
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন বিটি পািবলক  াউজ িং বপ্র াম্বভনের্ ট্রাস্ট তৈবর বিবিমালায় 

স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা S.9409-A/A.7805-D NYCHA অোপািনম্বমন্ট ভির্িমূম্ব  অবৈ প্রম্বয়া র্ীয় 

কোবপিাল প্রকল্পিমূম্ব র অি নায়ম্বর্ িা ায্ে করম্বৈ পািবলক হিবর্বিি কম্বপ নাম্বরের্ গঠর্ 

কম্বর  

  

আইর্টি িাবিন্দাম্বের অবিকার িুরবক্ষৈ হরম্বে অোপািনম্বমন্টিমূম্ব র উন্নয়র্ করম্বি  

  

বিলটিম্বৈ স্বাক্ষর করা  ম্বলা 2023 অি নিছম্বরর িাম্ব ম্বি গভর্ নম্বরর ঐবৈ াবিক 25 

বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর আিাির্ পবরকল্পর্া হ াষণার অর্ুিৈী  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ র্তুর্ থিথিমালা S.9409-A/A.7805-D স্বাক্ষর ক্রকলর্ যা থর্উ 

ইয়ক্ন থিটি পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট (New York City Public Housing Preservation 

Trust) স্থাপর্ ক্কর এিিং থর্উ ইয়ক্ন থিটির আিাির্ ক্তত নপকক্ষর (New York City Housing 

Authority, NYCHA)  থর্য়ন্ত্রণািীকর্ িাক্া 25,000 অ্যাপািনকমকের দীর্ নথদকর্র িকয়াজর্ীয় 

হমরামত, পুর্ি নাির্, এিিং আিুথর্ক্ায়কর্র পি িতটি ক্কর থদকি। গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন থিটির 

হময়র এথরক্ অ্যাডামি, অ্যাকিম্বথল িদিয থস্টকভর্ থিমকরাউইচ, এিিং থিকর্ির জথুলয়া 

িালাজাকরর িাকি আজকক্ থিলগুথলকত স্বাক্ষর ক্করর্।  

  

"আজকক্ NYCHA-হক্ িািা িলা িক্ল থর্উ ইয়ক্নিািী এক্টি িড় থিজয় হপকলা," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "থিথিমালাটি অ্থতথরক্ত হেডাকরল ত থিকলর পি খুকল থদকি এিিং এর েকল 

ক্কয়ক্ দশক্ িকর হেডাকরল হক্ার্ও থিথর্কয়াগ র্া পাওয়ার পর, থিথলয়র্ থিথলয়র্ ডলাকরর 

িিংস্কার ক্াজ  কি, এিিং এটি পুকরা শ কর NYCHA হডকভলপকমেকির 25,000 অ্যাপািনকমকে 

অ্থত দরক্াথর উন্নয়র্ক্াজ ক্রকি। আথম অ্যাকিম্বথল িদিয থিমকরাউইচ এিিং থিকর্ির 

িালাজারকক্ ির্যিাদ জার্াজি এই থিলটি স্পন্সর ক্রার জর্য এিিং NYCHA হর্ততিতন্দকক্ এর 

পকক্ষ ক্াজ ক্রার জর্য ির্যিাদ জার্াজি। এক্কে অ্িংশীদাথরত্ব ক্কর আমরা এক্টি গুরুত্বপূণ ন 

পদকক্ষপ গ্র ণ ক্করথি, যাকত িাথিন্দাকদর জর্য তাকদর িাপয থর্রাপদ, িািকযাগয, এিিং 

মার্িম্পন্ন িাশ্রয়ী আিাির্ থর্জিত ক্রকত পাথর।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyassembly.gov%2Fleg%2F%3Fbn%3DA07805%26term%3D2021&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vkml5cBbtAVNFuAhDXE5v%2BTC2eeGZSQoSVokLYhKj2k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyassembly.gov%2Fleg%2F%3Fbn%3DA07805%26term%3D2021&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vkml5cBbtAVNFuAhDXE5v%2BTC2eeGZSQoSVokLYhKj2k%3D&reserved=0


"আথম থর্উ ইয়ক্ন থিটি পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট গঠকর্র িশিংিা ক্রথি, এটি এমর্ 

এক্টি িমকয় মার্িম্পন্ন, িাশ্রয়ী আিাির্ উপলভয ক্রকি যখর্ অ্কর্ক্ হিথশ পথরিার হমৌথলক্ 

চাথ দা পূরকণ িিংগ্রাম ক্রকি," হলিম্বির্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্। "থর্উ 

