
 

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

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বে সামম্বি নের মম্বযে আিাসম্বর্র সংকে হমাকাম্বিলায় গভর্ নর হ াকম্বলর 

সুদরূপ্রসারী পবরকল্পর্া হ াষণা  

  

5-িছর হময়াদী এই সমবিত আিাসর্ পবরকল্পর্ায় বর্উ ইয়কন হেম্বে 100,000 সাশ্রয়ী 

িাবি ততবর ও সংরক্ষম্বণর জর্ে 25 বিবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করা  ম্বি  

  

র্তুর্ িাবি ততবর, ট্রার্জজে-অবভমুখী উন্নয়র্ শুরু করা এিং ে রাঞ্চলগুম্বলাম্বত  র্ত্ব 

িৃজির জর্ে গভর্ নর পদম্বক্ষপ গ্র ণ করম্বির্  

  

র্তুর্ উম্বদোগগুম্বলা বর্ম্ন-আম্বয়র ও ঝুুঁ বকপূণ ন বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর সরুবক্ষত রাখম্বত 

আিাসর্ িাজাম্বরর অসমতা হমাকাম্বিলা করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2022 সাললর হেট অব দ্যা হেট বক্তলবযর অংশ থ লসলব 

আবাসর্লক্ আলরা সাশ্রয়ী ক্লর হ ালার জর্য সুদ্রূপ্রসারী পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্লরলের্। গভর্ নর 

হ াক্ল হেটবযাপী 100,000 সাশ্রয়ী বাথি ত থর ও সংরক্ষণ, র্ ুর্ বাথি থর্র্ নাণ বদৃ্ধি, এবং 

আবাসর্ বাজালরর অসর্ া হর্াক্ালবলার জর্য 25 থবথলয়র্ ডলালরর এক্টট র্ ুর্ পাাঁচ-বের 

হর্য়াদ্ী আবাসর্ পথরক্ল্পর্া শুরু ক্রলবর্।  

  

"র্ ার্ারীর এই সর্লয়, আর্ালদ্র জর্য আবাসর্ সংক্ট হর্াক্ালবলা ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্নলক্ 

সবার জর্য আলরা হবথশ সার্লি নযর র্লযয থর্লয় আসা অ যন্ত গুরুত্বপূণ ন," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর 

হ াকল। "এসব সা সী পদ্লক্ষপ আর্ালদ্র আবাসর্ বাজারলক্ রূপান্তর ক্রা, সার্লি নযর র্লযয 

রাখা এবং বাসস্থার্ সরবরা  বদৃ্ধি ক্রার হক্ষলে এথগলয় যাওয়ার পলি এক্টট ব ৃৎ পদ্লক্ষপ।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল 100,000 সাশ্রয়ী বাথি ত থর ও সংরক্ষলণর জর্য 25 থবথলয়র্ ডলালরর 5-বের 

হর্য়াদ্ী এক্টট সর্থি  পথরক্ল্পর্া বাস্তবায়র্ ক্রলবর্, হযখালর্ ঝুাঁ থক্পূণ ন জর্লগাষ্ঠীর জর্য 

স ায় া পথরলষবা স  10,000 বাথিও অন্তভুনক্ত িাক্লব। গভর্ নর হ াক্ললর এই পথরক্ল্পর্ার 

আও ায় হেলটর 1 থর্থলয়র্ বাথিল  থবদ্ুয ায়র্ এবং আলরা 1 থর্থলয়র্ বাথিলক্ থবদ্ুয ায়লর্র 

জর্য প্রস্তু  ক্রার পথরক্ল্পর্ার অংশ থ লসলব বািথ  50,000 বাথিল  থবদ্ুয ায়র্ ক্রাও অন্তভুনক্ত 

রলয়লে। এই সর্থি  আবাসর্ পথরক্ল্পর্া অি ননর্থ ক্ পুর্রুিার, সার্াদ্ধজক্ র্যায়থবচার, জলবায় ু

পদ্লক্ষপ, ও থডদ্ধজটাল সংলযাগ এই চার অংলশ থবভক্ত হের্ওয়াক্ন বযব ার ক্লর ত থর ক্রা  লব।  

  



গভর্ নর হ াক্ল র্ ুর্ আবাসর্ থর্র্ নাণ এবং উপযুক্ত শ রাঞ্চলগুললাল   র্ত্ব বদৃ্ধির জর্য ব ৃৎ 

পদ্লক্ষপসরূ্  গ্র ণ ক্রলবর্, হযর্র্:  

  

• একক-পবরিাম্বরর এলাকাগুম্বলাম্বত অোম্বেসবর ডুম্বয়বলং ইউবর্ম্বের জর্ে অরু্মবত 

প্রদার্: গভর্ নর হ াক্ল থর্উথর্থসপযাথলটটগুললার জর্য র্াথললক্র দ্খলল িাক্া আবাথসক্ 

