
 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 12/7/2021 গভর্ নর কোবি হাচু 

 

 

গভর্ নর হাচু ফ্ট বাবন্দাম্বের জর্ে উম্বেখম্বযাগেভাম্বব ুরক্ষা বৃদ্ধি কম্বর আইর্ 

প্রণয়ম্বর্র হঘাণা কম্বরম্বের্ 

 

(S.6950/A.7667) আইর্ অন্তব নর্তীকাীর্ একাবিক বাস্থার্ ইউবর্ম্বের জর্ে অপবরায ন 

পবরম্ববা এবং বাম্বযাগের্তা বোর্ত করা বা প্রোম্বর্ বেি ন ওয়া হবআইবর্ কম্বর হর্তাম্ব, 

ভাশাম্বেম্বের আবার্ আোম্বর্ত র্তাম্বের োবব প্রবর্তষ্ঠা করম্বর্ত হেয় 

 

এই আইর্ ফ্ট বাবন্দাম্বের অপবরায ন পবরম্ববা প্রোর্ করম্বর্ত বাবশওয়াার বেি নর্তার 

ববরুম্বি NYC াউদ্ধজং হকাম্বেন ুরক্ষা খুুঁজহর্ত হেয়: র্তাপ, গরম জ, ববেেুৎ, গো, এবং 

ািারণ বাবশওয়াার অবম্বা 

  

গভর্ নর ক্যাথি হাচু আজ াম্প্রথিক্ আইর্ (S.6950/A.7667) হঘাণা ক্রররের্ যা 

অন্তব নিীক্াীর্ এক্াথিক্ আবার্ ইউথর্রের জর্য প্ররয়াজর্ীয় পথররবা এবং বারযাগযিা 

প্রদারর্ বযাঘাি বা বযি ন ওয়ারক্ হবআইথর্ ক্রর এবং ভাশারেরদর থর্উ ইয়ক্ন থটে াউজজং 

হক্ারেন (New York City Housing Court) িারদর দাথব প্রথিষ্ঠা ক্ররি আরবদর্ ক্রার অর্ুরমাদর্ 

প্রদার্ ক্রর। এই থবটে ফ্ট মাথরক্র অপথরায ন পথররবাগুথ বযি ক্রা, প্রদার্ ক্ররি 

অস্বীক্ার ক্রা বা বন্ধ ক্রা বা এক্টে এক্াথিক্-বাস্থার্ ইউথর্রে বা থবদযমার্ "ফ্ট আইর্" এর 

আওিায় িাক্া হক্ার্ ভাশারেরদর জর্য ববারর অরযাগয পথররবল তিথর ক্রারক্ হবআইথর্ 

ক্রর। অপথরায ন পথররবাগুথর উদাররণর মরিয আরে িাপ, গরম জ, থবদুযৎ এবং গযা। 

ববারর অরযাগয পথররবরলর উদারণগুথর মরিয িাক্রি পারর এমর্ এক্টে হযখারর্ অন্তভুনক্ত 

িাক্রি পারর থক্, েত্রাক্, ভবর্ রক্ষণারবক্ষরণর অভাব যার ফর থবপজ্জর্ক্ পথরথস্থথি তিথর 

য়। এই আইর্টে 1 থিরম্বর, 2021 হিরক্ ক্ায নক্র রয়রে৷ 

 

"িাপ এবং গরম জরর মরিা প্ররয়াজর্ীয় পথররবা  এক্টে বাথশরি বা ক্রা থবাথিা র্য় - 

এটে এক্টে হমথক্ মার্বাথিক্ার যা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্নবাীর প্রাপয।" গভর্ নর হাচু বম্বর্।. 

