
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ব্রঙ্কম্বে 49 বিবলয়র্ ডলাম্বরর োশ্রয়ী িূম্বলের আিাের্ উন্নয়ম্বর্র বর্ি নাণ 

কাজ শুরু করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

দ্ে হেইন্স ওম্বয়কবিম্বে 98টি েক্তি দ্ক্ষ োশ্রয়ী গৃ  প্রদ্ার্ করম্বি  

  

 উন্নয়র্টি ওর্-োইি ে ায়ক পবরম্বষিা প্রদ্ার্ করম্বি হডা িান্ড হিম্বক 49 জর্ 

প্রাপ্তিয়ম্বের জর্ে যারা গৃ  ীর্ অিস্থায় আম্বের্  

  

গভর্ নম্বরর 25 বিবলয়র্ ডলাম্বরর পাাঁচ-িের হিয়াদ্ী েিবিত আিাের্ পবরকল্পর্ার অংে  

  

হরন্ডাবরং এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ উত্তর ব্রঙ্কসের ওসেক্থিল্ড অংসে 49 থিথলের্ ডলাসরর এক্টি 

োশ্রেী এবং ে ােক্ আবাের্ উন্নের্ প্রক্সের থর্ি নাণক্াজ শুরু ক্রা  সেসে বসল হ াষণা 

ক্সরসের্। দ্য হেইন্স 98টি োশ্রেী িূসলযর ে ােক্ পথরসষবা ে  গ ৃ প্রদ্ার্ ক্রসব, যার িসযয 

49টি ইউথর্ি গ ৃ ীর্ অবস্থাে িাক্া এবং HIV/AIDS এর োসি বেবােক্ারী প্রাপ্তবেস্কসদ্র জর্য 

েংরথিত, এবং 62 বের বা তার হবথে বেেী বেস্কসদ্র জর্য বরাদ্দ রাখা আসে আরও 20টি 

অযাপািনসিন্ট।  

  

"থর্উ ইেক্নবােীসদ্র জর্য থর্রাপদ্, োশ্রেী িূসলযর বাথ়ি ততথর এবং েংরিসণর হিসে 

যারাবাথ ক্ভাসব থবথর্সোগ ক্রা আিার প্রোেসর্র িূল থভথত্ত," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই 

র্তুর্ উন্নের্ ব্রঙ্কে জসু়ি িার্েম্পন্ন গসৃ র েরবরা  বা়িাসর্া এবং আিাসদ্র েব হেসে ঝুুঁ থক্পণূ ন 

বাথেন্দাসদ্র েক্রিে, থর্যুক্ত এবং আসরা স্বাস্থযক্র, আসরা স্বাযীর্ জীবর্যাপর্ ক্রার জর্য 

আিাসদ্র অঙ্গীক্ারবদ্ধতা প্রদ্ে নর্ ক্সর।"  

  

আবাের্সক্ আরও োশ্রেী, র্যােেঙ্গত এবং থস্থথতেীল ক্রার জর্য দ্য হেইন্স গভর্ নর হ াক্সলর 

থবে্তৃত পথরক্ের্ার অংে। েম্প্রথত প্রণীত রাজয বাসজসি, গভর্ নর এক্টি র্তুর্ 25 থবথলের্ 

ডলাসরর, পাুঁে বেসরর, বযাপক্ আবাের্ পথরক্ের্া প্রবতনর্ এবং েিলভাসব থর্ক্রিত ক্সরসের্ যা 

থর্উ ইেক্ন জসু়ি 100,000 োশ্রেী িূসলযর গ ৃ ততথর বা েংরিণ ক্সর আবােসর্র েরবরা  বকৃ্রদ্ধ 

ক্রসব, যার িসযয দ্ুব নল জর্সগাষ্ঠীর জর্য ে ােক্ পথরসষবা ে  10,000টি আবাের্ এবং আসরা 

