
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন বিটিম্বে গৃ  ীর্ো হ াকাম্বিলা এিং আিািম্বর্র িুলভো িম্প্রিারম্বের 

উম্বেম্বেে গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর  

  

S.6573/A.8009 আইর্টি FHEPS আিাির্ ভাউচারগুম্বলার  ূলে িৃদ্ধি কম্বর িাবি হিম্বক 

িব ষ্কার  ওয়া প্রবেম্বরাধ কম্বর এিং বর্ম্ন-আম্বয়র পবরিারগুম্বলার জর্ে িা ম্বি নের  ম্বধে 

বিবেেীল আিািম্বর্র িেিিা কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ম্যার্ াটনর্ S.6573/A.8009 আইনর্ স্বাক্ষর ক্নরনের্ যা পাথরবাথরক্ 

গ ৃ ীর্তা ও বাথি হিনক্ বথ ষ্কানরর থবরুনে সুরক্ষার সম্পূরক্ (Family Homelessness and 

Eviction Protection Supplement, FHEPS) ক্ম্ নসূথির অধীনর্ উপযুক্ত পথরবারগুনলার জর্য 

 াউজজিং ভাউিানরর বযবস্থা ক্রনব। এই আইর্ হেনের অর্যতম্ সব নাথধক্ বযয়বহুল আবাসর্ 

বাজার, থর্উ ইয়ক্ন থসটটনত ভািার প্রকৃ্ত খরি ক্ভার ক্রনত FHEPS ক্ম্ নসূথির অধীনর্ 

পথরনোধনযাগয সনব নাচ্চ ভািার পথরম্াণ বজৃে ক্নর।  

  

"গ ৃ ীর্তার সিংক্ট, হক্াথভড-19 ম্ াম্ারীর ম্নতাই আম্ানের হেনটর উপর ক্ষথতক্র প্রভাব 

হেনলনে, যা কৃ্ষ্ণাঙ্গ ও লযাটটনর্া ক্থম্উথর্টটর হভাগাথির ক্ারণ  নয়নে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "থর্উ ইয়ক্ন হেট র্জজরথব ীর্ ক্নের সম্মুখীর্  ওয়া পথরবারগুনলানক্ স ায়তা ক্রার 

জর্য থর্উ ইয়ক্ন থসটটর সানি ক্াজ ক্রনব। আথম্ থর্ব নাথিত হম্য়র অযাডাম্সনক্ এই সম্সযা 

হম্াক্ানবলায় এক্সনঙ্গ ক্াজ ক্রার হক্ষনে তার অিংেীোথরনের জর্য ধর্যবাে জার্ানত িাই। 

প্রনতযক্ বযজক্তরই ম্ািার উপনর এক্টট োে পাওয়ার অথধক্ার রনয়নে, এবিং অভাবী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীনের জর্য হসটটনক্ বাস্তনব পথরণত ক্রনব এম্র্ আইনর্ স্বাক্ষর ক্রনত হপনর আথম্ 

গথব নত।"  

  

এই থবল আনরা হবথে সিংখযক্ অভাবী পথরবারনক্ হসবা হেয়ার জর্য FHEPS-এর অযানেস 

সম্প্রসারণ ক্রনব, যা আনরা হবথে সিংখযক্ পথরবানরর বাথি হিনক্ বথ ষ্কার  ওয়া এথিনয় 

থর্নজনের বাথিনত অবস্থার্ ক্রনত পারা এবিং থস্থথতেীল আবাসর্ পাওয়া থর্জিত ক্রনব। এই 

থবল আবাসর্ ও র্গর উন্নয়র্ থবভানগর (Department of Housing and Urban Development) 

বাজানরর র্যাযয ভািার (Fair Market Rent) উর্ধ্ নসীম্া 85 েতািংে হিনক্ 100 েতািংনে উন্নীত 

ক্রনব। এোিাও, FHEPS  নলা ঘনরায়া সথ িংসতার ভুক্তনভাগীনের এবিং তানের পথরবানরর ম্নধয 

যারা সরক্াথর স ায়তা হপনয় িানক্র্ তানের জর্য লভয এক্ম্াে প্রথতনরাধম্ূলক্ ক্ম্ নসূথি। 

FHEPS এর ম্াো বজৃে ক্রা ও বাথি হিনক্ বথ ষ্কার আনরা হবথে ক্নর প্রথতনরাধ ক্রা হেট ও 

থসটটনক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীনের স্থায়ী আবাসনর্, আশ্রয়নক্ন্দ্রগুনলার বাইনর, এবিং সাম্াজজক্ 



