
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাশ্রয়ী আিাসম্বর্র জর্ে স্বল্প িেিহৃত হ াম্বেম্বলর জায়গা িেি ার করার 

লোন্ডমাকন আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা S.4937C/A.6262B আিাবসক হজাবর্িং হজলার মিেস্থ িা এমর্ হজলার 400 

ফুম্বের মম্বিে অিবস্থত ক্লাস B হ াম্বেলম্বক স্থায়ী আিাবসক স্থার্ ব ম্বসম্বি পবরচাবলত 

 ওয়ার অর্ুমবত হেয়  

  

বিলটেম্বত স্বাক্ষর করা  ম্বলা 2023 অি নিছম্বরর িাম্বজম্বে গভর্ নম্বরর ঐবত াবসক 25 

বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর আিাসর্ পবরকল্পর্া হ াষণার অর্ুিতী  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ স্বল্প ব্যব্হৃত হ াকেকলর জায়গাকক্ স্থার্ীয় আব্াসকর্ রূপান্তর 

ক্রার থর্য়ম আকরা থিথিল ক্কর র্তুর্ থব্থিমালায় (S.4937C/A.6262B) স্বাক্ষর ক্রকলর্। গভর্ নর 

হ াক্ল থসকর্ের ব্রায়ার্ ক্যাভার্া, থর্উ ইয়ক্ন থসটের হময়র এথরক্ অ্যাডামস, এব্ং আব্াসর্ ও 

শ্রথমক্ অ্যাডকভাকক্েকের সাকি এই থব্লগুথল স্বাক্ষর ক্রকলর্।  

  

"হেক তু থর্উ ইয়কক্নর আব্াসর্ সঙ্কে পথরব্ারগুথলকক্ প্রভাথব্ত ক্কর োকে, তাই আমরা সা সী 

পেকক্ষপ থর্চ্ছে, উদ্ভাব্র্ী িারণা ব্রণ ক্কর থর্চ্ছে এব্ং গতার্গুথতকক্র ব্াইকর থিন্তা ক্রথি োকত 

থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা োকত থর্রাপে, ব্াসকোগয, এব্ং মার্সম্পন্ন সাশ্রয়ী আব্াসর্ হপকত পাকর তা 

থর্চ্ছিত ক্রকত সা ােয ক্রকত পাথর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "র্তুর্ এই আইর্টে আমাকেরকক্ 

সামকর্ হিকক্ ক্রয়ক্ষমতার সঙ্কে হমোকত হেয় এব্ং খাথল, স্বল্প ব্যব্হৃত জায়গাকক্ ব্াথিকত 

পথরণত ক্রকত হেয়। আথম অ্যাকসম্বথল সেসয থসমকব্রাউইি এব্ং থসকর্ের ক্যাভার্াকক্ এই থব্লটে 

স্পন্সর ক্রার জর্য এব্ং থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের ক্াকি োকত ব্াথি ব্লার এক্টে স্থার্ িাকক্ তা থর্চ্ছিত 

ক্রকত পেকক্ষপ হর্ওয়ার জর্য ির্যব্াে জার্াচ্ছে।"  

  

"স্বল্প ব্যব্হৃত হ াকেকলর জায়গাকক্ সাশ্রয়ী আব্াসকর্ রূপান্তর ক্রকল তা  াজার  াজার ক্কে 

িাক্া থর্উ ইয়ক্নব্াসীকক্ এমর্ অ্ব্স্থাকর্ এক্টে সাশ্রয়ী ব্াসা থেকব্ ো অ্র্যিায় তাকের পকক্ষ 

পাওয়া সম্ভব্  কতা র্া," হলফম্বের্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্। "এমর্ 

সজৃর্িীল সমািার্ আব্াসকর্ সমতা প্রোর্ ক্রকব্ এব্ং গ ৃ ীর্তা ব্া অ্থস্থথতিীলতায় ভুগকত 

িাক্া পথরব্ারগুথলকক্ সা ােয ক্রকব্।"  

  



বসম্বর্ের ব্রায়ার্ কোভার্া িম্বলর্, "স্বল্প ব্যব্হৃত হ াকেকলর জায়গাকক্ সাশ্রয়ী স্থায়ী আব্াসকর্ 

