথভনং থরন্টিইল হস্পি — সবথক্েুই 

পাবথলক্ ট্রান্সন্টপান্টিন স জ অ্যান্টেস থর্জিত ক্ন্টর। আথে এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পটি এথগন্টয় হযন্টত 

হিন্টখ হবশ উচ্ছ্বথসত এবং এটিন্টক্ বাথে বন্টল ডাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীন্টির সান্টি উিযাপর্ ক্রার 

জর্য উন্মুখ  ন্টয় আথে।"  

  

আবাসর্ সুথবধান্টক্ আন্টরা সাশ্রয়ী, র্যায়সঙ্গত এবং থস্থথতশীল ক্রার জর্য প্রক্ল্পটি গভর্ নর 

হ াক্ন্টলর বযাপক্ পথরক্ল্পর্ার পথরপরূক্। অ্ি ন বষ ন 2023 হস্টি বান্টজন্টি, গভর্ নর এক্টি 25 



থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলান্টরর পাুঁে বেন্টরর বযাপক্ আক্ান্টরর আবাসর্ পথরক্ল্পর্া প্রবতনর্ ও 

সফলভান্টব সুরথেত ক্ন্টরন্টের্ যা থর্উ ইয়ক্ন জনু্টে 100,000টি সাশ্রয়ী েূন্টলযর বাথে থর্ে নাণ বা 

সংরেণ ক্ন্টর 10,000 জর্ ঝুুঁ থক্পূণ ন জর্সংখযার জর্য স ায়তা পথরন্টষবা এবং অ্থতথরক্ত 50,000 

বাথের থবিুযতায়ন্টর্র োধযন্টে আবাসর্ সুথবধা সরবরা  বজৃি ক্রন্টব৷   

  

265 Logan Street-এ অ্বথস্থত, হলাগার্ ফাউন্টের্ এক্টি  াইথিড েন্টডল থ ন্টসন্টব থডজাইর্ ক্রা 

 ন্টয়থেল যান্টত এক্টি সাশ্রয়ী েূন্টলযর এবং স ায়ক্ আবাসর্ থর্ে নাণ এবং এক্টি 13-তলা ভবন্টর্ 

এক্টি পাথরবাথরক্ আশ্রয় সুথবধা যুক্ত িাক্ন্টব। পূব নাঞ্চলীয় শাখায় থর্ম্ন-আন্টয়র পথরবান্টরর যারা 

েধয আয়সীোর 50 হিন্টক্ 70 শতাংন্টশর েন্টধয উপাজনর্ ক্ন্টর তান্টির জর্য 69টি সাশ্রয়ী েূন্টলযর 

বাথে এবং পনূ্টব ন গ ৃ ীর্ বযজক্তন্টির জর্য 105টি বাথে িাক্ন্টব। থর্উ ইয়ক্ন থসটি থডপািনন্টেে অ্ব 

হ ােন্টলস সাথভনন্টসস (New York City Department of Homeless Services) ক্তৃনক্ প্রিত্ত গ ৃ ীর্ 

পথরবান্টরর জর্য 169টি বাথে থর্ন্টয় পূব নাঞ্চলীয় শাখা গটিত  ন্টব। ভবর্টিন্টত আিলাথেক্ এথভথর্উ 

(Atlantic Avenue) বরাবর প্রায় 7,677 বগ নফুি গ্রাউন্ড-হলান্টরর থরন্টিইল জায়গাও যুক্ত িাক্ন্টব। 

MHG আথক্নন্টিক্টস প্রক্ল্পটির থডজাইর্ ক্ন্টরন্টে এবং িডওন্টয় থবল্ডাস ন থর্ে নাণ ক্রন্টব যা  াডসর্ 

হক্াম্পাথর্র অ্থধভুক্ত।  

  

হলাগার্ ফাউন্টের্ তার বাথসন্দান্টির র্ার্াথবধ সুন্টযাগ-সুথবধা প্রিার্ ক্রন্টব। সাশ্রয়ী েূন্টলযর এবং 

স ায়ক্ আবাসন্টর্র হেন্টত্র, সুন্টযাগ-সুথবধার েন্টধয এক্টি থফিন্টর্স রুে, থশশুন্টির হখলার জায়গা 

স  লযান্ডন্টেপড ক্ের্ ইয়াডন, এক্টি বাগার্ স  এক্াথধক্ হিন্টরস, সাইন্টক্ল হস্টান্টরজ রুে এবং 

লজি রুে অ্ন্তভুনক্ত িাক্ন্টব। আর রূপান্তরেূলক্ আবাসন্টর্র হেন্টত্র, পথরবারগুন্টলা আউিন্টডার 

