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হ্ই, আিম Jack Hidary। �ালীেনর আিদ ব্িস�্ িহেসেব আিম আম্েদর িসির ভিবষয্ িনেয় অিধাত্র যতব্ন। 

িসি ভ্ল রােমর অ�গিত স্ধন ারেছ িা� িনউইয়োর  সাল িনউইয়ার ব্সীর �� পরুন ারেত আম্েদর এখনও বহ 

া্জ ব্াী আেছ।   

অেনা িনউইয়ার ব্সী বতর ম্েন ো্ন া্জ ন্ই অথব্ �� আেয়র এাি চ্করী প্ওয়্র জনয আ�্ণ েচ�্ চ্ল্েছ। 

আম্র পিরা�ন্ হেল্ েয িসিেত হ্জ্র হ্জ্র নতুন ামরসসং্ন সিৃ� ার্ এবস িনউইয়ার ব্সীেদর �িশ�ণ েদয়্ েবশী 

েবতেন চ্করী প্ওয়্ য্য়।   

এাজন সফল বযবস্র ম্িলা িহেসেব আম্র পয্�র অিভ�ত্ রেয়েছ য্র �েয়্জন রেয়েছ িনউইয়োর  অথর্নিতা 

উ�য়েন।    

আম্র �থম ো্�্নীি আেমিরা্নেদর �্র্ চ্িলত েযখ্েন ল� ল� চ্করীর বযবং্ হেয়েছ।  

আিম িব�্স াির েয অবশযই অথর্নিতা সেুয্গ সিৃ� ারেত হেব োবল ম্� ম্নহ্ট্ন এল্া্য় নয় প্ঁচি বের্েতও।   

িনউ ইয়োর র জনয এাট্ন্ �বৃি� ারেত হেব। আম্েদর অবশয ভ্ল �ুেলর �েয়্জন রেয়েছ, রেয়েছ এাি িনর্পদ 

নগরী এবস �� বয্েয় আর্মদ্য়া গহৃ্য়ন বযবং্ �ভৃিত।  

এাি মহিত িশ�্ই �িতি িশশর ভিবষয্ জীবেনর েমৗিলা চ্িবা্ি। িা� আম্েদর �ুলগিল বহ সসখযা িশ�্থ�েদর 

িশ�্ দ্েন বযথর হে�।   

িশ�্ ে�ে� বহ বছর অিত�ম ার্র পের আম্র পিরা�ন্ হেল্  েয ে�নীাে�র নব্য়ন ারেত হেব এবস চ্করীেত 

স�ম �য্জেুয়টেদরো ত্ িদেত হেব।   

এাি িনর্পদ িসির েমৗিলা এাি িবষয় হেল্ েয �িত বছর ৫২ ল� পযটর োর িনউইয়োর  �মন ারেত আেস এবস 

আম্েদর অথরনীিতেত চ্িলা্ সচল র্েখ।   

পিরেশেষ �� বযেয় আর্মদ্য়া গহৃ্য়ন এাি জিল সমযস্ য্ NYC েত আম্েদর িন� এবস মধযে�ণীর পিরব্রেদেরা 

ধের র্খ্ য্ সবদর ্ উ� খরেচর জীবনয্�্র া্রেণ হমিার মুেখ পড়েছ।   

আিম এাজন েপশ্গত র্জনীিতা নই। আিম এাজন বযবস্ �িত�্েনর ম্িলা িযিন ােয়াি বযবস্ �িত�্ াের 

সফলভ্েব পিরচ্লন্ ােরেছন।   

আম্র শি�শ্লী বযবং্পন্ অিভ�ত্, আম্র �ুেল া্েজর এবস �� আেয়র চ্করী সিৃ�র েযৗথ অিভ�ত্ NYC-এর 

চম্া্র ভিবষয্ েনতৃ� েদয়্র জনয ৈতরী ারেছ।   

আিম আশ্ াির েয আপন্েদর সমথরন এবস ৫ই নেভ�েরর েভ্টি প্ব, য্েত িনউ ইয়ার ো িসি িহেসেব গেড় তুলেত 

প্ির েযখ্েন আম্েদর সােলর সেুয্গ থ্ােব।    

�্থ� াতৃর া �েদয় তথয অনুব্দ াের মুি�ত।  ায্ে�ইন ফ্ইনয্া ে�্�্ম অসশ�হণ ারেছন। 


