অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

আিাসর্ পাওয়ার সুম্ব াগ িৃবি করম্বে গভর্ন র কুওম্বমা অর্ন িছর 2020 এর বর্িন াহী িাম্বেম্বে (2020
EXECUTIVE BUDGET) িোপক প্রস্তাির্া রাখম্বলর্

প্রস্তাির্ায় য সি ভাড়াটিয়া যসকের্ 8 এর আিাসর্ পছম্বের ভাউচার (Section 8 Housing
Choice Vouchers), সাম্বিক সসবর্ক সুবিধা িা অর্োর্ে যিের্-র্য় এমর্ সিধ আম্বয়র উৎস
িেিহার কম্বর িাবড়ভাড়া যেয় োম্বের প্রবে সিষমে যিআইবর্ করা হম্বি
আিাসর্ পাওয়ার প্রবে প্রবেিন্ধকো কমাম্বে বর্রাপত্তা আমার্ে সীমািি করা হম্বি
পবরিারগুবলম্বক যেবিে গঠম্বর্ সাহা ে করম্বি এিং পূর্নাবিক যেবিে যকার মূলোয়র্ করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে তার অ্র্ন বছর 2020 এর নর্বনাহী বামজমে আবাসর্
পাওয়ার সুমোগ বৃনি েরমত এেটি নিমুখী প্রস্তাবর্া অ্ন্তভুন ক্ত র্ােমব। প্রস্তাবর্ায় র্ােমব এমর্ নবধার্ ো
ভাড়াটিয়ামের আময়র উৎমসর উপর নভনি েমর তামের প্রনত ববষময নর্নষি েমর, পুমরা ঘেমে নর্রাপিা
আমার্মতর পনরমাণ সমবনাচ্চ এে মামসর ভাড়ায় সীমাবি েমর, এবং ঘেে-অ্র্নানয়ত আবাসমর্র ঘেমি সম্ভাবয
ভাড়াটিয়ামের েুবনে ঘেনিে ঘরটিং এর োরমণ তামের প্রর্মমই বানতে েমর ঘেওয়া ঘর্মে অ্পামরেরমের প্রনতহত
েরমব। সাশ্রয়ী আবাসর্ বতনর ও রোয়, র্যােয আবাসর্ আইর্ (Fair Housing Act) প্রণয়মর্, এবং নর্উ
ইয়মেন গৃহহীর্তা সমসযার সমাধামর্ গভর্নমরর র্নজরনবহীর্ 20 নবনেয়র্ মানেন র্ িোর মূমেযর অ্ঙ্গীোমরর এটি
সবনমেষ ধাপ।
"প্রমতযে নর্উ ইয়েন বাসীর অ্নধোর রময়মছ এেটি নর্রাপে, সাশ্রয়ী ও নর্নিত স্থার্মে নর্মজর বানড় বার্ামর্ার,
নেন্তু অ্মর্ে ঘবনে সংখযে বানড়র মানেে ববষময েমর এবং ঘেচ্ছাচারী অ্র্ুেীের্ েমর োর ফমে আবাসমর্র
ঘেমি অ্প্রময়াজর্ীয় প্রনতবন্ধেতা বতনর হয়", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বযবস্থাগুনে এই সব অ্র্ুেীের্মে
নচরতমর ঘেষ েমর নেমব এবং সবনামপো েুুঃস্থ নেছু নর্উ ইয়েন বাসীর জর্য সাশ্রয়ী আবাসমর্র সুমোগ বৃনি
েরমব।"
"আমরা নর্নিত েরমত চাই ঘে সেে নর্উ ইয়েন বাসীর ঘের্ সাশ্রয়ী, মার্সম্পন্ন আবাসর্ পাওয়ার সুমোগ
র্ামে", যলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ যহাচু ল িম্বলর্। "উপাজনর্ সীমাবিতার োরমণ োমরা প্রনত ববষময েরা
