
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

র্োয্ে আিাসর্ আইর্ম্বক দিুনল করম্বে ফেডাম্বরল সরকাম্বরর চলমার্ প্রম্বচষ্টার বিম্বরাবিো কম্বর 
গভর্নর কুওম্বমা ফেটিোপী র্োয্ে আিাসর্ উম্বদোগ শুরু কম্বরম্বের্  

  
ফেয়ার হাউব িং মোটারস NY উম্বদোগ ফেডাম্বরল সরকাম্বরর অভেন্তরীণ র্োয্ে আিাসর্ 

বিবিমালা এিিং  াবে, রৃ্-ফগাষ্ঠী,, প্রবেিন্ধকো ও অর্োর্ে সুরবিে ফেণীর উপর বভবি কম্বর 
আম্বরা পথৃকীকরণ প্রম্বচষ্টা সম্বেও এবগম্বয় য্াম্বি  

  
উম্বদোগ র্োয্ে আিাসর্ সুম্বয্াম্বগর প্রবেিন্ধকো সম্পম্বকন   র্গম্বণর মোমে চাইম্বি  

  
অর্লাইর্  বরপ এখাম্বর্ সােটি ভাষায় উপলভে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  পৃথক জীবর্যাত্রার র্মরু্া এবং আবাসর্ ববষময 
নবমেষণ এবং মমাকামবলা করার জর্য মেটবযাপী একটি প্রমেষ্টা শুরু করার ম াষণা নিময়মের্। 
গভর্নমরর মর্তৃমে, র্যাযয আবাসর্ আইর্ দ্বারা প্রময়াজর্ীয় র্যাযয আবাসর্ নবনিমালা প্রণয়মর্র জর্য 
মেডামরল সরকামরর প্রস্তাব সমেও মেট মেয়ার হাউনজং মযাটারস NY (Fair Housing Matters 
NY) উমিযাগ নর্ময় এনগময় যামে।  
  
"নর্উ ইয়কন  বমস বমস থাকমব র্া এবং মিখমব র্া, যখর্ ট্রাম্প প্রশাসর্ প্রনতনিয়াশীল র্ীনতগুনল 
প্রময়াগ কমর যা বণন, বময়ামজযষ্ঠ, প্রনতবন্ধী বযনি ও মলসনবয়ার্, সমকামী, উভকামী, নহজড়া এবং 
কুইয়ার এবং মনহলা মর্তৃোিীর্ পনরবামরর সম্প্রিাময়র মেমত্র অ্স্বাভানবকভামব প্রভাব 
মেলমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ওবামা আমমলর নর্য়মকার্ুর্ মমমর্ েলমবা এবং নর্উ 
ইয়মকন র সবমেময় অ্সুরনেত জর্মগাষ্ঠীর েনত কমর নবনেন্নতা এবং আবাসর্ ববষমমযর মূল, 
ঐনতহানসক কারণ মমাকামবলায় কাজ কমর র্যাযয আবাসর্ আইর্ বজায় রাখমত থাকব।"  
  
বতন মামর্, মানকন র্ যুিরামের আবাসর্ ও র্গর উন্নয়র্ অ্নিিপ্তমরর (U.S. Department of 
Housing and Urban Development, HUD) প্রনত নতর্ মথমক পাাঁে বেমর র্যাযয আবাসর্ 
নর্িনারমণর জর্য যুিরাে, স্থার্ীয় সরকার এবং পাবনলক হাউনজং কতৃন পেমক মেডামরল র্গর উন্নয়র্ 
অ্নিিপ্তমরর (HUD) তহনবল গ্রহণ করা প্রময়াজর্। মূলযায়র্ হমলা 2015 সামল প্রণীত যথাযথভামব 
এনগময় র্যাযয আবাসর্ নর্য়মমর একটি অ্ংশ বা AFFH এর জর্য মেট ও স্থার্ীয় মপৌরসভাগুনল 
পৃথকীকরমণর জীবর্যাপর্ এবং িানরমযযর  র্ীভূত অ্ঞ্চলগুনল হ্রাস করমত, আমশপামশর অ্ঞ্চমল সুমযাগ 
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সুনবিার ভারসামযহীর্ অ্যামেসমক মমাকামবলা করমত, অ্যামেসমযাগযতা বনৃি করমত এবং র্যাযয 
আবাসর্ বাস্তবায়র্মক শনিশালী করার জর্য অ্থনবহ নিয়াগুনল নবমেষণ ও নবকামশর প্রময়াজর্।  
  
