
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাজ্ে জ্মু্ব়ে আিাসর্ বিষমে মমাকাম্বিলায় আন্ডারকভার মেস্টার 
মমাতাম্বয়ম্বর্র ম াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
র্োয্ে হাউবজ্িং মেস্টার বিম্বেতা, িালাল এিিং িাব়েওয়ালাম্বির দ্বারা অবিধ বিষমেমূলক আচরণ 

উম্বমাচর্ করম্বত সম্ভািে ভা়োম্বে িা মহাম বসকার বহম্বসম্বি কাজ্ করম্বি  
  

মেয়ার হাউবজ্িং মেবস্টিং এর জ্র্ে 250,000 মাবকন র্ ডলার অর্ুিার্ প্রিার্ করম্বত বর্উ ইয়কন  মস্টে 
অলাভজ্র্ক প্রবতষ্ঠাম্বর্র সাম্বে অিংেীিাবরত্ব করম্বি  

  
বরম্বয়ল এম্বস্টে মূলোয়ম্বর্র জ্র্ে র্তুর্ বর্য়ম  অর্ুয্ায়ী র্োয্ে হাউবজ্িং প্রবেক্ষণ প্রম্বয়াজ্র্  

  
র্োয্ে আিাসর্ আইম্বর্র লক্ষে অগ্রসর করম্বত গভর্নম্বরর চলমার্ প্রম্বচষ্টার উপর বভত্ত  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্লাভজর্ক প্রনিষ্ঠার্গুমলার 
সামে অ্ংশীদানরত্ব করমে োমি িারা বান়ি ভা়িা এবং নবক্রয় ঘলর্মদমর্ ববষময দরূ করমি 
রাজযজমু়ি আন্ডারকভার ঘটোর নর্ময়াগ করমি পামর। এই কমনসূচী নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘ ামস এবং 
কনমউনর্টি নরনর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) দ্বারা পনরচানলি  মব এবং 
অ্লাভজর্ক  াউনজং এমজনিগুমলামক প্রনশনিি র্যােয  াউনজং "ঘটোর" পাঠামর্ার অ্র্ুমনি ঘদমব 
সম্ভাবয ভা়িামট বা গৃ  অ্র্ুসন্ধার্কারী ন মসমব নবমক্রিা, দালাল এবং বান়িওয়ালামদর অ্ববধ 
ববষমযমূলক আচরণ উমমাচর্ করার জর্য। HCR নর্লাম গ্র ণ কমরমে এবং নর্উ ইয়কন  নসটি, লং 
আইলযান্ড, ওময়েমচোর কাউনি এবং ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়কন  এবং পনিম নর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমল পরীিা 
পনরচালর্ার জর্য েয়টি অ্লাভজর্ক সংস্থার সামে চুনি চূ়িান্ত করমে।  
  
গভর্নর এো়িাও ঘ াষণা কমরর্ ঘে আবাসর্ ববষময ঘমাকামবলায় সা ােয করার জর্য নরময়ল এমেট 
মূলযায়র্ সংক্রান্ত র্িুর্ নর্য়ম 17 মাচন , 2021 ঘেমক কােনকর  মব। র্িুর্ নর্য়ম অ্র্ুোয়ী 
লাইমসিকৃি এবং প্রিযনয়ি মূলযায়র্কারীমদর িামদর অ্বযা ি নশিার প্রময়াজর্ীয়িার অ্ংশ ন মসমব 
র্যােয আবাসর্ এবং র্যােয ঋমণর উপর প্রনশিণ গ্র ণ করমি  মব। নর্য়মটি এখামর্ পাওয়া োয়।  
  
