
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল গৃ  ীর্তা সংকট হ াকাম্বিলায় দীর্ নস্থায়ী আিাসর্ অস তা বর্রসম্বর্ 

হেটিোপী প্রধার্ উম্বদোম্বগর হর্াষণা করম্বলর্  

  

র্তুর্ "হসফ অপের্ সাম্বপাটন" উম্বদোগ বর্উ ইয়কন বসটট এিং অর্োর্ে অভীষ্ট এলাকায় 

টট  হ াতাম্বয়র্ করম্বি যারা রাস্তায় িাকা গৃ  ীর্ িেক্তিম্বদর সাম্বি সম্পৃি  ম্বি  

  

গভর্ নর র্তুর্ পবলবসও প্রম্বয়াগ করম্বির্ যা সরকাবর ত বিল িেি ার কম্বর আিাসর্ 

প্রাপেতা িৃক্তি করম্বি এিং ভাড়াটটয়াম্বদর উম্বেম্বদর  াত হিম্বক রক্ষা করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল 2022 সাললর হেট অফ দ্য হেলটর (State of the State) অংশ থ সালে 

আজলক্ গ ৃ ীর্তা সংক্ট হ াক্ালেলায় দ্ীর্ নস্থায়ী আোসর্ অস তা থর্রসলর্ হেটেযাপী এক্টট 

প্রধার্ উলদ্যালগর হর্াষণা ক্রললর্। গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন থসটট এেং অর্যার্য অভীষ্ট এলাক্ায় 

হসফ অপশর্ সালপাটন (Safe Options Support, SOS) ক্রলের্ হেখালর্ গ ৃ ীর্তা সেলেলয় হেথশ 

থেস্তৃত, এেং সরক্াথর ত থেল েযে ার ক্লর উলদ্যাগ প্রলয়াগ ক্রলের্ ো আোসর্ প্রাপযতা েদৃ্ধি 

ক্রলে এেং ভাড়াটটয়ালদ্র উলেলদ্র  াত হিলক্ রক্ষা ক্রলে।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেলট ক্ারও রাস্তায় র্ু ালত োধয  ওয়া উথেৎ র্য়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "েথদ্ও 

হক্াথভড-19   া ারীর অি ননর্থতক্ থেপে নয় গ ৃ ীর্তা সংক্টলক্ েদৃ্ধি ক্লরলে, আ রা জাথর্ হে 

দ্ীর্ নস্থায়ী ক্াঠাল ােি অস তা রলয়লে, এেং থর্উ ইয়ক্নোসীলদ্র থস্থথতশীল, স্বাস্থযক্র আোসর্ 

প্রদ্ালর্র জর্য এগুথল স াধার্ ক্রলত  লে। আথ  ঐসে থর্উ ইয়ক্নোসীলদ্র স ায়তা ক্রলত 

েিপথরক্র, োলদ্র তালদ্র প্রাপয আোসর্ এেং উচ্চ- ালর্র হসোর সেলেলয় হেথশ প্রলয়াজর্।"  

  

গভর্ নর হ াক্ললর আোসর্ পথরক্ল্পর্া প্রাথতষ্ঠাথর্ক্ অস তার হ াক্ালেলা ক্রলে ো আোসর্ 

অথর্শ্চয়তার সটৃষ্ট ক্লর এেং থর্উ ইয়ক্নোসীলদ্র গ ৃ ীর্তার থদ্লক্ হঠলল হদ্য়। এই উলদ্যালগর 

অন্তভভ নক্ত  লে:  

  

• হসফ অপের্ সাম্বপাটন (Safe Options Support, SOS) টট ঃ  ার্থসক্ স্বাস্থযলসো 

দ্ার্ক্ারীলদ্র প্রথশথক্ষত দ্ল, োরা হসফ অপশর্ সালপাটন (Safe Options Support, SOS) 

টট  থ সালে পথরথেত  লে, রাস্তায় েসোসক্ারী েযদ্ধক্তলদ্র থস্থথতশীল আোসলর্ স্থার্ান্তর 

ক্রলত জরুথর আশ্রয়, আউটথরে হসো প্রদ্ার্ক্ারী, পাশাপাথশ স্থায়ী এেং স ায়ক্ 

আোসর্ প্রদ্ার্ক্ারীলদ্র সালি ক্াজ ক্রলে। এগুথল থর্উ ইয়ক্ন থসটট, হেখালর্ প্রায় 3,900 

 ার্ুষ রাস্তায় েসোস ক্রলে, পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন হেলটর অর্যার্য উচ্চ-অভােী এলাক্া 