ইয়ক্ন থিটি আিাির্ ক্তত নপকক্ষর থর্য়ন্ত্রণািীকর্ িাক্া থিদযমার্ অ্যাপািনকমে আিুথর্ক্ায়কর্র 

মািযকম এিিং িকয়াজর্ীয় হমরামত ক্রার মািযকম, আমরা আিাির্ অ্থর্রাপত্তায় িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নিািীকক্ িকেত থদজি হয তারাও গুরুত্বপূণ ন এিিং আমরা তাকদরকক্ আর একতা খারাপ 

পথরথস্থথতকত িাি ক্রকত থদকিা র্া।"  

  

অোম্বিেবল িেিে বস্টম্বভর্ বিমম্বরাউইচ িম্বলর্, "হযক তু ক্কয়ক্ দশক্ িকর হেডাকরল 

ত থিল আিকত িযি ন  কয়কি, তাই অ্কর্ক্ হিথশ অ্থত জরুথর হমরামত ক্াজ িম্ভি  য়থর্ এিিং 

NYCHA িাথিন্দাকদর তার েল হভাগ ক্রকত  কি, NYCHA ট্রাস্টটি পািথলক্  াউজজিংকক্ হেকল 

িাজাকর্ার এক্টি জীিকর্ এক্িার পাওয়া যায় এমর্ িুকযাগ িতটি ক্রকি। ট্রাকস্টর থিথিমালাকক্ 

িম্ভি ক্রকত অ্তযন্ত ক্টঠর্ িকচিার িকয়াজর্  কয়কি হযখাকর্ অ্কর্ক্ মার্ুকের িমকিত  কয় 

ক্াজ ক্করকি, হযমর্ আিাির্ অ্যাডকভাকক্িগণ, NYCHA, শ র ও হস্টকির িরক্ার, এিিং তারা 

িক্কলই যারা ক্খকর্া লক্ষয িা NYCHA িাথিন্দাকদর জীির্ উন্নত ক্রার এই থমথলত থমশর্ ভুকল 

যার্থর্।"  

  

হস্টি বিম্বর্ির  ুবলয়া িালা ার িম্বলর্, "িথয়ষু্ণ NYCHA হডকভলপকমেকির অ্থত 

িকয়াজর্ীয় হমরামত ক্াকজর িযাপাকর থিিায়ক্কদর  গুরুতর পদকক্ষপ হর্ওয়ার জর্য আমাকদর 

ব্রুক্থলর্ হজলার দুই ডজর্ NYCHA হডকভলপকমেকির এিিং পুকরা থর্উ ইয়ক্ন থিটির পািথলক্ 

 াউজজিংকয়র িাথিন্দারা ক্কয়ক্ দশক্ অ্কপক্ষা ক্রকত িািয  কয়কি। এই িজিয়ায় এর পূকি ন 

ভাড়াটিয়াকদর হক্ার্ও মত িক্াকশর িুকযাগ থিকলা র্া। পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট 

গঠকর্র মািযকম, এই থিলটি NYCHA-হক্ হিিরক্াথরক্রণ িাড়াই NYCHA হডকভলপকমেকির 

পথরথস্থথত উন্নত ক্রার জর্য িকয়াজর্ীয় হেডাকরল ত থিল ও অ্থতথরক্ত অ্ি নায়র্ থর্জিত ক্রকত 

থদকি। এিাড়াও, এটি তাকদর থর্জ থর্জ হডকভলপকমেকির িযাপাকর এিিং তাকদর ভির্ 

িযিস্থাপর্ার িযাপাকর এক্কে থিদ্ধান্ত হর্ওয়ার জর্য NYCHA িাথিন্দাকদর ক্ষমতা লাভকক্ থচথিত 

ক্কর। থিথিমালা এিাড়াও NYCHA-র ইউথর্য়র্ক্ত ত ক্মীিাথ র্ীর িক্ল িামথগ্রক্ দর ক্রার 

অ্থিক্ার রক্ষা ক্কর যা অ্থত গুরুত্বপূণ ন এিিং আকরা উচ্চ মাকর্র ইউথর্য়র্ চাক্থর িতটি ক্রকি। 

আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ আজকক্ এই থিকল স্বাক্ষর ক্রার জর্য ির্যিাদ জার্াজি হযক তু এটি 

আমাকদর শ করর পািথলক্  াউজজিং িাথিন্দাকদর িথত এক্টি চলমার্ িথতশ্রুথতকক্ অ্গ্রির 

ক্রার জর্য এক্টি অ্থত গুরুত্বপূণ ন িাপ।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটির হময়র এবরক অোডামি িম্বলর্, "অ্কর্ক্ হিথশ িময় িকর আমরা NYCHA-

