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হ্যাডলা, আ ার না  আলী নাজন্স  এবং আন্স  আপনাডের ন্সসটি কাউন্সিল ভ ম্বার ন্সনববাচডনর প্রন্সিদ্বন্সিিা করন্সি। আন্স  আ ার 

সারা জীবন উন্নি ও ন্সনরাপে কুইডির পন্সরশ্র  কডরন্সি। আ ার আর আ ার ভবাডনর উন্নি জীবডনর জনয ১৯৮০ সাডল 

আ ার  া ও বাবা অন্স বাসী ন্সহ্সাডব এডেডে আডসন। আন্স  এই ভনইবারহুডি খুব আনডে বড া হ্ডেন্সি - এবং আন্স  এই  

এলাকাটিডক বসবাস ও সন্তান ব  করডি ন্সসটির  ডযয সবডচডে ভসরা  করার জনয এখাডন থাকার ও  কাজ করার ন্সসদ্ধান্ত 

ন্সনডেন্সি।  কারন, আন্স  যন্সেও এই কন্স উন্সনটি এবং ন্সসটিডক  ালবান্সস, আন্স  জান্সন ভয, এটাডক নযাযয, নযােসঙ্গি ও ন্সনরাপে 

করার জনয এখাডন অডনক জরুন্সর কাজ করার প্রডোজন । এই ন্সিসন্সিক্টডক উন্নন্সির জনয আ ার পন্সরকল্পনা হ্ডলা। এই 

পন্সরকল্পনার প্রথ  পেডেপ হ্ডলা সবার জনয একটি অথবনীন্সি গড  িুলা যা শুরু হ্ডব আরও ক বসংস্থান ও ন্সেোর উন্নন্সির 

ন্সেডে।    আ ার  া ও বাবা প্রথ  যখন এই ন্সিসন্সিডক্ট বাস করডি এডসন্সিডলন িখন িাাঁডের কাডি টাকা পেসা খবু ক  ন্সিল -  

ন্সকন্তু িাাঁরা কাজ ভপডেন্সিডলন এবং িাাঁডের সন্তানডের জনয উত্ত  ন্সেো।   এখন, ৩০ বির পডর, আন্স  আ ার পন্সরবাডরর 

সববপ্রথ  বযন্সি  ভয কডলজ ও ল সু্কল ভথডক গ্র্যাজডুেট হ্ডেন্সি।  এই ন্সিসন্সিডক্টর প্রডিযকডকর জনয স ান সুডযাগ এবং অবেযই 

 াল পাবন্সলক সু্কল আনেন এবং উত্ত  ক বসংস্থানএর জনয আন্স  ন্সসটি কাউন্সিডল প্রন্সিদ্বন্সিিা করন্সি। এই পন্সরকল্পনার 

পরবিী পেডেপ হ্ডলা এই ন্সিসন্সিক্টডক উন্নি করার জনয প্রডোজনীও সম্পে সংগ্র্হ্ করা। জযা াইকা অযাড ন্সনউ - এবং আরও 

অডনক রাস্তা ঘাট - এডকবাডর জগান্সখচুন্স  হ্ডে আড ি এবং ভ রা ডির প্রডোজন। আ াডের বেস্ক বযন্সিডের ভসবা যত্নর জনয 
আরও সম্পে ন্সবন্সনডোগ করডি হ্ডব। আ াডের আরও অডনক সবজু উেযান ও বাগাডনর েরকার ভযখাডন আ রা পন্সরবার ও 

সন্তান্-ভের ন্সনডে আরা  ও আডেস করডি পান্সর।   এবং, পন্সরডেডে, আ াডের ন্সনন্সিি করডি হ্ডব ভয, আ াডের ন্সিসন্সিডক্টর 

এবং ন্সসটির সকল কন্স উন্সনটির ন্সনরাপত্তা ও নযােন্সবচার বজাে থাডক।  এটি একটি  হ্া পন্সরকল্পনা এবংএটি বাস্তবােন করা 
সহ্জ নে।  আপনাডের কাউন্সিল ভ ম্বার ন্সহ্ডসডব, আন্স  প্রন্সিন্সেন কড ার পন্সরশ্র  কডর   ন্সনন্সিি করব ভয, এই ন্সিসন্সিডক্টর 

প্রডিযডকই  াল চাকুন্সর পাবার, সডববাত্ত    ন্সেোর সডুযাগ এবং এই ন্সসটির স নৃ্সদ্ধ ও সম্পডে  াডগর  স ান  সুডযাগ পাে - এবং 
আন্স  আপনাডের এই প্রন্সিশ্রুন্সি ন্সেন্সি ভয আ ার ভথডক  ভবেী  আর ভকউ পন্সরশ্র  করডব না।  আপনাডের কাডি এইটা আ ার 

প্রন্সিশ্রুন্সি।  আবার বলন্সি, আ ার না  আলী নাজন্স  এবং আন্স  আপনাডের ন্সসটি কাউন্সিল ভ ম্বার ন্সনববাচডনর প্রন্সিদ্বন্সিিা 
করন্সি। আপনার স ডের জনয যনযবাে।   

পুনঃ প্রকান্সেি - ভয নটি প্রাথী সরবরাহ্  কডরডিন। কযাডম্পইন ফাইনযাি ভপ্রাগ্র্া -এ অংেগ্র্হ্নকারী।   


