
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ফেডাম্বরল সরকাম্বরর প্রস্তাবিত পবরিতন র্ যা মুখ্ে র্াগবরক অবিকার সুরক্ষাম্বক 
কু্ষন্ন করম্বি এিং আিাসর্ বিষমেম্বক উসম্বক ফেম্বি তার বিপম্বক্ষ বর্উ ইয়ম্বকন র অিস্থাম্বর্র কথা 

ফ াষণা কম্বরম্বের্  
  

র্য়টি বর্উ ইয়কন  ফেট এম্বেবি আিাসর্ ও র্গর উন্নয়র্ (Housing and Urban Development, 
HUD)-এর প্রস্তাবিত পবরিতন ম্বর্র বিম্বরািীতা কম্বর বডসপাম্বরট ইমপোক্ট বলগোল েোন্ডাম্বডন র 

(Disparate Impact Legal Standard) বর্কট পািবলক মন্তিে েমা বেম্বয়ম্বে  
  

অসম প্রভাি (Disparate Impact) বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর আইম্বর্র অিীম্বর্ অপবরিতীত থাকম্বি তা 
স্পষ্ট কম্বর মার্িাবিকার েপ্তর বর্ম্বেন বেকা োবর করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্রক্ষিত এবং প্রাক্ষিক কক্ষমউক্ষর্টির জর্য অ্তযি গুরুত্বপুর্ন আবাসর্ 
সুরিামক ফেডামরল সরকামরর ফভমে ফেলার প্রমেষ্টার ক্ষবরুমে বহু-সংস্থার বক্ষলষ্ঠ ক্ষবমরাধীতার কথা 
ফ াষর্া কমরমের্। মাক্ষকন র্ যুক্তরামের আবাসর্ ও র্গর উন্নয়র্ দপ্তর (U.S Department of 
Housing and Urban Development) ফথমক প্রস্তাক্ষবত ক্ষবক্ষধ পক্ষরবতন র্টি, কাযনকর করা হমল, র্যাযয 
আবাসর্ ক্ষবক্ষধর (Fair Housing Act) অ্সম প্রভামবর মার্মক ফমৌক্ষলকভামব পক্ষরবতন র্ করমব এবং 
আবাসর্ ববষমমযর ক্ষিকার ভুক্তমভাগীমদর জর্য ভয়াবহ পক্ষরর্ক্ষত ফডমক আর্মব। র্য়টি ফেট প্রস্তাক্ষবত 
পক্ষরবতন মর্র ক্ষবরুমে পাবক্ষলক মিবয জমা ক্ষদময়মে, যা ববষময তা ফথমক সকল ক্ষর্উ ইয়কন বাসীমক 
সুরিায় এবং র্যাযয আবাসমর্র প্রক্ষত ক্ষর্উ ইয়মকন র অ্ঙ্গীকারমক পুর্রায় দঢ়ৃতার সামথ ফ াষর্া কমর।  
  
"ফযমকামর্া ধরমর্র ববষমমযর ক্ষবরুমে ক্ষর্উ ইয়মকন র সহর্িীলতা শুর্য এবং ফেডামরল সরকার যখর্ 
অ্তযি গুরুত্বপুর্ন আবাসর্ সুরিামক বাক্ষতল কমর ক্ষদমত োইমে, আমরা তখর্ প্রক্ষতটি সুমযামগ 
ফসগুমলামক বহাল রাখার জর্য লড়াই করক্ষে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্র্যাযয আইর্ী ফবাঝা সৃক্ষষ্ট 
এবং আইর্ী সাহাযয ফর্য়ায় তামদর সামথনযমক বাধাগ্রস্থ করার মাধযমম প্রস্তাক্ষবত এই র্ীক্ষত পক্ষরবতন র্ 
আবাসর্ ববষমমযর ক্ষিকার হওয়া ভুক্তমভাগীমদর জর্য ভয়াবহ পক্ষরর্ক্ষত ফডমক আর্মব।"  
  