50,000টি গসৃ  থবদ্ুযতাের্ ক্রসব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FThe_Plains.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22f20b673dad4b4e6eb708da3e6c7e6b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890933072017065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aWRT6xK%2Fa0n7RMggoXvICuDgXLjLs3R18YY9S%2B8R%2Fms%3D&reserved=0


  

4519 হ াোইি হেইর্ে হরাসড 98টি অযাপািনসিন্ট ে  দ্য হেইন্স এক্টি এক্ক্ র্েতলা ভবর্ 

থর্সে গটিত  সব। এলাক্ার িযযি আসের 80 েতাংে বা তার থর্সে উপাজনর্ ক্রা পথরবারগুথলর 

জর্য োশ্রেী িূসলযর  সব েবগুথল অযাপািনসিন্ট।  

  

গ ৃ ীর্তার েম্মুখীর্ প্রাপ্তবেস্কসদ্র জর্য ঊর্পঞ্চােটি অযাপািনসিন্ট েংরথিত িাক্সব যারা 

এম্পাোর হেি োসপাটিনভ  াউক্রজং ইথর্থেসেটিসভর (Empire State Supportive Housing 

Initiative) িাযযসি অি নাের্ ক্রা এবং এইডে ইর্থেটিউি (The AIDS Institute) দ্বারা পথরোথলত 

অর্-োইি ে ােক্ পথরসষবাগুথলসত অযাসেে পাসবর্। হডা িান্ড িার্থেক্ স্বাস্থয এবং থেথক্ৎো 

পথরেয নার েিন্বে ে  বাথেন্দাসদ্র আবাের্ এবং থিথর্ক্াল হক্ে িযাসর্জসিন্ট পথরসষবা প্রদ্ার্ 

ক্রসব।  

  

প্রক্েটি থর্উ ইেক্ন হেি এর্াক্রজন থরোেন অযান্ড হডসভলপসিন্ট অিথরটির (New York State 

Energy Research and Development Authority) িাথিিযাথিথল থর্উ ক্র্স্ট্রাক্ের্ হপ্রাগ্রাি 

িাোর 2 এবং হ ািে হগাল্ড এর্াক্রজন দ্িতার িার্গুথলর জর্য LEED পূরণ ক্রার জর্য থডজাইর্ 

ক্রা  সেসে। ভবর্টিসত এক্টি েবজু োদ্ এবং হোলার িসিাসভালিাইক্ অযাসর িাক্সব। 

অথতথরক্ত েক্রক্ত-দ্ি তবথেষ্ট্যগুথলর িসযয িাক্সব উচ্চ-দ্িতা, তবদ্ুযথতক্, হভথরসেবল-হরি-হলা 

HVAC থেসেি; এর্াক্রজন-োর, থদ্ব-স্তর, হিাের্ হেন্সর ে  LED আসলা; এর্াক্রজন-োর যন্ত্রপাথত; 

এবং থর্ম্ন-প্রবাস র োথবং থিেোর।  

  

আবাথেক্ েুথবযাগুথলর িসযয ভা়িাসির হোসরজ, হপ্রাগ্রাি ক্িীসদ্র জর্য অথিে এবং হপ্রাগ্রাি ও 

ভা়িাসি এক্ইভাসব বযব ার ক্রার জর্য এক্টি বহুিুখী ক্ি, হেই োসি 24/7 থর্রাপত্তা এবং 

এক্জর্ থলভ-ইর্ েুপাথরর্সির্সডন্ট অন্তভুনক্ত িাক্সব। বােস্থার্টিসত অর্-োইি লক্রি ইউথর্ি, 

এক্টি থিিসর্ে হেন্টার এবং বযক্রক্তগত বথ রঙ্গর্ থবসর্াদ্সর্র স্থার্ও িাক্সব। দ্য হেইন্স 

েুথবযাজর্ক্ভাসব োবওসে, বাে এবং ক্থিউিার হরল হেের্গুথলর ক্াসে অবথস্থত।  

উন্নের্টি দ্য হডা িান্ড (The Doe Fund) এবং রবািন োর্বর্ ন হডসভলপসিসন্টর (Robert Sanborn 