পথরনেবাগুনলার সানি সিংযুক্ত রাখার ম্াধযনম্ িূিাি পয নানয় থগনয় গ ৃ ীর্তার অবস্থা হিনক্ েনূর 

সনর যাওয়ার জর্য তানের সক্ষম্তা বজৃে ক্রার পারষ্পথরক্ লক্ষয অজননর্র জর্য FHEPS-হক্ 

বযব ানরর সনুযাগ ক্নর থেনব।  

  

এই আইনর্ স্বাক্ষর ক্রাটা থর্উ ইয়নক্নর আবাসর্ সিংক্নটর থবরুনে লিাইনয় গভর্ নর হ াক্নলর 

গ ৃীত সব নসাম্প্রথতক্ পেনক্ষপ। এর আনগ এই সপ্তান , গভর্ নর হ াক্ল লেট লভয (Loft Law) 

স্বাক্ষর ক্নরনের্, হয আইর্টট এক্াথধক্ বযজক্তর বসবানসর জর্য থর্ধ নাথরত অিব নতীক্ালীর্ 

ইউথর্টগুনলানত অপথর ায ন পথরনেবাগুনলা থবথিত ক্রা অিবা সরবরা  ক্রনত বযি ন  ওয়ানক্ 

হবআইথর্ ক্নরনে এবিং ভািাটটয়ানেরনক্ থর্উ ইয়ক্ন থসটটর আবাসর্ সিংক্রাি আোলনত োথব 

হপে ক্রার অর্ুম্থত প্রোর্ ক্নরনে। গত ম্ানস গভর্ নর হ াক্ল হঘােণা ক্নরনের্ হয থর্উ ইয়ক্ন 

হেট িাথ ো পূরনণ সিংগ্রাম্ ক্নর যাওয়া ভািাটটয়া ও বাথির ম্াথলক্নের পরূণ র্া  ওয়া িাথ ো 

হম্টানত সা াযয ক্রার উনেনেয জরুথর ভািাটটয়া স ায়তা ক্ম্ নসূথির (Emergency Rental 

Assistance Program, ERAP) জর্য যুক্তরানের হক্াোগার থবভানগর (Department of Treasury) 

ক্াে হিনক্ 996 থম্থলয়র্ ডলানরর ত থবনলর জর্য অর্ুনরাধ জাথর্নয়নে। অনটাবর ম্ানস, 

ভািাটটয়ানের অথধক্ারগুনলার েৃঢ় অবস্থার্ ততথর ক্রার লনক্ষয গভর্ নর হ াক্ল এক্টট আইথর্ 

পযানক্নজ স্বাক্ষর ক্নরনের্।  

  

িা বয়ক ও অক্ষ ো িংক্রান্ত ি ায়ো বিষয়ক দপ্তর (Office of Temporary and 

Disability Assistance)-এর এদ্ধিবকউটিভ হেপুটি কব ের্ার িারিারা বি. গুইর্ িম্বলর্ , 

"গভর্ নর হ াক্নলর আজনক্র এই পেনক্ষপ থর্উ ইয়ক্ন থসটটর থর্ম্ন-আনয়র পথরবারগুনলানক্ 

ম্ার্সম্মত আবাসর্ পাওয়ার সম্প্রসাথরত সুনযাগ প্রোর্ ক্নর যানত তারা গ ৃ ীর্তা এিানত 

পানরর্ এবিং তানের থেশুনের জর্য এক্টট থর্রাপে ও সুরথক্ষত বাথির বযবস্থা ক্রনত পানরর্। 

আজ এক্টট পথরবানরর জর্য থস্থথতেীল আবাসনর্র বযবস্থা ক্রাটা এসব পথরবার ও আম্ানের 

ক্থম্উথর্টটগুনলার জর্য েীঘ ননম্য়ােী ইথতবািক্ অি ননর্থতক্ ও সাম্াজজক্ েলােল অজননর্র 

জর্য অতযি গুরুেপণূ ন।"  

  

বিম্বর্ির ব্রায়ার্ কাভার্াঘ িম্বলর্, "এই আইর্ স্বাক্ষনরর জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লনক্ 

ধর্যবাে জার্াই, হয আইর্টট গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্  ওয়া আনরা হবথে সিংখযক্ পথরবানরর 

থস্থথতেীল আবাসর্ পাওয়া থর্জিত ক্রনব, এবিং আনগর প্রোসনর্র েীঘ ন সম্য় ধনর স্থথবর  নয় 