"প্রমিযক নর্উ ইয়কন বাসীর ববষমযমূলক আচরমণর ভয় ো়িাই িামদর পেমের কনমউনর্টিমি বাস 
করার অ্নধকার আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মকন র বান়ি ভা়িা এবং নবক্রয় ঘলর্মদমর্ 
ববষমযমূলক বযব ার নর্নষদ্ধ করা শুধু একটি পরামশন র্য়- এটা আইর্- এবং ঘে ঘকার্ অ্সাধ ু
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এমজি োরা এই আইর্ ভঙ্গ কমর িামদর অ্বশযই জবাবনদন  করমি  মব। এই র্িুর্ পদমিপগুমলা 
আমামদর চলমার্ প্রমচষ্টার উপর গম়ি িুমলমে ঘসই সব খারাপ উমেশয সাধর্কারীমদর খুুঁমজ ঘবর 
কমর োরা সম্ভাবয ভা়িামট এবং ঘক্রিামদর ববষমমযর নশকার বার্ামে এবং িামদর উপর র্জমর 
রাখমে, একই সামে নর্নিি করমে ঘে নরময়ল এমেট মূলযায়র্কারীরা র্যােয এবং নর্রমপি নসদ্ধান্ত 
ঘর্ওয়ার জর্য েোেে প্রনশিণ পায়।"  
  
আজমকর ঘ াষণাটি র্যােয আবাসর্ আইমর্র লিযগুনল অ্র্ুসরণ করমি গভর্নমরর চলমার্ প্রমচষ্টার 
উপর নভনি কমর গম়ি উমঠমে, োর মমধয রময়মে 2019 এর আবাসর্ স্থানয়ত্ব এবং ভা়িামট সুরিা 
আইমর্র মাধযমম নর্উ ইয়মকন র ইনি ামসর সবমচময় আগ্রাসী আইমর্র মাধযমম ভা়িামট সরুিা কােনকর 
করা; আময়র ববষমমযর উৎসমক নর্নষদ্ধকরণ; এবং ঘেট ি নবল প্রানিমি আবাসর্ প্রদার্কারীমদর 
স্বয়ংনক্রয়ভামব ঘর্নিবাচক ঋণ বা র্যায়নবচামরর ইনি ামসর উপর নভনি কমর আবাসমর্ অ্স্বীকার 
করা ঘেমক আবাসর্ প্রদার্কারীমদর নর্নষদ্ধ করা।  
  
গি মামস গভর্নর কুওমমা বাফামলা ঘমমরাপনলটর্ এলাকায় ঘরডলাইনর্ং নর্ময় নর্উ ইয়কন  ঘেট 
নডপাটন মমি অ্ফ নফর্ানিয়াল সানভন মসস (Department of Financial Services, DFS) -এর 
একটি র্িুর্ প্রনিমবদমর্র ফলাফল ঘ াষণা কমরর্। ঘরডলাইনর্ং এবং অ্র্যার্য ধরমর্র আবাসর্ 
ববষময আইর্ দ্বারা নর্নষদ্ধ  ওয়ার কময়ক দশক পমরও বামফমলা মানকন র্ েুিরামের সবমচময় 
বণনবাদী পৃেক শ রগুনলর একটি। DFS-এর প্রনিমবদমর্ ঘদখা ঘগমে ঘে বন্ধকী ঋণদািামদর, নবমশষ 
কমর অ্-আমার্িকারী ঋণদািামদর ঋমণর একটি স্বিন্ত্র অ্ভাব আজও বামফমলা এলাকায় 
সংখযাগনরষ্ঠ-সংখযাল ু জর্সংখযা এবং সাধারণভামব সংখযাল ু গৃ মক্রিামদর জর্য অ্বযা ি রময়মে।  
  
জার্ুয়ানর মামস গভর্নর কুওমমা িার ঘেট অ্ফ দয ঘেট বািন ায় গৃ  মানলকার্ায় জানিগি বাধা 
এবং সম্পদ আ রমণর পমে বাধা অ্পসারমণ সংস্কামরর একটি পযামকজ প্রস্তাব করার মাধযমম 
আবাসর্ বাজামর বণনবাদী অ্নবচামরর নবরুমদ্ধ ল়িাই অ্বযা ি রামখর্। প্রস্তাবটি HCR-এর ঘেট 
অ্ফ নর্উ ইয়কন  মটন মগজ এমজনির (State of New York Mortgage Agency, SONYMA) প্রসার 
 টায় এবং নর্ম্ন আময়র কনমউনর্টিমি SONYMA ঋণ প্রদামর্র অ্র্ুমনি নদময় ঘরডলাইনর্ং এর 
নবরুমদ্ধ ল়িাইময় মদদ ঘদয়, ো অ্র্গ্রসর এলাকায় ঋণ গ্র ীিামদর ডাউর্ ঘপমমি স ায়িা বৃনদ্ধ 
কমর 3,000 মানকন র্ ডলার ঘেমক 7,500 মানকন র্ ডলার কমর, এবং নবপমদর সমময় মটন মগজ 
পনরবিন র্ করমি SONYMA ঘক িমিা ঘদয় োমি ঋণ গ্র ীিারা িামের বান়িমিই োকমি পামরর্।  
  