Development) িসযয এক্টি হযৌি উসদ্যাগ।  

  

দ্য হেইসন্সর জর্য রাসজযর অি নােসর্র িসযয রসেসে হিডাসরল থর্ম্ন-আসের  াউক্রজং িযাে 

হিথডি যা 25 থিথলের্ ডলাসরর ইকু্যইটি ততথর ক্রসব এবং থর্উ ইেক্ন হেি হ ািে এবং 

ক্থিউথর্টি থরথর্উোল হিসক্ 9.7 থিথলের্ ডলাসরর ভতুনথক্। থর্উ ইেক্ন হেি অথিে অি 

হিসম্পারাথর অযান্ড থডসেথবথলটি অযাথেেিযান্স (New York State Office of Temporary and 

Disability Assistance) গ ৃ ীর্ আবাের্ ে ােতার ক্ি নেূথের িাযযসি 4.9 থিথলের্ ডলার প্রদ্ার্ 

ক্রসব। NYSERDA 78,800 ডলাসরর ে ােতা প্রদ্ার্ ক্রসব।  

  

দ্য হডা িান্ড িাসেনন্টে বযাঙ্ক অি ইক্রন্ডোর্া (Merchant’s Bank of Indiana) এবং হেথড িযাসক্র 

(Freddie Mac) িাযযসি হবেরক্াথর খাসতর থর্ি নাণ এবং স্থােী ঋণ প্রাপ্ত ক্সর, এবং িযাে-হিথডি 

ইকু্যইটি থরেিযার্  াউক্রজং (Richman Housing) দ্বারা থেক্রন্ডসক্ি ক্রা  ে। ক্সপ নাসরের্ ির 

োসপাটিনভ  াউক্রজং (The Corporation for Supportive Housing) এো়িাও এক্টি 4 থিথলের্ 

ডলাসরর অথযগ্র ণ ঋণ প্রদ্ার্ ক্সরসে যাসত প্রাক্-উন্নেসর্র জর্য ত থবল অন্তভুনক্ত থেল।  



  

হ ািে অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (Homes and Community Renewal) কবিের্ার 

রুিার্ বভের্াউেকাে িম্বলম্বের্, "গত দ্েসক্, HCR িার্েম্পন্ন োশ্রেী িূসলযর আবাের্ ততথর 

এবং েংরিণ ক্রসত, গ ৃ ীর্তার থবরুসদ্ধ ল়িাই ক্রসত এবং ব্রঙ্কে জসু়ি অি ননর্থতক্ উন্নের্ 

েম্প্রোরসণর জর্য 1.5 থবথলের্ ডলাসররও হবথে থবথর্সোগ ক্সরসে৷ স্বাযীর্তা এবং থস্থথতেীলতা 

অজনসর্র জর্য ে ােক্ পথরসষবার প্রসোজর্ ে  প্রাপ্তবেস্কসদ্র জর্য েংরথিত 49টি 

অযাপািনসিন্ট ে  98টি র্তুর্ ট্রার্ক্রজি-থভথত্তক্ এবং েক্রক্ত-দ্ি গসৃ র োসি দ্য হেইন্স আিাসদ্র 

েষৃ্ট্ গথতসবসগর উপর থভথত্ত ক্সর গস়ি তুলসে৷ দ্য হডা িান্ড এবং রবািন োর্বর্ ন হডসভলপসিসন্ট 

আিাসদ্র অংেীদ্ারসদ্র োসি  থর্ষ্ঠভাসব ক্াজ ক্রার িাযযসি, আিরা পুসরা ওসেক্থিল্ড 

েম্প্রদ্ােসক্ এই র্তুর্ উন্নের্ প্রদ্ার্ ক্সর উপকৃ্ত  সত ো াযয ক্রসত পাথর।"  

  

অবিে অি হিম্বপারাবর অোন্ড বডম্বজবিবলটি অোবেস্ট্োন্স কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল 

ডবিউ. টিিজ িম্বলম্বের্, "আবাের্ অথস্থথতেীলতা, এক্টি দ্ী নস্থােী হরাসগর োসি বেবােক্ারী 