হত িকয়াজকর্র ক্ম থিথর্কয়াগ হপকয়থি, যার েকল িথয়ষু্ণ অ্িক্াঠাকমা এিিং ইউটিথলটিিমূ কক্ 

হমরামত ক্রা যায়থর্, থক্ন্তু এই আইর্টি থদকয় আমরা থর্জিত ক্রকিা হয NYCHA িাথিন্দাকদর 

ক্াকি এখর্ তাকদর িাপয থর্রাপদ, উচ্চমাকর্র, িাশ্রয়ী িািা উপলভয িাক্কি। দীর্ নথদর্ িকর শুিু 

িথতশ্রুথত ক্রা  কয়কি থক্ন্তু তা পূরণ ক্রা  য়থর্, আজকক্ আমরা হিই িথতশ্রুথত পূরণ 

ক্রথি। আথম NYCHA িাথিন্দা, গভর্ নর হ াক্ল, শ্রথমক্ ও অ্যাডকভাকক্থিকত আমাকদর 

অ্িংশীদারগণ, এিিং অ্যালিাথর্কত আমাকদর িক্ল অ্িংশীদারগণকক্ থর্উ ইয়ক্নিািীকদর জর্য 

'ক্াজ িম্পন্ন ক্রুর্ (Get Stuff Done)' এর জর্য লড়াই ক্রার জর্য ির্যিাদ জার্াকত চাই। "  



  

র্তুর্ এই আইর্ দ্বারা ক্তত নপক্ষ ট্রাস্টটিকক্ এক্টি িন্ড ইিুয ক্রকত িক্ষম এিিং িাথি নক্ ভির্ 

িিংস্কার ও উন্নয়কর্র জর্য মূলির্ িিংগ্র  ক্রকত িক্ষম এক্টি পািথলক্ হিথর্থেি ক্কপ নাকরশর্ 

থ কিকি গঠর্ ক্কর এর ভির্গুথলকক্ থস্থথতশীল ক্রকত থিথলয়র্ থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার মূলির্ 

থিথর্কয়াগ ক্রার ক্ষমতা লাভ ক্রকি।  

  

যার েকল, হমৌথলক্ পথরকিশ িিংিান্ত স্বাস্থয ও থর্রাপত্তা িমিযা, হযমর্ িীিার িাাঁচ, থ টিিং, 

এথলকভির, হপাক্ামাক্ড়, এিিং অ্র্যার্য থিকস্টকমর ক্াজ, অ্যাপািনকমে পুর্ি নাির্ ও মাটির 

উন্নয়র্ ইতযাথদর জর্য আকরা হিথশ ত থিল পাওয়া যাকি এিিং এইিি ক্াজ আকরা দ্রুত হশে  কি।  

  

এই পথরক্ল্পর্ার অ্িীকর্, িি নিত ৎ পািথলক্  াউজজিং িযিস্থা তত্ত্বািিার্ ক্রা NYCHA এখর্ 

গতার্ুগথতক্ হিক্শর্ 9 পািথলক্  াউজজিংকয়র হিকক্ই িথত ইউথর্কি হিথশ ভতুনথক্ পাওয়া 

হেডাকরল ভাড়াটিয়া িুরক্ষা ভাউচার (Tenant Protection Vouchers) িযি ার ক্কর িথত িির 

র্তুর্ িমি নর্ থ কিকি ক্কয়ক্ শ থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থর্কত পারকি। অ্থতথরক্ত এই ভতুনথক্র 

েকল NYCHA অ্তযািশযক্ীয় ক্যাথপিাল উন্নয়কর্র িতজদ্ধর জর্য ঋণ িতজদ্ধ ক্রকত পারকি।  

  

গুরুত্বপূণ ন ভাকি, ট্রাস্টটি থর্িয়তা থদকি যাকত িািগুথল স্থায়ীভাকি িাশ্রয়ী রাখা  য় এিিং 

এক্ইিাকি যাকত িাথিন্দাকদর িতনমার্ িক্ল অ্থিক্ার ও িুরক্ষা িিংরক্ষণ ক্রা  য়, হযমর্:  

• িাথিন্দারা উপাজনকর্র মাে 30 শতািংশ িাথড়ভাড়া থদকি;  

• িাথিন্দাকদর িক্ল িতনমার্ উত্তরাথিক্ার অ্থিক্ার িজায় িাক্কি;  

• অ্যাপািনকমে থর্ম্ন-আকয়র িাথিন্দাকদর জর্য িিংরথক্ষতই িাক্কি; এিিং  

• NYCHA অ্কপক্ষমাণ তাথলক্া িযি ার ক্করই অ্যাপািনকমকের শূর্যস্থার্ পূরণ ক্রা 

 কি।  

  