"এই ািারণ জ্ঞারর্র আইর্ ভাশারেরদর আবার্ আদারি প্রথিক্াররর প্ররবলাথিক্ার প্রদার্ 

ক্রর যখর্ িারা প্ররয়াজর্ীয় পথররবাগুথ হিরক্ বজিি র্, যা এক্টে থর্উ ইয়ক্নবাীরদর 

িারদর বাথশরি থর্রাপদ রাখার জর্য এক্টে গুরুত্বপূণ ন পদরক্ষপ।" 

  

হফম্বের্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হবঞ্জাবমর্ বম্বর্, "মামুথ, পুরারর্া আইথর্ ফাাঁক্রফাক্ররর ফর 

বাথশরি অপথরায ন পথররবাগুথ র্া পাওয়ার থবরয় ক্ারও উথদ্নগ্ন ওয়া উথচি র্য়। ফ্ট এবং 

এক্াথিক্ বাস্থারণর ইউথর্রের ভাশারেরা থর্উ ইয়রক্নর অর্যার্য বাথন্দারা হয হমথক্ অথিক্ার 



পার্, হই এক্ই অথিক্ারগুথ পাওয়ার হযাগয।আথম এই গুরুত্বপূণ ন আইরর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

থব স্পর্র এবং গভর্ নর হাচুরক্ ির্যবাদ জার্ারি চাই।" 

 

1982 ার প্রণীি, এক্াথিক্ বাস্থার্ আইর্ ফ্ট আইর্ প্রথিষ্ঠা ক্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন থটেরি 

এক্টে র্িুর্ হেণীর ভবর্ তিথর ক্রর যা অন্তব নিীক্াীর্ এক্াথিক্-বাস্থার্ বা "ফ্ট" র্ারম 

পথরথচি। ফ্ট  প্রাক্তর্ বাথণজজযক্ এবং উৎপাদর্ক্ারী রফ্টর জায়গা যা বাস্থার্ থারব 

বযবরৃি রে। ফ্ট আইর্ এই স্থার্গুথরক্ থর্রাপদ আবাথক্ ইউথর্রে আইথর্ রূপান্তররর 

মন্রয়র জর্য ফ্ট হবািনও প্রথিষ্ঠা ক্রররে। 

  

গি হবল ক্রয়ক্ বের িরর, আইথর্ভারব মরর্ার্ীি "ফ্ট" এর বাথন্দারা বথি নি য়রাথর্ ও 

অবরার ম্মুখীর্ রের্ এবং NYC আবার্ আদারি িারদর অথভরযাগগুথ 

িারাবাথক্ভারব মািার্ ক্ররি অক্ষম রয়রের্, হযখারর্ প্রায় মস্ত অর্যার্য ভাশারেরা 

প্রথিক্ার হপরি ক্ষম রয়রের্। য়রাথর্ এবং অবরার উদারণগুথর মরিয ররয়রে হমথক্ 

এবং অপথরায ন পথররবাগুথ প্রদারর্ বযি নিা, হযমর্ িাপ, গরম জ, থবদুযৎ এবং গযা, হই 

ারি থর্রাপদ এবং উপযুক্ত জীবর্যাত্রার পথরথস্থথি বজায় রাখরি বযি নিা: ফুরো হমরামি ক্রা, 

েত্রারক্র প্রথিক্ার ক্রা, এবং অর্যার্য অর্ুরূপ মযাগুথ। আবার্ আদারি িারদর 

অথভরযারগর মািার্ ক্ররি র্া পারার ফর, রফ্টর ভাশারেরা ক্রমবি নমার্ভারব বথি নি ুরক্ষার 

ুথবিা থর্রি অক্ষম রয়রের্ যা থর্উ ইয়ক্ন হেে এবং থটে ভাশারেরদর জর্য থব্িৃিভারব 

আইর্ থররব প্রণয়র্ ক্রররে গি দলরক্, যার মরিয আরে থবর্ামূরয প্রথিথর্থিরত্বর ব নজর্ীর্ 

প্ররবলাথিক্ার থর্উ ইয়ক্ন থটে আবার্ আদারি। 

  

াম্প্রথিক্ আদারির থদ্ধান্তগুথ স্পষ্ট ক্রররে হয আবার্ আদারি রফ্টর ভাশারেরা থর্উ 

ইয়রক্নর আবার্ আইর্ দ্নারা প্রদত্ত আরও থব্িৃি ুরক্ষার অিীরর্ িারদর অথিক্ারগুথ 

মূ্পণ নরূরপ প্রথিষ্ঠা ক্ররি পাররর্ র্া, িারদর ফ্ট হবারিনর ামরর্ উপথস্থি রি য়, যা 