থর্উ ইেক্নবােীসদ্র জর্য, থবসেষ ক্সর যাসদ্র HIV আসে তাসদ্র জর্য, এক্টি প্রযার্ এবং প্রােেই 

প্রাণ াতী পথরণথতর ঝুুঁ থক্ ততথর ক্সর। দ্য হেইন্স থস্থথতেীল আবাের্ এবং ে ােক্ পথরসষবা 

উভেই প্রদ্ার্ ক্রসব থর্ক্রিত ক্রার জর্য হয বাথেন্দাসদ্র েুস্থ িাক্সত এবং তাসদ্র েম্প্রদ্াসে 

স্বাযীর্ভাসব বেবাে ক্রার জর্য যা প্রসোজর্, তা হযর্ িাসক্। এই প্রক্েটি, গ ৃ ীর্ আবাের্ এবং 

ে ােতার ক্ি নেূথের দ্বারা েিথি নত অর্য অসর্সক্র িসতা, আিাসদ্র িসযয েবসেসে দ্ুব নল যারা 

তাসদ্র ে , েক্ল থর্উ ইেক্নবােীসদ্র থর্সজর বাথ়ি থ সেসব িার্ার জর্য এক্টি থর্রাপদ্, 

থস্থথতেীল জােগা রসেসে তা থর্ক্রিত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্সলর দৃ্ঢ় অঙ্গীক্ারবদ্ধতার 

প্রথতথর্থযত্ব ক্সর।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্ট্ি এর্াক্তজন বরোচন অোন্ড হডম্বভলপম্বিন্ট অিবরটির (New York State 

Energy Research and Development Authority) হপ্রবেম্বডন্ট এিং CEO হডাবরর্ এি 

 োবরে িম্বলম্বের্, "েম্পূণ ন  সে হগসল, দ্য হেইর্ে অযাপািনসিন্টে, উত্তর ব্রঙ্কসের থর্ম্ন আসের 

এবং বেস্ক বাথেন্দাসদ্র জর্য অসর্ক্গুথল ে ােতার পথরসষবা এবং অর্-োইি পথরষ্কার হেৌর 

েক্রক্ত ে  উচ্চ েক্রক্ত দ্ি োশ্রেী িূসলযর আবাের্ েরবরা  ক্রসব৷ এই প্রক্েটি দ্ইু থিথলের্ 

জলবাে ুবান্ধব গসৃ র লিয অজনসর্র জর্য গভর্ নর হ াক্সলর প্রথতশ্রুথতসক্ েিি নর্ ক্সর এবং 

হেই োসি স্বে আসের থর্উ ইেক্নবােীসদ্র স্বাস্থযক্র োশ্রেী িূসলযর আবােসর্র অযাসেে আসে 

এবং এক্টি পথরষ্কার েক্রক্তর অি নর্ীথতসত রূপান্তসরর হিসে র্যােেঙ্গতভাসব উপকৃ্ত  ে তা 

থর্ক্রিত ক্সর।"  

  

প্রবতবর্বি জািাল হিািার্ িম্বলর্, "আথি এই যা ে ােতার পথরসষবােিূস র োসি েম্পূণ ন 98টি 

ইউথর্ি ে  আবাের্ উন্নেসর্র িাযযসি িার্ুসষর িঙ্গলসক্ অগ্রাথযক্ার হদ্ওোর জর্য দ্য হডা 

িাসন্ডর প্রেংো ক্থর যা হক্োর-হেন্টার থবথর্সোগগুথলসক্ প্রথতিথলত ক্সর যা আিাসদ্র আরও 

হবথে ক্রসত  সব৷ থর্উ ইেসক্নর এক্টি থবপয নস্তক্ারী আবােসর্র েংক্ি রসেসে এবং ব্রঙ্কে হেই 

েংক্সির হক্ন্দ্রস্থল। ব্রঙ্কসে, এই ি ািারী শুরু  ওোর পর হিসক্ আিরা ভা়িা দ্রুতভাসব বা়িসত 