পাশাপাথশ, িাথিন্দাকদর ক্াকি হভাি হদওয়ার এিিং ট্রাকস্ট অ্িংশগ্র ণ ক্রকত চায় থক্র্া হিই 

থিদ্ধান্ত হর্ওয়ার অ্থিক্ার িাক্কি। এিাড়াও তাকদর হডকভলপকমেকি হক্ার্ থিকিতাকক্ িিংস্কার 

ক্াজ িমূ্পণ ন ক্রার জর্য িািাই ক্রা  কি তা থর্ি নারণ ক্রকত িাথিন্দারা এক্টি িজিয় ভূথমক্া 

পালর্ ক্রকি।  

  

আজকক্র থিলটি আিাির্কক্ আকরা িাশ্রয়ী, র্যাযয, এিিং থস্থথতশীল ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর 

িুদরূিিারী পথরক্ল্পর্ািমূক র এক্টি অ্থত গুরুত্বপূণ ন অ্িংশ। গভর্ নর হ াক্ল তার হস্টি অ্ে দয 

হস্টি (State of the State) ভােকণ এক্টি 25 থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর, পাাঁচ িির হময়াথদ 

আিাির্ পথরক্ল্পর্া (Housing Plan) হর্ােণা ক্করকির্, যা পরিতীকত 2023 অ্ি নিিকরর িণীত 

িাকজকি (Enacted Budget) পাশ ক্রা  য়, এটি থর্উ ইয়ক্নজকুড় শহুকর ও গ্রামীণ এলাক্ায় 

100,000 িাশ্রয়ী িািা ততথর িা িিংরক্ষণ ক্রকি এিিং যার মকিয িমি নক্ হিিাি  10,000টি 

িাক্কি। এিাড়াও গভর্ নর িম্প্রথত স্বল্প িযিহৃত হ াকিকলর জায়গাকক্ স্থায়ী আিািকর্ রূপান্তর 

ক্রার থর্য়ম আকরা থশথিল ক্কর এক্টি আইকর্ স্বাক্ষর ক্করকির্।  

  

হ ামি এিিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) কবমের্ার 

রুিঅোর্ বভস্নাউস্কাি িম্বলর্, "অ্কর্ক্ িির িকর, NYCHA ভির্গুকলার িাথিন্দারা আকরা 

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%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LK3ATW5J21glBEyrh7nxCFqZ%2BzHYqLBp3uVILCGVWPM%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%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LK3ATW5J21glBEyrh7nxCFqZ%2BzHYqLBp3uVILCGVWPM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-landmark-law-unlocking-underutilized-hotel-space-affordable-housing&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=skVDNbRf2yjaQ0dW1wVaL1aWODnxPY%2FnOc49noxA1EA%3D&reserved=0


থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র এিিং আিুথর্ক্ অ্যাপািনকমকের দাথি ক্রকি। গভর্ নর হ াক্ল, আইর্িভা, এিিং 

থিটির ক্ম নক্তনাকদর হর্ততত্ব ও থভশকর্র ক্লযাকণ,  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্টটি NYCHA-র জর্য 

এর ভির্গুথলকক্ রূপান্তর ক্রার জর্য এিিং থর্উ ইয়ক্নিািীকদর মার্িম্পন্ন িাশ্রয়ী আিাির্ 

িদাকর্র জর্য িকয়াজর্ীয় িিংস্থার্ থিথর্কয়াগ ক্রকত পি ততথর ক্কর থদকি।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটি আিাির্ কৈত নপম্বক্ষর প্রিার্ ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকৈনা হেগ রাি িম্বলর্, 

"থর্উ ইয়ক্ন থিটি ও পুকরা হদকশর পািথলক্  াউজজিং ইথত াকি এটি এক্টি স্মরণীয় থদর্। পািথলক্ 

 াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট থিথিমালাকক্ আইর্ থ কিকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্লকক্ ির্যিাদ। ট্রাস্টটি NYCHA-হক্ এর ভিকর্ থিথর্কয়াগ ক্রার জর্য এিিং িাথিন্দাকদর 

তাকদর িািার ভথিেযৎ িম্পকক্ন িথতযক্াকরর মতামত হদওয়ার ক্ষমতা িদাকর্র জর্য থিথলয়র্ 

থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার িিংগ্র  ক্রার ক্ষমতা িদার্ ক্কর। গভর্ নর হ াক্ল, NYCHA িাথিন্দা, থিল 

