
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অি নিছর 2023 এর ঐবি াবিক িাম্বেম্বে িাবি নক 25 বিবলয়র্ মাবকনর্ 

ডলাম্বরর আিাির্ পবরকল্পর্া শুরু করার হ াষণা করম্বলর্  

   

িাবি নক আিাির্ পবরকল্পর্া িাশ্রয়ী ইউবর্ে তিবর করম্বি, িমি নক এিং িয়স্কম্বের 

আিাির্ িৃদ্ধি করম্বি, িাবির মাবলক  ওয়ার িুম্ব াগ িৃদ্ধি করম্বি এিং িাবিম্বক আম্বরা 

পবরম্বিেিান্ধি করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ অি নবছর 2023 এর ঐথি াথিক্ হেট বাকজকট (State Budget) 

এক্টট িাথব নক্ 25 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর আবাির্ পথরক্ল্পর্া শুরু ক্রার হ াষণা ক্রকলর্। 

বাকজকট রকয়কছ এক্টট িা িী 25 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর পাাঁচ বছর হময়াথি আবাির্ 

পথরক্ল্পর্া যা পুকরা থর্উ ইয়কক্ন 100,000 িাশ্রয়ী আবাির্ তিথর বা িংরক্ষণ ক্রকব, যার মকযয 

িুুঃস্থ জর্কগাষ্ঠীর জর্য িমি নক্ হিবাি  10,000 ইউথর্ট িাক্কব। এছাড়াও প্রণীি বাকজটটট 

(Enacted Budget) র্িুর্ িমি নক্ আবাির্ থর্ম নাকণ, থবিযমার্ বহুপথরবাকরর থর্ম নাণ িংরক্ষণ 

ক্রকি, বয়স্ককির জর্য র্িুর্ বাথড় বার্াকি, প্রিম বাকরর মকিা বাথড়র মাথলক্কির  ওয়ার জর্য 

র্িুর্ িুকযাগ িৃটি ক্রকি, এবং পুকরা হেকটর বিনমার্ আবাির্ েকক্ শক্তি িক্ষিা উন্নি ক্রকি 

অবযা িভাকব বড় থবথর্কয়াগ ক্রকব।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর পথরবার, বয়স্ক, হভকটরার্, থবকশষ চাথ িাি  প্রাপ্তবয়স্ক, এবং গৃ  ীর্িায় ভুগকি 

িাক্া বযক্তিকির জর্য িাশ্রয়ী, থর্রাপি, িুরথক্ষি বািা তিথর ও যকর রাখা আমার প্রশািকর্র 

এক্টট থভথিপ্রস্তর এবং এই বছকরর বাকজট হিই প্রথিশ্রুথির অরু্বিী," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "িাথব নক্ এইিব থবথর্কয়াগ থর্ম্ন এবং মযযম আকয়র ভাড়াটটয়াকির এবং বাথড়র 

মাথলক্কির হিবািার্ ক্রা, আমাকির থবিযমার্ আবাির্ েক্ িংরক্ষণ এবং িুরক্ষা ক্রা, 

হেটবযাপী প্রস্তুিকৃ্ি বািা এবং পাকক্ন থবথর্কয়াগ ক্রা, এবং আবাির্ অথর্রাপিায় যারা  ভুগকছ 

িাকির ি ায়িা ক্রার জর্য অিযাবশযক্ীয় এবং আথম এইিব ঐথি াথিক্ থবথর্কয়াগ থর্ক্তিি 

ক্রকি িা াযয ক্রার জর্য আইর্িভার হর্িৃবৃন্দকক্ যর্যবাি জার্াক্তি।"  

   

গভর্ নর হ াক্ল হেকটর বিনমার্ আবাির্ পথরক্ল্পর্ার িাফলযকক্ আকরা অগ্রির ক্রকছর্ এক্টট 

র্িুর্ 25 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর পাাঁচ বছর হময়াথি পথরক্ল্পর্া থিকয় যা অি ননর্থিক্ পুর্রুদ্ধার, 

িামাক্তজক্ র্যায়থবচার, জলবায় ুপিকক্ষপ, এবং উন্নি থডক্তজটাল িংকযাকগ মকর্াকযাগ থিকব।  

  



পথরক্ল্পর্ায় রকয়কছ 5.7 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ক্যাথপটাল িংস্থার্, 8.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

হেট ও হফডাকরল ক্র হেথডট (State and Federal tax credits) এবং হফডাকরল বরাদ্দ, এবং 

11 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার যা িমি নর্ ক্রকব  

আশ্রয়কক্ন্দ্র ও িমি নক্ আবাির্ ইউথর্কটর পথরচালর্া ক্ম নক্াণ্ড এবং যা ভাড়া ভিুনথক্ প্রিার্ 

ক্রকব।  

  