এবং হরক্ডন েংখযক্ উসেদ্ হদ্খসত পাক্রে। এটি থবসের েব হেসে যর্ী হদ্সে গ ৃ ীর্তার 

অবোর্  িাসর্াসক্ র্াগাসলর বাইসর রাসখ এবং এটি এক্টি র্ীথতগত বযি নতা। আথি এই 

উসদ্যাগসক্ েিি নর্ ক্রসত হপসর গথব নত এবং হিডাসরল থবথর্সোসগর িাযযসি আরও র্যােেঙ্গত, 



োশ্রেী িূসলযর এবং অযাসেেসযাগয আবােসর্র জর্য োপ হদ্ওো অবযা ত রাখব হযির্ আিার 

থবল দ্য অযাসিাসডনবল CO-OP অযাসের (The Affordable CO-OP Act) িাযযসি যা আথি েম্প্রথত 

প্রবতনর্ ক্সরথে।"  

  

হস্ট্ি বেম্বর্ির জািাল টি. হিইবল িম্বলম্বের্, "থর্রাপদ্, িার্েম্পন্ন, োশ্রেী িূসলযর আবাের্ 

এক্টি অপথর ায ন িার্বাথযক্ার। এই প্রক্েটি উচ্চ-িাসর্র োশ্রেী িূসলযর আবাের্ এবং ি ািারী 

এবং তার বাইসরর তাৎিথণক্ েযাসলঞ্জগুথলর হিাক্াথবলা ক্রার জর্য প্রসোজর্ীে ে ােক্ 

েংস্থার্গুথল প্রদ্ার্ ক্সর বাথেন্দাসদ্র ে ােতা ক্রসব। আিাসদ্র রাজয এক্টি অভূতপূব ন 

গ ৃ ীর্তা এবং আবাের্ েংক্সির েম্মুখীর্, এবং োশ্রেী িূসলযর আবাের্  ল েব হেসে 

গুরুত্বপূণ ন  াথতোরগুথলর িসযয এক্টি যা আিাসদ্র ক্াসে আসে দ্ুব নল থর্উ ইেক্নবােীসদ্র তাসদ্র 

থর্সজর পাসে উসি দ্া ুঁ়িাসত এবং দ্ী নসিোদ্ী থস্থথতেীলতা অজনর্ ক্রসত ে ােতা ক্রার জর্য। 

আথি আিার হজলাে এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্েটির থর্ি নাসণর শুরু উদ্যাপর্ ক্রসত হপসর হরািাক্রঞ্চত 

এবং এর েিাথপ্ত হদ্খার অসপিাে আথে।"  

  

অোম্বেেবল েদ্েে হজিবর বডম্বর্াউইিজ িম্বলম্বের্, "এসত হক্ার্ প্রশ্নই হর্ই হয আিাসদ্র 

ে সর েথতযক্াসরর োশ্রেী িূসলযর আবােসর্র িথরো প্রসোজর্ আসে, থবসেষ ক্সর বেস্ক 

প্রাপ্তবেস্কসদ্র জর্য এবং যাসদ্র আবাের্ থস্থথতেীলতা বজাে রাখসত ো াযয ক্রার জর্য 

অথতথরক্ত ে ােতা ক্ািাসিার প্রসোজর্। আথি আর্ক্রন্দত হয হ ািে অযান্ড ক্থিউথর্টি 

থরথর্উোল (Homes And Community Renewal, HCR) ব্রঙ্কসে োশ্রেী িূসলযর আবাের্ উন্নেসর্র 

জর্য প্রসেষ্ট্া োথলসে যাসে এবং আথি এই প্রক্সের েিাথপ্তর জর্য উন্মুখ।"  

  

ব্রঙ্কে িম্বরা হপ্রবেম্বডন্ট হভম্বর্ো এল বগিের্ িম্বলম্বের্, "এটি এক্টি দ্ুুঃখজর্ক্ বাস্তবতা হয 