উনচত র্য়, এবং এই প্রস্তাবর্াটি নর্নিত েরমব ঘে বানড়র মানেেরা োমত ভাড়াটিয়ামের সরাসনর নফনরময় র্া
ঘেয়। আমরা নর্উ ইয়েন ঘেমে পনরবারগুনেমে র্ােমত এবং নবেনেত হমত সাহােয েরার জর্য এবং পুমরা ঘেমে
সাশ্রয়ী আবাসর্ সুমোগ বৃনি েরার জর্য অ্ঙ্গীোরবি।"
আম্বয়র উৎস সুরক্ষা সিার ের্ে র্ো ে আিাসর্ সমর্ন র্ কম্বর

এই প্রস্তাবর্াটি আময়র উৎমসর জর্য ববষমমযর সামর্ েড়াই েমর এবং ঘেসব বানড়র মানেে আমবের্োরীমের
তামের ববধ আময়র উৎমসর নভনিমত প্রতযাখযার্ েমর তামের সমসযায় সমাধার্ েমর। এই মুহূমতন , ঘেমের নেছু
নেছু স্থামর্ স্থার্ীয়ভামব আময়র উৎমসর সুরো ঘর্ই। বতন মামর্, এই বানড়র মানেমেরা ঘসেের্ 8 আবাসর্
পছমের ভাউচার, সম্পূরে নর্রাপিা আয় (Supplemental Security Income), সামানজে নর্রাপিা
অ্েমতা (Social Security Disability), সামবে বসনর্ে সুনবধা, এবং অ্র্যার্য সরোনর সাহােয বা ববধ
ঘবতর্-র্য় এমর্ উপাজনর্সহ নর্ম্ন আময়র পনরবারগুনেমে নর্রাপে ও সাশ্রয়ী আবাসর্ ঘপমত নেমচ্ছ র্া। ফমে,
ঘোমর্া ধরমর্র সম্পূরে উপাজনর্সহ 650,000 নর্উ ইয়েন বাসী, োমের অ্মর্মেই গৃহ নর্েনাতমর্র নেোর,
সামবে বসনর্ে, বৃি, ও প্রনতবন্ধী, প্রায়ই এমর্ বানড়র মানেে খুুঁমজ ঘবর েরমত পারমছ র্া োরা ঘবতর্ র্য় এমর্
উপাজনর্ গ্রহণ েমর এবং তারা আশ্রয়মেন্দ্র ও জর্বহুে এোোয় নর্ম্নমামর্র আবাসমর্ ঘবনে সময় অ্নতবানহত
েমর।
গভর্নমরর প্রস্তাবর্াটি নর্উ ইয়েন ঘেমের মার্বানধোর আইর্ (New York State Human Rights Law)
সংমোধর্ েমর পুমরা ঘেমে ববধ উৎমসর আময়র নভনিমত ববষময নর্নষি েরমব, এটি নর্নিত েরমব ঘে আময়র
উৎস োমত আবাসমর্র প্রনত সরাসনর প্রনতবন্ধেতা র্া হয়, গৃহহীর্তার সামর্ েড়াই েরমব, এবং নর্উ ইয়মেন র
পনরবারগুনের জর্য নস্থনতেীেতা বৃনি েরমব। প্রস্তাবর্াটি সবার জর্য র্যােয আবাসর্ নর্নিত েরমত নর্উ
ইয়মেন র অ্ঙ্গীোর আমরেবার নর্নিত েমর।
আিাসম্বর্র প্রবেিন্ধকো েূর করম্বে বর্রাপত্তা আমার্ে সীমািি করা
এেটি অ্যাপােনমমন্ট ভাড়া ঘর্ওয়া অ্মর্ে ঘবনে নর্উ ইয়েন বাসীর জর্য নর্মষধাজ্ঞামূেেভামব বযয়বহুে,
অ্নর্য়নমত এবং অ্মেৌনক্তে অ্মর্ে বড় নর্রাপিা জামার্ত ঘসই সব েমনজীবী পনরবারমে সামঞ্জসযহীর্ভামব