বাথশওয়াার য়রাথর্ এবং অবরার মযাগুথ হমাক্ারবায় মূ্পণ নরূরপ জ্জজ্জি ক্রা 

য়থর্। এই আইর্টে এই হমথক্ মযার মািার্ ক্রর এবং বাথশওয়াার য়রাথর্ হিরক্ রফ্টর 

ববাক্ারী ভাশারেরদর জর্য ুরক্ষা প্রাথরি ক্রর এবং স্পষ্ট ক্রর হয িারা আবার্ আদারি 

থক্েু অথভরযাগ ক্ররি পাররর্। 

 

র্িুর্ আইর্ এখর্ এক্টে ফ্ট বাথশর মাথক্রক্ ভবরর্র অপথরায ন প্ররয়াজর্ীয় পথররবাগুথ 

বন্ধ ক্ররি থর্রি ক্রর ভাশারে অযাপােনরমন্টটে স্বাভাথবক্ ক্রার জর্য ফ্ট হবারিনর ক্ারে এক্টে 

আরবদর্ দাথখ ক্রর এবং ফে হবািন মামাটের জর্য এক্টে িরক্ে র্ম্বর বরাদ্দ ক্রর৷ 

অথিথরক্তভারব, আইর্টে ফ্ট হবারিন এক্টে মামা থবচারািীর্ িাক্া অবস্থায় বাথশওয়াারদর 

রফ্টর ভাশারেরদর উরেদ ক্রা থর্থদ্ধ ক্রর এবং ভাশারেরক্ ফ্ট হবািন োশাও আবার্ 

আদারি অথভরযাগ দারয়র ক্ররি হদয়। চূশান্তভারব, আইর্টে ভাশারেরদর আবার্ আদারি 

অথভরযাগ দারয়র ক্রার অর্ুমথি হদয় এবং প্ররয়াজর্ীয় পথররবাগুথর বজায় রাখা আবলযক্ 

ক্রর। প্ররয়াজর্ীয় ুরযাগ-ুথবিা  এক্টে উপযুক্ত িাক্ার জায়গা পাওয়া এক্টে ব নজর্ীর্ 

অথিক্ার ওয়া উথচি, এবং এটে হক্ারর্াভারবই রফ্টর ভাশারেরদর জর্য এক্ অর্র্য অথিক্ার 

র্য়। 

  



বম্বর্ের জুবয়া াাজার বম্বর্, "যখর্ 2019 ার ফ্ট আইর্ পুর্র্ নবীক্রণ এবং উন্নি 

ক্রা রয়থে িখর্ উরদ্দলয থে রফ্টর ভাশারেরদর জর্য ুরক্ষা এবং এক্টে র্যাযয প্রজক্রয়া 

প্রদার্ ক্রা। হমরামি এবং বারযাগযিা ম্পথক্নি মযাগুথর শুর্াথর্ আবার্ আদারি 

ওয়া উথচি, ফ্ট হবািন দ্নারা র্য়, যা এই জািীয় প্ররের মািার্ ক্রার জর্য তিথর র্য়৷ আথম এই 

আইরর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হাচুরর ক্ারে কৃ্িজ্ঞ যা ফ্ট আইর্ ংরলাির্ ক্ররব 

এবং ফ্ট ভাশারেরদর অর্যার্য ভাশারেরদর মরিা থর্রাপদ ও বারযাগয আবারর্র এক্ই ুরক্ষা 

হদরব।" 

 

ববিার্ভার েে হেম্ববারা হজ. বিক বম্বর্, "এটে িালাজর্ক্ হয আদাি ফ্ট আইর্টের 

ভু থবরেণ ক্ররথেরর্৷ এই থবটে থর্জিি ক্ররব হয রফ্টর ভাশারে  মস্ত ভাশারেরদর 

প্ররয়াজর্ীয় পথররবার অভারবর হক্ষরত্র আবার্ আদারির অযারে িারক্। এই পথরমাপটে 

স্পষ্ট ক্রর হয আবার্ আদাি উপযুক্ত স্থার্ যখর্ ফ্ট ভাশারেরা আবার্ পথররবা ংক্রান্ত 

মযাগুথর জর্য প্রথিক্ার চাইরের্, ফ্ট হবািন র্য়। থটে প্রলারর্র হজাথর্ং পথরবিনর্গুথ 