আিরা থর্উ ইেক্ন থেটিসত এক্টি আবাের্ েংক্সির িসযয রসেথে, যা হক্াথভড-19 ি ািারীর 

ক্ারসণ আসরা হবস়িসে। োশ্রেী িূসলযর, িার্েম্পন্ন, থর্রাপদ্ এবং ে ােক্ আবােসর্র প্রসোজর্ 

েব নক্াসলর েসব নাচ্চ স্তসর রসেসে এবং গ ৃ ীর্তা ক্িাসর্ার জর্য আিাসদ্র ল়িাইসের অপথর ায ন 

অংে। আথি থর্উ ইেক্ন হেি হ ািে অযান্ড ক্থিউথর্টি থরথর্উোল (New York State Homes & 

Community Renewal) এবং থর্উ ইেক্ন হেি অথিে অি হিসম্পারাথর অযান্ড থডসেথবথলটি 

অযাথেেসিন্সসক্ (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) যর্যবাদ্ 

জার্াসত োই এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্সে তাসদ্র ে ােতার জর্য যা আিাসদ্র HIV/AIDS আিান্ত 

আিাসদ্র বাথেন্দাসদ্র, আিাসদ্র বেস্ক প্রাপ্তবেস্কসদ্র এবং উত্তর ব্রঙ্কসের অর্যার্য দ্ুব নল থর্উ 

ইেক্নবােীসদ্র জর্য েুসযাগ-েুথবযা এবং েব নবযাপী পথরসষবা প্রদ্ার্ ক্রসব।"  

  

বেটি কাউক্তন্সম্বলর েদ্েে এবরক বডম্বর্াবভিজ িম্বলম্বের্, "থর্ম্ন আসের, পূসব ন গ ৃ ীর্ িার্ুষ 

এবং বেস্ক প্রাপ্তবেস্ক ে  দ্ুব নল জর্েংখযার জর্য োশ্রেী িূসলযর আবাের্ ে ােক্ থেসেসির 

োসি আো দ্রক্ার। দ্য হেইর্ে টিক্ এিাই ক্রসে, এবং তারা হয েব নবযাপী পথরসষবাগুথল প্রদ্ার্ 

ক্রসব তা থর্ক্রিত ক্সর হয র্তুর্ ভা়িাসিসদ্র হক্বল তাসদ্র িািার উপর এক্টি োদ্ িাক্সব তাই 

র্ে, তাসদ্র েিস্ত োথ দ্াও পূরণ  সব। আবাের্ েংক্ি েিগ্র ে সরর থর্উ ইেক্নবােীসদ্র 

প্রভাথবত ক্রসে, এই ক্ারসণই আথি কৃ্তজ্ঞ এবং উৎোথ ত হয এই উন্নের্টি ওসেক্থিসল্ড 

আিার হভািদ্াতাসদ্র পথরসষবা হদ্সব।"  

  



হডা িাম্বন্ডর  াউক্তজং-এর বর্ি না ী ভাইে হপ্রবেম্বডন্ট জর্ িোকম্বডার্াে িম্বলম্বের্, "থর্উ 

ইেক্ন এক্টি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন পথরথস্থথতর েম্মুখীর্। আিাসদ্র ে সরর পুর্রুদ্ধার দ্টুি ক্রজথর্সের 

ক্ারসণ আিসক্ আসে। প্রিিটি  ল জর্থর্রাপত্তার অভাব এবং হর্াংরা রাস্তা াি, উভেই 

িিবয নিার্ গ ৃ ীর্তার লিণ, যা দ্য হডা িাসন্ডর হরথড, উইথলং অযান্ড অযাবল হপ্রাগ্রাি েিাযার্ 

ক্রসত পাসর বসল প্রিাথণত এবং তার জর্য প্রস্তুত। থদ্বতীেটি  ল ে সরর োশ্রেী িূসলযর এবং 

ে ােক্ আবােসর্র অভাব। আথি গথব নত হয দ্য হডা িাসন্ডর রূপান্তিু নলক্, োশ্রেী, এবং ে ােক্ 