রূপান্তর ক্রার অ্র্ুমথত হেওয়া সামকি নযর ব্াইকরর আব্াসর্, উকেে এব্ং গ ৃ ীর্তার হেই সঙ্কে 

থর্উ ইয়কক্ন ব্হুথের্ িকর গ্রাস ক্কর হরকখকি তা হমোকর্ার থেকক্ আমাকের গ ৃীত আকরক্টে অ্থত 

গুরুত্বপূণ ন পেকক্ষকপর প্রথতথর্থিত্ব ক্কর। আথম অ্যাকসম্বথল সেসয থিভ থসমকব্রাউইিকক্ এই 

থব্লকক্ আইর্সভায় পাি ক্রার হক্ষকে তার অ্ংিীোথরকত্বর জর্য, গভর্ নর ক্যাথি  কলাকক্ তার 

েৃঢ় হর্তৃকত্বর জর্য এব্ং সক্কলর ব্াকসর জর্য সাশ্রয়ী জায়গার সুকোগ থর্চ্ছিত ক্রকত তার 

প্রথতশ্রুথত পূরকণ তার অ্ঙ্গীক্াকরর জর্য, হময়র এথরক্ অ্যাডামসকক্ তার অ্যাডকভাকক্থস এব্ং 

হ াকেলকক্ ব্াসায় রূপান্তর ক্রকত তার প্রিাসর্ হে ক্াজ ক্রকত প্রস্তুত আকি তার জর্য, 

হপ্রথসকডন্ট থরি মাকরাকক্া ও হ াকেল হেডস ক্াউচ্ছন্সলকক্ (Hotel Trades Council, HTC) এই 

থব্ষয়টে ব্রণ ক্কর হর্ওয়ার জর্য এব্ং সব্ নো ভাকলা ক্ম নসংস্থাকর্র জর্য লিাই ক্রার জর্য, 

হগেওকয়  াউচ্ছজংকয়র (Gateway Housing) হেড  ের্কক্ এটে ক্কর হিষ ক্রার হক্ষকে তার 

অ্থভজ্ঞতা ও থর্রলস ক্াকজর জর্য, এব্ং সাশ্রয়ী আব্াসকর্র অ্কর্ক্ প্রোর্ক্ারী এব্ং গ ৃ ীর্ 

থর্উ ইয়ক্নব্াসীকক্ আব্াসর্, ব্াসা ও হসব্া প্রোকর্র পকক্ষ ক্াজ ক্রা মার্ষুকক্, এব্ং ভূথম 

ব্যব্ াকরর অ্ি নপূণ ন পথলথস ো আব্াসর্ ও অ্ি ননর্থতক্ সুকোকগর প্রকয়াজকর্র ভারসাময ক্কর, 

ির্যব্াে জার্াচ্ছে, এরা সক্কলই এই থব্থিমালা প্রণয়কর্ অ্থত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্করকি।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বিম্বভর্ বসমম্বব্রাউইচ িম্বলর্, "আইর্টে এক্টে গুরুত্বপূণ ন এব্ং সজৃর্িীল 

র্তুর্ ব্যব্স্থা ততথর ক্কর ো তের্যেিায় িাক্া হ াকেকলর জায়গাকক্ স্থায়ী আব্াসকর্ রূপান্তর 

ক্রকত হেয়, এমর্ এক্টে ি কর হেখাকর্ েকিে পথরমাণ সমি নক্ ও সাশ্রয়ী আব্াসকর্র িকক্ 

ব্যাপক্ ঘােথত রকয়কি। থব্থিমালাটে আব্াসর্ ও শ্রথমক্ অ্যাডকভাকক্ে, হময়র অ্যাডামস, এব্ং 

থসটে ও হিকের প্রথতথর্থিকের হিকক্ হে সমি নর্ হপকয়কি তা এক্টে েৃঢ় ব্াতনা হপ্ররণ ক্কর হে থর্উ 

ইয়ক্ন থসটের সাশ্রয়ী অ্ব্সার্ সঙ্কে হমোকত এই হসিকর্ ব্যব্স্থা পাি ক্রা প্রকয়াজর্ থিকলা এব্ং 