এছাড়াও এটট অথিথরি 50,000 বািার তবিুযথিক্রকণর জর্য অি ন প্রিার্ ক্কর, হেকটর এক্ 

থমথলয়র্ বািার তবিুযথিক্রণ এবং আকরা এক্ থমথলয়র্ বািাকক্ তবিুযথিক্রকণর জর্য প্রস্তুি 

ক্রার পথরক্ল্পর্ার অংশ থ কিকব।  

  

পথরক্ল্পর্ার থবকশষ থবকশষ অংশ  কলা:  

  

-    1.5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, িমি নক্ হিবার প্রকয়াজর্ আকছ এবং গৃ  ীর্িা বা আবাির্ 

অথর্রাপিায় ভুগকছ এমর্ বযক্তি ও পথরবাকরর জর্য িাকির স্বাযীর্ভাকব বা াঁচা ও িমৃক্তদ্ধর জর্য 

অর্িাইকট িংস্থার্ি  িমি নক্ আবাির্ তিথর ও িংরক্ষণ ক্রার জর্য;  

-   1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, র্িুর্ বহুপথরবাকরর িাশ্রয়ী আবাির্ থর্ম নাকণর জর্য যাকি বযক্তি ও 

পথরবারিমূ কক্ িাশ্রয়ী জীবর্যাপকর্র র্িুর্ িুকযাগ খুাঁজকি িা াযয ক্রা যায়;  

-    450 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, থবিযমার্ বহুপথরবাকরর ভাড়ার বািা িংরক্ষণ ক্রার জর্য যা 

পুকরা হেকটর থবিযমার্ িাশ্রয়ী আবাির্কক্ আকরা হজারিার ক্রকব এবং বযক্তি ও 

পথরবারিমূ কক্ থস্থথিশীল আবাকি িাক্কি থিকব;  

-    400 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, হেটবযাপী বাথড়র মাথলক্  ওয়ার িুকযাগ বৃক্তদ্ধ ক্রার জর্য, 

থবকশষ ক্কর ঐথি াথিক্ভাকব িুথবযাবক্তিি বাজাকর, এবং থর্ম্ন আকয়র পথরবারগুথলকক্ 

প্রিমবাকরর মকিা বাথড়র মাথলক্  ওয়ার স্বপ্ন হিখার িুকযাগ ক্কর হিওয়ার জর্য।  

-    300 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, বয়স্ককির আবািকর্র জর্য যাকি থর্উ ইয়কক্নর হবথশ বয়িী 

মারু্ষকির িাকির ভাকলাবািার িম্প্রিাকয়ই এমর্ বাথড়কি থর্রাপকি হশষ বয়ি ক্াটাকি হিওয়া 

যায় হযখাকর্ িাকির স্বাস্থয চাথ িা পূরণ  য়;  

-    250 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, থর্ম্ন আকয়র আবাির্ ইউথর্টিমূক  শক্তি িক্ষিা বৃক্তদ্ধ ক্রার 

জর্য এক্টট হিকশর হর্িৃস্থার্ীয় তবিুযথিক্রণ ি থবল;  

-    220 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, হেটবযাপী থমকচল-লামা থর্ম নাকণর (Mitchell-Lama 

developments) জর্য যাকি েয়ক্ষমিা িংরক্ষণ ক্রা যায় এবং জরুথর িী নকময়াথি ক্যাথপটাল 

উন্নয়র্ ক্রা যায় এবং এক্ইিাকি স্থায়ী িাশ্রয়ী আবািকর্র মাথলক্ার্া তিথর ক্রা যায়;  

-    200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, থর্উ ওয়াক্ন থিটটর বাইকর িরক্াথর আবাির্ িংরক্ষণ ক্রা, এই 

আবাির্ প্রায়শই িব নথর্ম্ন আকয়র থর্উ ইয়ক্নবািীকির হিবািার্ ক্কর এবং এটটর জর্য ক্যাথপটাল 

থবথর্কয়াগ প্রকয়াজর্; এবং  

-  105 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, গ্রামীণ ভাড়ার িম্পথি, হমাবাইল ও প্রস্তুিকৃ্ি বািার পাক্ন 

িংরক্ষণ ক্রার জর্য।  

  

এছাড়াও অি নবছর 2023 এর প্রণীি বাকজট এক্াথযক্ মুখয আবাির্ অগ্রাথযক্ার থর্কয় ক্াজ 

ক্রকব হযমর্ থর্উ ইয়ক্ন থিটট আবাির্ ক্িৃনপকক্ষর (New York City Housing Authority, 

NYCHA) জর্য 350 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ক্যাথপটাল উন্নয়র্ এবং  াউক্তজং আওয়ার হর্ইবাি ন 



উইি থডগথর্টট অযাকের (Housing Our Neighbors With Dignity Act) জর্য 100 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার যাকি িারা পুকরা হেকটর খাথল বাথণক্তজযক্ িম্পথিকক্ এবং িুিনশাগ্রস্ত হ াকটল 