িাক্া অবস্থার হম্াি ঘুথরনয় থেনব। থর্জিতভানবই, গ ৃ ীর্তা েরূ ক্রনত এবিং সব থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর জর্য থর্রাপে, হটক্সই, ও সাশ্রয়ী, স্থায়ী আবাসনর্র থস্থথতেীল অযানেস থর্জিত 

ক্রনত আম্ানের আনরা অনর্ক্ থক্েু ক্রার আনে, থক্ন্তু আজ আম্রা হস লক্ষয পূরনণর জর্য 

এথগনয় হযনত এক্টট অি নপূণ ন পেনক্ষপ গ্র ণ ক্রথে। আম্রা জাথর্ এই পেথত হলাক্জর্নক্ 

আশ্রয়নক্ন্দ্রগুনলানত রাখার তুলর্ায় অনপক্ষাকৃ্ত সস্তা, থর্রাপে, ও স্বাস্থযক্র  নব। এোিাও 

আথম্ অযানসম্বথল সেসয থলন্ডা হরানজন্থালনক্ অযানসম্বথলনত এই থবলটট সম্ি নর্ ক্রায়, আম্ার 

স ক্ম্ী থসনর্ট হসােযাল সাথভননসর সভাপথত হরানের্ পারসুনয়ডনক্ থসনর্নট তার সজক্রয় 

সম্ি ননর্র জর্য, এবিং স্পিক্ার ক্াল ন থ থে ও সিংখযাগথরষ্ঠ অিংনের হর্তা অযাজিয়া স্টুয়াটন-

ক্াজজন্সনক্ তানের হর্তৃনের জর্য ধর্যবাে জার্াই। এই গুরুেপূণ ন পুর্গ নঠনর্র জর্য প্রনিো 

িাথলনয় যাওয়া 100টটরও হবথে সিংস্থানক্ও ধর্যবাে জার্াই।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-enactment-law-significantly-increasing-protections-loft-residents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdf11fdf9797f40534c6f08d9bc017257%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747536798762278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UMBMFbPUHBHq%2BIbXJP61SkRh41sCSi4MOstLApE4mDI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-housing-legislation-package&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdf11fdf9797f40534c6f08d9bc017257%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747536798772236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=IMTlIE%2BwduQJQlHoSnsuckaYVJHFubWvGakAOWJ6R0Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-housing-legislation-package&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdf11fdf9797f40534c6f08d9bc017257%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747536798772236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=IMTlIE%2BwduQJQlHoSnsuckaYVJHFubWvGakAOWJ6R0Q%3D&reserved=0


অোম্বিেবল িদিে বলন্ডা হরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "ভািার প্রকৃ্ত খরি ক্ভার ক্রার জর্য FHEPS 

ভাউিানরর পথরম্াণ বজৃের জর্য আম্ার প্রস্তাথবত থবলটটনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রার 

ম্াধযনম্, থর্রাপে, থস্থথতেীল ও স্থায়ী সাশ্রয়ী আবাসর্ এখর্ থর্উ ইয়নক্নর  াজার  াজার ঝুুঁ থক্পূণ ন 

পথরবানরর সাম্নি নযর ম্নধয িনল আসনব। আবাসর্ স্বাস্থযনসবার অিংে এবিং এটট এক্টট 

ম্ার্বাথধক্ার। এই থবল স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রাটা গ ৃ ীর্তা প্রথতনরানধর জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন হেনটর গ ৃীত পেনক্ষনপর হক্ষনে এক্টট উনেখনযাগয পথরবতনর্ এনর্ থেনয়নে। আজ 

হেট অভাবী হলাক্জর্নক্ আশ্রয় প্রোনর্র জর্য আইথর্ োথয়নের পাোপাথে এটটর তর্থতক্ 

োয়বেতাও স্বীক্ার ক্নর থর্নে। আথম্ গভর্ নর হ াক্লনক্ তার স ায়তার জর্য ধর্যবাে জার্াই, 

এবিং তার সানি, আম্ার স ক্ম্ীনের সানি ও অযাডনভানক্টনের সানি গ ৃ ীর্তা েরূীক্রনণ 

ক্াজ ক্নর যাওয়ার জর্য সম্াধার্গুনলা প্রণয়র্, অি নায়র্ ও বাস্তবায়র্ ক্রার প্রতযাো রাথখ।"  

  

 োর্ াির্ িম্বরার হপ্রবিম্বেন্ট হগল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "গ ৃ ীর্তা হম্াক্ানবলার জর্য 