অঞ্চললর লটগুললাল  ক্র্পলক্ষ এক্টট ADU রাখার অর্ুর্থ  হদ্য়া আবশযক্ ক্রল  

আইর্ প্রস্তাব ক্রলবর্। এই আইর্ থর্উথর্থসপযাথলটটগুললালক্ এসব ডুলয়থলং এর জর্য 

আক্ার সংক্রান্ত আবশযক্ া ও থর্রাপত্তার র্ার্দ্ণ্ড থর্য নারণ ক্লর হদ্য়ার সুলযাগ থদ্লব। 

এোিাও এটট থবদ্যর্ার্ ADU-গুললার তবয া প্রদ্ালর্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন থসটটল  এক্টট 

অযার্লর্থে ক্র্ নসূথচ ত থর ক্রাও আবশযক্ ক্রলব হযখালর্ বাথসন্দালদ্র থর্রাপত্তা থর্দ্ধি  

ক্রল  হসগুললালক্ ভবলর্র থবথযর্ালার আও ায় থর্লয় আসা  লব বলল প্র যাশা রলয়লে। 

এোিাও এই আবাসর্ পথরক্ল্পর্ায় র্ ুর্ ADU-গুললার তবয া প্রদ্ার্ বা ত থরল  স ায় া 

ক্রল  থর্উথর্থসপযাথলটট বা অলাভজর্ক্ সংস্থাগুললার জর্য বি যরলর্র অর্ুদ্ার্ও 

অন্তভুনক্ত রলয়লে।  

• ট্রার্জজে-অবভমুখী উন্নয়ম্বর্র কাজ শুরু করা: থর্উ ইয়ক্ন থসটট হিলক্ যা ায়া  ক্রা 

যায় এর্র্ দ্রূলত্বর র্লযয হরল ট্রার্দ্ধজট েপগুললার চারপালশ থর্উথর্থসপযাথলটটগুললার 

ত থর ক্রা এলাক্াগুললায় বহুপথরবার থভথত্তক্ থর্র্ নাণক্াজ লাললর্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল 

আইর্ প্রস্তাব ক্রলবর্। হেলটর  রফ হিলক্ থর্উথর্থসপযাথলটটগুললালক্ অযযালদ্শ 

পথরব নলর্র খসিা ত থরল  স ায় া প্রদ্ার্ ক্রা  লব, যা অলপক্ষাকৃ্  হোট আক্ালরর 

থর্উথর্থসপযাথলটটগুললার উপর হবাঝা ক্থর্লয় আর্লব।  

• বর্উ ইয়কন বসটেম্বক  র্ত্ব িৃজিম্বত উৎসাব ত করার জর্ে কতৃনত্ব প্রদার্: থর্উ 

ইয়ক্ন থসটটল  আবাথসক্ ভবলর্র হর্লঝর জায়গার সলব নাচ্চ  র্লত্বর অর্ুপা  

12.0-এ সীর্াবি ক্লর হদ্য়া হেট আইর্ সংলশাযর্ ক্লর স্থার্ীয় ক্ ৃ নপক্ষগুললালক্ 

ক্ ৃ নত্ব থফথরলয় হদ্য়ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল প্রস্তাব ক্রলবর্। এটট থর্উথর্থসপযাল 

হর্ ৃবনৃ্দলক্ উপযুক্ত স্থার্গুললাল  অথযক্  র্ আবাথসক্ উন্নয়লর্র অর্ুর্থ  

প্রদ্ালর্র ক্ ৃ নত্ব প্রদ্ার্ ক্রলব।  

• হ াম্বেল ও অবিসগুম্বলাম্বক িাসস্থাম্বর্ রূপান্তম্বরর বিবযবর্ম্বষয স জতর 

করা: অথফস ও হ ালটললর জায়গার পথরব নর্শীল চাথ দ্া থবলবচর্ায় থর্লয়, 

গভর্ নর হ াক্ল অবযবহৃ  অথফস ভবর্ ও হ ালটলগুললালক্ আবাথসক্ জায়গায় 

রূপান্তর স জ র ক্রল  আলরা র্র্র্ীয় আঞ্চথলক্ থবযার্ বাস্তবায়লর্র জর্য 

আইর্ বযব ার ক্রলবর্। এর র্লযয হক্ালর্া আবাথসক্ হজার্ থডথিলের র্লযয 

অবথস্থ  হযলক্ালর্া ক্লাস থব হ ালটললক্ থর্থদ্নষ্ট থক্েু শ নসালপলক্ষ থবদ্যর্ার্ 

স্থার্দ্খললর সর্দ্ স্থায়ী বাথসন্দালদ্র জর্য বযব ার ক্রার অর্ুর্থ  প্রদ্ার্ ক্রা, 

এবং 1980 সাললর আলগ থর্থর্ ন  ভবর্গুললালক্ অিবা এখর্ হিলক্ 2027 সাললর 

হশষ র্াগাদ্ র্যার্ াটলর্র 60th থিলটর দ্থক্ষলণ অবথস্থ  হযলক্ালর্া প্রলযাজয 

ভবর্লক্ অথফস হিলক্ আবাথসক্ ভবলর্ রূপান্তলরর জর্য অর্ুর্থ  প্রদ্ার্ ক্রা 

অন্তভুনক্ত রলয়লে।  
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