পূব নবিী ুরক্ষাগুথরক্ থবর্ষ্ট ক্রর হদওয়ার ক্াররণ এই অযারেরর থবরয় স্পষ্ট ক্রা আরও 

গুরুত্বপূণ ন। যথদও থটে রারজযর আবার্ প্রথবিার্গুথ উরেখ ক্ররহে, এই বযবস্থাটে রফ্টর 

ভাশারেরদর জর্য আইথর্ প্রথিক্াররর বযবস্থা থর্জিি ক্ররব।" 

  

বম্বর্ে াউদ্ধজং কবমটের (Senate Housing Committee) হচয়ারমোর্ বম্বর্ের ব্রায়ার্ 

কাভার্াগ বম্বম্বের্, "াম্প্রথিক্ বেরগুথরি, আবার্ থস্থথিলীিা এবং ভাশারে ুরক্ষা 

আইরর্র থব্িৃি থবিার্ এবং ফ্ট আইর্রক্ লজক্তলাী ক্রার জর্য থর্থদনষ্ট আইর্ প্রণয়রর্র 

মািযরম, আইর্ভায় আমার ক্মীরা এবং আথম স্পষ্ট ক্রর থদরয়থে হয প্রথিটে থর্উ ইয়ক্নবাীর 

থস্থথিলী, থর্রাপদ এবং ােয়ী মূরযর আবারর্র অযারে থর্জিি ক্রার জর্য আমরা যা ক্রা 

দরক্ার িা ক্রব। অবলযই হই প্ররচষ্টার মরিয এক্টে ক্ায নক্র প্রথিজক্রয়া প্রদার্ ক্রা অন্তভুনক্ত 

যখর্ থক্েু অাি ুম্পথত্তর মাথক্রা এমর্ পদরক্ষপ হর্র্ যা িারদর ভাশারেরদর বাথশ ববারর 

অরযাগয ক্রর হিার। আথম হরর্ের জথুয়া াাজার এবং অযারম্বথ হমম্বার হিরবারা থিরক্র 

প্রলংা ক্থর এবং ির্যবাদ জার্াই, যারা রফ্টর ভাশারেরদর ুরক্ষার জর্য থবরলভারব লজক্তলাী 

মি নক্ থেরর্ এবং গভর্ নর ক্যাথি হাচুরক্ ির্যবাদ জার্াই থযথর্ আমারদর প্রিার্ থর্ব নাী 

থারব িার অল্প মরয়র মরিয ইথিমরিযই থর্উ ইয়ক্নবাীরদর বাথশগুথরক্ রক্ষা ক্রার জর্য বশ 

অগ্রগথি ক্রররের্।" 

  

অোহেব েে বিম্বভর্ বমম্বব্রাইেজ বম্বর্,"মস্ত ভাশারেরা বারযাগয িাক্ার জায়গা 

এবং প্ররয়াজর্ীয় ুরক্ষাগুথর মার্ অযারে পাওয়ার, হই ারি যখর্ এই অথিক্ারগুথ যখর্ 

অস্বীক্ার ক্রা য় িখর্ আইথর্ প্রথিক্ার চাওয়ার অথিক্ারী৷ এই র্িুর্ আইরর্র অি ন  রফ্টর 

ভাশারেরদর হল পয নন্ত অর্যার্য ভাশারেরদর মরিা এক্ই আইথর্ ুরক্ষা িাক্রব এবং এটে ক্রার 

প্ররয়াজর্ র আবার্ আদারি থবচার চাওয়ার থবক্ল্প িাক্রব।" 

  

বর্উ ইয়কন হিে হের্োন্ট অোন্ড হর্বারম্বর (New York State Tenants & Neighbors) 

হজম্বর্ব অোকুইম্বর্ার বর্ব নাী পবরচাক বম্বম্বের্, "এই থবটে পা ওয়ার অি ন রফ্টর 

ভাশারেরদর বারযাগয অবস্থার অথিক্ার প্ররয়াগ ক্ররি হক্ষরত্র িাক্া এক্টে থেদ্র বন্ধ ক্রার 