এক্ইসাকি ম ামারী ব্াথণচ্ছজযক্ থরকয়ল একিকের উপর হে িাপ ব্চৃ্ছি ক্করকি তা প্রিমর্ ক্কর।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটের হময়র এবরক অোডামস িম্বলর্, "আজকক্, আমরা আকরা সাশ্রয়ী ও সমি নক্ 

আব্াসকর্র জর্য  যা াঁ ব্লথি, ো থর্উ ইয়ক্নব্াসীর িাথ ো ও প্রাপয। আইর্টে লাল থিতা হক্কে হেয় 

এব্ং অ্থত প্রািীর্ থর্য়ম অ্পসারণ ক্কর োর িকল আমরা প্রজকে এক্ব্ার পাওয়া োয় এমর্ এই 

সুকোগটে ক্াকজ লাগাকত পাথর। আথম আইর্সভায় এব্ং HTC-হত আমার অ্ংিীোরকের ির্যব্াে 

জার্াকত িাই, থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের জর্য এই থব্জয় থর্কয় আসকত আমাকেরকক্ প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ 

প্রোকর্র জর্য, এব্ং এক্ইসাকি গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যব্াে জার্াকত িাই এই থব্লকক্ আইর্ 

থ কসকব্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"  

  

র্তুর্ আইর্টে আব্াথসক্ ব্যব্ াকরর অ্র্ুমথত হেয় এমর্ হজলার 400 িুকের মকিয অ্ব্থস্থত এব্ং 

থব্কিষ থর্ণ নায়ক্ অ্র্ুসরণ ক্কর এমর্ ক্লাস B হ াকেলসমূ কক্ অ্র্ুকমাের্ প্রোর্ ক্কর তাকের 

থব্েযমার্ অ্কু্কপচ্ছন্স সাটেনথিকক্ে ব্যব্ ার ক্কর স্থায়ী আব্াথসক্ হস্পস থ কসকব্ পথরিালর্া ক্রার 

জর্য। র্তুর্ থব্লটে এিািাও এমর্ হ াকেলসমূ কক্ স্থায়ী আব্াসর্ প্রোকর্র অ্র্ুমথত হেয় েথে 

তারা থসটের সাকি এক্টে িুচ্ছিকত প্রকব্ি ক্কর ব্া েথে তারা  াউচ্ছজং আওয়ার হর্ইব্াস ন উইি 

থডগথর্টে অ্যাকের (Housing Our Neighbors with Dignity Act, HONDA) মািযকম হিকের 

অ্ি নায়র্ পায়।  

  



গভর্ নর হ াক্ল তার হিে অ্ি েয হিে (State of the State) ভাষকণ, এক্টে 25 থব্থলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর, পাাঁি ব্ির হময়াথে আব্াসর্ পথরক্ল্পর্া (Housing Plan) হঘাষণা ক্করকির্ ো পুকরা থর্উ 

ইয়কক্নর িহুকর ও গ্রামীণ এলাক্ায় 100,000টে সাশ্রয়ী আব্াস ততথর ব্া সংরক্ষণ ক্রকব্ োর মকিয 

10,000টে সমি নক্ হসব্াস   কব্। এই হঘাষণার অ্ংি থ কসকব্, গভর্ নর হ াকেল রূপান্তর ক্কর 

আকরা সাশ্রয়ী আব্াসর্ ততথর স জ ক্রার প্রস্তাব্র্া হের্। এিািাও গভর্ নর HONDA ত থব্ল 

থ কসকব্ আকরা 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থব্ল থর্চ্ছিত ক্করর্, পুকরা হিকের খাথল ব্াথণচ্ছজযক্ 

সম্পথি এব্ং তের্যেিায় িাক্া হ াকেল সম্পথিকক্ রূপান্তথরত ক্রার জর্য।  

  

হ ামস অোন্ড কবমউবর্টে বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) 

কবমের্ার রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল 25 থব্থলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 

আব্াসর্ পথরক্ল্পর্া থর্কয় আব্াসর্ সঙ্কেকক্ সামকর্ হিকক্ হমাক্াকব্লা ক্রকির্, এব্ং আমরা 