2019 সামলর 19 আগে, আবাসর্ এবং র্গর উন্নয়র্ র্যাযয আবাসর্ ক্ষবক্ষধর অ্সম প্রভাব মামর্ 
তামদর বাস্তবায়মর্ একটি প্রস্তাক্ষবত পক্ষরবতন মর্র ফ াষর্া ফদয়। অ্সম প্রভামবর দাক্ষব এমর্ র্ীক্ষত বা 
অ্র্ুিীলর্ ফথমক উদু্ভত হয় ফযগুমলামক আপাত দকৃ্ষষ্টমত ক্ষর্রমপি বমল মমর্ হয়, ক্ষকন্তু এটির এখর্ও 
জর্গর্মক তামদর জাত, বর্ন, ধমন, ক্ষলঙ্গ, জাতীয় উৎস, পঙ্গতু্ব ক্ষকংবা পাক্ষরবাক্ষরক অ্বস্থার ক্ষভক্ষিমত 
অ্সামঞ্জস্তযপূর্নভামব িক্ষত করার প্রভাব রময়মে। প্রথমমই ববষমমযর দাক্ষবদারমদরমক ববষমমযর সকল 



 

 

প্রমার্ হাক্ষজর করার মাক্ষকন র্ যুক্তরামের সুক্ষপ্রম ফকামটন র িতন  সহ, এমর্ দাক্ষবগুমলা ফয পেক্ষতমত এত 
বের যাবত ক্ষবমেষর্ করা হমে প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষত তা পক্ষরবতন র্ করমত োয়। র্তুর্ ক্ষর্য়ম অ্র্ুসামর, 
একজর্ বাদীমক তামদর র্াক্ষলমি ক্ষববাদীর র্ীক্ষত বা অ্র্ুিীলর্ এবং ফসটির ববষমযমূলক প্রভাব সম্পমকন  
ক্ষর্ক্ষদনষ্ট তথযক্ষভক্ষিক অ্ক্ষভমযাগ প্রদার্ করমত হমব, যক্ষদও ফবক্ষিরভাগ ফিমে, একমেটিয়াভামব ক্ষববাদীমদর 
কামেই এমর্ তথয থামক। প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষত কষ্টসাধয িতন  দাাঁড় করমব যা ববষমমযর যকু্ষক্তসঙ্গত 
দাক্ষবমক দবূনল কমর ফদমব এবং ভুক্তমভাগীমক আইর্ী সাহাযয বযক্ষতমরমকই পক্ষরতযাগ করমব।  
  
এই প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষতর ক্ষবমরাধীতা কমর এবং যক্ষদ কাযনকর হয়, তাহমল ক্ষর্উ ইয়কন বাসীর উপমর 
ভয়াবহ ফয প্রভাব পড়মব তা তুমল ধমর ফয র্য়টি ক্ষর্উ ইয়কন  ফেট এমজক্ষি পাবক্ষলক মিবয জমা 
ক্ষদময়মে, তারা হমে:  
  

• মার্বাক্ষধকার দপ্তর (Division of Human Rights)  
• আক্ষথনক পক্ষরমষবা দপ্তর (Department of Financial Services)  
• স্বাস্থয দপ্তর (Department of Health)  
• প্রাক্তর্ ফযাো পক্ষরমষবা ক্ষবভাগ (Division of Veterans Services)  
• বাক্ষড় এবং কক্ষমউক্ষর্টি পুর্রুোর (Homes and Community Renewal)  
• প্রবীর্ ক্ষবষয়ক কাযনালয় (Office for the Aging)  
• গাহন স্থয সক্ষহংসতা প্রক্ষতমরামধর জর্য অ্ক্ষেস (Office for the Prevention of Domestic 

Violence)  
• ক্ষিশু ও পক্ষরবার পক্ষরমষবার দপ্তর (Office of Children and Family Services)  
• অ্স্থায়ী এবং অ্িমতা সহায়তার অ্ক্ষেস (Office of Temporary and Disability 

Assistance)  
  
আজ এই জমা ফদয়া মিমবযর পািাপাক্ষি, ক্ষর্উ ইয়কন  ফেমটর মার্বাক্ষধকার দপ্তর (New York State 
Division of Human Rights) ক্ষর্উ ইয়কন  ফেট আইমর্র অ্সম প্রভামবর মার্ বযখযা কমর ক্ষর্মদন ক্ষিকা 
জাক্ষর করমব এবং স্পষ্ট করমব ফয ফেডামরল মামর্ করা ফযমকামর্া পক্ষরবতন র্ ক্ষর্উ ইয়কন  ফেমট 
ক্ষকভামব এমর্ দাক্ষব ক্ষবমেষর্ করা হয় তামত ফকামর্া প্রভাব ফেলমব র্া।  
  
বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বেের মার্িাবিকার বিভাম্বগর কবমের্ার অোম্বেলা োর্নাম্বেে িম্বলর্, "আবাসর্ 
ববষমমযর ক্ষিকার ভুক্তমভাগীমদর জর্য এই প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষতটি পূরর্ করা প্রায় অ্সম্ভব এমর্ ফবাঝা 
বতক্ষর কমর। অ্সম প্রভামবর মার্ একটি গুরুত্বপূর্ন হাক্ষতয়ার কারর্ িক্ষতকর এবং ফদখমত পাওয়া 
মুিক্ষকল এমর্ ববষমযমক এটি ির্াক্ত এবং েযামলঞ্জ করমত পামর। এই ধরমর্র ববষমমযর ক্ষবরুমে 
লড়ার জর্য ক্ষর্উ ইয়কন  আমমক্ষরকার সকু্ষপ্রম ফকাটন  এবং ক্ষর্উ ইয়কন  ফেট ফকামটন র আক্ষপল ক্ষবভাগ 
(New York State Court of Appeals) প্রক্ষতক্ষষ্ঠত মামর্র বযবহার অ্বযাহত রাখমব।"  
  
বর্উইয়কন  ফেট বডপাটন ম্বমন্ট অি ফেলথ (New York State Department of Health) কবমের্ার ড. 
োওয়াডন  েকুার িম্বলর্, "মার্ুষমক সাশ্রয়ী এবং ক্ষস্থক্ষতিীল আবাসমর্র সরবরাহ স্বাস্থযগত েলােল 
উন্নত করমত সিম। যক্ষদ এই প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষত পক্ষরবতন র্ বাস্তবাক্ষয়ত হয়, তা হমল এটি এমর্ একটি 



 

 

প্রময়াগকারী হাক্ষতয়ার ধ্বংস করমব যা ঐক্ষতহাক্ষসকভামব ক্ষর্ক্ষদনষ্ট কমর শুধু ঝুাঁ ক্ষকপূর্ন জর্মগাষ্ঠীর 
আবাসর্ অ্ক্ষধকার সুরিার জমর্যই র্য়, বরঞ্চ সকল ক্ষর্উ ইয়কন বাসীর জমর্যই বযবহৃত হত।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর আবথনক পবরম্বষিা েপ্তম্বরর সুপাবরইর্ম্বটম্বন্ডন্ট বলন্ডা এ. ফলসওম্বয়ল 
িম্বলর্, "HUD-এর সাম্প্রক্ষতক প্রস্তাবর্াটি আবাসমর্ আমামদর গ্রাহকমদর সষুু্ঠ প্রমবিাক্ষধকার ক্ষর্ক্ষিত 
করার জর্য থাকা গুরুত্বপরূ্ন গ্রাহক সুরিাগুমলা বাক্ষতল করমব। ওয়াক্ষিংটর্ যখর্ দী নক্ষদমর্র প্রক্ষতক্ষষ্ঠত 
হাতুক্ষড় ফর্য়, তখর্ ক্ষর্উ ইয়মকন র সকল অ্ক্ষধবাসীমক সুরক্ষিত করমত ও র্যাযযতার সামথ ক্ষবমবের্া 
বলবত করমত DFS (ক্ষডএেএস) আবারও এক্ষগময় আসমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফেট ফোমস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (New York State Homes and Community 
Renewal) কবমের্ার রুথঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এবং ক্ষর্উ ইয়কন  ফেট 
আবামরা ফেডামরল প্রিাসমর্র ববষমযমূলক ও িক্ষতকারক র্ীক্ষতর ক্ষবরুমে লড়াইময় ফর্তৃত্ব ক্ষদমের্। 
প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষতটি আবাসর্ এবং কক্ষমউক্ষর্টি পুর্রুোমরর (HCR) ক্ষর্উ ইয়কন  জমুড় সাশ্রয়ী মূমলযর 
আবাসর্ প্রদার্ এবং আমামদর কক্ষমউক্ষর্টির জাক্ষতগত ও অ্থননর্ক্ষতক পথৃকীকরর্ প্রমেষ্টার ক্ষবরুমে 
করা লড়াইময়র প্রমেষ্টামক দবুনল করমব। এই ভ্রাি পক্ষরবতন মর্র ক্ষবমরাক্ষধতা করার মাধযমম, জাত, বর্ন, 
ধমন, জাতীয় উৎস, ক্ষবকলাঙ্গতা ক্ষকংবা পাক্ষরবাক্ষরক অ্বস্থা বযক্ষতমরমক সকল ক্ষর্উ ইয়কন বাসী তামদর 
কাক্ষিত এলাকা এবং আবাসমর্ বাস করার সমার্ সুমযাগ পামে এবং সমথন হমে তা ক্ষর্ক্ষিত করায় 
আমামদর কাজ োক্ষলময় যাক্ষে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর প্রিীণ কাযনালম্বয়র ভারপ্রাপ্ত পবরচালক ফেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "প্রমবিমযাগয এবং 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসমর্র মাধযমম তারা যখর্ তামদর জীবর্ মার্ বজায় রাখার প্রমেষ্টা করমে, 
তখর্ প্রস্তাক্ষবত এই র্ীক্ষতটি প্রবীর্ বযক্ষক্তমদর উপর ফর্ক্ষতবােক প্রভাব ফেলমব। এটি ক্ষর্উ ইয়কন  জমুড় 
প্রবীর্ বান্ধব, বসবাসমযাগয কক্ষমউক্ষর্টির উৎকষন ক্ষবর্ষ্ট করমব। প্রবীর্ বযক্ষক্তমদর, ক্ষবমিষত 
প্রক্ষতবন্ধীমদর জর্য, তামদর জীবর্যাোর মার্ এবং সম্মামর্র সামথ বাধনকয বজায় রাখা আরও কঠির্ 
কমর ফতালা এই প্রস্তামবর তীব্র ক্ষবমরাক্ষধতার জর্য আক্ষম গভর্নর কুওমমামক সাধবুাদ জার্াই।"  
  