আম্ানেরনক্ অবেযই সা সী পেনক্ষপ গ্র ণ ক্রনত  নব যানত থর্উ ইয়ক্ন বযাপী অরথক্ষত 

পথরবারগুনলা বাথি হিনক্ বথ ষ্কার  ওয়া এিানত পানর এবিং আজ এখানর্ গভর্ নর হ াক্ল টঠক্ 

হসটাই ক্রনের্। থর্উ ইয়নক্নর পথরবারগুনলার পক্ষ হিনক্, আথম্ থসনর্টর ক্াভার্াঘ, অযানসম্বথল 

সেসয হরানজন্থাল, হেটবযাপী সক্ল সম্ি নর্ক্ারী, এবিং গভর্ নর হ াক্লনক্ ভািার প্রকৃ্ত খরি 

ক্ভার ক্রনত হেনটর পাথরবাথরক্ গ ৃ ীর্তা ও বাথি হিনক্ বথ ষ্কানরর থবরুনে সুরক্ষার 

সম্পূরক্ ক্ম্ নসূথির আওতা বজৃে ক্রার জর্য ধর্যবাে জার্াজে, যা গ ৃ ীর্  ওয়ার ঝুুঁ থক্নত িাক্া 

পথরবারগুনলানক্ েীঘ ননম্য়ােী আবাসনর্র থস্থথতেীলতা অজননর্র জর্য এক্টট গুরুেপূণ ন 

লাইেলাইর্ প্রোর্ ক্রনব। আজনক্র এই পেনক্ষপ  াজার  াজার হলাক্নক্ পনি হর্নম্ যাওয়া 

হিনক্ রক্ষা ক্রনত সা াযয ক্রনব এবিং এটট এক্টট সটঠক্ ক্াজ।"  

  

কাউদ্ধিল িদিে বিভ হলবভর্ িম্বলর্, "এই গুরুেপূণ ন আইর্টট প্রণয়নর্র জর্য আথম্ গভর্ নর 

হ াক্ল, অযানসম্বথল সেসয হরানজন্থাল, ও থসনর্টর ক্াভার্ানঘর প্রেিংসা ক্থর। আম্রা জাথর্ হয 

যখর্ বযজক্ত ও পথরবারগুনলার থস্থথতেীল আবাসর্ িানক্, তারা সম্জৃে লাভ ক্রনত পানর। FHEPS 

হপনম্ন্টনক্ বাজানরর র্যাযয ভািার পথরম্ানণ থর্নয় আসার ম্াধযনম্, আম্রা আনরা হবথে সিংখযক্ 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর থর্নজনের বাথিনত বাস ক্রনত পারা থর্জিত ক্রনত পাথর।"  

  

NYC কাউদ্ধিল আিাির্ ও ভির্ কব টির িভাপবে, কাউদ্ধিল িদিে রিািন ই. কম্বর্ নবগ 

জুবর্য়র িম্বলর্, "FHEPS-এর ম্াো অনর্ক্ ক্ম্ থর্ধ নারণ ক্রা  নয়থেল বনল এই আইনর্ ের্াক্ত 

ক্রার অি ন  নলা আবাসর্ হখা ুঁজা অতযি িযানলজজিং  নয় যাওয়ার থবেয়টট স্বীক্ার ক্নর হর্য়া, 

এবিং এই আইর্ অরথক্ষত পথরবারগুনলার জর্য আম্ানের স ায়তা উন্নত ক্নর। আজনক্র এই 

পেনক্ষপ গ্র নণর অি ন  নলা থর্উ ইয়নক্নর পথরবারগুনলা থস্থথতেীল আবাসনর্র হক্ষনে আনরা 

হবথে অযানেস লাভ ক্রনব। এই আইর্ আম্ানের হেয়ারকৃ্ত ক্থম্উথর্টটগুনলানত অরথক্ষত 

পথরবারগুনলার জর্য অথধক্তর স ায়তা প্রোর্ ক্নর; তারা এখর্ এক্টট ক্ম্ প্রথতবন্ধক্তার 

সম্মুখীর্  নবর্। থর্উ ইয়নক্নর পথরবারগুনলার ম্ার্থসক্ প্রোথির বযবস্থা ক্রাটা হযনক্ানর্া 

সরক্াথর র্ীথতম্ালার থভথি থ নসনব ক্াজ ক্নর, এবিং েুটটর হম্ৌসুনম্ যখর্ আম্রা এনক্ অপরনক্ 