ক্তৃনক্ থেক্থশত  লে, োলত  ার্থসক্ স সযা,  াদ্ক্ েযে ার থডজঅডনার ো অর্যার্য 

থেথিত ঝুুঁ থক্র ক্ারণ ো তালদ্রলক্ োরোর আশ্রয়,  াসপাতাল এেং হজলল োওয়ার জর্য 

উচ্চ ঝুুঁ থক্পণূ ন ক্লর এ র্ গ ৃ ীর্ েযদ্ধক্তলদ্র থর্থেড়ভালে স্থার্ান্তর এেং স ায়ক্ স ন্বয় 

হসো প্রদ্ার্ ক্রা োয়। হেলটর পথরোথলত SOS টট  থর্উ ইয়ক্ন থসটটর পথরোথলত প্রি -

সাথরর আউটথরে টটল র পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন থসটট থডপাটনল ন্ট অফ হসাশযাল সাথভনলসস 

(New York City Department of Social Services) সালি স লোথগতা এেং স ন্বয় ক্রলে, 

োলত রাস্তায় েসোসক্ারী গ ৃ ীর্ েযদ্ধক্তলদ্র জরুথর ো সে নাঙ্গীণ সা াদ্ধজক্ হসো স  

স ায়ক্ আোসর্ হপ্রাগ্রাল  থর্রাপদ্ হেসল ন্ট ক্রার জর্য তালদ্র সালি সংলোগ স্থাপর্ 

ক্রা োয়। এই টট গুথল েতন ালর্ "দ্ধিটটক্াল টাই  ইন্টারলভর্শর্ টট স (Critical Time 

Intervention teams)" এর ক্রা ক্াজগুথললক্ সম্প্রসারণ ক্রলে, এেং পাশাপাথশ 

সম্প্রসাথরত পথরথধর সী া েদৃ্ধি ক্রলে, থর্উ ইয়ক্ন থসটট এেং হেট উভয় জলুড়।  

  

• 421-a কর হ্রাস হেষ করা এিং একটট র্তুর্ এিং আরও কায নকর হপ্রাগ্রা  

প্রবতষ্াঃ হেল তভ  421-a হপ্রাগ্রা টট 2022 সালল হ য়ালদ্াত্তীণ ন  লে, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট 

র্তভর্ ক্র হ্রাস প্রক্লল্পর প্রস্তাে ক্রলের্ ো থর্উ ইয়ক্ন থসটট জলুড় ভাড়ার আোসর্ 

থর্ নাণলক্ উৎসাথ ত ক্লর এেং তার পাশাপাথশ স্থায়ী এেং আরও গভীর সাশ্রয়ী আোসর্ 

ততথর ক্লর। গভর্ নর হ াক্ললর প্রস্তাথেত র্তভর্ ক্র হ্রাস আরও গভীর সাশ্রয়ী আোসর্ 

ততথর ক্রালক্ উলেশয ক্লে ো 421-a এর হেলয়ও ক্  আলয়র পথরোরলক্ হসো প্রদ্ার্ 

ক্রলে; থর্ম্ন আলয়র পথরোরগুথলর জর্য আরও থস্থথতশীলতা প্রদ্ার্ ক্রলত দ্ীর্ নক্ালীর্ 

স লয়র জর্য সালধযর  লধয িাক্া থর্দ্ধশ্চত ক্রলে; থসটটর থেথভন্ন এলাক্ায় সাশ্রয়ী ভাড়ার 

ইউথর্লটর দ্ীর্ নক্ালীর্ প্রাপযতা থর্দ্ধশ্চত ক্রলে; ক্র হ্রাসলক্ পুর্রায় সাদ্ধজলয় ক্র 

প্রদ্ার্ক্ারীলদ্র ডলালরর সলে নাচ্চ েযে ার থর্দ্ধশ্চত ক্রলে; থসটট এেং হেলটর জলোয়ু 

লক্ষযগুথলর সালি থ থলত  ওয়ার জর্য ক্াে নর্ থর্রলপক্ষ প্রেুদ্ধক্ত, থেদ্ুযতায়র্-প্রস্তুত থর্ নাণ 

েযেস্থার প্রলয়াজর্ীয়তা থর্ধ নারণ ক্রলে; অি ননর্থতক্ভালে উপলোগী হোট ভের্ থর্ নালণর 

জর্য র্ র্ীয়তা প্রদ্ার্ ক্রলে; এেং থসটট জলুড় থর্ম্ন-এেং  ধয -আলয়র োথড়র  াথলক্ার্া 