এবং ইর্ন্টডার োইল্ড হক্য়ার হস্পস, সাইন্টক্ল হস্টান্টরজ এবং লজি রুন্টে অ্যান্টেস পান্টব।  

  

হজথরন্টক্া প্রন্টজক্ট (Jericho Project), গ ৃ ীর্ন্টির জর্য এক্টি সম্মার্ীয় অ্লাভজর্ক্ সুথবধা 

প্রিার্ক্ারী হযটি সাশ্রয়ী েূন্টলযর আবাসন্টর্ পূন্টব ন গ ৃ ীর্ পথরবারগুন্টলার জর্য অ্র্-সাইন্টি 

স ায়ক্ পথরন্টষবা এবং হপ্রাগ্রাথেং থবষয়ক্ এক্টি হ াস্ট োল ুক্রন্টব। এোোও, HELP USA হযটি 

গ ৃ ীর্ন্টির জর্য জাতীয়ভান্টব-পথরথেত এক্টি সাোজজক্ পথরন্টষবািার্ক্ারী, আশ্রন্টয়র 

বাথসন্দান্টির জর্য ক্লান্টয়ে হক্য়ান্টরর সেন্বয় এবং পথরন্টষবাগুন্টলা পথরোলর্া ও প্রিার্ ক্রন্টব।  

  

হলাগার্ ফাউন্টের্ সুথবধাজর্ক্ভান্টব র্রউড এথভথর্উ হজ হট্রর্ সাবওন্টয় হস্টশর্ হিন্টক্ িুই ব্লক্ 

এবং ইউথক্লড এথভথর্উ এ হট্রর্ সাবওন্টয় হস্টশর্ হিন্টক্ হ ুঁন্টির যাওয়ার েন্টতা সাোর্য িরূন্টত্ব 

অ্বথস্থত।  

  

থর্ে নাণক্াজ আগন্টস্ট শুরু  ন্টয়থেল এবং 2024 সান্টলর হশন্টষর থিন্টক্ সোপ্ত  ন্টব বন্টল আশা ক্রা 

 ন্টে। হডন্টভলপন্টেে টিন্টে  াডসর্ হক্াম্পাথর্, হজথরন্টক্া প্রন্টজক্ট এবং HELP USA যুক্ত রন্টয়ন্টে।  

  

হলাগার্ ফাউন্টেন্টর্র সাশ্রয়ী েূন্টলযর এবং স ায়ক্ আবাসর্ ক্ন্টম্পান্টর্ন্টের জর্য থর্ে নাণ অ্ি নায়র্ 

হোি 117 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার যার েন্টধয থসটি (Citi) স  িযাে-েুক্ত বন্ড এবং হফডান্টরল থর্ম্ন-

আন্টয়র আবাসর্ িযাে হেথডি থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ােস অ্যান্ড ক্থেউথর্টি থরথর্উয়াল (New York 

State Homes and Community Renewal) যা থর্ে নান্টণর সেয়ক্ান্টলর হলিার অ্ব হেথডি, থর্উ 

ইয়ক্ন থসটি থডপািনন্টেে অ্ব  াউজজং থপ্রজারন্টভশর্ অ্যান্ড হডন্টভলপন্টেে (New York City 



Department of Housing Preservation and Development) হিন্টক্ এক্টি ভতুনথক্, প্রাক্তর্ 

ক্াউজন্সল হেম্বার রাফান্টয়ল এসথপর্াল হিন্টক্ অ্ি নায়র্ এবং থসজন্ডন্টক্ির থ ন্টসন্টব  াডসর্  াউজজং 

ক্যাথপিান্টলর সান্টি িযাে হেথডি ইকু্ইটি এবং থবথর্ন্টয়াগক্ারী থ ন্টসন্টব হজথপ েরগার্ হেজ প্রিার্ 

ক্ন্টর। থর্উ ইয়ক্ন থসটি থডপািনন্টেে অ্ব হ ােন্টলস সাথভনন্টসন্টসর সান্টি েুজক্তর োধযন্টে থসটি (Citi) 

হিন্টক্ সংগ ৃীত ঋণ আশ্রয় অ্ংন্টশর জর্য 97 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলান্টরর অ্ি নায়র্ প্রিার্ ক্ন্টরন্টে। 

থসটি (Citi) সেগ্র প্রক্ন্টল্পর থর্ে নাণ বযয় থর্ব না  এবং পয নন্টবেণ বযবস্থা পথরোলর্া ক্রন্টব।  

  