উেথসত ক্রার হিো ক্রথে হস সম্নয় এটট থবনেেভানব গুরুেপূণ ন। গভর্ নর হ াক্ল, থসনর্টর 

ক্াভার্াঘ, অযানসম্বথল সেসয হরানজন্থাল, এবিং এই সম্সযাটটর গুরুে বুঝনত পারা সক্ল আইর্ 

প্রনণতানক্ ধর্যবাে। এবিং অরথক্ষত পথরবারগুনলানক্ সা াযয ক্রার জর্য আজনক্র এই 



পেনক্ষপনক্ সম্ভব ক্নর হতালার হক্ষনে যারা এক্সনঙ্গ হযাগ থেনয়নের্ হসসব আবাসর্ সিংক্রাি 

সম্ি নক্ ও থর্উ ইয়ক্নবাসীনের সবাইনক্ ধর্যবাে।"  

  

হগাোেন বরভারিাইে (Goddard Riverside)-এর এদ্ধিবকউটিভ বেম্বরক্টর ে. রম্বেবরক 

এল. হজার্ি িম্বলর্, "আম্রা হযসব অরথক্ষত ক্থম্উথর্টটনত হসবা প্রোর্ ক্নর িাথক্ তানের 

অনর্নক্র জর্য এই আইর্ এক্টট অথত গুরুেপূণ ন সুরক্ষা প্রোর্ ক্নর, এবিং ম্ াম্ারীর বযাপক্ 

প্রভাব হিনক্ হসনর উঠার হক্ষনে এথগনয় যাওয়ার ধাপ থ নসনব ক্াজ ক্রনব। এই থবলটটনক্ 

স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রায়, এবিং হগাডাডন থরভারসাইডনক্ হসটট ক্রার জায়গা থ নসনব 

হবনে হর্য়ায় আম্রা গভর্ নর হ াক্ল এবিং অযানসম্বথল সেসয হরানজন্থানলর প্রথত গভীরভানব 

কৃ্তজ্ঞ। সাম্নর্র থেনর্র গুরুেপূণ ন ক্াজগুনলা সম্পন্ন ক্রনত এবিং পুর্রুোনরর এই 

র্জজরথব ীর্ সম্নয় আম্ানের ক্থম্উথর্টটগুনলার সম্জৃের জর্য তানের প্রনয়াজর্ীয় গুরুেপূণ ন 

সিংস্থার্ ও পথরনেবাগুনলা পাওয়া থর্জিত ক্রনত আম্ানের সরক্াথর অিংেীোরনের সানি 

আম্ানের সম্পক্ন হজারোর ক্রনত আম্রা অঙ্গীক্ারাবে।"  

  

িাম্বপাটিনভ  াউদ্ধজং হর্িওয়াকন অি বর্উ ইয়কন (Supportive Housing Network of New 

York)-এর এদ্ধিবকউটিভ বেম্বরক্টর লরা  ািকুচ িম্বলর্, "ভািার প্রকৃ্ত খরি ক্ভার ক্রার 

উনেনেয হেট FHEPS ভাউিানরর ম্ূলয বজৃে ক্রনে হজনর্ সানপাটটনভ  াউজজিং হর্টওয়াক্ন অব 

থর্উ ইয়ক্ন উেথসত। এটট ঘনরায়া সথ িংসতা হিনক্ পাথলনয় আসা বযজক্তনের স ,  াজানরা 

গ ৃ ীর্ পথরবারনক্ থস্থথতেীল আবাসর্ খুুঁনজ থর্নত ও গ্র ণ ক্রনত সা াযয ক্রনব। আম্রা 

গভর্ নর হ াক্ল, থসনর্টর ক্াভার্াঘ ও অযানসম্বথল সেসয হরানজন্থালনক্ এই থবেনয় তানের 

অসাধারণ হর্তৃনের জর্য ধর্যবাে জার্ানত িাই।"  

  

 াউদ্ধজং ওয়াকনি (Housing Works)-এর CEO ও ি -প্রবেষ্ঠাো চাল নি বকং িম্বলর্, 

"S6573/A8009 থবলটট স্বাক্ষর ক্রায় আম্রা গভর্ নর হ াক্নলর প্রেিংসা ক্থর, যা হেনটর FHEPS 

হপনম্নন্টর ম্ার্েণ্ডনক্ এক্টট উচ্চতর ও অথধক্ অি নপূণ ন ভািার স্তনর থর্নয় আসনব, যা থর্ম্ন-