েখর্ থর্উ ইয়ক্ন সাইেটেকত সাশ্রয়ী আব্াসর্ সুকোগ ব্চৃ্ছির জর্য এব্ং আমাকের সব্ নাথিক্ েুুঃস্থ 

ব্াথসন্দাকের অ্র্সাইে সমি নক্ হসব্া প্রোকর্র মািযকম থস্থথতিীলতা প্রোকর্র ক্াজ ক্রথি তখর্ 

এই হ াকেল রূপান্তর থব্থিমালাটে আমাকের ক্াকি িাক্া ব্যব্স্থাগুথলর সাকি আকরক্টে হোগ 

ক্রকলা। আমরা গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যব্াে জার্াচ্ছে এই থব্লটেকক্ আইর্ থ কসকব্ স্বাক্ষর ক্রার 

জর্য এব্ং আমরা অ্যাকসম্বথল সেসয থসমকব্রাউইি, থসকর্ের ক্যাভার্া, এব্ং স্থার্ীয় আব্াসর্ 

সম্প্রোকয় আমাকের অ্ংিীোরকের প্রিংসা ক্রথি আমাকের সাকি এই গুরুত্বপূণ ন ব্যব্স্থায় 

স কোথগতামূলক্ ক্াজ ক্রার জর্য ো থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের িাথ ো অ্র্ুোয়ী থর্রাপে, সুরথক্ষত ও 

সাশ্রয়ী আব্াসর্ ততথর ক্রকব্।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটে কাউন্সিম্বলর (New York City Council) স্পিকার এন্সিয়ার্ অোডামস 

িম্বলর্, "সাশ্রয়ী আব্াসর্  কলা মজব্ুত সম্প্রোয় গঠকর্র জর্য অ্থত গুরুত্বপূণ ন এব্ং এই 

আইর্টে থর্উ ইয়ক্ন থসটের জর্য এক্টে থব্রাে সুকোগ। খাথল এব্ং স্বল্প ব্যব্হৃত হ াকেলগুথল 

ি করর আব্াসর্ সঙ্কে সমািাকর্ ব্যব্ ার ক্রা উথিত, এব্ং র্তুর্ এই আইর্টের িকল থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীরা আকরা সাশ্রয়ী আব্াসর্ পাকব্। আথম সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা স্েুয়ােন-ক্াচ্ছজন্স, স্পস্পক্ার 

থ থি, থসকর্ের ক্যাভার্া, অ্যাকসম্বথল সেসয থসমকব্রাউইি, এব্ং হিকের আইর্সভার সেসযকেরকক্ 

এই থব্থিমালা পাি ক্রার জর্য এব্ং গভর্ নর হ াক্লকক্ এটে আইর্ থ কসকব্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

ির্যব্াে জার্াচ্ছে।"  

  

বর্উ ইয়কন হ াম্বেল হেডস কাউন্সিম্বলর হপ্রবসম্বডন্ট বরচ মাম্বরাম্বকা িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল, 

হিকের আইর্সভা, এব্ং হময়র অ্যাডামকসর হর্তৃকত্বর ক্লযাকণ, আমাকের ক্াকি এখর্ এক্টে 

ব্ুচ্ছিমার্, থিন্তািীল ক্ম নসূথি রকয়কি ো মার্সম্পন্ন হ াকেকলর সুরক্ষা ক্রকব্ ো আমাকের পে নের্ 

থিকল্পর পুর্রুিাকরর জর্য মুখয এব্ং এক্ইসাকি োথরকযযর হব্তর্ প্রোর্ক্ারী এব্ং এলাক্ার ব্লাইে 

 কয় িাক্া ব্যি ন হ াকেল সম্পথিগুথলকক্ অ্থত প্রকয়াজর্ীয় আব্াসর্ িকক্ পথরণত ক্রকব্।"  

  

বর্উ ইয়কন  াউন্সজিং কর্ফাম্বরম্বির (New York Housing Conference) বর্ি না ী পবরচালক 

রে্াম্বচল বফ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন  াউচ্ছজং ক্র্িাকরকন্সর এই থব্থিমালা পাি ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল এব্ং NY হিকের আইর্সভার প্রিংসা ক্রকি ো আমাকের সাশ্রয়ী আব্াসর্ ও গ ৃ ীর্তার 