িম্পথিকক্ রূপান্তর ক্রকি পাকর।  

  

এছাড়াও, 85 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ি থবল পুকরা হেকট বিনমার্ আরু্ষথিক্ িাক্ার 

ইউথর্টিমূ কক্ (Accessory Dwelling Units, ADU), হযমর্ হবজকমন্ট অযাপাটনকমন্ট, গযাকরজ 

ইউথর্ট, এবং বযাক্ইয়াডন ক্কটজ, থর্য়ম িম্মি ক্রকব এবং এইিব থবক্ল্প আবাির্ বযবস্থার 

থর্রাপিা উন্নি ক্রকব।  

  

এছাড়াও, 85 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ি থবল পুকরা হেকট বিনমার্ আরু্ষথিক্ িাক্ার 

ইউথর্টিমূ কক্ (Accessory Dwelling Units, ADU), হযমর্ হবজকমন্ট অযাপাটনকমন্ট, গযাকরজ 

ইউথর্ট, এবং বযাক্ইয়াডন ক্কটজ, থর্য়ম িম্মি ক্রকব এবং এইিব থবক্ল্প আবাির্ বযবস্থার 

থর্রাপিা উন্নি ক্রকব।  

  

এক্টট উকিি প্রথিকরায আইথর্ ি ায়িা ক্ম নিূথচ (Eviction Prevention Legal Assistance 

Program) তিথর ক্রকি 35 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রিার্ ক্রা  কব যাকি থর্ম্ন ও মযযম আকয়র 

ভাড়াটটয়াকির জর্য উকিি প্রক্তেয়ার প্রথিকরাকয থবর্ামূকলয আইথর্ পরামশ ন আকরা ি জলভয 

ক্রা যায়।  

  

35 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হেকটর বাথড়র মাথলক্ িুরক্ষা ক্ম নিূথচকক্ (Homeowner Protection 

Program) িমি নর্ ক্রকব যা এটট থর্ক্তিি ক্রকি িা াযয ক্রকব হয আইথর্ ি ায়িা বা হযাগয 

আবাির্ ক্াউকেথলং র্া িাক্ার ফকল যাকি থর্উ ইয়ক্নবািীকির থর্কজকির বািা  ারাকি র্া  য়।  

   

গ্রামীণ িংরক্ষণ এবং এলাক্ার িংরক্ষণ ক্ম নিূথচর (Rural Preservation and Neighborhood 

Preservation Programs) ি থবল িাকির িূচর্ার 40 বছকররও হবথশ িময় পর প্রিমবাকরর মকিা 

বৃক্তদ্ধ পাকব। 18 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ ি থবল প্রিার্ ক্রার মাযযকম ক্ম নিূথচটট পুকরা 

হেকটর িম্প্রিায় ও এলাক্ািমূক র আবাির্ চাথ িার জর্য স্থার্ীয়, িমু্মখিাথরর িমি নর্ 

প্রিার্ক্ারী আকরা এলাক্া ও গ্রামীণ িংরক্ষণ হক্াম্পাথর্র (Neighborhood and Rural 

Preservation Companies) জর্য উনু্মি  কব।  

  

হমাট 36 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার যাকব থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িাশ্রয়ী আবাির্ ক্কপ নাকরশকর্ (New 

York State Affordable Housing Corporation, AHC), যাকি িারা র্িুর্ থর্থম নি বাথড় এবং 

থবিযমার্ আবািকর্র িংস্কাকরর খরকচ ভিুনথক্ থিকয় িা াযয ক্রার জর্য িরক্াথর, অলাভজর্ক্ 

এবং িািবয প্রথিষ্ঠাকর্ অরু্িার্ প্রিাকর্র মাযযকম থর্ম্ন ও মযযম আকয়র পথরবাকরর জর্য বাথড়র 

মাথলক্ার্ার িুকযাগ বৃক্তদ্ধ ক্রকি পাকর।  

  

হেকটর র্যাযয আবাির্ পরীক্ষা ক্ম নিূথচকক্ (Fair Housing Testing Program) অথিথরি 2 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রিার্ ক্রা  কব যাকি ক্কর িকন্দ জর্ক্ আবাির্ তবষময িক্তেয়ভাকব 

িিন্ত ক্রার িক্ষমিা বৃক্তদ্ধ পায় এবং যাকি বাথড়ওয়ালা, ভাড়াটটয়া, থরকয়ল একেট হপশািার, 



এবং স্থার্ীয় িরক্ারিমূ কক্ র্যাযয আবাির্ অথযক্ার ও আবথশযক্িা িম্পকক্ন থশক্ষািাকর্র 

প্রকচিা উন্নি ক্রা যায়।  
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