এই সংস্কার, SONYMA এর নগভ আস ঘক্রনডট ঘপ্রাগ্রাম সম্প্রসারমণর সামে, ো ঋমণর ইনি াস 
এবং ঋমণর ঘোগযিা পরীিা কমর আমরা ঋণগ্র ীিামদর বন্ধকী পাওয়ার ঘোগযিা অ্জন র্ করমি 
সিম কমর, আবাসর্ ববষময ঘমাকামবলার জর্য অ্মর্ক দরূ এনগময় োমব।  
  
বর্উ ইয়কন  মস্টে মহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, 
HCR) কবমের্ার রুেঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন , আমরা আবাসমর্র সুমোমগর 
র্যােয প্রমবশানধকার নর্নিি করার মাধযমম আমরা সমনিি সম্প্রদায় গম়ি িুলমি োকব। 
ববষমযমূলক আবাসর্ অ্র্শুীলর্ উমমাচর্ করমি গভর্নমরর উমদযাগ পনরষ্কার করমব ঘে আবাসর্ 
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সরবরা কারীমদর অ্বশযই আইর্ ঘমমর্ চলমি  মব অ্েবা জবাবনদন  করমি  মব।  াউনজং 
নর্রাপিা ীর্িা ঘবম়ি োওয়ায়, নর্উ ইয়কন বাসীমদর আবাসর্ ববষময ঘেমক রিা করমি এবং বান়ি 
ডাকার জর্য একটি নর্রাপদ, নস্থনিশীল এবং সাশ্রয়ী মূমলযর জায়গা খুুঁমজ ঘবর করার িমিা রিা 
করমি আমামদর েোসাধয ঘচষ্টা করমি  মব।"  
  
বর্উ ইয়কন  মস্টে বডবভের্ অি বহউমোর্ রাইেস (New York State Division of Human Rights) 
এর অন্তিনতীকালীর্ কবমের্ার জ্র্াের্ বিে িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেট আবাসর্ ববষময দরূ 
করমি প্রনিটি  ানিয়ার বযব ার করমব। এই গুরুত্বপূণন র্িুর্ প্রমচষ্টা নর্নিি করমব ঘে 
বান়িওয়ালা, নবমক্রিা এবং দালালমদর মমধয খারাপ উমেশয সাধর্কারীমদর নশক়ি ঘেমক উপম়ি 
ঘফলা  মব এবং আইমর্র অ্ধীমর্ জবাবনদন  করা  মব।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র মসম্বেোবর অে মস্টে মরাসার্া মরাসাম্বডা িম্বলর্, "আবাসর্ ববষময অ্ববধ, এবং 
এখামর্ নর্উ ইয়কন  রামজয আমরা প্রমিযক নর্উ ইয়কন বাসীর আবাসমর্ সমার্ প্রমবশানধকার নর্নিি 
করমি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। ববষমমযর বযাপক সমসযা ঘমাকামবলায় স ায়িা করার জর্য, আমামদর 
লাইমসিপ্রাি ঘপশাদারমদর র্যােয আবাসমর্র ইনি াস এবং আইর্ সম্পমকন  ক্রমাগি নশনিি  ওয়া 
অ্পনর ােন। এই র্িুর্ ঘজা়িা ঘটনেং ঘপ্রাগ্রাম, এই র্িুর্ নর্য়মমর সামে, খারাপ ঘেশয 
সাধর্কারীমদর নশক়ি ঘেমক উপম়ি ঘফলমি এবং সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক পিপািদষু্ট আবাসর্ 
রীনি ঘেমক রিা করমি সা ােয করমব।"  
  
  

###  
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