সঙ্কে সমািাকর্ সা ােয ক্রকব্। স্বল্প ব্যব্হৃত এব্ং আথি নক্ভাকব্ তের্যেিায় িাক্া হ াকেলকক্ 

আব্াথসক্ আব্াসকর্ রূপান্তর ক্রা  কল তা আশ্রয়কক্ন্দ্র ও সিকক্ িাক্া মার্ুষকের জর্য 

তাৎক্ষথণক্ভাকব্ থর্রাপে ও সাশ্রয়ী আব্াসর্ প্রোর্ ক্রকব্।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-sweeping-plans-address-housing-affordability-crisis-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b2517bd837c4a7cc56608da4893c002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637902096663118674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5rqaVYS77qSe%2Bb49qdLtcghh6bcRUVUPSKUAkXNVXvs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-sweeping-plans-address-housing-affordability-crisis-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b2517bd837c4a7cc56608da4893c002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637902096663118674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5rqaVYS77qSe%2Bb49qdLtcghh6bcRUVUPSKUAkXNVXvs%3D&reserved=0


  

কবমউবর্টে বপ্রজাম্বভনের্ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Community Preservation Corporation) প্রিার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা রাফাম্বয়ল ই. হসম্বিম্বরা িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর আব্াসর্ পথরক্ল্পর্া 

অ্কর্ক্ িরকর্র ক্ম নসূথি এব্ং র্চ্ছজরথব্ ীর্ সংস্থার্ প্রোর্ ক্কর ো থর্উ ইয়কক্নর আব্াসর্ িক্ 

এব্ং এর সম্প্রোয়কক্ হজারোর ও পুর্জীথব্ত ক্রকত সা ােয ক্রকব্। স্বল্প ব্যব্হৃত হ াকেলকক্ 

আমাকের সব্কিকক্ েুুঃস্থ থর্উ ইয়ক্নব্াসীর জর্য সাশ্রয়ী ও সমি নক্ আব্াসকর্ পথরণত ক্রার 

এক্টে আিুথর্ক্ এব্ং সম্ভব্পর প্রচ্ছক্রয়া ততথর এক্টে গুরুত্বপূণ ন অ্গ্রগামী পেকক্ষপ। আমরা 

থসকর্ের ক্যাভার্া এব্ং অ্যাকসম্বথল সেসয থসমকব্রাউইিকক্ এই থব্লটে স্পন্সর ক্রার জর্য এব্ং 

হময়র ও গভর্ নরকক্ এই ব্যাপাকর তাকের স কোথগতা ও সমি নকর্র জর্য ির্যব্াে জার্াচ্ছে। আমরা 

এক্কে ক্াজ ক্কর ঐথত াথসক্ এই আব্াসর্ পথরক্ল্পর্া ব্াস্তব্ায়কর্ সা ােয ক্রকত উেুখ, োকত 

আকরা সাশ্রয়ী ও সমতার থর্উ ইয়ক্ন গঠর্ ক্রকত পাথর।"  

  

বর্উ ইয়কন অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফর অোম্বফাম্বডনিল  াউন্সজিংম্বয়র (New York Association 

for Affordable Housing) পবলবস পবরচালক হজমস লম্বয়ড িম্বলর্, "গভর্ নর এব্ং 

আইর্সভা 93 ব্িকরর পরুকর্া লাল থিতা হক্কে সব্কিকক্ েুুঃস্থ থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের ব্াসা হেওয়ার 

ব্যব্স্থা ক্রকি। আজকক্, তারা প্রেি নর্ ক্রকি হে হিে ফ্র্যাঙ্কথলর্ থড রুজকভল্ট (Franklin D. 