হচরয়ও হবথল থক্েু, এটে থর্উ ইয়ক্ন রারজয থর্ম্নমারর্র আবার্ থর্মূ ন ক্রার পরি আররক্ িাপ 



ক্ারে আমারদর থর্রয় আর। ভাশারেরদর থর্রাপদ গরৃর অথিক্াররর জর্য শাই ক্রর এমর্ 

এক্টে ংস্থা থারব, NYS হের্যান্ট অযান্ড হর্বার অুরথক্ষি আবার্ পথরথস্থথি মার্ুরর 

স্বারস্থযর উপর হয প্রভাব হফরি পারর িা হবারে এবং আমরা গভর্ নর হাচুরক্ ফ্ট য থবর 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য ািুবাদ জার্াই এবং স্বীক্ার ক্থর হয মস্ত ভাশারেরা বারযাগয গরৃ 

জীবর্যাপর্ ক্রার অথিক্ার প্রাপয। আমরা অযারম্বথ দয থিক্ এবং থরর্ের াাজাররক্ 

ির্যবাদ জার্াই এই প্ররয়াজর্ীয় আইর্টের জর্য থবটেরক্ রযাথগিামূক্ভারব পষৃ্ঠরপাক্িা 

ক্রার জর্য।"  

  

চাম্বচন ইউর্াইম্বেে ফর হফয়ার াউদ্ধজং (Churches United for Fair Housing) এর 

ববভক এর্ম্বগজম্বমন্ট অোন্ড বরাম্বচনর পবরচাক হুইেবর্ হু বম্বম্বের্, "এটে ভাশারেরদর 

অথিক্াররর জর্য এক্টে দুদনান্ত জয় থবরল ক্রর হযরিু রফ্টর ভাশারেরা িারদর বাথশওয়াারদর 

দ্নারা প্ররয়াজর্ীয় পথররবাগুথ হিরক্ বজিি ওয়ার েুাঁ থক্রি িাক্রির্৷ আমরা গভর্ নর হাচু 

এবং িার প্রলার্রক্ ক্ থর্উ ইয়ক্নবাীরদর জর্য ময নাদাপূণ ন িাক্ার জায়গা এবং ুরক্ষা 

থর্জিি ক্ররি অগ্রর রি হদরখ আর্জন্দি। আমরা এই প্ররয়াজর্ীয় আইরর্র জর্য থরর্ের 

জথুয়া াাজার এবং অযারম্বথ দয হিরবারা থিরক্র অবযাি মি নর্ ও ক্ারজর জর্যও 

কৃ্িজ্ঞ।"  

  

াউদ্ধজং জাবি ফর অম্বর (Housing Justice for All) কোম্বেইর্ হকাঅবেনম্বর্ের, 

বয়া উইভার বম্বম্বের্, "থর্উ ইয়রক্নর মস্ত ভাশারেরদর অবলযই আবার্ আদারি উরেদ 

এবং অথর্রাপদ জীবর্যাপরর্র অবস্থা হিরক্ থর্রজরদর রক্ষা ক্রার অথিক্ার িাক্রি রব এবং 

আথম হরর্ের াাজার, অযারম্বথ দয থিক্ এবং গভর্ নর হাচুরক্ ির্যবাদ জার্াই হয 

রফ্টর ভাশারেরদর অর্য ক্রর মরিা এক্ই অথিক্ার এবং ুরক্ষা ররয়রে িা থর্জিি ক্রার 

জর্য। ফ্ট অযাপােনরমন্টগুথ ক্রয়ক্ দলক্ িরর থর্উ ইয়রক্ন ােয়ী মূরযর আবারর্র এক্টে 

গুরুত্বপূণ ন উৎ প্রদার্ ক্রররে -- আজরক্র আইর্ এই িযটেরক্ স্বীকৃ্থি হদয় এবং আমারদর 

আরলপারলর এবং ম্প্রদারয়র াজার াজার ভাশারেরদর জর্য এই গুরুত্বপূণ ন অথিক্ারগুথ 

থর্জিি ক্রর।"  

  

### 
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