স্পন্সরক্ারী অ্যাকিম্বথল িদিয থস্টকভর্ থিমকরাউইচ ও হস্টি থিকর্ির জথুলয়া িালাজার, থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টি আইর্িভা, হময়র এথরক্ অ্যাডামি, ক্থমউথর্টি হর্ততিতন্দ এিিং অ্যাডকভাকক্থি 

অ্িংশীদারকদর িাকি থর্কয় এই থভশর্ ও থস্থর অ্িস্থা থিথিত ক্কর ক্কয়ক্ দশকক্র থিথর্কয়াগ ীর্তা 

হশে ক্রার িকয়াজর্ীয় িা ি থর্কয় হর্ততত্ব থদকয় হগকির্ এিিং িিমিাকরর মকতা িাস্তি ও স্থায়ী 

িমািার্ আর্কত হপকরকির্ যা থর্উ ইয়ক্ন থিটির পািথলক্  াউজজিং িাথিন্দাকদর জীির্যাোর মার্ 

িদকল থদকি।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটির প্রিার্ আিাির্ কম নকৈনা হ মি কোি  িম্বলর্, "এটি NYCHA-র 

িাথিন্দা এিিং পুকরা থর্উ ইয়ক্ন থিটির জর্য এক্টি দুদনান্ত মু তূ ন। ট্রাস্টটির মািযকম, NYCHA 

িাথিন্দারাই শুিু তাকদর িািার ভথিেযৎ থর্কয় থিদ্ধান্ত থর্কত পারকি, অ্িকশকে তাকদর ক্াকি থিক্ল্প 

এিিং তাকদর িািা ক্ীভাকি িিংরথক্ষত  কি হিই ক্কিাপক্ির্ চাথলত ক্রার ক্ষমতা রকয়কি," িকলর্ 

থর্উ ইয়ক্ন থিটির িিার্ আিাির্ ক্ম নক্তনা হজমি ক্যািজ। NYCHA থিজাকভনশর্ ট্রাস্টটি 

আমাকদরকক্ এটি থর্জিত ক্রকত থদকি হয এই িািগুথল যাকত ভথিেযকত দীর্ নথদর্ টিকক্ িাকক্ 

এিিং এক্ইিাকি  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নিািীর জর্য িি নদা িাশ্রয়ী িাকক্। ির্যিাদ গভর্ নর 

হ াক্ল, হময়র অ্যাডামি, থিকর্ির িালাজার, অ্যাকিম্বথল িদিয থিমকরাউইচ এিিং, িিকিকক্ 

গুরুত্বপূণ ন, NYCHA িাথিন্দারা যারা থর্কজকদর, থর্কজকদর পথরিাকরর এিিং থর্কজকদর িম্প্রদাকয়র 

জর্য থর্উ ইয়ক্ন থিটির পািথলক্  াউজজিং িিংরক্ষকণর পকক্ষ ক্িা িকলকি।"  

  

হেিার বর্উ ইয়ম্বকনর ভির্ ও বর্ম নাণ িাবণ ে পবরষম্বের (Building and Construction 

Trades Council of Greater New York) হপ্রবিম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "NYCHA 

পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট NYCHA আিািগুথলর জর্য অ্থত গুরুত্বপূণ ন এিিং অ্থিক্ 

থিলথম্বত থিথর্কয়াগ থর্কয় আিকি, যা গুরুতরভাকি িকয়াজর্ীয় উন্নত আিাির্ অ্িস্থা এিিং  াজার 

 াজার র্তুর্ মিযথিত্ত ভাতাি  ক্যাথরয়ার ততথরর মািযকম অ্গথণত পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নিািীর 

জীির্যাোর মার্ উন্নত ক্রকি। আমরা এই অ্থত গুরুত্বপূণ ন উকদযাকগর হক্ষকে তাকদর িমি নকর্র 

জর্য গভর্ নর হ াক্ল এিিং হময়র অ্যাডামকির িশিংিা ক্রথি যা আমাকদর শ করর মিযথিকত্তর 

থিক্াশ ক্রকি এিিং িক্ল NYCHA িাথিন্দা যাকত ময নাদা, থর্রাপত্তা, ও আরাকম িাক্কত পাকর তা 

থর্জিত ক্রকত িা াযয ক্রকি।"  

  



বলগোল এইড হিািাইটির বিবভল প্রোকটিম্বির (Legal Aid Society Chief Attorney of 

the Civil Practice) প্রিার্ অোিবর্ ন িম্বলর্, "ক্লকমর এক্টি আাঁচকড় গভর্ নর হ াক্ল আমাকদর 

ক্লাকয়ে ও পািথলক্  াউজজিংকয়র িাথিন্দাকদর ক্ষমতা িদার্ ক্করকির্, তাকদর NYC পািথলক্ 

 াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাকস্টর অ্িীকর্ থর্কজকদর ভথিেযকতর িযাপাকর থিদ্ধান্ত থর্কত িুকযাগ 

থদকয়কির্। এই গুরুত্বপূণ ন িমকয় যখর্ NYCHA-র পািথলক্  াউজজিংকয়র ক্যাথপিাল চাথ দা পূরণ 

 কি র্া এিিং অ্থতথরক্ত হেডাকরল ত থিকলর হক্ার্ও িতনমার্ আশা হর্ই, তখর্ এই আইর্টি 

NYCHA-র জর্য ত থিল পাওয়ার এক্টি িুকযাগ িতটি ক্রকি যাকত তারা হমরামত ক্রকত পাকর 

এিিং িাথিন্দারা যাকত িজিয়ভাকি িািাই ক্রকত পাকর হয থর্কজকদর আিাির্ িিংরক্ষণ ক্রার 

জর্য তারা ট্রাস্ট িযি ার ক্রকত চায় থক্র্া। আমরা এই থিলটিকক্ আইর্ থ কিকি স্বাক্ষর ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াক্কলর িশিংিা ক্রথি, এিিং তাকদর হর্ততত্ব ও অ্যাডকভাকক্থির জর্য থিল স্পন্সর 

থিকর্ির জথুলয়া িালাজার ও অ্যাকিম্বথল িদিয থস্টকভর্ থিমকরাউইচকক্ ির্যিাদ।"  

  

এন্টারপ্রাই  কবমউবর্টি পািনর্াম্বি নর (Enterprise Community Partners) ভাইি 

হপ্রবিম্বডন্ট এিিং বর্উ ইয়কন িা ার হর্ৈা িািা  াম িম্বলর্, "আমরা NYCHA, থিটি, এিিং 

হস্টকির িাকি থর্উ ইয়ক্ন থিটি পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট গঠকর্র উদযাপকর্ হযাগ 

থদজি। NYCHA-র িাথিন্দাকদর থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র, উচ্চমাকর্র আিািকর্র এিিং িাস্তকি এর অ্ি ন 

ক্ী তা থর্ি নারকণ এক্টি থভথত্তমূলক্ ভূথমক্া রাখার অ্থিক্ার রকয়কি। ট্রাস্টটি হযই র্তুর্ অ্ি নায়র্ 

িম্ভি ক্রকি তার অ্ি ন  কলা হয NYCHA এর জকম িাক্া ক্যাথপিাল হমরামত ক্রকত পারকি এিিং 

এর িাথিন্দাকদর জর্য অ্থত িকয়াজর্ীয় উন্নয়র্ ক্রকত পারকি। আমরা হস্টকির আইর্িভা এিিং 

গভর্ নরকক্ ির্যিাদ জার্াজি এই অ্থত গুরুত্বপূণ ন থিথিমালা িণয়কর্র জর্য, এিিং আমরা NYCHA 

এিিং এর িাথিন্দাকদর িাকি আমাকদর অ্িংশীদাথরত্ব অ্িযা ত রাখকত উনু্মখ যাকত থর্উ ইয়ক্ন 

থিটিকত িাণিন্ত পািথলক্  াউজজিং িম্প্রদায় িারণ ক্রকত পাথর।"  

  

কবমউবর্টি িাবভনি হিািাইটির (Community Service Society) হপ্রবিম্বডন্ট এিিং প্রিার্ 

বর্ি না ী কম নকৈনা হডবভড আর. হ ান্স িম্বলর্, "থিজাকভনশর্ ট্রাস্টটি NYCHA এিিং এর 

িাথিন্দা উভকয়র জর্য এক্টি থিজয়। এটি এক্টি িিংরক্ষণ হক্ৌশল যা আমাকদর পািথলক্ 

 াউজজিংকক্ পািথলক্ রাখকি, এিিং আকরা িমতদ্ধ হেডাকরল ত থিল আর্কি যার পকক্ষ িক্ল 

হডকভলপকমকে হপৌৌঁকি যাওয়া িম্ভি এিিং থিকশে হেডাকরল থিথিমালা িাড়াই NYCHA-র 40 

থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থপথিকয় পড়া ক্যাথপিাকলর িমূ্পণ ন অ্িংশ িমািার্ ক্রা িম্ভি। িিকিকক্ 

গুরুত্বপূণ ন এই হয, িিমিাকরর মকতা এটি NYCHA িাথিন্দাকদর ক্ষমতা িদার্ ক্কর তারা ক্ীভাকি 

থর্কজকদর িম্প্রদায়কক্ ভাকলা পথরথস্থথতকত হেরত থর্কত চায় িা আকদৌ চায় থক্র্া।"  