অগ্রসর ক্রলত সোর জর্য সাশ্রয়ী োথড়র  াথলক্ার্া ততথর ক্রলে।  

  

• অপরাধী র্োয়বিচার িেিস্থায় জবড়ত অিিা হর্বতিাচক হেবিট ইবত াস িাকা 

ভাড়াটটয়াম্বদর জর্ে আিাসর্ প্রাপেতা উন্নত করাঃ গভর্ নর হ াক্ল হিথডট হকার 

অিো অপরাধী র্যায়থেোর েযেস্থায় েন্দী িাক্ার ক্ারলণ তেষ য প্রথতলরালধ দ্ুইটট থেধার্ 

প্রস্তাে ক্রলের্। এক্টট র্তভর্ আইর্ আোথসক্ োথড়র  াথলক্লদ্র ক্  হিথডট হকালরর 

ইথত াস সম্বথলত েযদ্ধক্তলদ্র স্বয়ংদ্ধিয়ভালে র্াক্ে ক্লর হদ্ওয়া হিলক্ থেরত রাখলে, েথদ্ 

আলেদ্র্ক্ারী সাম্প্রথতক্ অি ননর্থতক্ থর্রাপত্তার প্র াণ থদ্লত পালর। অর্যটট এক্টট 

হেসরক্াথর োথড়র  াথলক্লক্ অপরাধী র্যায়থেোর েযেস্থায় জথড়ত েযদ্ধক্তলদ্র 

স্বয়ংদ্ধিয়ভালে র্াক্ে ক্লর হদ্ওয়া হিলক্ থেরত রাখলে, এেং আোসর্ প্রদ্ার্ক্ারীলদ্র 

স্বতন্ত্রকৃ্ত  ূলযায়র্ ক্রলত োধয ক্রলে ো হদ্াষী সােযস্ত  ওয়ার পথরলপ্রথক্ষত থেলেের্া 

ক্রলে এেং পুর্ে নাসলর্র প্র াণ থেলেের্া ক্রলে এেং পাশাপাথশ থেদ্য ার্ োথসন্দালদ্র 

থর্রাপত্তা এেং  ঙ্গল থর্দ্ধশ্চত ক্রলে।  

  



• একটট উম্বেদ প্রবতম্বরাধ আইবর্ স ায়তা হপ্রাগ্রা  ততবরঃ গভর্ নর হ াক্ল এক্টট 

উলেদ্ প্রথতলরাধ আইথর্ স ায়তা হপ্রাগ্রা  (Eviction Prevention Legal Assistance 

Program) ততথর ক্রলের্, ো আপলেলটর ঐসে ভাড়াটটয়ালদ্র আইথর্ স ায়তা প্রদ্ার্ 

ক্রলে োরা তালদ্র উলেদ্ প্রদ্ধিয়ায় আইর্জীেী থর্লয়ালগর সা ি নয রালখর্ র্া। ত থেল 

হফডালরল দ্াথরদ্র্য সী ার 200 শতাংশ ো তার থর্ম্ন আলয়র ভাড়াটটয়ালদ্র জর্য প্রলোজয 

 লে এেং স্থার্ীয় আইথর্ হসো প্রদ্ার্ক্ারীলদ্র ক্তৃ নক্ প্রদ্ত্ত  লে, হে র্ থলগাল এইড 

হসাসাইটট অফ র্ি নইোর্ ন থর্উ ইয়ক্ন (Legal Aid Society of Northeastern New York), 

থলগাল সাথভনলসস অফ হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন (Legal Services of Central New York), ল-

থর্উ ইয়ক্ন (LAW-NY) এেং অর্যার্য সংস্থা। এই উলদ্যাগটট র্যােয আোসর্ পরীক্ষা (Fair 

Housing Testing) হপ্রাগ্রা লক্ও সম্প্রসাথরত ক্রলে োলত হেটজলুড় োড়থত র্যােয 

আোসর্ পরীক্ষা এেং থশক্ষা প্রোর ক্রা োয়।  

  

• িাবড় পুর্বর্ ন নাম্বণর জর্ে একটট স্থায়ী বিপয নয় হিম্বক পুর্রুিার এিং 

বস্থবতস্থাপকতা ইউবর্ট ততবর করাঃ গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট থডজযাোর 

থরক্ভাথর অযান্ড হরদ্ধজথললয়দ্ধি ইউথর্ট (New York State Disaster Recovery and 

Resiliency Unit) ততথর ক্রলের্, ো  াউদ্ধজং অযান্ড ক্থ উথর্টট থরথর্উয়াল  (Housing and 