আনয়র বযজক্তনের অর্যার্য স ায়তার সানি সঙ্গথতপূণ ন  নব। হেনটর FHEPS ক্ম্ নসূথি হিনক্ হসবা 

পাওয়া থর্ম্ন-আনয়র পথরবারগুনলা যানত এনক্বানর আবাসর্ বাজানরর বাইনর িনল র্া যায়, 

অিবা থর্ম্নম্ানর্র, অথর্রাপে অযাপাটননম্ন্টগুনলানত িাক্নত বাধয র্া  য় হসটা থর্জিত ক্রনত 

এই আইর্টট এক্টট গুরুেপূণ ন পেনক্ষপ। গ ৃ ীর্তার সম্মুখীর্  ওয়া পথরবারগুনলা, থবনেে ক্নর 

িলম্ার্ হক্াথভড-19 সিংক্নটর ক্ারনণ যারা ক্েক্র পথরথস্থথত অিবা বাথি হিনক্ বথ ষ্কার  ওয়ার 

সম্মুখীর্  নয়নের্, এখর্ অথত প্রনয়াজর্ীয় আবাসর্ সুথবধার অথধক্তর অযানেস পানব। আেে ন 

হক্ষনে, থর্ম্ন-আনয়র ভািা স ায়তা প্রোনর্র সব ক্ম্ নসূথি অি ন প্রোনর্র হক্ষনে এক্ই ম্ার্েণ্ড 

অর্ুসরণ ক্রনব, যা  াউজজিং িনয়স ভাউিানরর হসক্ের্ 8-এর সানি সঙ্গথতপূণ ন  নব, যানত 

টার্টার্ আবাসর্ বাজানর জর্নগাষ্ঠীর হক্ানর্া অিংে থপথেনয় র্া পনি।"  

  

হ া ম্বলি িাবভনম্বিি ইউর্াইম্বিে (Homeless Services United)-এর এদ্ধিবকউটিভ 

বেম্বরক্টর কোম্বিবরর্ ট্রাপাবর্ িম্বলর্, "হেনটর FHEPS ভািা স ায়তা ক্ম্ নসূথির জর্য ভািার 

স্তর বজৃে ক্রনত S.6573/A.8009 থবলটটনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রায় হ াম্নলস 

সাথভননসস ইউর্াইনটড গভর্ নর হ াক্নলর প্রথত ভীেণভানব কৃ্তজ্ঞ। এই গুরুেপূণ ন পেনক্ষপ 

অর্যিায় গ ৃ ীর্  নয় হযনতা এম্র্ পথরবারগুনলার জর্য বথ ষ্কার স্থথগতক্রনণর সীম্া হেে  নয় 



যাওয়ার পনর তানের বাথিনত অবস্থার্ ক্রার জর্য প্রনয়াজর্ীয় স ায়তা পাওয়া থর্জিত ক্রনব 

এবিং থর্পীিক্নের ক্াে হিনক্ পাথলনয় আসা ঘনরায়া সথ িংসতার ভুক্তনভাগীনের আশ্রয়নক্নন্দ্র 

প্রনবে র্া ক্নরই র্তুর্ বাজার েনরর স ায়তা বযব ার ক্নর থর্রাপে আবাসনর্র বযবস্থা ক্রার 

সুনযাগ ক্নর থেনব। থর্উ ইয়ক্নবাসীনের জর্য থর্রাপে ও থস্থথতেীল আবাসর্ ব াল রাখনত 

গ ৃ ীর্তা প্রথতনরানধ থবথর্নয়াগ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল, অযানসম্বথল সেসয হরানজন্থাল ও 

থসনর্টর ক্াভার্াঘনক্ ধর্যবাে।"  

  

হকায়াবলের্ ফর দো হ া ম্বলি (Coalition for the Homeless)-এর র্ীবে ালা বিষয়ক 

হেপুটি এদ্ধিবকউটিভ বেম্বরক্টর হেবল র্িনজ িম্বলর্, "হক্ায়াথলের্ ের েযা হ াম্নলস এই 

আইনর্র বযাপক্ গুরুে অর্ুধাবর্ ক্রায় গভর্ নর হ াক্ল এবিং পষৃ্ঠনপােক্ ক্াভার্াঘ ও 

হরানজন্থানলর প্রথত অতযি কৃ্তজ্ঞ। আম্ানেরনক্ অবেযই গ ৃ ীর্তা প্রথতনরাধ ও হম্াক্ানবলায় 

সরক্ানরর প্রথতটট স্তনর সম্ভাবয সবথক্েু ক্রনত  নব এবিং ভািা সিংক্রাি এসব ভতুনথক্  নলা 