প্রক্ল্পটি 2016 ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন থরন্টজাথর্ংন্টয়র এক্টি েূল অ্ংশ যা অ্ঞ্চলটিন্টত 16.7 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলান্টরর পুুঁজজ থবথর্ন্টয়াগ বন্টয় আর্ন্টব। থবথর্ন্টয়াগ হক্ৌশল ততথর ক্রন্টত, থসটি 2014 সান্টল 

ক্থেউথর্টির সান্টি যুক্ত থেল এবং র্তুর্ অ্বক্ািান্টো, পাক্ন, ক্থেউথর্টির ফযাথসথলটি, সাশ্রয়ী 

েূন্টলযর আবাসর্ এবং েুদ্র বযবসার জর্য স ায়তার প্রন্টয়াজর্ীয়তান্টক্ অ্গ্রাথধক্ার থিন্টত ইস্ট থর্উ 

ইয়ক্ন ক্থেউথর্টি প্ল্যার্ প্রথতষ্ঠা ক্ন্টরন্টে।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি হ ােস অোন্ড কবেউবর্টি বরবর্উয়াল কবেের্ার রূি অোর্ 

বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "হলাগার্ ফাউন্টেন্টর্র েন্টতা উন্নয়র্গুন্টলা হসন্ট্রাল ব্রুক্থলন্টর্র 

আন্টশপান্টশর এলাক্ায় ঐথত াথসক্ অ্ি ননর্থতক্ অ্সুথবধাগুন্টলা এবং থসটি ও হস্টি জনু্টে থবিযোর্ 

আন্টরা োর্সম্পন্ন সাশ্রয়ী েূন্টলযর আবাসন্টর্র েেবধ নোর্ সেসযাবথলর সোধার্ ক্রন্টে৷ HPD-এ 

আেরা আোন্টির স ন্টযাগীন্টির পাশাপাথশ আোন্টির উন্নয়র্ অ্ংশীিারন্টির সান্টি হসইসব পথরবার 

এবং যারা আবাসর্ থর্রাপত্তা ীর্তার সান্টি লোই ক্ন্টরন্টের্ তান্টির জর্য 174টি স্থায়ী ও স ায়ক্ 

বাথে প্রিার্ ক্রন্টত হপন্টর হবশ হরাোজঞ্চত। সম্পথত্তটিন্টত এক্টি র্তুর্ DHS ফযাথসথলটির 

অ্ন্তভুনজক্তক্রণ গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্  ওয়া পথরবারগুন্টলান্টক্ যত তাোতাথে সম্ভব থস্থথতশীলতা 

অ্জনন্টর্ এবং আশ্রয় সুথবধা হিন্টক্ হবথরন্টয় আসন্টত সা াযয ক্রন্টব। গভর্ নর হ াক্ন্টলর হর্তৃন্টত্বর 

অ্ধীন্টর্, আেরা ব্রুক্থলন্টর্ এই ধরন্টর্র থেন্তাশীল, স্বাস্থযক্র এবং হিক্সই উন্নয়র্ ক্ান্টজ থবথর্ন্টয়াগ 

জাথর রাখন্টবা।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির কাউন্সিলম্বেোর সোন্সন্ড র্াস ন িম্বলর্, "ক্থেউথর্টি হবাডন 5-এর প্রায় 60% 

হলাক্ ভাোর হবাঝায় আিক্া পন্টে রন্টয়ন্টে। এথভক্শর্ ফাইথলং আক্াশেুম্বী এবং স ায়ক্ 

আবাসর্ বযবস্থার ইজারা পিথত স্থথবর  ন্টয় আন্টে। হলাগার্ ফাউন্টেন্টর্র ক্াজ সোপ্ত  ন্টল, 

আোন্টির থডথিন্টক্ট 174 ইউথর্ি পাথরবাথরক্ আক্ান্টরর সাশ্রয়ী েূন্টলযর আবাসর্ এবং 169টি 

রূপান্তরেূলক্ আবাসর্ সুথবধা বাস্তবায়র্  ন্টল এই গুরুত্বপূণ ন োথ িাবথল পূরণ ক্রন্টব। এই 

প্রক্ল্পটিন্টত 105 ইউথর্ি স ায়ক্ আবাসর্ যুক্ত রন্টয়ন্টে যা আবাসর্ বা গ ৃ ীর্ প্রথতন্টবশীন্টির 

আন্টরা সা াযয ক্রন্টব। হিক্সই র্ক্শা, স্থার্ীয় থর্ন্টয়াগ এবং MWBE েুজক্তর সেন্বন্টয়, হলাগার্ 