েনিত েমর োরা জীনবোর জর্য প্রনত মামসর আময়র উপর নর্ভন রেীে। প্রায়ই ঘেখা োয়, বানড়র মানেমেরা
নর্রাপিা আমার্ত, প্রর্ম মামসর ভাড়া এবং নবগত মাময়র ভাড়া েীমজর সময় নর্ময় র্ামে। গভর্নমরর
প্রস্তাবর্ার ফমে বানড়র মানেমেরা শুধু নর্রাপিা জামার্ত ও প্রর্ম মামসর ভাড়া নর্মত পারমব। প্রস্তাবর্াটি
অ্তযনধে নর্রাপিা জামার্ত প্রনতহত েমর এবং র্াোর জর্য সাশ্রয়ী স্থার্ খুুঁজমছ এমর্ মার্ুমষর জর্য এেটি বড়
বাুঁধা েূর েমর।
যেবিে যকাম্বরর যহাবলবিকোল মূলোয়র্
েুবনে ঘেনিে ইনতহাস বা েম ঘেনিে ঘকামরর অ্মর্ে নর্উ ইয়েন বাসীমে বানড়র মানেমেরা সরাসনর
অ্র্যােযভামব বানড় পাওয়া ঘর্মে বনিত েমর, এবং আমবের্োরীর বতন মার্ অ্বস্থা র্া ঘজমর্ই তার আমবের্
প্রতযাখযার্ েমর ঘেয়। এর ফমে নর্ম্ন আময়র পনরবার, অ্নভবাসী, সাো র্য় এমর্ মার্ুষ, এবং গৃহ নর্েনাতমর্র
নেোর মার্ুষ অ্সামঞ্জসযহীর্ভামব প্রভানবত হয় এবং প্রায়ই তামের েীজ শুধু তামের ঘেনিে ইনতহামসর উপর
নভনি েমর প্রতযাখযার্ েমর ঘেওয়া হয়।
সেে নর্উ ইয়েন বাসীর মার্ার উপর ছাে র্ােমব তা নর্নিত েরমত, গভর্নমরর প্রস্তাবর্া ঘেে-অ্র্নানয়ত
আবাসমর্র অ্পামরেরমের েুবনে ঘেনিে ইনতহামসর নভনিমত আমবের্ প্রতযাখযার্ েরমত নর্মষধ েমর এবং এর
পনরবমতন অ্র্ুমরাধ েমর ঘে ভাড়া নেমত পারার েমতা নর্ণনয় েরার জর্য োমত পনরনস্থনত পূর্নানঙ্গে মূেযায়র্ েরা
হয়। সমময়র সামর্, ঘহামস এন্ড েনমউনর্টি নরনর্উয়াে (Homes and Community Renewal, HCR)

োজ েরমব ঘেে-অ্র্নানয়ত ভাড়া ঘেওয়ার আবাসর্ নর্মনাতামের সামর্, োমত ঘোমর্া খরচ ছাড়া ভাড়াটিয়ামের
বানড়ভাড়া পনরমোধ ঘেনিে বুযমরামত পাঠামর্া োয়, োর ফমে ভাড়াটিয়ারা ঘেনিে ইনতহাস গঠর্ েরমত
পারমব।
বর্উ ইয়কন যিে যহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উয়াল কবমের্ার রুর্অোর্ বভসর্াউসকাস
িম্বলম্বছর্, "আময়র উৎমসর নভনিমত ববষময নর্নষি েরা, নর্রাপিা আমার্ত সীমাবি েরা, এবং এেটি
নর্রাপে, সাশ্রয়ী আবাসর্ ঘপমত খারাপ ঘেনিে ইনতহাসমে প্রনতবন্ধেতা সৃনি েরমত র্া ঘেওয়ার ফমে নর্উ
ইয়েন ঘেমে এেটি র্যােযতর আবাসর্ বাজার বতনর হমব। সেে নর্উ ইয়েন বাসী োমত আমামের নবোেমার্
অ্র্নর্ীনতমত অ্ংে নর্মত পারার সুমোগ পায় তার জর্য আবাসর্ প্রনতবন্ধেতা েূর েরার উপায় খুুঁমজ ঘবর েরার