বাজানরর র্যাযয স্তনর উন্নীত ক্রার জর্য সিংগ্রাম্ ক্নর যাওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীনেরনক্ থর্নজনের 

বাথিনত রাখার জর্য প্রনয়াজর্ীয় অথত গুরুেপূণ ন প্রিম্ পেনক্ষপ। এটট এক্টট স্মাটন র্ীথতম্ালা যা 

এক্ই সম্নয় পথরবারগুনলানক্ বা ুঁিানব এবিং টযাে ডলার সাশ্রয় ক্রনব।"  

  

বর্উ হেবিবর্  াউদ্ধজং (New Destiny Housing)-এর এদ্ধিবকউটিভ বেম্বরক্টর এিং 

ফোব বল হ া ম্বলিম্বর্ি হকায়াবলের্ (Family Homelessness Coalition)-এর হকা-বলে 

বর্ম্বকাল ব্রাঙ্কা িম্বলর্, "অনর্ক্ েীঘ ন সম্য় ধনর FHEPS ভািার ভতুনথক্ পাওয়া আম্ানের ঘনরায়া 

সথ িংসতার ভুক্তনভাগীনেরনক্ এনতা অল্প সিংখযক্ সাশ্রয়ী আবাসর্ লভয িাক্া এই বযয়বহুল 

ে নর এক্টট অযাপাটননম্ন্ট পাওয়ার হক্ষনে খুব সাম্ার্যই সা াযয ক্নরনে। আম্ানের DV 

ভুক্তনভাগী ও থেশুনেরনক্ তানের জীবর্ র্তুর্ ক্নর শুরু ক্রার জর্য থর্রাপে র্তুর্ বাথির 

বযবস্থা ক্নর থেনয় তানের উপর তাৎক্ষথণক্ ও স্থায়ী প্রভাব হেলনব এম্র্ আইনর্ স্বাক্ষর ক্রার 

জর্য আম্রা গভর্ নর হ াক্নলর প্রথত প্রিণ্ডভানব কৃ্তজ্ঞ।"  

  

এন্টারপ্রাইজ কব উবর্টি পািনর্াি ন (Enterprise Community Partners)-এর বর্উ ইয়কন 

ভাইি হপ্রবিম্বেন্ট ও  াম্বকনি বলোর িািা  া  িম্বলর্, "হেনটর FHEPS-হক্ বাজানরর র্যাযয 

ভািার স্তনর উন্নীত ক্রার থবলটটনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রায় এবিং থর্উ ইয়ক্নবাসীনের 

জর্য থস্থথতেীল আবাসনর্র বযবস্থা ক্রার জর্য তার অঙ্গীক্ানরর ম্য নাো রক্ষা ক্রায় আম্রা 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লনক্ প্রবল আগ্রন র সানি সাধুবাে জার্াই। হক্াথভড-19 ম্ াম্ারী থর্উ ইয়ক্ন 

হেট বযাপী পথরবারগুনলার জর্য গ ৃ ীর্তার ঝুুঁ থক্ বাথিনয় থেনয়নে, এবিং এই থবল এক্টট অতযি 

গুরুেপূণ ন সম্াধার্ যা  াজানরা পথরবারনক্ তানের বাথিনত িাক্ার সুনযাগ ক্নর থেনব এবিং 

হসইসানি হেনটর ক্নয়ক্ থম্থলয়র্ ডলানরর বানজট সাশ্রয় ক্রনব। থবনেে ক্নর এটট ঘনরায়া 

সথ িংসতার ভুক্তনভাগীনের অথত প্রনয়াজর্ীয় স ায়তা প্রোর্ ক্রনব। আম্রা অযানসম্বথল সেসয 

থলন্ডা হরানজন্থাল এবিং হেট থসনর্টর ব্রায়ার্ ক্াভার্াঘনক্ এই থবল সম্ি নর্ ক্রায় হর্তৃেোনর্র 

জর্য ধর্যবাে জার্াই, এবিং এই থবল উত্থাপনর্র জর্য আম্রা যানের সানি ক্াজ ক্নরথে হসসব 

থর্নবথেত সম্ি নক্নের প্রথত আম্রা কৃ্তজ্ঞ।"  

  

হগিওম্বয়  াউদ্ধজং (Gateway Housing)-এর হপ্রবিম্বেন্ট হিে হ াউির্ িম্বলর্, "গ ৃ ীর্ ও 