ফাউন্টের্ থডথিক্ট 37-এ এক্টি অ্র্ােম্বরপূণ ন সংন্টযাজর্।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটি বডপািনম্বেন্ট অভ  াউন্সজং বপ্রজারম্বভের্ অোন্ড হডম্বভলপম্বেন্ট 

কবেের্ার অোডলম্বফা কোবরয়র্ জুবর্য়র িম্বলর্, "ক্ীভান্টব থসটি এবং হস্টি সবন্টেন্টয় 

ঝুুঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নবাসীন্টির আবাসন্টর্র জর্য এক্সান্টি ক্াজ ক্ন্টর েন্টলন্টে তার এক্টি িুিনান্ত 

উিা রণ হলাগার্ ফাউন্টের্৷ এই উন্নয়র্টি পূন্টব ন গ ৃ ীর্ এবং থর্ম্ন-আন্টয়র পথরবান্টরর জর্য 

শুধুোত্র 174টি স্থায়ী সাশ্রয়ী েূন্টলযর এবং স ায়ক্ বাথে থর্ন্টয় আন্টস র্া বরং এটি এক্টি র্তুর্ 

পাথরবাথরক্ আশ্রন্টয় 169টি শযযাও অ্ন্তভুনক্ত ক্ন্টর। আেরা  াডসর্ হক্াম্পাথর্জ, হজথরন্টক্া 



প্রন্টজক্ট, HELP USA এবং স্থার্ীয় থর্ব নাথেত ক্ে নক্তনান্টির সান্টি ইস্ট থর্উ ইয়ন্টক্ন আন্টরা সাশ্রয়ী 

েূন্টলযর বাথের বযবস্থা ক্রন্টত হপন্টর গথব নত।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটি বডপািনম্বেন্ট অভ হসােোল সাবভনম্বসস কবেের্ার গোবর বপ হজর্বকি 

িম্বলম্বের্, "হলাগার্ ফাউন্টের্ থেশ্র-বযব ান্টরর সাশ্রয়ী েূন্টলযর  াউজজং হডন্টভলপন্টেন্টে থর্ে নাণ 

শুরু  ওয়া হিন্টখ আেরা হরাোজঞ্চত হযটি সম্পন্ন  ন্টল, শত শত িুব নল বযজক্ত এবং পথরবারন্টক্ 

তান্টির থস্থথতশীলতা এবং থর্রাপত্তা অ্জনর্ ক্রার জর্য আবশযক্ োথন্তক্ালীর্ এবং সাশ্রয়ী 

েূন্টলযর সুথবধা প্রিার্ ক্রন্টব। থর্উ ইয়ক্নবাসীন্টির তান্টির প্রন্টয়াজর্ীয় এবং প্রাপয উচ্চ-োন্টর্র 

আবাসর্ এবং আশ্রন্টয়র সুথবধাগুথলর সান্টি িেভান্টব সংন্টযাগ ক্রার জর্য আোন্টির েোগত 

প্রন্টেষ্টার জর্য এই জাতীয় প্রক্ল্পগুথল গুরুত্বপূণ ন। আেরা এই অ্থবশ্বাসয প্রক্ল্পটি োল ুক্রার জর্য 

আোন্টির সরক্াথর এবং হবসরক্াথর অ্ংশীিারন্টির প্রথত কৃ্তজ্ঞ এবং আেরা এই শ রটিন্টক্ সবার 

জর্য আন্টরা র্যায়সঙ্গত এবং সাশ্রয়ী ক্রার জর্য আোন্টির হশয়ারকৃ্ত লন্টেয এক্সান্টি ক্াজ 

ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

বসটি প্ল্োবর্ং কবেেম্বর্র হেয়ারেোর্ এিং বসটি প্ল্োবর্ং বডপািনম্বেম্বন্টর বডম্বরক্টর ডোর্ 

গাম্বরাডবর্ক িম্বলর্, "সাবওন্টয় এবং থসটি লাইর্ পান্টক্নর ক্ান্টে এই র্তুর্ আয়-সীোবি এবং 

স ায়ক্ বাথেগুথল আরও প্রোণ ক্ন্টর হয পূব ন থর্উ ইয়ক্ন হর্ইবারহুড প্ল্যার্ বাস্তব ফলাফল প্রিার্ 

ক্ন্টর েন্টলন্টে। হেয়র অ্যাডােন্টসর থসটি অ্ভ ইন্টয়স উন্টিযান্টগর সান্টি, আেরা এই সাফন্টলযর উপর 

থভথত্ত ক্ন্টর গন্টে উিন্টবা এবং সক্ন্টলর জর্য এক্টি উজ্জ্বল ভথবষযত গন্টে তুলব।"  

  