অ্বযাহত ঘচিার জর্য আনম গভর্নর কুওমমার প্রনত েৃ তজ্ঞ।"
মাবকনর্ যসর্ািাবহর্ীর সাম্বিক কমী, বর্উ ইয়কন েহম্বরর সাম্বিক সসর্ে যোম্বের (NYC Veterans
Alliance) প্রবেষ্ঠাো পবরচালক বেম্বির্ এল. রাউে িম্বলর্, "নর্উ ইয়েন েহমর, আমরা সামবে বসনর্ে
ও তামের পনরবামরর োছ ঘর্মে এমর্ অ্মর্ে ঘবনে োনহর্ী শুর্মত পাই এমর্ সব বানড়র মানেমের বযাপামর
োরা সামবে বসনর্েমের নেোগত সুনবধা, অ্েমতা েনতপূরণ, ঘপর্ের্, আবাসর্ সহায়তা, বা ঘেমের প্রনত
তামের ঘসবার নভনিমত উপানজনত বা প্রেি অ্র্য সুনবধার দ্বারা উপাজনর্ গ্রহণ েমর র্া বা বুমে র্া। আমরা নর্উ
ইয়েন েহমরর আইমর্ এই নবষয়টি আর্ামত োজ েমরনছ, নেন্তু েড়াই এখমর্া আমরা অ্মর্ে বানে। নর্উ ইয়েন
ঘেমের আইমর্ এই অ্নত জরুনর সংমোজর্ ঘসইসব বানড়র মানেেমে জবাবনেনহ েরামব োরা আময়র উৎমসর
জর্য সামবে বসনর্ে ও তামের পনরবারমে আবাসর্ প্রোমর্ অ্েীোর েমর। এই গুরুত্বপূণন বযাপামর গভর্নর
কুওমমার ঘর্তৃ ত্বমে আমরা সাধুবাে জার্াই।"
হাউবেং অপচুন বর্টিে যমি ইকুয়াল ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Housing Opportunities Made Equal,
Inc.) এর বর্িন াহী পবরচালক বিআর্া ইের্ িম্বলর্, "আর্ন-সামানজে অ্সমতা ো আমামের েনমউনর্টির
েনত েমর তা হ্রাস েরমত আমরা সনতযই গভর্নর কুওমমার প্রমচিার প্রেংসা েনর। প্রস্তাবর্াটি নর্উ ইয়েন ঘেমের
মার্ুমষর প্রনত গভর্নমরর অ্ঙ্গীোর প্রেেনর্ েমর, সাশ্রয়ী আবাসর্ এবং র্যােয আবাসর্ আইর্ প্রণয়র্ শুধুই এেটি
ধারণা র্য়, এটি এেটি অ্গ্রানধোর।"
বর্উ ইয়কন েহম্বরর আইবর্ যসিার (Legal Services NYC) বলটিম্বগের্ পবরচালক এিওয়ািন
যোম্বসফর্ িম্বলর্, "আময়র উৎমসর নভনিমত ববষময এবং অ্র্ুপেুক্ত ঘেনিে নিনর্ং হাজার হাজার েমনজীবী
নর্উ ইয়েন বাসীমে তামের অ্নত প্রময়াজর্ীয় সাশ্রয়ী আবাসর্ ঘপমত নবরত রামখ। পুমরা নর্উ ইয়েন ঘেমে
আবাসর্ সুমোগ পাওয়ার প্রনতবন্ধেতা েূর েরমত গভর্নর কুওমমার প্রমচিামে নর্উ ইয়েন েহমরর আইনর্ ঘসবা
সাধুবাে জার্ামচ্ছ।"
র্ো ে আিাসর্ র্োয়বিচার যকম্বের (Fair Housing Justice Center) বর্িন াহী পবরচালক যেি
যেইিাগন িম্বলর্, "আমরা গভর্নর কুওমমার বামজে নবে উমেযাগমে ঘজারামোভামব সমর্নর্ েরনছ ো