ট্রাম্প প্রশাসর্ AFFH প্রময়াজর্ীয়তার নভনিগুনল সনরময় এবং পৃথকীকরণ, সংহতকরণ এবং পিনতগত 
বণন ববষমযমক উমপো করার প্রস্তাব নিময়মে। এই পনরকল্পর্া AFFH-এর প্রময়াজর্ীয়তা স্বীকার করমত 
বযথন হমব ময HUD পৃথকভামব বসবামসর পিনত এবং সুমযামগর অ্যামেমস পৃথকীকরমণর জীবর্িারা 
এবং অ্র্যার্য ববষমযগুনল মমাকামবলা করমব।  
  
নর্উ ইয়কন  মেয়ার হাউনজং মযাটারস NY উমিযামগর সামথ ওবামার নর্য়মকার্ুর্ দ্বারা নর্িনানরত মার্ এবং 
প্রনিয়া মমমর্ েলমত থাকমব। উমিযামগর লেয হমে সম্প্রিাময়র মর্তৃবৃন্দ, অ্লাভজর্ক প্রনতষ্ঠার্গুনল, 
আবাসর্ মপশািারমির এবং আবাসর্ পেন্দ এবং আবাসমর্র সুমযাগ অ্যামেমসর নবষময় বানসন্দামির 
কাে মথমক ইর্পটু োওয়া। এই পাবনলক জনরমপর েলােল নর্উ ইয়কন  মেট মহামস এবং কনমউনর্টি 
নরনর্উয়াল (New York State Homes and Community Renewal) মথমক একটি প্রনতমবিমর্ 
অ্ন্তভুন ি করা হমব র্যাযয আবাসর্ মূলযায়র্ এবং আবাসর্ প্রনতবন্ধকতা অ্পসারমণর জর্য কাজ করা 
র্ীনতগুনলমক পথ মিখামব। HCR-এর ওময়বসাইমট সাতটি ভাষায় এই জনরপটি পাওয়া 
যায়: https://hcr.ny.gov/fairhousingmattersny#surveys  
  
HCR-এর ওময়বসাইমট িটুি জনরপ উপলভয - একটি বানসন্দামির জর্য এবং একটি আবাসর্ 
মেকমহাল্ডারমির জর্য পনরমষবা সরবরাহকারী, অ্লাভজর্ক আবাসর্ মপশািার, স্থার্ীয় সরকার এবং 
সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ নবকাশকারীমির জর্য। কনমউনর্টি মরনসমডন্ট সামভন  স্প্যানর্শ, রানশয়ার্, েীর্া, 
হাইনতয়ার্ মিওল, মকানরয়ার্ এবং বাংলা ভাষায় অ্র্ূনিত করা হময়মে।  
  
জনরপ োড়াও, HCR এই গ্রীমে মবশ নকেু মোকাস গ্রুপ এবং মরনসমডন্ট এর্মগজমমন্ট মসশমর্র 
আময়াজর্ করমব এবং র্যাযয আবাসর্ পেন্দ নর্ময় আমলাের্া করমব।  
  