পাবরিাবরক সবেংসতা প্রবতম্বরাি বিষয়ক েপ্তম্বরর সেকারী পবরচালক েোর্র্ কোবন্টম্বয়ম্বলা 
িম্বলর্, "ক্ষর্উ ইয়মকন র পাক্ষরবাক্ষরক সক্ষহংসতা ফমাকামবলায় এবং প্রক্ষতমরামধ কাজ কমর এমর্ একটি 
সংস্থা ক্ষহমসমব, পাক্ষরবাক্ষরক সক্ষহংসতা প্রক্ষতমরাধ কাযনালয় (Office for the Prevention of Domestic 
Violence, OPDV) এই প্রস্তাক্ষবত ক্ষর্য়মমর তীব্র ক্ষবমরাক্ষধতা কমর, যা পাক্ষরবাক্ষরক সক্ষহংসতায় 
আক্রািমদর িক্ষতর প্রক্ষত ক্ষবমিষভামব অ্রক্ষিত কমর ফেমল। প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষত পাক্ষরবাক্ষরক সক্ষহংসতায় 
আক্রািমদর অ্বস্থার উপর ক্ষভক্ষি কমর করা ববষমমযর দাক্ষবর কাযনকাক্ষরতা এবং উপলভয প্রক্ষতকারমক 
সীক্ষমত করমব। উপরন্তু, এই র্ীক্ষতগুমলামক েযামলঞ্জ করার িমতার অ্র্ুপক্ষস্থক্ষতমত, ভুক্তমভাগীরা 
িক্ষতকর অ্র্ুিীলমর্র প্রক্ষত অ্র্ুভূক্ষতপ্রবর্ হময় পমড়, ফযটি পাক্ষরবাক্ষরক সক্ষহংসতার ভুক্তমভাগীরা ফয 
সমসযার সম্মুখীর্ হয় তামকই বাক্ষড়ময় ফতামল।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর প্রাক্তর্ ফযাদ্ধা পবরম্বষিা বিভাম্বগর পবরচালক বেম মোকম্বডার্া, েবুর্য়র, 
িম্বলর্, "সকল প্রাক্তর্ ফযাো এবং তামদর পক্ষরবারমক ফসবা করার েলমার্ ক্ষমিমর্, মাক্ষকন র্ 