সমনিতভামব আময়র উৎমসর নভনিমত ববষময েূর েরমব, বানড়র মানেমেরা ভাড়াটিয়ামের োছ ঘর্মে নর্মত
পারা নর্রাপিা আমার্মতর পনরমাণ সীমাবি েরমব এবং েুবনে ঘেনিে ঘরেিনসহ ভাড়াটিয়ামের ঘেে-অ্র্নানয়ত
আবাসর্ ঘপমত সমঅ্নধোর প্রোর্ েরমব। এইসব র্যােয আবাসর্ উমেযাগ ঘসইসব প্রনতবন্ধেতা অ্পসারণ
েরমব ো বতন মামর্ নর্উ ইয়মেন র সবনামপো েুুঃস্থ ও প্রানন্তে অ্নধবাসীমের আবাসর্ পাওয়া ঘর্মে নবরত রাখমছ।"

এন্টারপ্রাইে কবমউবর্টি পােনর্ারস (Enterprise Community Partners) এর বর্উ ইয়কন মাম্বকনে
বলিার ও ভাইস যপ্রবসম্বিন্ট েুবি যকম্বে িম্বলর্,"এন্টারপ্রাইজ খুবই আর্নেত ঘে গভর্নর কুওমমা নর্উ
ইয়মেন আময়র উৎস সুরোর বযাপামর ঘর্তৃ ত্ব নেমচ্ছর্, এবং নর্উ ইয়মেন আয় পেপাত নর্নষি েরুর্ (Ban
Income Bias NY) েযামম্পইমর্র সামর্ আমরা তার ঘর্তৃ মত্বর জর্য তামে ধর্যবাে জার্ানচ্ছ। আময়র উৎমসর
নভনিমত ববষময পুমরা ঘেমে এেটি মারাত্মে সমসযা ো নর্ম্ন আময়র পনরবারগুনেমে, সামবে বসনর্েমের,
প্রনতবন্ধীমের, বয়কমের এবং আমরা অ্মর্েমে সাশ্রয়ী আবাসর্ পাওয়া ঘর্মে নবরত রামখ। নর্উ ইয়মেন আবাসর্
ববষময ঘবআইনর্ েমর আমরা ঘবনে মার্ুষ োমত সামমর্নযর মমধয তামের পছমের েনমউনর্টিমত র্ােমত পামর এটি
নর্নিত েরার জর্য ঘেমের মার্বানধোর আইর্ পনরবতন র্ েরা অ্নত জরুনর।"
ওম্বয়িম্বচিার আিাবসক সুম্ব াগ, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Westchester Residential Opportunities,
Inc.) এর বর্িন াহী পবরচালক মারবলর্ োরম্বফস িম্বলর্, "ওময়েমচোর আবানসে সুমোগ, ইর্েমপনামরের্
অ্র্য ঘেমোমর্া সুরনেত ঘশ্রণীর তু ের্ায় ঘসেের্ 8 ভাউচারধারীর প্রনত ববষমমযর বযাপামর ঘবনে অ্নভমোগ
পায়। এই ববষময নর্ম্ন োয় ও প্রনতবন্ধীমের জর্য আবাসমর্র েভযতা উমেখমোগয পনরমাণ সীমাবি েমর ঘেয়।
েনেও ওময়েমচোর আময়র উৎস নবধার্ জানর েমরমছ ঘেখামর্ ভাউচারধারীমের জর্য সুরো অ্ন্তভুন ক্ত, নেন্তু
আইর্টি বানড়র আোর দ্বারা সীমাবি এবং ঘো-অ্প বা েমন্ডার জর্য প্রমোজয র্য়। ঘসেের্ 8 ভাউচারধারীর
ঘসেের্ 8 এর সহায়তা ঘর্মে পূণন সুনবধা পাওয়ার জর্য পুমরা ঘেমে উমেখমোগয সীমাবিতা ছাড়া নবধা
জরুনরভামব প্রময়াজর্। এ ধরমর্র সুরো প্রোর্ আমরা ঘজারামোভামব সমর্নর্ েনর।"
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