সারা  বপজার, হডম্বভলপম্বেন্ট বডম্বরক্টর, িে  াডসর্ হকাম্পাবর্, িম্বলর্, "আজন্টক্র 

গ্রাউন্ডন্টিথক্ং/উি াির্ থর্উ ইয়ক্নবাসীন্টির জর্য সাশ্রয়ী েূন্টলযর আবাসর্ থর্ে নান্টণর জর্য 

আোন্টির িী নস্থায়ী প্রথতশ্রুথতর এক্টি সতয প্রোণ। আেরা HELP USA এবং িয হজথরন্টক্া প্রন্টজক্ট 

(The Jericho Project)-এর সান্টি ক্াজ ক্রন্টত হপন্টর গথব নত, যা ট্রার্জজশর্াল  াউজজং 

ক্ন্টম্পান্টর্ন্টে পথরবারগুথলর জর্য গুরুত্বপূণ ন সাোজজক্ পথরন্টষবা থর্ন্টয় আসন্টব৷ আেরা আোন্টির 

শ র এবং হস্টন্টির অ্ংশীিারন্টিরন্টক্ও এই উদ্ভাবর্ী উন্নয়র্ন্টক্ সফল ক্রন্টত তান্টির েলোর্ 

সেি নর্ এবং স ন্টযাথগতার জর্য ধর্যবাি জার্ান্টত োই।"  

  

হজবরম্বকা প্রম্বজম্বক্টর বসইও হিাবর বলয়র্ িম্বলর্, "হজথরন্টক্া প্রন্টজক্ট হলাগার্ ফাউন্টের্ন্টক্ 

স ায়তা ক্রন্টত হপন্টর খুথশ, যার উদ্ভাবর্ী  াইথিড সাশ্রয়ী েূন্টলযর এবং স ায়ক্ আবাসর্ পথরবার 

এবং প্রাপ্তবয়েন্টির জর্য থর্রাপত্তার থভথত্ত প্রিার্ ক্রন্টব৷ আেরা ব্রুক্থলন্টর্ এের্ বযাপক্ 

পথরন্টষবা থর্ন্টয় আসন্টত হপন্টর খুবই গথব নত যা আেরা জাথর্ হয উপক্ারন্টভাগী বযজক্তন্টির ক্ান্টে 

অ্েূলয ক্ারণ তারা থর্ন্টজন্টির এবং তান্টির পথরবান্টরর জর্য র্তুর্ জীবর্ গন্টে তুলন্টব। আেরা 

হেয়র এথরক্ অ্যাডােস, িয  াডসর্ হক্াম্পাথর্জ, HELP USA, থর্উ ইয়ক্ন থসটি থডপািনন্টেে অ্ভ 

 াউজজং থপ্রজারন্টভশর্ অ্যান্ড হডন্টভলপন্টেে, থর্উ ইয়ক্ন থসটি থডপািনন্টেে অ্ভ হ ােন্টলস 

সাথভনন্টসস এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ ােস অ্যান্ড ক্থেউথর্টি থরথর্উয়ালন্টক্ এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ন্টল্প 

হর্তৃত্ব হিওয়ার জর্য সাধুবাি জার্াই।"  

  

িে  োেলাইর্, বপএইেবড, বসইও এিং হপ্রবসম্বডন্ট, HELP USA বন্টলর্, "ইস্ট থর্উ ইয়ক্ন  ন্টলা 

হযখান্টর্ HELP USA-এর ক্াজ শুরু ক্ন্টরন্টে এবং এখান্টর্ই আেরা যারা সবন্টেন্টয় হবথশ প্রন্টয়াজর্ 



তান্টির জর্য উন্নত জীবর্ গেন্টত থবথর্ন্টয়াগ ক্ন্টর েন্টলথে৷ হলাগার্ ফাউন্টের্  ন্টলা পাবথলক্-

প্রাইন্টভি অ্ংশীিাথরন্টত্বর এক্টি েন্টডল এবং এই প্রক্ল্পটি হিখায় হয আেরা যখর্ স ন্টযাথগতার 

প্রথতশ্রুথতবি  ই তখর্ আেরা আোন্টির শ ন্টরর আবাসর্ সংক্ন্টির বাস্তব সোধার্গুথলন্টক্ 

প্রভাথবত ক্রন্টত পাথর। হেয়র অ্যাডােস, িয  াডসর্ হক্াম্পাথর্জ, হজথরন্টক্া প্রন্টজক্ট এবং সেস্ত 

হস্টক্ন্ট াল্ডারন্টির ধর্যবাি এই হবঞ্চোক্ন উন্নয়ন্টর্ েযাম্পম্পয়র্  ওয়ার জর্য।"  

  

###  
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