ঝুুঁ থক্নত িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীনের থর্উ ইয়নক্নর অথত উিপ্ত আবাসর্ বাজানর স্থায়ী অযাপাটননম্ন্ট 



সুলভ ম্ূনলয ভািা থর্নত সা াযয ক্রার জর্য এই সাধারণ থবনবির্ার পেনক্ষপ বাস্তবায়নর্র জর্য 

আপর্ানের সক্ল প্রনিো ও হর্তৃনের জর্য গভর্ নর হ াক্ল, অযানসম্বথল সেসয হরানজন্থাল ও 

থসনর্টর ক্াভার্াঘনক্ ধর্যবাে। এই থবলটটনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণত ক্রার ম্াধযনম্ থসটট 

ও হেডানরল ভাউিানরর হরনটর সানি থম্থলনয় হেনটর ভািার ভাউিারগুনলার পথরনোধ ক্রা 

অনি নর পথরম্াণ বজৃে হপনয়নে। অরথক্ষত থর্উ ইয়ক্নবাসীনের জর্য আবাসনর্র বযবস্থা ক্রার 

জর্য আম্ানের প্রনিোগুনলার সঙ্গথত রক্ষায় এটট এক্টট গুরুেপূণ ন প্রিম্ পেনক্ষপ, এবিং থসটট ও 

হেনটর ম্ধযক্ার স নযাথগতার র্তুর্ যুনগর এক্টট উৎসা  জাগানর্া েৃোি।"  

  

িা াবরিার্ হেিপ বভম্বলজ (Samaritan Daytop Village)-এর হপ্রবিম্বেন্ট ও CEO ব ম্বেল 

হর্িিার্ ন িম্বলর্, "পাথরবাথরক্ গ ৃ ীর্তা ও বাথি হিনক্ বথ ষ্কানরর থবরুনে সুরক্ষার সম্পূরক্ 

ক্ম্ নসূথির সীম্া উনেখনযাগয পথরম্ানণ বজৃে ক্রার জর্য এই আইনর্ স্বাক্ষর ক্রায় আম্রা গভর্ নর 

হ াক্নলর প্রেিংসা ক্থর। সাম্াথরটার্ হডটপ থভনলনজ আম্রা ম্ াম্ারী, হবক্ারে ও আবাসনর্র 

ক্রম্বধ নম্ার্ বযয় থক্ভানব থর্উ ইয়ক্নবাসীনেরনক্ প্রভাথবত ক্নর তা সরাসথর হেনখথে। এসব 

পথরবানরর ম্নধয অনর্নক্রই উচ্চ খরনি ভািা হর্য়ার সাম্ি নয হর্ই। ভািার ভতুনথক্ বজৃের 

ম্াধযনম্,  াজার  াজার থর্ম্ন-আনয়র থর্উ ইয়ক্নবাসী অবনেনে অস্থায়ী আবাসর্ হিনক্ স্থায়ী 

আবাসনর্ স্থার্াির  ওয়ার আথি নক্ সিংস্থার্গুনলা লাভ ক্রনব।"  

  

আরিার্ বরম্বিাি ন ইর্বিটিউি (Urban Resource Institute)-এর CEO র্ািাবর্ম্বয়ল এ . 

বফল্ডি িম্বলর্, "হক্াথভড-19 ম্ াম্ারীর পর হিনক্ গ ৃ ীর্তা এম্র্ এক্ পয নানয় হপৌৌঁনে হগনে 

যা ব ৃৎ ম্ন্দার পনর আর হেখা যায়থর্ এবিং এনের ম্নধয অথধক্ািংেই  নলা এম্র্ পথরবার 

হযখানর্ থেশু রনয়নে, যানের অনর্নক্ই ঘনরায়া সথ িংসতা হিনক্ পাথলনয় এনসনের্। থর্রাপিা ও 

সুরক্ষা খুুঁনজ হবিানের্ এম্র্ বযজক্তনেরনক্ হটক্সই স্থায়ী আবাসনর্ থেনর যাওয়ার পি খুুঁনজ 

হপনত সা াযয ক্রার ক্ম্ নসূথিগুনলার সনঙ্গ সজম্মথলতভানব থর্পীির্ হিনক্ পাথলনয় আসা 

পথরবারগুনলানক্ সা াযয ক্রা এবিং বাথি হিনক্ বথ ষ্কার  ওয়া ও গ ৃ ীর্তা এিানর্ার জর্য 

স ায়তা প্রোর্ ক্রা অতযি গুরুেপণূ ন।"  

  

###  
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