Roosevelt, FDR) গভর্ নর িাক্ার সময় প্রিম পাি  ওয়া অ্থতপ্রািীর্ প্রথব্িার্ থর্কয় পুর্রায় থিন্তা 

ক্রকত পাকর, আব্াসর্ ও গ ৃ ীর্তার সঙ্কে সামাল হেওয়ার জর্য।"  

  

এন্টারপ্রাইজ কবমউবর্টে পােনর্াম্বস নর (Enterprise Community Partners) ভাইস 

হপ্রবসম্বডন্ট এিিং বর্উ ইয়কন মাম্বকনে হর্তা িািা  াম িম্বলর্, "আমাকের পুকরা হিকে আকরা 

সাশ্রয়ী, মার্সম্পন্ন আব্াসর্ ততথরর প্রকয়াজর্ আকগর হেকক্ার্ও সমকয়র হিকক্ এখর্ হব্থি। এই 

থব্লটে পাি  ওয়ার িকল  াজার  াজার র্তুর্ ভাকলা সাশ্রয়ী ব্াসা ততথর  কব্, আব্াসর্-অ্থর্রাপে 

এব্ং গ ৃ ীর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের জীব্র্ ব্েকল োকব্ এব্ং ব্ন্ধ  কয় োওয়া খাথল হ াকেকলর 

ভব্র্কক্ সম্প্রোকয়র সথতযক্াকরর সম্পে থ কসকব্ পুর্জীথব্ত ক্রা োকব্। আমরা গভর্ নর হ াক্ল, 

হময়র অ্যাডামস, হিে থসকর্ের ক্যাভার্া, এব্ং আকরা অ্কর্ক্ অ্যাডকভাকক্ের প্রিংসা ক্রথি 

োরা এই গুরুত্বপূণ ন থব্থিমালাটের ক্াজ হিষ ক্রার ব্যাপাকর স ায়ক্ থিকলর্।"  

 

হপ্রাম্বজক্ট বরবর্উয়াল (Project Renewal) প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা এবরক হরাম্বজর্িাম 

িম্বলর্, "এটে সব্ থক্িু পাকল্ট থেকব্! আমরা গভর্ নর হ াক্ল এব্ং তার প্রিাসর্কক্ অ্থভর্ন্দর্ 

জার্াচ্ছে এই জীব্কর্ এক্ব্ার আসা সুকোকগর জর্য ো গ ৃ ীর্তায় ভুগকত িাক্া  াজার  াজার 

থর্উ ইয়ক্নব্াসীর জীব্কর্ এক্টে থব্িাল প্রভাব্ হিলকব্। থস্থথতিীল আব্াসকর্র মকতা আর হক্ার্ও 

থক্িুই পুর্রুিার ও র্ব্ায়কর্র সুকোগ প্রোর্ ক্কর র্া। ম ামারীর িূিান্ত পে নাকয় হেই মু কূতন 

আমরা হক্ার্ও ব্যচ্ছিকক্ আশ্রয়কক্ন্দ্র হিকক্ হ াকেকল সথরকয় থর্কয়থি, তখর্ হিকক্ আমরা 

হ াকেল রূপান্তকরর সম্ভাব্র্া হেখকত হপকরথি।এখর্, গভর্ নকরর ক্লযাকণ, অ্কর্কক্র জর্য এটে 

স্থায়ী ব্যব্স্থা  কব্।"  

 

কবমউবর্লাইফ ইর্কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Comunilife, Inc.) হপ্রবসম্বডন্ট এিিং প্রিার্ বর্ি না ী 

কম নকতনা ডাাঃ হরাজা বগল িম্বলর্, "গ ৃ ীর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের েিােি পথরকষব্াস  স্থায়ী 

আব্াসকর্ ব্াস ক্রকত হেওয়ার জর্য এব্ং সম্প্রোকয় ইথতব্ািক্ ভূথমক্া রাখার পি ক্কর হেওয়ার 

জর্য হ াকেল রূপান্তর থব্লটে এক্টে অ্থত গুরুত্বপূণ ন মাইলিলক্। "  



  

র্াগবরকম্বের আিাসর্ এিিং পবরকল্পর্া পবরষম্বের (Citizens Housing & Planning 

Council) অন্তি নতীকালীর্ বর্ি না ী পবরচালক সারা  ওয়ােসর্ িম্বলর্, "আমরা NYS 

আইর্সভার প্রথত অ্তযন্ত কৃ্তজ্ঞ, NYC-র আব্াসর্ সঙ্কে পথরথস্থথতকত সা ােয ক্রকত এতগুথল 

থব্ল অ্র্ুকমাথেত ক্রার জর্য। হ াকেল রূপান্তর থব্লটে (Hotel Conversions Bill) এক্টে 