  

টিমস্টাি ন হলাকাল 237 (Teamsters Local 237) এিিং ইন্টারর্োের্াল রাোরহুড অি 

টিমস্টাম্বি নর (International Brotherhood of Teamsters) িািারণ বর্ি না ী হিাম্বডনর িাি 

হপ্রবিম্বডন্ট অোি-লা ন হেগ ফ্লম্বয়ড িম্বলর্,  

"থর্উ ইয়ক্ন থিটির পািথলক্  াউজজিংকক্ এক্ িময় র্াগথরক্ দাথয়কত্বর এক্টি জাতীয় িদশ নর্ী 

থ কিকি থিকিচর্া ক্রা  কতা যা অ্গথণত পথরিারকক্ থস্থথতশীলতা এিিং ময নাদা িদার্ ক্রকতা। থক্ন্তু 

হিটি িায় 80 িির আকগর ক্িা, এিিং এই িিরগুথলকত পয নাপ্ত ত থিল ও অ্র্যার্য িিংস্থাকর্র 

অ্ভাকি হিই এক্ই ভির্গুথল শহুকর ক্ষয় এিিং অ্র্য িজকন্মর থর্উ ইয়ক্নিািীর জর্য  তাশার 

িতীক্  কয় উকঠকি। আজকক্, ট্রাস্ট গঠর্ ও পািথলক্  াউজজিং িমিযার অ্র্র্য পথরক্ল্পর্া শুরু 



ক্রার মািযকম, NYCHA এখাকর্ যারা িাি ক্কর ও ক্াজ ক্কর তাকদর জর্য গকি নর স্থার্ থ কিকি 

হেরত আিার পকি পদাপ নণ ক্রকলা। আথম গভর্ নর হ াক্ল, হময়র অ্যাডামি, হস্টকির থিিায়ক্, 

এিিং NYCHA িিার্ ও িিার্ থর্ি না ী ক্ম নক্তনা হগ্রগ রািকক্ থর্উ ইয়ক্ন থিটির পািথলক্ 

 াউজজিংকক্ যাকত শুিু িাচীর্, অ্তীকতর থর্দশ নর্ থ কিকি র্া হদকখ থস্থথতস্থাপক্ এিিং পুর্জীথিত 

থর্ম নাণ যা আগামী অ্কর্ক্ িজকন্মর জর্য টিকক্ িাক্কি তা থর্জিত ক্রকত িা াযয ক্রার জর্য 

তাকদর ক্কঠার পথরশ্রম এিিং িেকল্পর জর্য ির্যিাদ জার্াকত চাই।"  

  

হেিার বর্উ ইয়কন মোির্ হিন্ডাি ন হ লা পবরষম্বের (Mason Tenders District Council 

of Greater New York) িেিিা িেিস্থাপক মাইম্বকল হ লস্টম ন িম্বলর্, "মযাির্ হিন্ডাি ন হজলা 

পথরেকদর 17,000 পথিশ্রমী িদকিযর পকক্ষ, আজকক্ NYCHA থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট থিলটিকক্ 

আইর্ থ কিকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাদ। থিথিমালাটি ঐথত াথিক্ ক্ারণ 

এটি শুিু পািথলক্  াউজজিং িাথিন্দাকদর জর্য দীর্ নথদকর্র থিলথম্বত হমরামত ক্াজ ক্কর র্া, িরিং 

এটিও থর্জিত ক্কর হয ইউথর্য়র্ভুক্ত থর্ম নাণ ক্মীরা এই হমরামত ক্াজ ক্রকি। এক্টি থিকল 

এক্টি িক্কল্পর শ্রথমক্ চুজক্ত এিিং থর্য়ন্ত্রক্ হিতর্ আিথশযক্তা অ্ন্তভুনক্ত ক্রা হিটিকক্ 

ভাড়াটিয়াকদর আকরা িভাথিত ক্কর ক্ারণ এটি থর্জিত ক্কর হয তারা এক্টি দক্ষ ও িথশথক্ষত 

ক্মীিাথ র্ী হিকক্ িকি নাচ্চ মাকর্র হমরামত ক্াজ পাকি। ির্যিাদ, অ্যাকিম্বথল িদিয থস্টকভর্ 

থিমকরাউইচ, থিকর্ির জথুলয়া িালাজার, NYCHA, এিিং গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, এই অ্থত 

গুরুত্বপূণ ন আিাির্ ও শ্রথমক্ পথলথির িযাপাকর আপর্াকদর হর্তত কত্বর জর্য।"  

  