Community Renewal, HCR) এর হভতলর গটঠত  লে, ো স্থায়ীভালে পুর্রুিালরর 

প্রলয়াজর্ীয়তাস ূ  ক্াে নক্রভালে পূরণ ক্রার জর্য হফডালরল ত থেল প্রলয়ালগর 

েযেস্থাপর্া ক্রলে। এটট গভর্ নলরর অথফস অফ ে ন থরথলফ (Governor's Office of 

Storm Relief, GOSR) হক্ প্রথতস্থাথপত ক্রলে, ো হফডালরল ত থেললর অি নায়লর্ গটঠত 

এক্টট থডপাটনল ন্ট ো শীঘ্রই হ য়ালদ্াত্তীণ ন  লে। এই ইউথর্লটর  ূল হফাক্াস  লে 

হেটজলুড় েড় এেং হোট থেপে নয় উভলয়র হক্ষলে পুর্রুিার প্রলেষ্টার পথরথধ েদৃ্ধি এেং 

থস্থথতস্থাপক্তা উলদ্যাগ স ন্বয় ক্রা; প্রারথিক্ সাড়াদ্ার্ স ন্বয় ক্রা এেং হফডারল 

এ ালজনদ্ধি  যালর্জল ন্ট এলজদ্ধি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 

ো হেলটর জরুথর সাড়াদ্ার্ এলজদ্ধির ক্ভার র্া ক্রা দ্ীর্ নক্ালীর্ পুর্রুিার স ন্বয় ক্রা; 

োথ দ্া থেথিত ক্রা, দ্রুত এেং স তাপূণ নভালে সম্পদ্ হ াতালয়র্ ক্রা, এেং এক্টট ঝলড়র 

পর সে এলজদ্ধিলত ত থেললর হখা ুঁজ রাখা; তিয েযেস্থাপর্ায় GOSR এর অথভজ্ঞতা 

েযে ার ক্লর অর্লাইর্ অযাথেলক্শর্ থর্ নাণ; এেং দ্ুলে নাগ পূে নেতী এেং দ্ুলে নাগ পরেতী 

হপ্রাগ্রাল র এক্টট হপাটনফথলও েযেস্থাপর্া ক্রা, থেলশষ ক্লর হেগুথল োথড়র  াথলক্লদ্র 

পুর্থর্ ন নাণ প্রলেষ্টা হক্দ্ধিক্, োথড়র  াথলক্ এেং সম্প্রদ্ালয়র জর্য থস্থথতস্থাপক্তা েদৃ্ধি 

এেং হস্বো থেিলয়র সাইট।  

  

• হেটজুম্বড় গৃ  ীর্তা প্রবতম্বরাম্বধ দাবরদ্র্ে স সোর হ াকাম্বিলাঃ গভর্ নর হ াক্ল 

েুঝলত পালরর্ হে সরক্াথর স ায়তার (Public Assistance, PA) েতন ার্ ক্াঠাল া 

পথরোলরর জর্য আয় এেং সঞ্চয় েদৃ্ধির জর্য েলিষ্ট প্রলণাদ্র্া প্রদ্ার্ ক্লর র্া, ো আোসর্ 

থস্থথতশীলতার জর্য প্রলয়াজর্ীয়। এই স সযা থর্রসলর্, থর্উ ইয়ক্ন হোগযতার সী া েদ্ল 

ক্রলে, PA সুথেধা ক্ ালর্ার পূলে ন পথরোরলক্ আরও হেথশ আয় অেযা থত প্রদ্ার্ ক্রলে 

এেং PA এর জর্য তালদ্র অলোগয পথরগথণত ক্রার পূলে ন পথরোরলক্ আরও হেথশ 

সঞ্চলয়র সুলোগ প্রদ্ার্ ক্রলে। উপরন্তু, থর্উ ইয়ক্ন হসফটট হর্ট অযাথসলেি (Safety Net 

Assistance, SNA) সুথেধা পাওয়ার জর্য 45-থদ্লর্র অলপক্ষাক্াল অপসারণ ক্রলে োলত 



থর্দ্ধশ্চত ক্রা োয় হে হোগয েযদ্ধক্তরা দ্রুত প্রলয়াজর্ীয় সাধারণ আয় স ায়তা পায় োর 

উপর অলর্ক্ থর্উ ইয়ক্নোসী থর্ভনরশীল, োলদ্র  লধয েন্দী অেস্থা হিলক্ সম্প্রদ্ালয় 

স্থার্ান্তররত েযদ্ধক্তরা অন্তভভ নক্ত।  
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