HCR-এর মেয়ার অ্যান্ড ইকুযয়ানলটি হাউনজং অ্নেস (Fair and Equitable Housing Office) 
জনরপ, মোকাস গ্রুপ, কনমউনর্টি সিসয এবং অ্র্যার্য মডটা মথমক মতামত নবমেষণ করমব যামত 
আবাসমর্র প্রনতবন্ধকতা িরূ করার সুপানরশ করা যায়। প্রাথনমক প্রনতমবিমর্র একটি খসড়া 2021 
সামলর শুরুমত জর্গমণর মন্তমবযর জর্য পাওয়া যামব।  
  
আজমকর ম াষণাটি র্যাযয আবাসর্ আইমর্র লেযগুনল অ্র্ুসরণ করমত গভর্নর কুওমমার েলমার্ 
প্রমেষ্টার উপর নভনি কমর গমড় উমেমে, যার মমিয রময়মে আময়র ববষমমযর উৎসমক নর্নষিকরণ, 
2019 এর আবাসর্ স্থানয়ে এবং ভাড়ামট সুরো আইমর্র মািযমম ঐনতহানসক ভাড়ামট সুরো 
কাযনকর করা এবং মেট তহনবল প্রানপ্তমত আবাসর্ প্রিার্কারীমির স্বয়ংনিয়ভামব মর্নতবােক ঋণ বা 
র্যায়নবোমরর ইনতহামসর উপর নভনি কমর আবাসমর্ অ্স্বীকার করা মথমক আবাসর্ প্রিার্কারীমির 
নর্নষি করা।  
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ফহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুথার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "মেয়ার 
হাউনজং মযাটারস NY এর উমিযাগ আমামির নমশমর্র একটি গুরুেপূণন অ্ংশ যা কময়ক িশমকর 
ববষমযমূলক র্ীনতগুনলর নবপরীমত সাহাযয কমর, যার েমল মেট জমুড় অ্সম আবাসর্ ও পৃথক 
সম্প্রিায় গমড় উমেমে। ববষময নবমেষণ এবং আমরা ময সব সম্প্রিাময়র মসবা কনর তামির 
প্রনতনিয়া শুমর্ উপলনিমক উৎসানহত কমর এবং আমামির প্রনতবন্ধকতা িরূ করমত সাহাযয কমর 
এবং যা তামির পেমন্দর এলাকায় বানড় ভাড়া বা মকর্ার সময় অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বাসীর 
প্রনতবন্ধকতা িরূ করমত সাহাযয কমর। র্যাযয আবাসমর্র উপর এই প্রশাসমর্র ববষমযমূলক 
আিমমণর নবমরানিতা কমর জানতমক মর্তৃে মিওয়ার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার জর্য গনবনত।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফেট বডবভের্ অি বহউমোর্ রাইটস (New York State Division of Human Rights) 
এর অন্তিনেীকালীর্ কবমের্ার  র্াথর্ ফ . বিথ িম্বলর্, "অ্মর্ক সময়, একজর্ বযনির জানত, 
বণন, জাতীয় উৎপনি, অ্থবা প্রনতবন্ধকতা মযখামর্ মস বাস করমত পামর তা সীমাবি কমর। এটি 
একজর্ বযনির মার্সম্পন্ন নশোয় অ্যামেস, একটি ভামলা কাজ এবং পযনাপ্ত স্বাস্থযমসবার উপর গভীর 
প্রভাব মেমল। আমামির অ্বশযই নর্রাপি, অ্যামেসমযাগয এবং র্যাযয আবাসমর্র জর্য লড়াই োনলময় 
মযমত হমব যতেণ র্া প্রমতযক নর্উ ইয়কন বাসী তামির পেমন্দর এলাকায় বাস করমত পামর। 
মার্বানিকার নবভাগ (Division of Human Rights) এই নবষয়গুমলা নবমেষণ এবং সমািামর্ 
HCR-এর প্রমেষ্টামক সমথনর্ করমত মপমর আর্নন্দত।"  
  
আরও তমথযর জর্য নভনজট করুর্: hcr.ny.gov/fairhousingmattersny  
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