আবাের্ হপািনসিাথলও এক্ থিথলের্ বগ নিুসিরও হবথে বকৃ্রদ্ধর তত্ত্বাবযার্ ক্রসত হপসরথে। েম্পণূ ন 

 সল, দ্য হেইন্স এই অপথর ায ন পথরেয নার যারাবাথ ক্তার োসি হযাগদ্ার্ ক্রসব, আিাসদ্র 90 

জর্ েতীি ন থর্উ ইেক্নবােীসদ্র জর্য উচ্চ িাসর্র বাথ়ি প্রদ্ার্ ক্সর যাসদ্র প্রসোজর্ েব হেসে 

হবথে এবং হেই োসি তাসদ্র পথরবারগুথলসক্ও।"  

  

রিািন োর্ির্ ন হডম্বভলপম্বিম্বন্টর (Robert Sanborn Development) রিািন োর্ির্ ন 

িম্বলর্, "রবািন োর্বর্ ন হডসভলপসিন্ট দ্য হেইসন্সর উন্নেসর্ অংেীদ্ার  সত হপসর উোথেত, যা 

দ্য হডা িাসন্ডর োসি আিাসদ্র থদ্বতীে ে সযাথগতা,উলক্ ক্াজ৷ েিথন্বত পথরসষবা ে  

থেন্তােীলভাসব থডজাইর্ ক্রা, অতযাযুথর্ক্ বাথ়ি ততথরর জর্য দ্য হেইন্স আিাসদ্র অবযা ত 

অঙ্গীক্ারবদ্ধতার প্রথতথর্থযত্ব ক্সর; উপলব্ধ পথরসষবা ে  এক্টি আরািদ্ােক্ পথরসবে যা েিস্ত 

বাথেন্দাসদ্র জীবর্সক্ উন্নত ক্রসব৷ আিরা এই েব নসেষ ে ােক্ আবাের্ প্রসেষ্ট্ার জর্য হডা 

িান্ডসক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই।"  

  

িাম্বচনন্টে কোবপিাম্বলর (Merchants Capital) অবরক্তজম্বর্েম্বর্র বেবর্য়র ভাইে 

হপ্রবেম্বডন্ট িাইম্বকল বিলাম্বজা িম্বলম্বের্, "হডা িান্ড 30 বেসররও হবথে েিে যসর থর্উ ইেক্ন 

থেটিসত ে ােক্ আবােসর্র এক্টি স্তম্ভ  সে হিসক্সে, এবং ব্রঙ্কসে োম্প্রথতক্ দ্য হেইর্ে 

হলর্সদ্সর্র অংে  সত হপসর আিরা েম্মাথর্ত৷ হদ্সের েীষ ন োশ্রেী িূসলযর আবাের্ 

অি নাের্ক্ারীসদ্র এক্জর্ থ োসব, িাসেনন্টসে আিরা েব নদ্া িাথক্নর্ যুক্তরাষ্ট্র জসু়ি জর্েংখযার 

আবাের্ োথ দ্া পূরসণর র্তুর্ উপাে খুুঁজথে, দ্য হডা িাসন্ডর োসি ক্াজ ক্সর, আিরা প্রাে 100 

জর্ থর্উ ইেসক্নর েব হেসে ঝুুঁ থক্পণূ ন বাথেন্দাসদ্র জর্য থর্রাপদ্, র্তুর্ এবং ে ােক্ আবাের্ 

ততথর ক্রথে। দ্য হেইন্স অভাবী বযক্রক্তসদ্র জর্য আোর আসলা এবং প্রসোজর্ীে পথরসষবা প্রদ্ার্ 

ক্রসব। আিরা এই অংেীদ্াথরসত্বর জর্য কৃ্তজ্ঞ এবং থর্উ ইেক্ন জসু়ি এক্ োসি আিাসদ্র 

আবাের্ প্রসেষ্ট্াসক্ েক্রক্তোলী ক্সর তুলসত আগ্র ী"।  

  

###  
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