 

 

যুক্তরামের আবাসর্ ও র্গর উন্নয়র্ দপ্তর ফথমক আসা প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষতটি ববষমমযর ক্ষিকার হমত পামর 
এমর্ পক্ষরক্ষস্থক্ষতমত আমরা যামদর ফসবা প্রদার্ কক্ষর তামদর উপমর অ্র্যাযয কষ্টকর পক্ষরক্ষস্থক্ষত সৃক্ষষ্ট 
করমব। ফযমকামর্া ক্ষর্য়ম ফযটি আমামদর ফদিমক ফসবা কমরমে এমর্ কামরার সেল আবাসমর্র বাধা 
ফদয়ার প্রমেষ্টা োলায় ফসটি, বাক্ষড় ক্ষেরমল আমরা আমামদর প্রাক্তর্ ফযাোমদর পক্ষরবামরর ফদখা ফিার্া 
করমবা আমামদর এমর্ প্রক্ষতজ্ঞার সরাসক্ষর ক্ষবমরাধীতা কমর। প্রস্তাক্ষবত র্ীক্ষতটির ক্ষবমরাধীতার প্রমে 
আমরা আমামদর ক্ষর্উ ইয়কন  ফেমটর অ্ংিীদারমদর সামথ একাত্মতা ফ াষর্া কক্ষর।"  
  
বেশু ও পবরিার ফসিা েপ্তম্বরর কবমের্ার বেলা ফে. পলু িম্বলর্, "এই কষ্টসাধয ক্ষর্য়মটি ক্ষর্উ ইয়কন  
ফেমটর পক্ষরবারগুমলার জর্য ধ্বংসাত্মক হমব, যা আবাসর্ ববষময দাক্ষবমক েযামলঞ্জ করামক কাযনত 
অ্সম্ভব কমর ফেমল। এটি আমামদর ফসবা প্রদার্ করা পক্ষরবার যারা উচ্চ-োক্ষহদা কক্ষমউক্ষর্টিগুমলামত 
বসবাস কমরর্, যারা ক্ষিশু সামাক্ষজক ক্ষর্রাপিা বযবস্থায় অ্সামঞ্জস্তযপূর্নভামব উপস্থাক্ষপত হমের্, তামদর 
উপমর ক্ষবমিষভামব প্রভাব ফেলমব। পক্ষরবারমক সংগঠিত রাখার জর্য এবং তামদর সােমলযর 
পৃষ্ঠমপাষক পক্ষরমষবাগুমলা প্রদামর্র জর্য সুক্ষস্থত আবাসর্ অ্পক্ষরহাযন।"  
  
অবেস অি ফটম্পরাবর এন্ড বডেোবিবলটি এবসম্বেি কবমের্ার মাইক ফেইর্ িম্বলর্, "এই জ র্য 
ক্ষর্য়ম পক্ষরবতন মর্র েমল ক্ষর্উ ইয়মকন র সবমেময় অ্রক্ষিত এবং প্রাক্ষিক জর্মগাষ্ঠীর ওপর দী নমময়াক্ষদ 
িক্ষতকর প্রভাব পড়মব। ট্রাম্প প্রিাসমর্র অ্র্াবিযক প্রস্তামবর েমল, ববষময প্রমামর্র জর্য 
পক্ষরবারগুমলা একটি অ্র্ক্ষতক্রময মার্দণ্ড পূরর্ করমত বাধয হমব, যার েলস্বরূপ তারা মার্ক্ষসক এবং 
িারীক্ষরকভামব গৃহহীর্ হওয়ার কষ্টসাধয সম্ভাবর্ার মুমখামুক্ষখ হমত পামর। আমরা এই ক্ষবমবকবক্ষজন ত 
ক্ষর্য়ম পক্ষরবতন মর্র ক্ষবমরাক্ষধতা করার জর্য গভর্নর কুওমমামক সাধুবাদ জার্াই এবং র্যাযয আবাসর্ 
ক্ষবক্ষধর মাধযমম প্রদার্ করা সুরিার উপমর এই জ র্য আ াতমক বযথন করার জর্য আমরা তার পামি 
থাকমবা।"  
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