হলিারাি ন হলাকাল 79-র (Laborers Local 79) িেিিা িেিস্থাপক মাইম্বকল হপ্রা াস্কা 

িম্বলর্, "হলাক্াল 79 আজকক্র ঐথত াথিক্ NYCHA থিজাকভনশর্ ট্রাস্ট থিল স্বাক্ষকর গভর্ নর 

হ াক্কলর িাকি হযাগ থদকত হপকর গথি নত। এই থিথিমালা শুিু পািথলক্  াউজজিংকয়র অ্থিক্ 

থিলথম্বত হমরামত ক্াকজ থিথলয়র্ থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হযাগ ক্রকি র্া, িরিং হিই িজিয়ায় থর্উ 

ইয়ক্ন থিটির িাথিন্দাকদর জর্য  াজার  াজার ইউথর্য়র্, থর্য়ন্ত্রক্ হিতকর্র চাক্থর িতটি ক্রকি। 

ির্যিাদ, অ্যাকিম্বথল িদিয থস্টকভর্ থিমকরাউইচ, থিকর্ির জথুলয়া, িালাজার, NYCHA, এিিং 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্, অ্তযািশযক্ীয় এই িযাপাকর আপর্াকদর হর্তত কত্বর জর্য এিিং পথলথিকত 

শ্রথমক্ মার্দণ্ড অ্ন্তভুনক্ত ক্রার গুরুত্ব হিাঝার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন  াউজ িং কর্িাম্বরম্বন্সর (New York Housing Conference) বর্ি না ী পবরচালক 

রে্াম্বচল বি িম্বলর্, "পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাকস্টর িণয়র্ NYCHA-হক্ িমূ্পণ ন 

পুর্রুজ্জীিকর্র পকি স্থাপর্ ক্কর, এিিং িাথিন্দাকদর জর্য তাকদর দীর্ নথদকর্র থিলথম্বত হমরামকতর 

ক্াজ এখর্ শুরু ক্রার ক্ষমতা দার্ ক্কর। ট্রাস্টটি িাথি নক্ অ্ি নায়র্ িমািার্ থর্কয় আিকি যা 

পাাঁচটি িকরার িাথিন্দাকদর জর্য দীর্ নকময়াথদ িুথিিা আর্কি এিিং তাকদর জীিকর্ উত্তম পথরিতনর্ 

থর্কয় আিকি। আমরা িাথিন্দাকদর থিদ্ধান্ত গ্র কণর র্তুর্ পথরক্ল্পর্া এিিং এই গুরুত্বপূণ ন থিলটি 

পাশ ক্রার জর্য শ র ও হস্টকির গত ীত ি কযাথগতামূলক্ পন্থা দ্বারা অ্র্ুিাথণত  কয়থি। আমরা 

িুজঝ হয র্তুর্ মকডলটি িাস্তিায়র্ ক্রার জর্য ক্কঠার পথরশ্রম ও িময় িকয়াজর্ এিিং আমরা 

শ র, অ্যাডকভাকক্ি, এিিং হস্টক্ক াল্ডারকদর িাকি ক্াজ ক্কর ট্রাস্টটির িেলতা থর্জিত ক্রার 

জর্য উনু্মখ।"  

  



হপাম্বলা োউন্ডি হিম্বর্ন্টম্বির (Polo Grounds Tenants) অোম্বিাবিম্বয়ি হপ্রবিম্বডন্ট 

হিম্বরর্া চোন্ডলার িম্বলর্, "আথম হপাকলা গ্রাউন্ডকি 25 িির িকর িাি ক্রথি। হক্উ হক্উ 

এখাকর্ িিম থদর্ হিকক্ই আকি, এগুথল শুিু ভাড়া হর্ওয়া অ্যাপািনকমে র্য়, এগুথল আমাকদর 

থচরথদকর্র িািা। যথদও পথরথস্থথত থক্িু িমকয়র জর্য অ্কর্ক্ খারাপ  কয় হগকি, থক্ন্তু িদকলর 

িময় একিকি। পািথলক্  াউজজিং থিজাকভনশর্ ট্রাকস্টর অ্িীকর্, আমরা অ্িকশকে অ্থত 

িকয়াজর্ীয় উন্নয়র্ হদখকত পারথি, এিিং আমাকদর িািার হভতকর হমরামত  কি, এিিং এই 

িুরক্ষা ি াল িাক্ার েকল আমরা এমর্ এক্টি পািথলক্  াউজজিং হলকগথির িম্ভাির্া হদখথি যা 

আকরক্িার, আগামী অ্কর্ক্ িজকন্মর জর্য NYCHA-িযাপী আমাকদর ক্যাম্পািগুথলকত গি ন ও 

িম্মার্ থর্কয় আিকি।"  
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