অ্তযাব্িযক্ীয় থব্থিমালা ো অ্লভয হ াকেলকক্ থর্ম্ন আকয়র এব্ং পূকব্ ন গ ৃ ীর্ িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীকের জর্য স্থায়ী, সাশ্রয়ী আব্াসকর্ পথরণত ক্রকব্। আমাকের আব্াসর্ জরুথর অ্ব্স্থা 

সামাল হেওয়ার জর্য NYC-র সম্ভাব্য সক্ল থব্ক্ল্প প্রকয়াজর্ এব্ং এই থব্থিমালা হসই থমিকর্ 

এক্টে অ্থত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রকব্।"  

  

হগেওম্বয়  াউন্সজিংম্বয়র হপ্রবসম্বডন্ট হেড  ের্ িম্বলর্, "আমাকের ি করর আব্াসর্ ঘােথত 

হমোকত এব্ং থিরতকর গ ৃ ীর্তার অ্ব্সার্ ক্রকত আমাকেরকক্ আমাকের পকক্ষ ক্রা সম্ভব্ 

এমর্ সব্থক্িু ক্রকত  কব্। এর জর্য শুি ুঅ্ি ন েকিে র্য়, এর জর্য প্রকয়াজর্ উদ্ভাব্র্ী ব্যব্স্থা 

োকত ব্াস্তব্ জীব্কর্র সমািার্ অ্জনর্ ক্রকত হসকক্কল প্রথব্িার্ েরূ ক্রা োয়। ির্যব্াে গভর্ নর 

হ াক্ল, থসকর্ের ক্যাভার্া এব্ং অ্যাকসম্বথল সেসয থসমকব্রাউইি, েীঘ নথেকর্র প্রকয়াজর্ এই 

প্রথব্িাকর্র িািকক্ আইকর্ পথরণত ক্রার ক্াকজ আপর্াকের স্বপ্নেিী হর্তৃকত্বর জর্য।এই 

থব্থিমালায় সমি নর্ অ্জনকর্ আপর্াকের থর্রলস প্রকিোর জর্য গ ৃ ীর্কের হসব্াোর্ক্ারী, 

আব্াসর্ থব্কিষজ্ঞ, হ াকেল ইউথর্য়র্ ক্মী এব্ং গ ৃ ীর্তায় ভুগকত িাক্া থর্উ ইয়ক্নব্াসীকের 

হক্ায়াথলির্ হব্াডনকক্ ির্যব্াে। এব্ং ির্যব্াে হময়র অ্যাডামস ও স্পস্পক্ার অ্যাডামসকক্, 

আপর্াকের হজারাকলা অ্যাডকভাকক্থসর জর্য ো আমাকেরকক্ হেথখকয়কি হে এই সঙ্কে থর্কয় 

সজৃর্িীল থিন্তা ক্রা োয় এব্ং আমাকের ি করর খাথল হ াকেলগুথলকক্ স্থায়ী, সাশ্রয়ী আব্াসকর্ 

পথরণত ক্রা োয়।"    

  

আঞ্চবলক পবরকল্পর্া অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Regional Plan Association, RPA) হপ্রবসম্বডন্ট 

ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা েম রাইে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থসটের সাশ্রয়ী আব্াসর্ সঙ্ককের সিল 

সমািার্ ক্রকত এব্ং সক্কলর জর্য থর্রাপে ও মে নাোপূণ ন ব্াথি উপলভয ক্রকত, আমাকেরকক্ 

অ্ব্িযই উপলভয সক্ল থব্ক্ল্প থর্কয় ক্াজ ক্রকত  কব্, োর মকিয আব্াসর্ সরব্রা  ব্চৃ্ছি ক্রকব্ 

এমর্ রূপান্তর রকয়কি। RPA গভর্ নর হ াক্ল, হময়র অ্যাডামস এব্ং থসকর্ের ক্যাভার্ার হ াকেল 

রূপান্তর থব্ল সমি নর্ ক্রকত হপকর খুথি এব্ং আমরা তাকের সাকি ক্াজ ক্কর ি করর এব্ং পকুরা 

হমকোপথলের্ অ্ঞ্চকল আব্াসর্ অ্থর্রাপিা সমািার্ ক্রকত উেুখ।"  

  

###  
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